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albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis 

kaTedra 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  
elizbar nadaraia – sruli profesori 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba besarion 
doWviri – asoc. prof., omar Rlonti – asoc. prof., omar 

furTuxia – asoc. prof., grigol soxaZe – asoc. prof., zaza 

xeCinaSvili – asist. prof., petre babilua – asist. prof. 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

statistikuri 
Sefasebebisa da 

stoqasturi 
analizis zogierTi 

amocana 
FR/308/5-104/12 

fondi “rusTaveli” soxaZe g. nadaraia e., 
Rlonti o., 
doWviri b., 

furTuxia o., 
jaoSvili v. 

dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

Camoyalibebulia logariTmuli warmoebulis statistikuri 
struqturebisaTvis gamoyenebis strategia, damtkicebulia kavSiri ornairad 
gansazRvrul logariTmul warmoebulebs Soris. Camoyalibebulia 
regularobis pirobebi. damtkicebulia kramer-raos utoloba. agebulia 
Sesabamisi magaliTebi. 

agebulia regresiis funqciis Sefaseba da Seswavlilia misi Tvisebebi 
gulebis farTe klasisaTvis. kerZod, Seswavlilia nebismieri rigis momentebis 
asimptotika da Tanabrad krebadobis sakiTxi. moZebnilia Sefasebis 
integraluri gadaxris zRvariTi ganawileba. 

ganxilulia aqciis fasebis evoluciis modelebi “darRveviT”. agebulia 
saSualo kvadratuli azriT optimaluri darRvevis momentis Sefaseba da 
gadawyvetilia prognozirebis Sesabamisi problema. 

Cvens mier adre SemoRebuli stoqasturi warmoebulia cxadi konstruqciis 
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safuZvelze ganmartebulia sobolevis tipis normebi da Sesabamisi sobolevis 
tipis sivrceebi puasonis funqcionalebisaTvis. damtkicebulia sobolevis, 
burkholderisa da meieris utolobebi. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 furTuxia o. SemTxveviT 

procesTa Teoria 

Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

296 

saxelmZRvanelo avtoris mier wlebis ganmavlobaSi iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetSi SemTxveviT procesTa Teoriasa da sxva momij-

nave disciplinebSi (albaTobis Teoriis rCeuli Tavebi, stoqasturi analizi, mar-

tingalebis Teoria, stoqasturi diferencialuri gantolebebis Teoria) wakiTxuli 

leqciaTa kursebis gadamuSavebuli variantia. masSi kompaqturadaa gadmocemuli 

Tanamedrove SemTxveviT procesTa Teoriis ZiriTadi Sedegebi da meTodebi, 

aRwerilia SemTxveviT procesTa mniSvnelovani klasebi, romlebic realuri proce-

sebis dinamikis adekvaturi maTematikuri aRweris SesaZleblobas iZlevian. naSroms 

erTvis sailustracio magaliTebi da amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis.  

wigni gankuTvnilia maTematikis mimarTulebis studentebisa da magistrantebisaT-

vis. igi sasargeblo iqneba SemTxveviT procesTa Teoriis gamoyenebebiT dainte-

resebuli sxvadasxva profilis specialistTa farTo wrisaTvis. 

 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

furTuxia o. albaTur-
statistikuri 

amocanebi 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

563 

saxelmZRvaneloSi srulad da safuZvlianad aris gadmocemuli Tanamedrove alba-
Tobis Teoriisa da maTematikuri statistikis winaSe wamoWrili umniSvnelovanesi 
praqtikuli da Teoriuli xasiaTis sakiTxebi. TiToeul Temas win uZRvis aucilebeli 
Teoriuli Sedegebi, Semdeg moyvanilia mravali sailustracio da samotivacio maga-
liTi adamianis moRvaweobis sxvadasxva sferodan, ganxilulia maTi gadawyvetis me-
Todebi da xerxebi. aseve moyvanilia amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis. mas 
darTuli aqvs ZiriTadi da mniSvnelovani albaTuri ganawilebebis cxrilebi, EXCEL-is 
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statistikuri funqciebis aRwera da ukanasknel xuT weliwadSi Tsu-Si Sualedur da 
saboloo gamocdebze motanili bileTebis nimuSebi. saxelmZRvanelo Sedgenilia Tsu-
Si amJamad moqmedi saswavlo programebisa da silabusebis mixedviT. 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia Tbilisis saxelmwifo universitetis im studentebi-
sa da magistrantebisaTvis, romlebic swavloben albaTobis Teoriasa da maTematikur 
statistikas. igi sasargeblo iqneba agreTve albaTur-statistikuri meTodebis praq-
tikuli gamoyenebebiT dainteresebuli sxvadasxva profilis specialistTa farTo 
wrisaTvis. 
 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Dochviri B., 

Purtukhia O., 

Tkemaladze G., 

Sokhadze G.  

 

 

nadaraia e., 

soxaZe g. 

 

 

 

babilua p., 

doWviri b.  

 

 

 

 

Babilua P., 

Dochviri B., 

Purtukhia O., 

On One Stochastic 

Models of a Chemical 

Reaction. Bulletin of 

the Georgian National 

Academy of Sciences 
 

entropia – 
ganusazRvrelobis 

zoma. Jurnali 
“maTematika” 

 
evropuli 
ofcionis 

gaTvlis amocana. 
Jurnali 

“maTematika” 
 

On the optimal stopping 

of partially observable 

processes. Reports of 

Enlarged Sessions of the 

Seminar of I. Vekua 

Institute of Applied 

Mathematics  

 

Sobolev and Logarithmic 

Sobolev Type 

Inequalities. Applied 

Vol. 7, no. 2,  

2013 

 

 

 

 

# 1, 2013 

 

 

 

 

# 1, 2013  

 

 

 

 

 

Volume 27, 

2013 
 

 

Georgian National 

Academy of 

Sciences  

 

 

 

Tsu  

 

 

 

 

Tsu  

 

 

 

 

 

TSU 

p. 92-96  

 

 

 

 

 

g. 13-26  

 

 

 

 

g. 29-32 
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5 

Sokhadze G. 

 

 

 

Purtukhia O. 

Mathematics, Informatics 

and Mechanics. 

AMIM 

 

 

 

Vol.17 No.2 

 

 

 

 

TSU 

p. 21-27  

 

 

 

p. 26-39 

1. Seswavlilia mixaelis-menTenis modeli SemTxveviTi SeSfoTebebiT. mocemulia 
koeficientebis Sefasebis procedurebi 
2. mocemulia entropiis ganmarteba,  Seswavlilia ZiriTadi Tvisebebi da 
moyvanilia gamoyenebebi 
3. Camoyalibebulia evropuli ofcionis ganmarteba da amoxsnilia gaTvlis 
amocana. Moyvanilia ricxviTi magaliTebi 
4. ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi 
stoqasturi modelisaTvis. aseTi procesisaTvis Seswavlilia optimaluri 
gaCerebis amocana da aRwerilia am amocanis dayvanis procedura sruli 
dakvirvebebis SemTxvevamde. 
5. stoqasturi warmoebulis cnebis gamoyenebiT normaluri martingalebis 
klasisa da puasonis funqcionalebisaTvis SemoRebulia sobolevis tipis 
sivrceebi da damtkicebulia sobolevis, sobolev-puankaresa da logariTmuli 
sobolevis tipis utolobebi SemTxveviTi sidideebisaTvis am sivrceebidan. 
 

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Nadaraya E., 

Babilua P., 

Sokhadze G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadaraya E., 

Babilua P., 

Sokhadze G.  

 

 

 

 

 

 

Babilua P., 

Khechinashvili Z., 

Sokhadze G.  

 

 

 

 

 

On the Integral 

Square Deviation 

Measure of a 

Nonparametric 

Estimator of the 

Bernoulli 

Regression. Theory 

of Probability and 

its Applications  

 

About 

nonparametric 

estimation of the 

Bernoulli 

regression. 

Communication in 

statistics – Theory 

and Methods  

 

The Equivalence of 

Distributions of 

Solutions of Linear 

Equations with 

Random 

Perturbation. 

Georgian 

International 

Journal of Science 

and Technology  

 

On the second 

boundary problem 

of ordinal 

differential 

equation with 

random 

coefficients.  

Georgian 

International 

Vol. 57, Issue 2, 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol. 42. Issue 22. 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

Vol. 5, Issue 1-2. 

2013  

 

 

 

 

 

SIAM 

 

 

 

 

Taylor & Francis 

Group 

 

 

 
Nova Science  

 

 

 

 

Nova Science  

 

 

 

 
Nova Science  

 

 

 

 

 

 

 

 

New York, 

Nova Publishers 

 

 

p. 265-278  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 3989-4006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 3-6  
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

Gubeladze A., 

Khechinashvili Z., 

Sokhadze G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buadze T.,  

Khechinashvili Z., 

Sokhadze G.  

 

 

 

Babilua P., 
Dochviri B.  

 
Babilua P., 
Dochviri B., 
Dochviri T. 

Journal of Science 

and Technology  

 

On the Fernik-

Skorokhod type 

Integrals. Georgian 

International 

Journal of Science 

and Technology  

 

On One Problem 

of Optimal 

Control. Several 

problems of 

Applied 

Mathematics and 

Mechanics  

 

On the pricing of 

American put 

optyion. Several 

problems of 

Applied 

Mathematics and 

Mechanics 

 

 

 

 

Vol. 5, Issue 1-2. 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol. 5, Issue 2. 

2013  

 

 

 

Book of papers 

 

Book of papers 

 

 

 

 

New York, 

Nova Publishers 

 

 

 

 

 

 

p. 63-69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 1-3 

 

 

p. 107-110 

 

p. 101-105 

 

1. Seswavlilia bernulis tipis regresiis araparametruli Sefasebis 
integraluri kvadratuli gadaxris ganawilebis asimptoturi Tvisebebi 
2. Seswavlilia bernulis regresiis funqciisaTvis nadaraia-vatsonis tipis 
araparametruli gulovan SefasebaTa klasi. Seswavlilia asimptoturad 
gadauadgilebis, Zaldebulobisa da asimptotiurad normalurobis sakiTxebi. 
damtkicebulia Teorema agebuli Sefasebis Tanabrad krebadobis Sesaxeb. 
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Seswavlilia e.w. integraluri empiriuli SemTxveviTi procesis Tvisebebi, 
kerZod, damtkicebulia am procesis vineris procesisaken krebadoba. moZebnilia 
maqsimaluri gadaxris zRvariTi ganawileba da SemoTavazebulia regresiis 
funqciaze martivi hipoTezebis Semowmebis kriteriumebi 
3. miRebulia eqvivalentobis pirobebi SemTxveviT SeSfoTebebiani wrfivi 
gantolebebis amonaxsnebis ganawilebebis zomebisaTvis 
4. ganxilulia meore sasazRvro amocana SemTxveviT koeficientebiani 
Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis. mocemulia amonaxsnis agebis 
procedura 
5. mocemulia fernik-skoroxodis tipis integralis gamoTvlis formulebi 
6. Seswavlilia araerTgvarovani markovis procesis optimaluri gaCerebis 
zogadi amocana. elementalur xdomilebaTa sivrcisa da fazuri sivrcis 
gafarTovebis gamoyenebiT agebulia erTgvarovani markovis procesi da 
damyarebulia kavSiri araerTgvarovani da erTgvarovani markovis procesebis 
optimaluri gaCerebis amocanebis fasebs Soris 
7. Seswavlilia amerikuli tipis gayidvis ofcionis fasdadebis amocana 
finansuri bazris difuziuri modelis SemTxvevaSi da kavSiri Sesabamis 
optimaluri gaCerebis amocanasTan. miRebulia ofcionis samarTliani fasis 
gamosaxuleba, rogorc Sesabamisi optimaluri gaCerebis amocanis fasis 
funqciisa da mocemulia optimaluri gaCerebis sazRvrisaTvis integraluri 
gantoleba 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Babilua P., Dochviri B., Purtukhia 

O., Sokhadze G.  

 

 

 

Babilua P., Dochviri B., Purtukhia 

O., Sokhadze G.  

 

 

 

 

On the problem of optimal 

stopping with incomplete data. 

Modern problems in Applied 

Mathematics, Second 

International Conference. Book of 

Abstracts, p. 60  

 

On the reduction and 

convergence of payoffs. IV 

International Conference of the 

Georgian Mathematical Union. 

Book of Abstracts, p. 113-114  

 

Radon-Nikodym derivative of 

Tbilisi, 

2013  

 

 

 

Tbilisi-Batumi, 

2013  
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Dochviri B., Glonti O., Purtukhia 

O., Sokhadze G.  

 

 

 

Glonti O., Purtukhia O.  

 

 

 

 

Glonti O., Purtukhia O.  

 

 

 

 

 

 

 

Nadaraya E., Purtukhia O., 

Sokhadze G.  

 

 

 

 

 

Sokhadze G., Zerakidze Z.  

solution of differential equations 

with random right side. IV 

International Conference of the 

Georgian Mathematical Union. 

Book of Abstracts, p. 118-119  

 

Clark representation and 

independence of Brownian 

functions. Second International 

Conference “Modern problems in 

Applied Mathematics”. Book of 

Abstracts, p. 62  

 

Clark representation with explicit 

integrand and the knock-out 

barrier optio pricing. IV 

International Conference of the 

Georgian Mathematical Union. 

Book of Abstracts, p. 119  

 

On Cramer-Rao Inequality in an 

Infinite Dimensional Space. The 

First Scientific Conference in Exact 

and Natural Sciences ENS-2013. 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University  

 

The consistent criteria for 

checking hypotheses in Hilbert 

space of measures. The First 

Scientific Conference in Exact and 

Natural Sciences ENS-2013. Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University  

 

About nonparametric estimation 

 

Tbilisi-Batumi, 

2013  

 

 

 

Tbilisi, 

2013  

 

 

Tbilisi-Batumi, 

2013  

 

 

 

 

 

 

Tbilisi,  

22-26 January, 201 

 

 

                  Tbilisi,  

22-26 January, 2013  
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8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babilua P., Nadaraya E., Sokhadze 

G.  

 

 

 

 

 

Babilua P., Nadaraya E., Sokhadze 

G.  

 

 

 

 

Nadaraya E. Sokhadze G., 

Tkeshelashvili A.  

 

 

 

 

 

nadaraia e., soxaZe g.  

of the Bernoulli regression 

function. The First Scientific 

Conference in Exact and Natural 

Sciences ENS-2013. Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

 

Some Limit Properties of Maximal 

Likelihood Estimation in a Hilbert 

Space. Second International 

Conference “Modern Problems in 

Applied Mathematics”. Tbilisi, 4-7 

September, 2013. Book of 

Abstracts. p. 61-61  

 

On Integral Functionals from 

Gasser-Muller Estimators. Second 

International Conference 

“Modern Problems in Applied 

Mathematics”.. Book of Abstracts. 

p. 67-67 

 

regresiis funqciis gaser-

miuleris Sefasebis 

funqcionalebis Sesaxeb. 

akad. viqtor kupraZis 

dabadebidan 110 

wlisTavisadmi miZRvnili 

saiubileo samicniero 

sesia. Tsu-s akad. i. vekuas 

gamoyenebiTi maTematikis 

instituti 

 

On the Clark integral 

representation of Brownian 

functional with explicit wiew of 

integrand 

 

Tbilisi,  

22-26 January, 2013  

 

 

 

 

Tbilisi,  

4-7 September, 2013  

 

 

Tbilisi,  

4-7 September, 2013  

 

 

 

 

 

Tbilisi,  

4 noemberi, 2013  

 

 

 

 

 

Tbilisi, 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

Rlonti o.,  

furTuxia o.  

 

furTuxia o.,  

jaoSvili v. 

 

 

Babilua P., Dochviri B., Purtukhia 

O., Sokhadze G. 

 

Bochorishvili R., Purtukhia O. 

pirveli safakulteto 

konferencia zust da 

sabunebismetyvelo 

mecnierebebSi (Tsu – 95)  

 

Log Sobolev type inequalities for 

Poisson functional pirveli 

safakulteto konferencia 

zust da 

sabunebismetyvelo 

mecnierebebSi (Tsu – 95)  

 

On the optimal stopping of 

partially observable processes 

gmi XXVII gafarToebuli 

seminari  

 

Mathematics at Tbilisi State 

University 

meore saerTaSoriso 

konferencia “gamoyenebiTi 

maTematikis Tanamedrove 

problemebi” 

22-26 ianvari, 2013 

 

 

 

Tbilisi, 

22-26 ianvari, 2013 

 

Tbilisi, 

22-25 aprili, 2013 

 

 

 

 

 

Tbilisi, 

4-7 seqtemberi, 2013 

1. Seswavlilia arasruli monacemebisas optimaluri gaCerebis amocana da mocemulia 
samarTliani fasis gaangariSebis algoriTmi 
2. ganxilulia optimaluri fasdadebis amocanis reduqciis problema da miRebulia 
Sedegi fasis gaangariSebis amocanis integralur gantolebebze dayvanis Sesaxeb 
3. ganxilulia diferencialuri gantolebebi SemTxveviTi SeSfoTebebiT. 
gamoTvlilia radon-nikodimis warmoebulebi da maTi saSualebiT gantolebebis 
amonaxsnisaTvis agebulia optimaluri prognozis formulebi 
4. klarkis integralur warmodgenaSi integrandisaTvis miRebulia formula vineris 
procesis funqcionalis SemTxvevaSi. dadgenilia vineris funqcionalebis 
damoukideblobisa da damokidebulebis kriteriumebi. 
5. nokaut-barieruli ofcionis gadasaxadis funqciisaTvis miRebulia klarkis 
integrandis cxadi saxe 
6. miRebulia kramer-raos utolobis usasrulo ganzomilebiani analogi. mocemulia 
gamoyenebebi 
7. mocemulia hipoTezebis Semowmebis meTodika hilbertis sivrcisaTvis 
8. gamokvleulia bernulis tipis regresiis araparametruli, gulovani Sefasebebis 
agebis SesaZlebloba. miRebulia asimptoturi Tvisebebi 
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9. hilbertis sivrcisaTvis formulirebulia maqsimaluri dasajerobis principi da 
damtkicebulia Sesabamisi Tvisebebi 
10. gamokvleulia gaser-miuleris Sefasebis integraluri funqcionali. miRebulia 
asimptoturi Tvisebebi 
11. gamokvleulia gaser-miuleris Sefasebis zogadi funqcionali. miRebulia 
asimptoturi Tvisebebi 
12. SemoTavazebulia meTodi, romelic saSualebas iZleva davadginoT klarkis 
integraluri warmodgenis formulaSi monawile integrandi kvadratiT integrebadi 
brounis moZraobis im funqcionalebisaTvis, romelTa pirobiTi maTematikuri 
lodini malivenis azriT diferencirebadia. aRniSnuli meTodi SesaZleblobas 
iZleva cxadi saxiT vipovoT integrandi im SemTxvevaSi, roca funqcionals ar 
gaaCnia malivenis warmoebuli. 
13. normalur martingalTa klasisa da puasonis funqcionalebisaTvis stoqasturi 
warmoebulis cnebis cxadi konstruqciis saSualebiT SemoRebulia sobolevis tipis 
sivrceebi da damtkicebulia sobolev-puankaresa da logariTmuli sobolevis tipis 
utolobebi SemTxveviTi sidideebisaTvis am sivrceebidan.  
14. ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi stoqasturi 
procesebisaTvis. arasruli monacemebiT stoqasturi procesis optimaluri gaCerebis 
amocana dayvanilia optimaluri gaCerebis amocanaze sruli monacamebiT. 
damtkicebulia Sesabamisi fasebis krebadobebi, roca daukvirvebadi da dakvirvebadi 
procesebis mcire SeSfoTebis parametrebi miiswrafian nulisaken. 
15. aRwerilia maTematikis ganviTarebis istoria ivane javaxiSvilis Tbilisis 
saxelmwifo universitetSi misi daarsebidan dRemde. Gadmocemulia aq moRvawe 
msoflio donis qarTveli maTematikosebis biografiuli monacemebi da maT mier 
maTematikuri mecnieebis ganviTarebaSi Setanili wvlili. naCvenebia, rom Tsu-Si 
arsebuli udidesi maTematikuri samecniero-kvleviTi tradiciebi da pedagogiuri 
saqmianoba, dRemde warmatebiT grZeldeba Tsu-s Sesabamis struqturul erTeulebSi. 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
3 

 
 

Бабилуа П., Дочвири Б., 

Пуртухия О., Сохадзе Г.  

 

 

 

 

Бабилуа П., Дочвири Б., 

Пуртухия О., Сохадзе Г.  
 
 

 
Babilua P., Dochviri B. 

Об оптимальной остановке 
стандартного марковского 

процесса. Проблемы 
управления безопасностью 

сложных систем. Труды, т. XXI  
 

Об оптимальной остановке и 
вариационных неравенствах. 

Проблемы управления 
безопасностью сложных систем. 

Труды, т. XXI  

 

On One Problem of Optimal 

Control. Several problems of 

Applied Mathematics and 

Mechanics 

Москва, 
2013  

 
 
 

 
 

Москва, 
2013  

 
 
 
 

New York, 
2013 
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1. standartuli markovis procesisaTvis gadawyvetilia optimaluri gaCerebis 
amocana 
2. mocemulia kavSiri SemTxveviTi procesis optimaluri gaCerebis amocanebsa da 
variaciul utolobebs Soris 
3. ganxilulia optimaluri gaCerebis erTi amocana. damtkicebulia, rom dasmuli 
amocana daiyvaneba Stefanis tipis gantolebaze 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

araparametruli 
statistikuri Sefasebebi 
da stoqasturi analizi 

nadaraia e. babilua p., doWviri b., 
soxaZe g., Rlonti o., 

furTuxia o.,xeCinaSvili 
z. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 
 

 

 

 

 

Seswavlilia bernulis regresiis funqciisaTvis nadaraia-vatsonis tipis 
araparametruli gulovan SefasebaTa klasi. Seswavlilia asimptoturad 
gadauadgilebis, Zaldebulobisa da asimptotiurad normalurobis sakiTxebi. 
damtkicebulia Teorema agebuli Sefasebis Tanabrad krebadobis Sesaxeb. 
Seswavlilia e.w. integraluri empiriuli procesis (anu kumulaturi empiriuli 
procesis) SemTxveviTi procesis Tvisebebi, kerZod, damtkicebulia am procesis 
vineris procesisaken krebadoba. moZebnilia maqsimaluri gadaxris zRvariTi 
ganawileba da SemoTavazebulia regresiis funqciaze martivi hipoTezebis 
Semowmebis kriteriumebi; 

Seswavlilia bernulis tipis regresiis funqciis araparametruli Sefasebis 
integraluri kvadratuli gadaxris ganawilebis asimptoturi Tvisebebi; 

ganxilulia meore sasazRvro amocana SemTxveviT koeficientebiani 
Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis. mocemulia amonaxsnis agebis 
procedura; 

miRebulia eqvivalentobis pirobebi SemTxveviT SeSfoTebebiani wrfivi 
gantolebebis amonaxsnebis ganawilebebis zomebisaTvis; 

mocemulia fernik-skoroxodis tipis integralis gamoTvlis formulebi; 
Seswavlilia araerTgvarovani markovis procesis optimaluri gaCerebis 

zogadi amocana. elementalur xdomilebaTa sivrcisa da fazuri sivrcis 
gafarTovebis gamoyenebiT agebulia erTgvarovani markovis procesi da 
damyarebulia kavSiri araerTgvarovani da erTgvarovani markovis procesebis 
optimaluri gaCerebis amocanebis fasebs Soris; 

Seswavlilia amerikuli tipis gayidvis ofcionis fasdadebis amocana 
finansuri bazris difuziuri modelis SemTxvevaSi da kavSiri Sesabamis 
optimaluri gaCerebis amocanasTan. miRebulia ofcionis samarTliani fasis 
gamosaxuleba, rogorc Sesabamisi optimaluri gaCerebis amocanis fasis 
funqciisa da mocemulia optimaluri gaCerebis sazRvrisaTvis integraluri 
gantoleba. 
    SemuSavebulia klarkis integralur warmodgenaSi monawile integrandis 
cxadi saxiT povnis meTodebi, roca vineris procesis kvadratiT integrebadi 
funqcionali ar aris stoqasturad gluvi. nokaut-barieruli ofcionis 
gadasaxadis funqciisaTvis dadgenilia klarkis integrandis cxadi saxe. 
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algebra-geometriis kaTedra 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  
sruli profesori Teimuraz vefxvaZe 
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
     Teimuraz vefxvaZe    sruli profesori, 
     qeTevan SavguliZe    asocirebuli profesori, 
     mixeil amaRlobeli  asocirebuli profesori, 
     vaxtang lomaZe       asocirebuli profesori, 
     malxaz bakuraZe      asocirebuli profesori, 
     ruslan surmaniZe    asistent profesori, 

             

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

amozneqili 
topologia: 
mravalwaxnagebis 
kategoriul-
algoriTmuli 
kvleva 

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 

DI/16/5-103/12 

 
 

ი. გუბელაძე მ.  ბაკურაძე, 

ა.  გამყრელიძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

jer dasrulebulia ori  6-Tviani periodi.   aRwerilia politopuri kompleqsis 
hom- kompleqsebi kompleqsebis monotonuri asaxvebis terminebSi. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

b) saxelmZRvaneloebი 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 
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1 

 

Teimuraz vefxvaZe 

guram 
gogiSvili 
ia mebonia 
lamara 
qurCiSvili 

 

maTematika, 
movemzadoT 
maTematikaSi. 
sasertifikacio 
gamocdebisa da 
ganviTarebisaTv
is 

თბილისი 

2013 

გამომცემლობა 

„უსტარი“ 

210 

mimdinare ganaTlebis reformis Sesabamisad, roca Seicvala saskolo maTematikis 
Sinaarsi, dRis wesrigSi dadga maswavlebelTa gadamzadebis programa. 
maswavleblobis uflebis mopoveba,reformis mixedviT, ukavSirdeba saxelmwifo 
sasetrifikacio gamocdis Cabarebas. am gamocdebisTvis mzadebasa da kvalifikaciis 
amaRlebas emsaxureba Seqmnili saxelmZRvanelo, romelic moicavs axali erovnuli 
saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul yvela Temisa da sagamocdo programiT 
gaTvaliswinebuli sakiTxebis analizs. Cvens mier wina wlebSi Seqmnilia yvela 
klasis moswavleebisaTvis maTematikis saxelmZRvaneloebi, romlebsac miniWebuli 
aqvs Sesabamisi grifi. 

 

g) krebulebi 

 
d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

Teimuraz 
vefxvaZe 

 

About the teaching of 

elements of the modular 

arithmetic,  

IV International 

Scientific –

methodological 

conference, 

Conference Proceeding 

 KKutaisi, 

Akaki Tsereteli 

state University 

 

axali erovnuli saswavlo gegmis Sinaarsi iTvaliswinebs skolaSi axali 
sakiTxebis ganxilvas. didi yuradReba eTmoba diskretuli maTematikis im 
sakiTxebs, romlebic maTematikis axal gamoyenebebs ukavSirdeba. naSromSi 
ganxilulia is problemebi, romlebic naSTTa ariTmetikisa da misi gamoyenebis 
swavlebas ukavSirdeba. gadmocemulia am problemebis gadaWris saSualebebi, 
maTi swavlebisas maTematikuri kvlevis ZiriTadi meTodebis gamoyenebis xerxebi. 
# avtori/ 

avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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2 

 

Teimuraz 
vefxvaZe 

 

asaxva, asaxvaTa 
tipebi 
maTematika, 
zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakultetis 
samecniero 
popularuli 
Jurnali 

1 Tbilisi,  
ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 

 

statia swavlebis meTodikaSia, eZRvneba transcendentul gantolebaTa TeoriaSi 
asaxvaTa klasifikaciis mniSvnelobasa da gamoyenebas. 
# avtori/ 

avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

3 

qeTevan 
SavguliZe  

„cnobili ricxvebi 
da maTi Tvisebebi“ 
maTematika, 
zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakultetis 
samecniero 
popularuli 
Jurnali 

1 Tbilisi,  
ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 

 

statiaSi ganxilulia srulyofili ricxvebi, moyvanilia agreTve fibonaCisa da  
fermas ricxvebis ramdenime saintereso Tviseba. 
# avtori/ 

avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

4 

r..meieri 
 

Targmna da 
figurebi 
daurTo  

m. bakuraZem 

Kkoordinatebi-anu 
rogor mogagnebT 

maTematikosi,  

მათემატიკა, 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

სამეცნიერო 

პოპულარული 

ჟურნალი 

1 Tbilisi,  
ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 

4 

am statiaSi ganixileba zogierTi Tanamedrove miRweva geometriaSi, romelsac 
safuZveli Caeyara koordinatebis SemotaniT. 
 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
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b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 
d) statiebi 
 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis 
saTauri, 
Jurna-

lis/krebu-
lis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

qeTevan 
SavguliZe 

“On the 

dimensions of 

some spaces of 

generalized 

theta-series”, 

Lithuanian 

Mathematical 

Journal 

Vol. 53, No. 2, April, 2013, pp.235-

240 
http://link.springer.com/article/10.1

007%2Fs10986-013-9205-9 

Lithuania, 

Lithuanian 

Mathematical Journal 

6 

Ddadgenilia zogierTi oTxcvladiani kvadratuli formebis Sesabamis ganzogadebul 
Teta-mwkrivTa veqtoruli sivrceebis ganzomilebebi da agebulia am sivrceebis 
bazisebi 

 

2 Mm.alxaz 
bakuraZe 

Formal group 

laws by 

Buchstaber, 

Krichever and 

Nadiradze 

coincide 

Russ. Math. Surv. (68) 571. (2013) 

doi:10.1070/RM2013v068n03ABEH004842, 
Uspekhi Mat. Nauk, 2013, Volume 68, 
Issue 3(411),  

 

Turpion 2 

3 Mm.alxaz 
bakuraZe 

Computing the 

Krichever genus 

J.   Homot.  Relat.  Struct., (2013)  

DOI 10.1007/s40062-013-0049-0 

Springer 6 

4 Mm.alxaz 
bakuraZe 

Transferred 

characteristic 

classes and 

generalized 

cohomology 

rings 

  J.  Math. Sci., 189, 1 (2013) Springer 65 

 2. vamtkicebT,  rom buxStaberis kriCeveris da nadiraZis formaluri jgufebi 
erTmaneTs emTxveva. 
 3. vTqvaT ψ არის გვარი რომლის ინვარიანტული დიფერენციალი არის ფესვი მეოთხე რიგის 

პოლინომიდან  და κ  აკლასიფიცირებს ფორმალურ ჯგუფს, რომელიც იზომორულია 

უნივერსალური ფორმალური ჯგუფის მკაცრი იზომორფიზმით 𝑥𝐶𝑃(𝑥). ჩვენ ვამტკიცებთ,  რომ 

რაციონალურ ბორდიზმების რგოლზე კრიჩევერ-ჰოჰნის გვარი   𝜑𝐾𝐻 არის კომპოზიცია ψ .  ჩვენ 

ვაგებთ გარკვეულ ელემენტებს 𝐴𝑖𝑗 ლაზარის რგოლში და ვიძლევით  კრიჩევერის უნივერსალური 

ფორმალური ჯგუფის ალტერნატიულ განსაზღვრებას.  აქედან გამომდინარეობს რომ  კრიჩევერის 

ფორმალური ჯგუფის კოეფიციენტების რგოლი არის ლაზარის რგოლის ფაქტორი 𝐴𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 ≥ 3 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10986-013-9205-9
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10986-013-9205-9
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=contents&option_lang=eng&jrnid=rm&vl=68&yl=2013&series=0#showvolume
http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=rm&year=2013&volume=68&issue=3&series=0&&option_lang=eng
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ელემენტებით წარმოქმნული იდეალით.  
4. Seiswavleba urTierTkavSiri fibraciis trasferirebul maxasiaTebel klasebsa da 
transferirebuli fibraciis maxasiaTebel klasebs Soris.  

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5 
 

mixeil amaRlobeli 
 

“Tensor completion 

in the category of R-

groups over a ring 

R”, 

Journal of 

Mathematical 

Sciences: Volume 

193, Issue 3 (2013) 

 Page  353-

358 

Ddamtkicebulia, rom tenzoruli gasruleba gadanacvlebadia xarisxovani MR jgufebis 
pirdapiri jamis da pirdapiri zRvris operaciebTan, magram sazogadod araa 
gadanacvlebadi dekartul namravlTan da Sebrunebul zRvarTan. 

6 

 

mixeil amaRlobeli 

რემესლენიკოვი. 
“Расширения 

централизаторов в 
нильпотентных 

группах” 

Сиб. матем. Ж., 
54, № 1 (2013) 

 8-20 

statia eZRvneba dauyvanadi sakoordinacio jgufebisa da algebruli simravleebis 

Sesaxeb hipoTezis gadaWras 2- safexuriani xarisxovani nilpotenturi R jgufTa 

klasisaTvis, sadac R evkliduri rgolia.  Ddamtkicebulia, rom am SemTxvevaSi 
samarTliania r. lindonis [5] Sedegis analogi Tavisufali jgufebisaTvis, xolo 
miasnikov-xarlampoviCis Teoremis analogi ara. 

 

7 

mixeil amaRlobeli 
 

“Tensor completion 

in the category of R-

groups over a ring 

R”, 

Journal of 

Mathematical 

Sciences: Volume 

193, Issue 3 (2013) 

 Page  353-

358 

xarisxovan MR jgufTa kategoria asociaciur R rgolisaTvis erTeuliT gadmocemulia 

[1]-Si  es statia eZRvneba im nawilobriv xarisxovani MR jgufebisSeswavlas, romlebic 

izomorfulad Caidgmeba maT tenzorul gasrulebebSi R rgolze. Rogorc Sedegi 

miRebulia Tavisufali MR jgufebisa da Tavisufali MR namravlebis aRwera jgufuri 
konstruqciebis enaze. 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

8. 

 

სურმანიძე Tensor invariants 
and homogeneous 
Riemann spaces 

 

Volume 195, Issue 
2, 

Journal of 
Mathematical 
Sciences  

November 2013 

pp 245-257 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1577-1 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

9 vaxtang 
lomaZe 

A note on Ehrenpreis' 

fundamental principle, 

438 (2013) 2083--2089 Elsevier 7 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1577-1
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 Linear Algebra and its 

Applications 

 

erenpraisis fundamenturi principi ganzogadebulia (F)sigma-simravleze gansazRvruli 
wrfivi kerZo warmoebuliani diferencialuri gantolebebisTvis. 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

10 

 

vaxtang 

lomაZe 
"Reduced polynomial 

matrices" in several 

variables, SIAM J. Control 

Optimization 

             51 (2013) 3258--3273 

 

  Philadelphia, 
PA 

SIAM 

16 

mravali cvladis  wrfivi dinamiuri sistemebisTvis agebulia dayvanili wrfivi 
polinomuri rezolventebi da   gansazRvrulia maTi mTeli invariantebi. 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

11 

 

vaxtang 

lomაZe  
   Duality  

    in the      behavioral   

systems theory, 

Automatica  

49 (2013) 1510--1514 Elsevier 5 

D agebulia oradoba vilemsis tipis wrfivi dinamiuri sistemebisTvis, da naCvenebia 
rom marTvadobis da dakvirvebadobis cnebebi oradulia erTmaneTis mimarT. 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

12   vaxtang         

lomაZe 
PBH test for multivariate 

LTID systems, Automatica  

49 (2013) 2933--2937 Elsevier 5 

popov-beleviC-hautusis klasikuri testi marTvadobis Sesaxeb ganzogadebulia mravali 
cvladis  wrfivi dinamiuri sistemebisTvis. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

Teimuraz vefxvaZe 
 

zogierTi cxracvladiani 
kvadratuli formiT 
dadebiTi mTeli ricxvebis 
warmodgenaTa raodenobis 
Sesaxeb 

 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 
pirveli safakulteto 
samecniero konferencia, 
Tbilisi, 22-26 ianvari, 

2013. 
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naCvenebia, rom zogierTi diagonaluri cxracvladiani kvadratuli formiT ricxvTa 
warmodgenis sapovneli formulis miReba SeiZleba daviyvanoT maxasiaTebliani 
ganzogadebuli Teta-mwkrivebiT Sesabamisi paraboluri formebis agebaze 

 momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 

 

Teimuraz vefxvaZe 
 

maxasiaTebliani 
ganzogadebuli Teta-
funqciebi da 
naxevradmTeli wonis 
paraboluri formebi 

 

ilia vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi institutis 
gafarToebuli seminaris 
sxdomebi, aprili, 2013 

 

Aagebulia naxevradmTeli paraboluri formebimaxasiaTebliani ganzogadebuli Teta-

mwkrivebis saSualebiT 

 momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 

 

Teimuraz vefxvaZe 
 

OOn the number of 

representation of positive 

integers by the quadratic forms 

of 16 level 

IV International Conference of 

the Georgian Mathematical 

Union, Tbilisi-Batumi, 

September 9-15, 2013 

Gგanxilulia 16 safexuris 9-cvladiani kvadratuli formiT warmodgenaTa 
raodenobis sapovneli formulebis mirebis problema da am problemis gadawyvetis 
gzebi. 

 momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4 

 

Teimuraz vefxvaZe 
 

About the teaching of elements 

of the modular arithmetic,  
 

IV International Scientific –

methodological conference, 

Conference, Kutaisi, june  1-2, 

2013 
axali erovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebulia naSTTa ariTmetikisa da misi 
gamoyenebis swavleba. Sinaarsobrivi cvlilebebi swavlebis SenaarsSi moiTxovs maT 
meTodikur damuSavebasa da gadacemis xerxebis SerCevas. moxsenebaSi am problemis 
gzebia warmodgenili. 

 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

5 
 

Teimuraz vefxvaZe 
 

About the problems of teaching 

of elements of the diskrete 

mathematics 

IV International Conference of 

the Georgian Mathematical 

Union, Tbilisi-Batumi, 

September 9-15, 2013 
modularuli ariTmetikis elementebi nawilia diskretuli maTematikisa, romliTac 
Seivso Tanamedrove swavlebis Sinaarsi. am sakiTxebis gadacemis meTodikur 
damuSavebas eZRvneba warmodgenili moxseneba. 

 Mმomxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 

6 
 

Teimuraz vefxvaZe, 

გურამ გოგიშვილი 
 

qarTuli maTematikuri 
terminologiis 
gamoyenebisa da daxvewis 
zogierTi aqtualuri 
sakiTxi 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 
arnold Ciqobavas 
saxelobis 
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 enaTmecnierebis 
instituti, Tbilisi 2013 

qarTuli maTematikuri Terminologiis saTaveebTan idgnenCveni saxelovani winaprebi 
- nikoloz musxeliSvili, giorgi nikolaZe, andria razmaZe. maT monapovars dacva da 
ganviTareba sWirdeba. qartuli enis mdidari leqsikaaxali maTematikuri terminebis 
Seqmnisa da Zveli terminebis daxvewis SesaZleblobas iZleva. naSromSi 
gadmocemulia am mimarTulebiT avtorTa kvlevis Sedegad miRebuli zogierTi 
mosazreba. 
 

 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

7 
 

Teimuraz vefxvaZe, 
qeTevan SavguliZe 

modularul funqciaTa 
gamoyeneba kvadratul 
formaTa analizur 
TeoriaSi 

 

akademikos viqtor 
kupraZis dabadebidan 110 
wlisTavisadmi miZRvnili 
konferencia, 
ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 

4 noemberi, 2013. 

gadmocemulia kvadratul formaTa analizur TeoriaSi modularul funqciaTa 
gamoyenebiT miRebuli axali Sedegebi, romlebic ukavSirdeba ganzogadebul Teta-
mwkrivebis sivrceTa bazisebs, am funqciebiT paraboluri formebis agebasa da maTi 
saSualebiT kvadratuli formebiT warmodgenaTa raodenobis sapovneli axali 
formulebis miRebas. 

 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

8 
 

qeTevan SavguliZe ganzogadebul Teta-
mwkrivTa sivrceebis 
Sesaxeb 
 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 
pirveli safakulteto 
samecniero konferencia, 
Tbilisi, 22-26 ianvari, 

2013. 
ganxilulia zogieTi kvaternaruli kvadratuli formis mimarT ganzogadebul Teta-
mwkrivTa sivrceebi, agebuli am sivrceebis bazisebi da gamoTvlilia ganzomilebebi. 

 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

9 qeTevan SavguliZe q2   diskriminantis mqone (-

2, q, 1)tipis kvadratul 
formaTa Sesaxeb  

ilia vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi institutis 
gafarToebuli seminaris 
sxdomebi, aprili, 2013 

ganxilulia   (-2,  𝑞,  1)  tipis kvadratuli formis agebis algoriTmi  nebismieri 

kenti martivi 𝑞-სთვის, ხოლო  𝑞 ≡ −1(𝑚𝑜𝑑6) -sTvis aseTi tipis kvadratuli formebi 
aigo cxadi saxiT.  Semdeg am kvadratuli formebis saSualebiT napovnia parabolur 
formaTa sivrceebis bazisebi da miRebulia formulebi kvadratuli formebiT  
naturaluri ricxvis warmodgenaTa raodenobisaTvis. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

10 
 

Mm. bakuraZeE 
 

buxStaberis kriCeveris da 
nadiraZis formaluri 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
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jgufebi emTxveva. saxelmwifo universiteti, 

pirveli safakulteto 
samecniero konferencia, 
Tbilisi, 22-26 ianvari, 
2013 

 
naCvenebia, rom buxStaberis kriCeveris da nadiraZis formaluri jgufebi erTmaneTs 

emTxveva 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

11 
 

 

Mm. bakuraZeE 
 
 

 

sasruli jgufebis 
moravas K-Teoria. 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 

a. razmaZis maT. inst.   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

gamoTvlilia moravas K-Teoriis rgoli K*(BG),  G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis hal-
senioris siidan.  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

12 
 

 
 

მ.ამაღლობელი MR–ჯგუფთა კატეგორიის 

შესახებ 

ENS-2013 22-26 იანვარი 
Tsu 

Semotanilia MR-jgufTa kategoriis cneba sadac R asociaiciuri rgolia 
erTeuliT. agreTve Semotanilia sakvanZo konstruqcia am kategoriaSi _ tenzoruli 
gasruleba da gadmocemulia am konstruqciis ZiriTadi Tvisebebi 

13 მ.ამაღლობელი ზუსტი ხარისხივანი MR–

ჯგუფები 

ENS-2013 22-26 იანვარი 
Tsu 

xarisxovan MR jgufTa kategoria asociaciur R rgolisaTvis erTeuliT gadmoce-

mulia [1]-Si  es statia eZRvneba im nawilobriv xarisxovani MR jgufebisSeswavlas, 

romlebic izomorfulad Caidgmeba maT tenzorul gasrulebebSi R rgolze. Rogorc 

Sedegi miRebulia Tavisufali MR jgufebisa da Tavisufali MR namravlebis aRwera 
jgufuri konstruqciebis enaze. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

14 
 

 

Mვახტანგ ლომaZeE 
 
 

 

დისკრეტული 

ტრაექტორიების „აწევა“ 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 
pirveli safakulteto 
samecniero konferencia, 
Tbilisi, 22-26 ianvari, 
2013 

naCvenebia, rom polinomuri matricis yoveli diskretuli traeqtoria SeiZleba 
aweul iqnas mis uwyvet traeqtoriamde. es Sedegi SeiZleba ganxilul iqnas rogorc  
borelis erTi klasikuri Teoremis ganzogadeba. 
 
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  
dro da adgili 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
15 

 

 

ვახტანგ ლომაძე 
 
 

 

LTI დიფერენციალური 

სისტემების ტეილორის 

აპროქსიმაციები 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 

a. razmaZis maT. 

იnstიტუტი,   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

LTI diferencialuri sistemisTvis agebulia  teiloris aproqsimaciebi. naCvenebia, 
rom es aproqsimaciebi warmoadgenen sistemis srul invariants, anu, mTlianad 
gansazRvraven mas. 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

თეიმურაზ ვეფხვაძე OOn the number of 

representation of positive 

integers by the quadratic forms 

in nine variable of 16 level 

28-th Journees Arithmetiques, 

Iuly 1-5, 2013, Grenoble, France  

ganzogadebuli maxasiaTebliani Teta-mwkrivebis gamoyenebit agebulia 9/2 wonis 
paraboluri formebi da maTi gamoyenebiT mirebulia formulebi yvela im 

cxracvladiani diagonaluri kvadratuli formiT ricxvთa warmodgenisaTvis, 
romelTa koeficientebi aris 1 an 4. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 qeTevan SavguliZeK On the quadratic form of type (-

2, q, 1) with discriminant q2 

http://at.yorku.ca/cgi-
bin/abstract/cbgm-07 

28-th Journees Arithmetiques, 

Iuly 1-5, 2013, Grenoble, France 

moyvanilia  (-2,  𝑞,  1)  tipis kvadratuli formis agebis algoriTmi  nebismieri kenti 

martivi 𝑞-სთვის, ხოლო  𝑞 ≡ −1(𝑚𝑜𝑑6)  -sTvis aseTi tipis kvadratuli formebi 
agebulia cxadi saxiT.  Semdeg maTi saSualebiT miRebulia formulebi kvadratuli 
formebiT  naturaluri ricxvis warmodgenaTa raodenobisaTvis. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 
 
 
 

m. bakuraZe On some rational and integral 
complex genera 
http://www.mathnet.ru/php/pres
entation.phtml?option_lang=eng
&presentid=7026 

 

Algebraic Topology and Abelian 

Functions, Conference in honour 

of  

Victor Buchstaber  

on the occasion of his 70th 

birthday. 
Steklov Mathematical Institute 
of RAS Lomonosov Moscow 
State University, Bogolyubov 
Laboratory of Geometrical 
Methods in Mathematical 

http://at.yorku.ca/cgi-bin/abstract/cbgm-07
http://at.yorku.ca/cgi-bin/abstract/cbgm-07
http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=eng&presentid=7026
http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=eng&presentid=7026
http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=eng&presentid=7026
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Physics P. G. Demidov 
Yaroslavl State University, 
Delone Laboratory of Discrete 
and Computational Geometry 

 Moscow, 18–22 June 2013 

vagebT garkveul elementebs 𝐴𝑖𝑗 lazaris rgolSi da viZleviT kriCeveris 
universaluri formaluri jgufis alternatiul gansazRvrebas.  aqedan 
gamomdinareobs rom  kriCeveris formaluri jgufis koeficientebis rgoli aris 

lazaris rgolis faqtori  𝐴𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 ≥ 3  ელემენტებით წარმოქმნული იდეალით. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4 
 

Амаглобели М. Г О проблеме Мясникова-
Ремесленникова в классе 

нильпотентных групп 

Международная  школа-
конференция по 

математическим проблемам 
информатики. Омск, 20-27 

сентября  2013. Тезисы 

докладов 
   ganxilulia dauyvanadi sakoordinacio jgufebisa da algebruli simravleebis 

Sesaxeb hipoTeza 2- safexuriani xarisxovani nilpotenturi R jgufTa klasisaTvis, 

sadac R evkliduri rgolia.  Ddamtkicebulia, rom am SemTxvevaSi samarTliania r. 
lindonis [5] Sedegis analogi Tavisufali jgufebisaTvis, xolo miasnikov-
xarlampoviCis Teoremis analogi ara. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

modularul funqciaTa 
gamoyeneba kvadratul 
formaTa analizur 

TeoriaSi 

Teimuraz vefxvaZe Teimuraz vefxvaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

kvadratul formaTa analizuri Teoria ricxvTa Teoriis is nawilia, romelic 
kvadratuli formebiT ricxvTa warmodgenis problemasTan dakavSirebul sakiTxebs 
exeba; am problemebs miuZRvnes Tavisi Sromebi eilerma, gausma, iakobim, venkovma, 
hardim, minkovskim da sxva cnobilma maTematikosebma, Tumca problema bolomde 
gadawyvetili ar aris. Aam problemis gadawyvetis gzebma warmoSva analizuri 
meTodebi, romlebic sxvadasxva tipis ganzogadebul Teta-funqciaTa sivrceebis 
gamokvlevas ukavSirdeba. Aam meTodis gamoyeneba saTaves iRebs me-20 saukunis 
dasawyisSi ingliseli maTematikosis mordelis Sromebidan. Mmodularul funqciaTa 
Teoriis gamoyenebiT, mordelma SeZlo 9 kvadratiT mTeli dadebiTi ricxvebis 
warmodgenis sakiTxi daeyvana 7 kvadratiT ricxvTa warmodgenaze. es Sedegi 
SemdgomSi gaaumjobesa giorgi lomaZem.  
maxasiaTebliani ganzogadebuli Teta-funqciebis SemoRebam saSualeba mogvca, rom 
SegvemuSavebina erTiani midgomanebismieri (rogorc kentcvladiani, aseve - 
luwcvladiani) kvadratuli formebiT naturaluri ricxvis warmodgenaTa 
raodenobis formulebis misaRebad. Gganxilulia 16 da 8 safexuris cxracvladiani 
kvadratuli formebi. magaliTad, 8 safexuris SemTxvevaSi SesaZlebeli gaxda 
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sakiTxi 5 an 3 kvadratis Semcveli formebiT warmodgenaზe dagveyvana. miRebuli 

Sedegebi gagzavnilia dasabeWdad litvis maTematikur JurnalSi (LMJ).  

2 

 

samuSaos dasaxeleba  

 
samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

ganzogadebul Teta-
mwkrivTa sivrceebi da 
ricxvis warmodgenaTa 
raodenoba kvadratuli 
formebiT 

qeTevan SavguliZe qeTevan SavguliZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
       𝑛 naturaluri ricxvis 𝑓 kvadratuli formiT warmodgenaTa raodenobisTvis 
saWiroa agebul iqnas ganzogadebul Teta-mwkrivTa sivrceebi, amisaTvis Cvens mier 
ganxilul iqna zogadi oTxcvladiani diagonaluri da zogierTi aradiagonaluri 
kvadratuli formebi, aigo am formebisaTvis 𝑃𝜈(𝑥) sferuli funqciebi da Sesabamisi 
ganzogadebuli Teta-mwkrivebi. maTgan SeirCa wrfivad damoukidebeli Teta-
mwkrivebi, aseTnairad dadginda ganzogadebul Teta-mwkrivTa sivrceebis 
ganzomilebis zeda sazRvrebi. aRmoCnda, rom  Cvens mier ganxilul yvela 
konkretul SemTxvevaSi Teta-mwkrivTa sivrceebis ganzomilebis zeda sazRvrebi 
daemTxva TviT ganzomilebas. 
   kvadratuli formebiT naturaluri ricxvis warmodgenaTa raodenobisaTvis 
formulebis misaRebad xSirad saWiroa garkveuli tipis kvadratuli formebi, 

amisaTvis Cven davadgineT 𝑞2  diskriminantis mqone (-2,  𝑞,  1)  tipis kvadratuli 

formis agebis algoriTmi  nebismieri kenti martivi 𝑞-სთვის, ხოლო  𝑞 ≡ −1(𝑚𝑜𝑑6) -
sTvis aseTi tipis kvadratuli formebi aigo cxadi saxiT.  Semdeg maTi saSualebiT 
miviReT formulebi kvadratuli formebiT  naturaluri ricxvis warmodgenaTa 
raodenobisaTvis. 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

3 sasruli jgufebis 
moravas K-Teoriis atlasi 

 

Mmalxaz bakuraZe alesandre lomaZe, 
doqtoranti,  
naTia gaCeCilaZe, 
doqtoranti 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

momzadda da gamosaqveyneblad miRebulia statiebi.  

M.  Bakuradze, M. Jibladze, Morava K-theory rings of groups $G_{38},...,G_{41}$ of order 32, Journal 

of  K-theory, (2013), accepted. (available arXiv:1102.3378v3) 
gamoTvlilia moravas K-Teoriis rgoli K*(BG),  G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis hal-
senioris siidan. 

M.  Bakuradze, On Buchstaber formal group law and some related genera, Proc. Steklov Math Inst., 

(2013), accepted. 
racionalur  bordizmebis rgolze ganxilulia buxStaber-kriCeveris  
formaluri jgufis maklasificirebeli homomorfizmi. 

       

http://arxiv.org/abs/1102.3378v3
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gakeTda   prezentaciebi univeritetis 

                         studentur konferenciebze. 
a. lomaZe,  sasruli jgufebis moravas Teoriis eileris maxasiaTeblis 

gamoTvla.  
(gamoTvlilia euleris maxasiaTebeli  17 araizomorfuli 128 rigis 
jgufisaTvis) 

n. gaCeCilaZe, zogierTi 64 rigis 2-jgufis kompleqsuri warmodgenebi. 
(gamoTvlilia kompleqsuri warmodgenebis rgoli 64 rigis zogierTi 
jgufisTvis) 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

4 jgufTa Teoria, 
modulebis Teoria, 
algebris algoriTmuli 
problemebi. 

mixeil amaRlobeli 

 

mixeil amaRlobeli 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

Semotanilia R- jgufTa mravalsaxeobebis da am mravalsaxeobaSi jgufTa 

tenzoruli gasrulebebi. Seswavlilia R - jgufTa abeluri mravalsaxeobebi da 

dawyebulia R -jgufTa nilpotenturi mravalsaxeobebis Seswavla. 
damtkicebulia, rom 2 safexuriani   nilpotenturi jgufis gasruleba 2 
safexuriani   nilpotenturia. 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

5. 

 

dauyvanadi izotropiis 
jgufis mqone rimanis 

erTgvarovani sivrceebi 
da maTTan dakavSirebuli 
tenzoruli invariantebi 

r. surmaniZe r. surmaniZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 gamoqveynebuli Sroma: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1577-1  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

6 

 

singularuli wrfivi 
dinamiuri sistemebis 
aRwera mdgomareobaTa 
sivrceSi“ 

vaxtang lomaZe vaxtang lomaZe  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

singularuli wrfivi dinamiuri sistema es aris sistema romelsac SeiZleba 
hqondes impulsuri traeqtoriebi. arsebobs kargad ganviTarebuli Teoria  
Cveulebrivi (anu regularuli)  wrfivi dinamiuri sistemebis  warmodgenisa 
„mdgomareobaTa sivrceSi“.  es Teoria ganzogadebulia singularul 
SemTxvevaze. am ganzogadebisas gamoyenebulia algebrul-geometriuli ideebi. 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1577-1
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diferencialuri gantolebebis kaTedra 

 

I. 2. struqturuli erTeulis xelmZRvaneli  
prof. Tamaz TadumaZe, tamaz.tadumadze@tsu.ge, t. 593 61 23 74  

I. 3. kaTedris personaluri Semadgenloba  

asoc. profesorebi: grigor giorgaZe, Tamaz TadumaZe, ilia TavxeliZe, 

roman koplataZe, oTar joxaZe 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

sawyisi monaceme- 
bis optimizaciis 
amocanebi zogier 
Ti klasis neitra 
luri funqciona- 
lur diferencia 
luri gantolebeb 
isTvis: variaciis 
formulebi,optima 
lurobis aucile 
beli pirobebi, 
arsebobis Teore- 
mebi, 
(granti # 31/21) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecn- 
iero fondi  

T. TadumaZe T. TadumaZe 
n. gorgoZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
kvaziwrfivi neitraluri funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis cvladi 
dagvianebebiT damtkicebulia amonaxsnis variaciis formulebi sawyisi momentis 
calmxrivi da ormxrivi variaciis SemTxvevaSi. variaciis formulebSi gamovlenilia 
uwyveti sawyisi pirobisa da fazur koordinatebSi Semavali dagvianebis funqciis 
SeSfoTebis efeqtebi.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 funqcionalur diferencia 
lur da diskretul ganto 
lebaTa amonaxsnebis asimpto 

   S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi 

r. koplataZe r. koplataZe 

mailto:tamaz.tadumadze@tsu.ge
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2 

 

turi yofaqcevis Sesaxeb 
(granti # 31/09) 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

dagvianebul argumentiani funqcionalur diferencialur gantolebebisaTvis miRebulia 
sakmarisi (aucilebeli da sakmarisi) pirobebi imisa rom gantolebas gaaCndes A  an B Tviseba.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

3 

 

 

zogierTi 
arastacionaruli 

modelis gamokvleva da 
maTi ricxviTi amoxsna 

(granti # 31/32) 

S. rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi  

s. xaribegaSvili 
 

s. xaribegaSvili, 
o. joxaZe,  

T. jangvelaZe,  
z. kiRuraZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
Uuwyvet funqciaTa sivrceSi,  talRis gantolebaTa erTi arawrfivi klasisaTvis, gamokvleu 
lia koSi-darbus sasazRvro amocana globaluri amonaxsnis arsebobis, erTaderTobis da 
ararsebobis TvalsazrisiT. Seswavlilia aseve amocanis lokalurad amoxsnadobis sakiTxi.   

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

Mansimov K. , 
Melikov T., 

Tadumadze T. 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Tadumadze 

T. 

Variation formu- 
las of solution for  controlled delay 
functional-diffe 
rential equation  taking into acco 
unt delays pertu 
rbations and the mixed initial 
condition.  

Mem. Diff. Eq. Math. Phys.  
 
On the well-posedness of the 
Cauchy problem for a functional 
differential equation taking into 
account variable delay 
perturbations. Proceedings of the 
International Conference Lie 
Groups, Differential Equations and 
Geometry, June, 10-22, 
2013,Batumi, Georgia, v. 2.  

58 (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tbilisi, 
Tbilisi University 

Press 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
Technical 

University Press 
 
 

8 
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                                  Aanotaciebi 
1.  miRebulia amonaxsnis variaciis formulebi arawrfivi samarTi dagvianebul 
argumentiani funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis sawyisi momentis, 
mudmivi dagvianebebis, sawyisi veqtoris, sawyisi funqciebisa da marTvis funqciis 
SeSfoTebebis mimarT. 
2. Camoyalibebulia Teoremebi amonaxsnis uwyvetobis Sesaxeb sawyisi monacemebisa da 
gantolebis marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT. sawyisi monacemebis qveS 
igulisxmeba sawyisi momentis, cvladi dagvianebis, sawyisi veqtorisa da sawyisi 
funqciis erToblioba. 

 

# 
avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverde
bis 

raoden
oba 

1 

 

Diego Caratelli (Netherlands), 

Johan Gielis (Belgium), Ilia 

Tavkhelidze(Georgia), Paolo 

Emilio Ricci (Italy) 

Some properties of Bulky Links, 
Generated by Generalized Mobius 
Listing's Bodies GML. Proceedings of 
the International Conference “Lie 
Groups, Differential Equations and 
Geometry”, June, 10-22, 
2013,Batumi, Georgia.  v. I. 

 

 
Tbilisi, 

Technical 
University Press 

 

13 

2 

D.Caratelli,   M.Rogava, I. 

Tavkhelidze and 

M.Transirico, 

On Some Characteristics of  the 

Moving Generalized Mobius-Lsting’s 

Bodies,  Journal Applied 
Mathematics, Informatics and 
Mechanic  

v.17, no. 1, 

2012 

Tbilisi 

Tbilisi State 

University 

13 

3 
Aalfred rene  (Targmna 
da gamosaqveyneblad 

moamzad i. TavxeliZem)  

Ddialogi maTematikis 
gamoyenebis Sesaxeb 
 “ maTematika” samecniero 
popularuli Jurnali 
 

# 1 VII, 

2013 

Tbilisi, 
Tbilisis 

universitetis 
gamomcemloba 

12 

 A                               anotaciebi 
  1.  In the present paper we consider the “bulky knots" and “bulky links", which appear after cutting of a Generalized 
Möbius Listing's GMLn

4 bodies (with correspondingly radial cross sections square) along different Generalized Möbius 
Listing's surfaces GMLn

2 situated in it. Aim of this article is to investigate the number and geometric structure of the 
independent objects which appear after such a cutting process of GMLn

4 bodies. In the most cases we are able to 
count the indices of the resulting mathematical objects according to the known tabulation for Knots and Links of 

small complexity. (warmodgenil naSromSi ganxilulia  GMLn4 -tipis ganzogadebuli mebius-
listingis sxeulebi da maTi “gaWris” Sedegad amave tipis sxeulebisa da zedapirebisagan 
warmoqmnili kvanZebi da xlarTebi. Seswavlilia maTi raodenoba, struqtura da 
geometriuli maxasiaTebeli). 

   2. The accurate estimation of physical characteristics (such as volume, surface area, length, or other specific 
parameters) relevant to human organs is of fundamental importance in medicine. The aim of this article is, in this 
respect, to provide a general methodology for the evaluation, as a function of time, of the volume and center of 
gravity featured by moving generalized M¨obius listing’s bodies used to describe different human organs. 
(ganzogadebuli mebius-listingis sxeulis moZraobis gantolebis saSualebiT 
modelirebulia zogierTi Sinagani organos moZraoba. am sxeulis geometriuli da 
fizikuri parametrebi gamoTvlilia droSi). 
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2) ucxoeTSi 

statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 * 

 

G.Giorgadze, G. 
Khimshiashvili. 

 Cyclic configurations of 

spherical polygons. 

Doklady Mathematics  
 

v. 87, no. 3, 
2013,  

 

Springer 4  

Aanotacia 
Seswavlilia bicentruli mravalkuTxedebis erTganzomilebiani ojaxebi 
fiqsirebuli Caxazuli da Semoxazuli wrewirebiT. kvlevis ZiriTadi obieqtia 
saxsruli meqanizmisagan inducirebuli modulebis sivrcis topologia da 
bicentruli n-kuTxedebis eqstremaluri farTobebi. dadgenili iqna, rom luwi n-
saTvis bicentruli mravalkuTxedebis modulebis sivrces aqvs kvadratuli 
gansakuTrebuli wertilebi, romelTa raodenoba Sefasebulia zevidan wrewirebis 
radiusebiTa da wrewirebis centrebs Soris manZilis saSualebiT 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 * 
 
 

Tadumadze T. On the existence of an optimal 
element in two-stage optimal 

problems with delays. Georgian 
Math. J.  

 v. 20 (2013), 
no. 3 

Germany,  
de Gruyter 

23 

Aanotacia 
damtkicebulia optimaluri elementis arsebobis Teoremebi orsafexuriani 
arawrfivi marTvis amocanisTvis mudmivi dagvianebebiT fazur koordinatebSi, 
zogadi sasazRvro pirobebiT da funqcionaliT. elementis qveS igulisxmeba sawyisi 
da gadarTvis momentebis, sawyisi veqtoisa da funqciis, dagvianebis parametrebis, 
marTvis funqciisa da saboloo momentis erToblioba. erToblioba  

 

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

Jurna
lis/ 
krebu
lis 
nomer

i 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdeb
is 

raoden
oba 

1 * 

 

Diego Caratelli (Netherlands), 
Johan Gielis (Belgium), Ilia 

Tavkhelidze (Georgia), Paolo 
Emilio Ricci(Italy) 

Spherical Harmonic Solution of the 
Robin Problem for the Helmholtz 

Equation in a Supershaped Shell  - J. 
Applied Mathematics, 

v.4, no. 
1, 2013 

Scientific  
Research 

http://www.scir
p.org/journal/a

m  

8 

2 

 

Diego Caratelli (Netherlands), 
Johan Gielis (Belgium), Ilia 

Tavkhelidze (Georgia), Paolo 
Emilio Ricci(Italy) 

Fourier-Hankel solution of the Robin 
problem for the Helmholtz equation in 

supershaped annular domains – J. 
Boundaryt Value Problems  

2013 
253 

A Springer Open 
Journal 

http://www.bo
undaryvaluepro

11 

http://www.scirp.org/journal/am
http://www.scirp.org/journal/am
http://www.scirp.org/journal/am
http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2013/1/253
http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2013/1/253
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blems.com/cont
ent/2013/1/253  

3 
I. Tavkhelidze (Georgia) 

J.Gielis(Belgium), C.Cassisa, and 
P.E.Ricci (Italy),   

“About “Bulky” Links, Generated by  
Generalized Mëbius-Listing's  bodies 
GMLn

3 “  - Rendiconti Lincei Mat. Appl. 

24 
(2013) 

Academia de 
Lincei  
(Italy) 

28 

4 
Johan Gielis (Belgium), Ilia 

Tavkhelidze (Georgia), Paolo 
Emilio Ricci(Italy) 

Veliki uzlovi I poveznici dobivene 
rezanjem  generaliziranih Möbius-Listing 

tijela (Croatian per. Tanja Soucie), -  
Poučak  - Časopis za metodiku i nastavu 

matematike; 
 

Godina 
13., 
Broj 
51., 

Listopa
d 2012 

Croacia 
(xorvatia) 
statia 

gamosulia 
xorvatiul 

enaze 

9 

5     I. Tavkhelidze 

“About Some Properties of the Ribbon 
Links, which are Generated by 
Generalized Mëbius Listing's  surfaces 
GMLn

m.” -  Journal of Mathematical 
Sciences (Translated from 
Sovremennaya Matematika i Ee 
Prilozheniya (Contemporary 
Mathematics and Its Applications), V. 
79,) 

June 
2013, v
.91, Iss

ue 6 

Springer 
http://link.sprin
ger.com/article/
10.1007%2Fs10
958-013-1366-x 

; 

18    

6 
Johan Gielis (Belgium), Ilia 

Tavkhelidze (Georgia), Paolo 
Emilio Ricci(Italy) 

“ Bulky Links, which are Generated by  
Generalized Mëbius-Listing's  bodies 
GMLn

2 “, Journal of Mathematical 
Sciences, (translation of  Sovremennaya 

Matematika I ee Prilojeniya 

(Contemporary Mathematics and its 

applications)  

v.193, 
Issue 

3, 
Septe
mber 
2013 

Springer 
http://link.sprin
ger.com/article/
10.1007/s10958

-013-1474-7 

13 

     
                                                                                 anotaciebi 
 1. The Robin problem for the Helmholtz equation in normal-polar shells is addressed by using a suitable spherical 

harmonic expansion technique. Attention is in particular focused on the wide class of domains whose boundaries are 

de-fined by a generalized version of the so-called “superformula” introduced by Gielis. A dedicated numerical 

procedure based on the computer algebra system Mathematica© is developed in order to validate the proposed 

methodology. In this way, highly accurate approximations of the solution, featuring properties similar to the classical 

ones, are obtained. (naSromSi Seswavlilia robenis amocana helmholcis gantolebisTvis 
iseTi garsuli tipis zedapirebze, romlebic e.w. “superformuliT” aris warmodgenadi. 
gamoyenebulia am areebisaTvis specialurad damuSavebuli sferuli funqciebis 
mwkrivebis teqnika. praqtikuladaa naCvenebi miaxloebiTi amonaxsnis maRali sizuste). 
 2.  The Robin problem for the Helmholtz equation in normal-polar annuli is addressed by using a suitable Fourier-

Hankel series technique. Attention is in particular focused on the wide class of domains whose boundaries are defined 

by the so-called superformula introduced by Gielis. A dedicated numerical procedure based on the computer algebra 

system Mathematica© is developed in order to validate the proposed methodology. In this way, highly accurate 

approximations of the solution, featuring properties similar to the classical ones, are obtained.(naSromSi 
Seswavlilia robenis amocana helmholcis gantolebisTvis iseT areebSi, romlebic  e.w. 
“superformuliT” aris warmodgenadi. gamoyenebulia am areebisaTvis specialurad 
damuSavebuli furie-hankelis sferuli funqciebis mwkrivebis meTodi da programuli 
paketis  „Mathematica©“   saSualebiT praqtikuladaa naCvenebi miaxloebiTi amonaxsnis 
maRali sizuste). 
 3.  In the present paper we consider the ‘‘bulky knots’’ and ‘‘bulky links’’, which appear after cutting a Generalized 
Mo¨bius Listing’s GMLn3 body (whose radial cross section is a plane 3-symmetric figure with three vertices) along 

http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2013/1/253
http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2013/1/253
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958/191/6/page/1
http://link.springer.com/journal/10958/191/6/page/1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1366-x
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1366-x
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1366-x
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-013-1366-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-013-1474-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-013-1474-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-013-1474-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-013-1474-7
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di¤erent Generalized Mo¨bius Listing’s surfaces GMLn2 situated in it. This article is aimed to investigate the number 
and geometric structure of the independent objects appearing after such a cutting process of GMLn3 bodies. In most 
cases we are able to count the indices of the resulting mathematical objects according to the known tabulation for 

Knots and Links of small complexity. (warmodgenil naSromSi ganxilulia  GMLn4 -tipis 
ganzogadebuli mebius-listingis sxeulebi da maTi “gaWris” Sedegad amave tipis 
sxeulebisa da zedapirebisagan warmoqmnili kvanZebi da xlarTebi. Seswavlilia maTi 
raodenoba, struqtura da sxva geometriuli maxasiaTebeli). 
 4.   statia gamosulia xorvatul enaze da is gadaTargmnilia Jurnalis redaqciis 
iniciativiT da avtorebis TanxmobiT. statiaSi aRwerilia ganzogadebul mebius 
listingis sxeulebis analizurad Caweris meTodologia da motanilia ramodenime 
Tviseba, romlis damtkicebac ioldeba amgvari sxeulebis analizuri warmodgenis 
saSualebiT. agreTve aRwerilia is axali fenomenebi rac sxeulis struqturiTaa 
gamowveuli, agreTve miTiTebulia amgvari struqturebis gamoyenebebze biologiasa da 
qimiaSi; 
 5.  The present paper is devoted to ribbon knots and ribbon links that appear after cutting generalized Möbius–
Listing surfaces GMLn

m along sets of lines parallel to their basic line. In some particular cases, we count the indices of 
the resulting mathematical objects according to the known classification for the standard knots and links. 

(warmodgenil naSromSi ganxilulia  GMLn4 -tipis ganzogadebuli mebius-listingis 
zedapirebi da maTi “gaWris” Sedegad amave tipis zedapirebisgan warmoqmnili kvanZebi da 
xlarTebi. Seswavlilia maTi raodenoba, struqtura da sxva geometriuli maxasiaTebeli). 
6.   In the present paper we consider the “bulky knots” and “bulky links”, which appear after cutting of a Generalized 
M¨obius Listing’s GMLn

2 body (with radial cross section a convex plane 2-symmetric figure with two vertices) along a 
different Generalized M¨obius Listing’s surfaces GMLn

2 situated in it. Aim of this article is to investigate the number 
and geometric structure of the independent objects which appear after such a cutting process of GMLn

2 bodies. In 
most cases we are able to count the indices of the resulting mathematical objects according to the known 

classification for the standard Knots and Links. (warmodgenil naSromSi ganxilulia  GMLn4 -tipis 
ganzogadebuli mebius-listingis sxeulebi da maTi “gaWris” Sedegad amave tipis 
sxeulebisa da zedapirebisagan warmoqmnili kvanZebi da xlarTebi. Seswavlilia maTi 
raodenoba, struqtura da sxva geometriuli maxasiaTebeli). 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 * 

 

R. Koplatadze, 
S. Pinelas 

 On oscillation of solutions of 
second order nonlinear 
difference equations.  

J. Math. Sci. 

#5, 2013 Springer  11 

 

2 

R. Koplatadze 
 

 

Oscillatory properties of 
solutions of generalized 

Emden-Fowler  equations. 
Springer Proc. in Mathematics  

and Statistics 

#47, 2013 Springer  18 
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3 * R. Koplatadze Oscillation criteria for higher 

order nonlinear functional 
diffe-rential equations with 

advanced argument.   
Nonlinear Oscillations 

 

#16, 2013 Springer   21 

anotaciebi 

1.  meore rigis arawrfivi dagvianebul argumentiani xvaobiani gantolebisTvis dadgeilia 
yvela wesieri amonaxsnebis rxevadobis sakmarisi, aucilebeli da sakmarisi pirobebi. 
2. arsebiTad arawrfivi funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis dadgenilia 
sakmarisi, aucilebeli da sakmarisi pirobebi imisa, rom gantolebas hqondes B Tviseba.   
3. arsebiTad arawrfivi funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis dadgenilia 
sakmarisi, aucilebeli da sakmarisi pirobebi imisa, rom gantolebas hqondes A  Tviseba.    

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

O. Jokhadze        

* 

 

 

 

 

 

 

 

O. Jokhadze,        
* 
S.  
Kharibegashvili 

 

 

 

O. Jokhadze,         

* 

S. 

Kharibegashvili 

 

The global Cauchy problem for wave 

equations with nonlinear damping 

term. (Russian) Differentsial'nye 

Uravneniya 

 

The Cauchy-Darboux problem for 

the one-dimensional wave equation 

with power nonlinearity. (Russian)  

Siberian Math.  Journal 

 

The Cauchy-Goursat problem for the 

wave equations with nonlinear 

dissipative term .(Russian). Mat. 

Zametki. 

 

 

Вторая задача Дарбу для 

волнового уравнения со 

степенной нелинейно 

стью“, Differentsial’nie Uravnenya, 

Дифференциальные Уравнения,  

 

       .v. 9 (2013), no. 

12  

 

 

 

 

 

.        v. 54 (2013), 

no. 6 

 

 

 

 

 

      v. 94(2013), 

no.6  

 

 

 

Moscow (Minsk), 

"Nauka/Interperiodica" 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 

Институтом 

математики им. С. Л. 

Соболева Сибирского 

отделения Российской 

Академии наук 

 

Moscow, МАИК 

Наука/Interperiodica 

 

  Moscow(Minsk) 

 Nauka/Interperiodica 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

  

19 

 

 

 

http://www.maik.ru/index.html
http://www.math.nsc.ru/
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4  

 

С.С. Харибегаш   

* 

вили, 

О.М.Джохадзе* 

 

 

 

 том 49(2013), № 

12 

 

 Минск  

 

 

18 

 
                                                   Aanotaciebi 
1. arawrfivi damxSobi wevris Semcveli talRis gantolebisaTvis gamokvleulia koSis 
amocana. ganxilulia globaluri amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa , 
araerTaderTobisa da globaluri klasikuri amonaxsnis ararsebobis sakiTxebi. 
 
2. xarisxovani arawrfivobis Semcveli talRis erTganzomilebiani gantolebisTvis 
ganxilulia koSi-darbus amocana, romlisTvisac gamokvleulia globaluri amonaxsnis 
arseboba da erTaderToba. Seswavlilia aseve am amocanis lokaluri amonaxsnis 
arsebobisa da globaluri amonaxsnis ararsebobis sakiTxebi.  
 

3. arawrfivi disipatiuri wevris Semcveli talRis gantolebisaTvis gamokvleulia koSi-
gursas amocana. Gganxilulia globaluri amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa da 
ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia aseve  dasmuli amocanis lokaluri amoxsnadoba. 
 
4. xarisxovani arawrfivobis Semcveli talRis erTganzomilebiani gantolebisaTvis 
Seswavlilia darbus meore amocana. Ddadgenilia globaluri amonaxsnis arseboba da 
erTaderToba. Ggamokvleulia amocanis lokaluri amoxsnadobisa da globaluri 
amonaxsnis ararsebobobis sakiTxebi. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

GG.Giorgadze Regular systems of ODE and 

Riemann-Hilbert boundary 

value problem.  

Second International Conference  
 “ Modern Problems In Applied 
Mathematics” September 4-7, 
2013,  Tbilisi, Georgia 

moxsenebis anotacia 

moxsenebabaSi  ganxilulia riman-hilbertis sasazRro amocanis kerZo indeqsebis 
saSualebiT meromorful koeficientebiani diferencialur gantolebaTa sistemis 
aRdgenis problema. Camoyalibebulia is sakmarisi pirobebi, romlebsac es ricxviTi 
invariantebi unda akmayofilebdes, rom sistemis aRdgena moxdes damatebiTi 
gansakuTrebuli wertilebis gareSe.  
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

T. TadumaZe sawyisi elementis optimi- 
zacia wrfivi neitraluri 
funqcionalur  diferenc- 
ialuri gantolebisTvis 
Sereuli sawyisi pirobiT 

Tsu zust da sabunebisme- 
tyvelo mecnierebaTa 
fakultetis I samecniero 
konferencia, 22-26 ianvari, 

2013, Tbilisi    

2 
 

T. TadumaZe optimaluri sawyisi mona- 
emebis arsebobis Teoreme- 
bi kvazi-wrfivi neitralu 
ri funqcionalur difere 
ncialuri gantolebebisa- 
Tvis 

Tsu i. vekuas sax.gamoyene- 
biTi maTematikis intitu- 
tis seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi, 
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi    

 

 
3 
 

T. Tadumadze Variation Formulas of Solution for 
a Class of Neutral  

Functional Differential Equation 
Taking into Account Delay  

Function Perturbation and the 
Continuous  Initial Condition 

Second International Conference  
 “ Modern Problems In Applied 
Mathematics” September 4-7, 2013,  
Tbilisi, Georgia 

 

4 
 

T.Tadumadze 
N. Gorgodze 

Initial data optimization problems 
for   one class of neutral 

functional differential equation 
with the continuous initial 

condition 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of 

Differential Equations 

"QUALITDE – 2013" 

Dedicated to the 100th birthday 

anniversary of Professor 

L. Magnaradze December 20 - 

22, 2013, Tbilisi, Georgia 

moxsenebebis anotaciebi. 

1. miRebulia sawyisi momentis, dagvianebis parametris da sawyisi funqciebis  
optimalurobis aucilebeli pirobebi. 
2. damtkicebulia optimaluri sawyisi da saboloo momentebis, optimaluri sawyisi 
funqciebis da marTvis, optimaluri dagvianebis parametrebisa da sawyisi veqtoris 
  arsebobis Teoremebi. 
3. kvaziwrfivi neitraluri funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis 
damtkicebulia amonaxsnis variaciis formulebi sawyisi momentis, sawyisi funqciis, 
dagvianebis funqciisa da gantolebis marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT.   
4. kvaziwrfivi neitraluri funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis 
miRebulia sawyisi monacemebis optimalurobis aucilebeli pirobebi. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, Catarebis  

dro da adgili 

1 
 

ilia TavxeliZe, 
maria transiriko 

(salernos 

Ddirixles amocanis 
amonaxsnis erTaderTobis 
Teorema maRali rigis 

Tsu zust da sabunebismetyve 
lo mecnierebaTa fakultetis I 
samecniero konferencia, 22-26 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
universiteti, 

italia) 
 

specialuri saxis elifsuri 
diferencialuri 
gantolebisaTvis 
naxevarsivrceSi  

ianvari, 2013, Tbilisi    

2 
 

ilia TavxeliZe, 
mamanti rogava 
(neoklinika, 
genetikis 
instituti, 
biologiis 

departamenti) 

gulis simZimis centris 
RerZis mimarT sistolur-
diastoluri moZraobis 
cvlilebaTa algoriTmi 

normisa da paTologiis dros 

Tsu zust da sabunebismetyve 
lo mecnierebaTa fakultetis I 
samecniero konferencia, 22-26 

ianvari, 2013, Tbilisi    

3 
 

i. TavxeliZe 

 

 
ramdenime SeniSvna 

ganzogadebuli mebius-
listingis sxeulis “ gaWris” 

Sedegad warmoqmnili 
moculobiTi xlarTebis 

struqturis Sesaxeb 

Tsu i. vekuas sax.gamoyene- 
biTi maTematikis intitu- 
tis seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi, 22-24 
aprili, 2013, Tbilisi    

 

4 

Diego Caratelli 

(Netherlands), Johan 

Gielis (Belgium), Ilia 

Tavkhelidze 
(Georgia), Paolo 

Emilio Ricci(Italy) 

Some properties of “Bulky” Links, 

Generated by Generalized Möbius 

Listing’s  Bodies  4GMLn  

International Conference Lie 
Groups, Differential Equations and 

Geometry, June, 10-22, 2013,Batumi, 
Georgia 

5 

ilia TavxeliZe, 
mamanti rogava 
(neoklinika, 
genetikis 
instituti, 
biologiis 

departamenti) 

Ggulis anatomiur 
agebulebasTan miaxloebuli 
modelis simZimis centris 
RerZis mimarT sistolur-
diastoluri moZraobis 
cvlilebaTa algoriTmi 

normisa da paTologiis dros 

Akademikos nodar yifSiZis 90 
wlisTavisadmi miZRvnili 
samecniero-praqtikuli 

konferencia , 12 noemeri, 2013, 
Tbilisis saxelmwifo 

samedicino universiteti 
 

Mmoxsenebebis anotaciebi 
1. ganxilulia maRali rigis, divergentuli saxis, elifsuri diferencialuri 
gantoleba cvladi usasruld gluvi koefiientebiT     
 

      xfxuDxaD
m









 

naxevarsivrceSi   0:,...,1  nn

n xxxxR .  

damtkicebulia dirixles sasazRvro amocanis ganzogadebuli amonaxsnis 
erTaderTobis Teorema rodesac “ energiis integrali” SemosazRvrulia.

 2. SemoTavazebulia erTi originaluri maTematikuri modeli , romelmac TvalsaCino 
xelSesaxebi gaxada gulis kunTis – miokardiumisa da kamerebis remodelirebis, 
anatomiuri da fiziologiuri dinamiurobis realuri suraTi. 
3. moyvanilia ramdenime SeniSvna ganzogadebuli mebius-listingis sxeulis “gaWris” 
Sedegad warmoqmnili moculobiTi xlarTebis struqturis Sesaxeb. gamoyofilia ori 
fenomeni: a) erTi gaWriT miiReba orze meti sxeuli da raodenoba damokidebulia 
radialuri Wrilis simetriulobasa da grexvis xarixze. b) erTi gaWriT miiReba 
sxvadasxva radialuri kveTis mqone sxeulebi.   

4. In the present report we consider the ‘‘bulky knots’’ and ‘‘bulky links’’, which appear after cutting a 
Generalized Mo¨bius Listing’s GMLn

4 body (whose radial cross section is a plane 4-symmetric figure with four 
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vertices) along different Generalized Möbius Listing’s surfaces GMLn2 situated in it. This article is aimed to 
investigate the number and geometric structure of the independent objects appearing after such a cutting 
process of GMLn

4 bodies. In most cases we are able to count the indices of the resulting mathematical objects 

according to the known tabulation for Knots and Links of small complexity. (warmodgenil naSromSi 

ganxilulia  GMLn4 -tipis ganzogadebuli mebius-listingis sxeulebi da maTi 
“gaWris” Sedegad amave tipis sxeulebisa da zedapirebisagan warmoqmnili kvanZebi da 
xlarTebi. Seswavlilia maTi raodenoba, struqtura da sxva geometriuli 
maxasiaTebeli). 
5.SemoTavazebulia moZravi sxeulis, gulis anatomiur agebulebasTan miaxloebuli 
modelis, analizuri warmodgena, rac saSualebas iZleva gamoTvlil iqnes amgvari 
sxeulis moculoba uwyveti (diastola-sistolur) drois sasurvel monakveTze,  da 
SesaZlebeli xdeba sxeulis simZimis centris gadaadgilebis kontroli. Yyovelive 
zemoTqmuli saSualebas iZleva dinamikaSi (uwyvetad) Sefasebul iqnes ganxiluli 
sxeulis funqciuri mdgomareoba. 

 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 r. koplataZe Eemden-fauleris 
ganzogadebuli 
diferencialur 

gantolebaTa amonaxsnebis 
asimptoturi yofaqcevis 

Sesaxeb 

Aakademikos v. kupraZis 
Ddabadebidan 110 wlisadmi 

miZRvnili samecniero 
sesia, 4. 11. 2013, Tsu  

 

 
2 

 

r. koplataZe zogierTi orwertilovani 
sasazRvro amocanis 

Sesaxeb 

Tsu i. vekuas sax.gamoyene- 
biTi maTematikis intitu- 
tis seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi, 
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi    

 

3 

 

R. Koplatadze Oscillation criteria for 

differential equations with 

several delays 

Second International Conference  
 “ Modern Problems In Applied 
Mathematics” September 4-7, 2013,  

Tbilisi, Georgia 
moxsenebebis anotaciebi 

1. dadgenilia sakmarisi (aucilebeli da sakmarisi) pirobebi rxevadi da 
monotonuri amonaxsnebis arsebobis Sesaxeb. zogierTi miRebuli Sedei axalia emdn-
faleris klasikuri gantolebisaTvis.  
2. meore rigis wrfivi singularuli diferencialuri gantolebisaTvis 

დამტკიცებულია Sturmis Teoremebis analogebi. miRebulia orwertilovani sasazRvro 
amocanis amonaxsnis arsebobis efeqturi pirobebi. 
3. diferencialuri gantolebebisTvis mravali dagvianebebiT dadgenilia yvela 
wesieri amonaxsnebis rxevadobis integraluri pirobebi. 

 

 

koplataZe 

 ზოგიერთი ორწერტი-

ლოვანი სასაზღვრო ამოცანის 

შესახებ 

თსუ 

ი. ვეკუას სახ. გამოყე-ნებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის  

სემინარის XXVII 

გაფართოებული სხდომები  

22-24 აპრილი, 2013 
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# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

O. Jokhadze, S. Kharibegahvili 
OOO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O. Jokhadze, S. Kharibegahvili  

 

 

 

 

 

 

O. Jokhadze, S. Kharibegahvili 

On one boundary value problem 
for a wave equation with power 
nonlinearity 
 
 
 
 
The mixed problem for the 
semilinear wave equation with a 
nonlinear boundary condition  
 
 
On the solvability of a boundary 
value problem for a wave 
equation with power nonlinearity 
in the angular domains. 
                                                                              

International Conference 
"Modern Problems in Applied 
Mathematics" dedicated to the 
95-th Anniversary of the I.  
Javakhishvili Tbilisi State 
University  & 45-th Anniversary of 
the I. Vekua Institute of Applied 
Mathematics of TSU, Tbilisi, 
September 4-7, 2013. 
International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations "QUALITDE-2013" 
dedicated to the 100-th birthday 
Anniversary of Professor L. 
Magnaradze,  Tbilisi, Georgia, 
December 20-22, 2013. 
Conference of Andrea Razmadze 
Mathematical Institute, Tbilisi, 
December 2-6, 2013 

moxsenebebis anotaciebi 

1. uwyvet funqciaTa sivrceSi  naxevradwrfivi talRis განტოლებebisaTvis 

გამოკვლეულია koSi-darbus sasazRvro amocana, ganxilulia globaluri amonaxsnis 
arsebobis, erTaderTobisa da ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia agreTve amocanis 
lokaluri amoxsnadoba. . 
2. talRis arawrfivi gantolebebisaTvis arawrfivi sasazRvro pirobebiT 
gamokvleulia Sereuli amocanis globaluri da feTqebadi amonaxsnebis arsebobisa 
da erTaderTobis sakiTxebi.  

3. ტალღის განტოლებebisaTvis  xarisxovani arawrfivobiT gamokvleulia koSi-darbus 

sasazRvro amocana  kuTxovan areebSi. ganxilulia globaluri amonaxsnis arsebobis, 
erTaderTobisa da ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia agreTve amocanis lokaluri 
amoxsnadoba. 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

T.Tadumadze 
N.Gorgodze 

Variation formulas of solution  for 
differential equations taking into 

account delay function 
perturbation and initial 

data optimization problems 

Second International Conference 
Mathematics in Armenia : 

Advances and Perspectives August 
24-31, 2013,  Tsaghkadzor, 

Armenia 
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moxsenebis anotacia 

damtkicebulia  amonaxsnis variaciis formulebi sawyisi monacemebisa da gantolebis 
marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT. miRebulia sawyisi monacemebis optimalurobis 
sakmarisi pirobebi. 

 

1 

 

R. Koplatadze Essentially nonlinear functional 

differential equation with 

advanced argument 

Second International Conference 

Mathematics in Armenia 

24-31 august, 2013 

moxsenebis anotacia 
TiTqmis wrfivi da arsebiTad arawrfivi diferencialuri gantolebebisTvis 
dadgenilia amonaxsnebis rxevadobis sakmarisi, aucilebeli da sakmarisi pirobebi. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

 

1 

rimanis zedapirebze fuqsis tipis 
diferencialur gantolebaTa sistemebi 

g. giorgaZe g. giorgaZeG  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
fuqsis tipis diferencialur gantolebaTa sistemis izomonodromulobis pirobis 
dadgenis mizniT, rodesac gansakuTrebul wertilebs Soris manZili ucvleli rCeba 
damtkicebulia, rom mravalkuTxedebis modulebis sivrce aris kompaqturi rimani zedapi 
ri romlis gvari ar aRemateba 6. garda amisa, ganxorcielebulia luwi raodenobis 
gansakuTrebuli wertilebis klasisfikacia.    

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 

 

 

amonaxsnis variaciis formu- 
lebi da optimizaciis amoca- 
nebizogierTi klasis funqci- 
onalur diferencialuri gan- 
tolebebisTvis 

T. TadumaZe GT. TadumaZe 
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# 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos 
xelmZRvaneli  

samuSaos 
Semsruleblebi 

 

3 

funqcionalur diferencialuri da 

diskretul gantolebaTა amonaxsnebis 
asomptoturi yofaqceva 

r. koplataZe r. koplataZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Uusasrulobis maxloblobaSi, dadgenilia amonaxsnebis rxevadobis sakmarisi pirobebi. 
miRebuli Sedegebi garkveuli azriT optimaluria da axloa aucilebel da sakmaris 
pirobebTan. 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

4 

 

Sereuli amocana arawrfivi 
sasazRvro pirobebiT talRis 
naxevrad arawrfivi 
gantolebisaTvis  

o. joxaZe o. joxaZeOA 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
miRebulia globaluri amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis sakmarisi pirobebi, 
romelTa darRvevis SemTxvevaSi gamokvleulia globaluri amonaxsnis ararsebobisa da 
feTqebadi amonaxsnis arsebobis sakiTxebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 cvladi dagvianebis Semcveli arawrfivi funqcionalur diferencialuri gantole 
bisTvis, uwyveti sawyisi pirobiT,  damtkicebulia amonaxsnis variaciis formulebi 
sawyisi momentis, sawyisi funqciis, marjvena mxarisa da   cvladi dagvianebis SeSfoTebe 
ebis mimarT. dadgenilia sawyisi monacemebis (sawyisi momenti, cvladi dagvianeba, sawyisi 
funqcia) optimaluobis aucilebeli pirobebi. variaciis formulebSiGgamovleni-lia 
cvladi dagvianebis SeSfoTebis efeqti.    
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maTematikuri analizis kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 
 prof. uSangi goginava  

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
asoc. profesorebi: leri gogolaZe, Teimuraz axobaZe, vaxtang 
cagareiSvili, Tengiz kopaliani, laSa efremiZe; 
asist. profesorebi: ana danelia, giorgi WeliZe, givi nadibaiZe, 

rusudan mesxia, Salva zviadaZe.  
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 ფუნქციათა სივრცეთა 

გეომეტრია, 

ინტერპოლაცია და 

ჩართვის თეორემები 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

amiran gogatiSvili uSangi goginava, 
ana danelia, 

Tengiz kopaliani, 
giorgi tefnaZe. 

 dadgenilia CarTviTi damokidebuleba #BV da  1 2,C BV   funqciaTa 

klasebs Soris. aRniSnuli Teoremis gamoyenebiT miRebulia furies jeradi 
mwkrivebis Cezaros uaryofiTi saSualoebis wertilSi krebadobisaTvis 
aucilebeli da sakmarisi pirobebi. ricxvis variaciis terminebSi napovnia 
aucilebeli da sakmarisi pirobebi imisaTvis rom furie-uolSis mwkrivebis 
kerZo jamebis qvemimdevrobebi SemosazRvruli iyos orobiT hardis 
sivrceebSi. 

 დახასიათებული იქნა  კლასი ექსპონენტებისა, რომელთა შესაბამის ცვლადმაჩვენებლიან 

სობოლევის სივრცეებისათვის სამართლიანია კალდერონის საინტერპოლაციო თეორემა 

 დადგენილი იქნა შესაბამის ფუნქციონალურ სივრცეებს შორის დამოკიდებულება 

 დახასიათებული იქნა ფართო კლასი ექსპონენტებისა, რომელთა შესაბამის 

ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებისათვის სამართლიანია ლიტლვუდ-პელის ტიპის 

წარმოდგენები. აღნიშნული წარმოდგენების საშუალებით მიღებულია ფეფერმან-სტეინის 

ტიპის საინტერპოლაციო თეორემები 

 მრავალი ცვლადის ფუნქციებისათვის შემოღებულია განზოგადოებული კერძო სასრული 

ვარიაციათა ფუნქციათა კლასები და ამ კლასებისათვის დამტკიცებულია ჩართვის 

თეორემები. მიღებული თეორემების გამოყენებით შესწავლილია ფურიეს ჯერადი 

მწკრივების წერტილში კრებადობის საკითხები. დამტკიცებულია ჰარდის მარტინგალურ 

სივრცეებზე ფეიერის საშუალოების ძლიერად შეჯამებადობის თეორემები. ასევე 

მიღებულია შედეგები დამტკიცებული თეორემების განუზოგადებლობის შესახებ, როცა 

0<P<1/2. 
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 დახასიათებული იქნა  ის ექსპონენტები, რომელთა შესაბამის ლებეგის სივრცეებისათვის 

ცვლადი მაჩვენებლით სამართლიანია რიხნერის თეორემა 
2 ოპერატორები 

ზოგიერთ ფუნქციათა 

სივრცეში და მათი 

გამოყენებები ფურიეს 

ანალიზში 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi Tengiz kopaliani  

uSangi goginava, 
amiran 
gogatiSvili, 
giorgi oniani 

 daxasiaTebuli iqna ( )p   eqsponentebi, romelTaTvisac samarTliania stein-

burgeinis Teoremis analogi. 

 damtkicebuli iqna, rom ori cvladis logf L L  funqciis furies mwkrivis 

marcinkeviCis saSualoebi TiTqmis yvelgan  jamebadia eqsponencialurad.. 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# 
avtori/avtorebi 

monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

2 

3 

g. WeliZe,  
g. nadibaiZe 

norCi qarTveli 
maTematikosebi 
saerTaSoriso 
olimpiadebSi. 
maTematika, 
samecniero 

popularuli 
Jurnali 

Tsu Ggv. 62-67 

mocemul statiaSi mimoxilulia saqarTvelos nakrebis gamosvla 2013 wlis 
maTematikis saerTaSoriso olimpiadaze 

 

b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statieb 
 

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdeb

is 

raodenoba 
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1. 

 

 

Ushangi Goginava 
and  Larry 
Gogoladze 

Strong Summability 
Theorems for  
H_{p}\left( \Delta 
_{d}\right), Acta 
Mathematica Hungarica 

Volume 138, Issue 3 
(2013), 

Springer Pages 
259-266 

2. Ushangi Goginava 
and Artur Sahakian 

On the convergence of 
multiple Fourier series of 
functions of bounded 
partial generalized 

variation,  Anal. 
Math.  

39 (2013), no. 
1, 

Springer Pages 
45—56. 

 

3. Ushangi Goginava 
and Karoly Nagy 

Boundedness of the 
maximal operators of 
double Walsh-
logarithmic means of 
Marcinkiewicz type, 
Math. Slovaca.  

63 (2013), 
No. 4 

Springer Pages 
839–848 

4. Ushangi Goginava 
and Artur Sahakian 

On the summability of 
multipleFourier series of 
functions of bounded 
partial generalized 
variation  P STEKLOV I 
MATH   

280 (2013), Springer Pages 
150-161. 

5. Ushangi Goginava 
and Larry 
Gogoladze 

A note on strong 
summability of two-
dimensional Walsh-

Fourier series Period. 
Math. Hungar.  

66 (2013), no. 2.  Springer Pages 
211—
219. 

6. Ushangi Goginava 
and Karoly Nagy 

Maximal operators of 
Walsh-Kaczmarz-
Logarithmic means, 
Complex Variables and 
Elliptic Equations  

Volume 58, Issue 9, 
September 2013, 

 pages 
1173-
1182. 

 

7. U. Goginava Convergence of 
Logarithmic Means of 
Quadratical Partial Sums 
of Double Fourier Series  

Colloq. 
Math. 131 (2013),  
 

INSTITUTE OF MATHEMATIC
S · 

POLISH ACADEMY OF SCIEN
CES 

Pages 99-
112 

8. U. Goginava, Cesaro means of 
negative order of double 
Fourier series and 
Generalized Bounded 
variation,  

Siberian 
Mathematical 
Journal, Vol. 54, 
No. 6, 2013 

Springer Pages. 
1005–
1013, 

9. ლ.გოგოლაძე             

ვ.ცაგარეიშვილი                 
 

On properties of Fourier 

series of general 

orthonormal systems of 

functions of bounded 

variation,    

Doklady akademii 

Nauk, 

2013,v453,N2,p.129-

130.       

 

 2 
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10. ლ.გოგოლაძე             

ვ.ცაგარეიშვილი                 

 

On properties of Fourier 

series of Some classes of 

functions and Fourier 

coefficients  with respect 

to general orthonormal 

systems,      

Proceedings of the 

Steklov inst. of math. 

2013,v.280.p.156-

168.   

Springer 14 

11. ლ.გოგოლაძე             

ვ.ცაგარეიშვილი                 

On the divergence  of 

Fourier  series in several 

variables,  

Analysis math., 

39,2013,p.163-178.   

 

Springer 16 

12. ლ.გოგოლაძე             

ვ.ცაგარეიშვილი                 

 

On the Fourier 

coefficients of function 

of bounded 

variation,Izv. Vuz..   

2013,N8,p. 14-23  

 

 10 

13. ლ.გოგოლაძე             

ვ.ცაგარეიშვილი                 

On the partial sums of 

the Fourier series of 

function bounded 

variation,   

Uch.zap.Kazan.un. 

v.154,B.3,2013,p.121-

128.   

 8 

14. A. Danelia Conjugate function and 

the modulus of 

continuity of k-th order. 

Acta Math. Hungar. 

138 Springer 281-293 

15 Salva zviadaZe შეუღლებული 

ტრიგონომეტრიული 

მწკრივების 

ზოგიერთი თვისების 

შესახებ, ქართული 

მათემატიკური 

ჟურნალი 

ტომი 20, ნაწილი 2, GEგერმანია, 
 de Gruyter 

17 

16 Fiorenza, Alberto, 
Gogatishvili, Amiran 

Kopaliani, Tengiz. 

Boundedness of Stein's 
spherical maximal 
function in variable 
Lebesgue 
spaces and application to 
the wave equation.  Arch. 
Math.  

100, No. 5, 465-472 
(2013).  

 

Springer 465-472 

17 L. Ephremidze, E. 

Lagvilava 

On compact wavelet 
matrices of rank m and of 
order and degree N, (with 
E. Lagvilava) to be 
published in J. Fourier 
Anal. Appl. 

to appear Springer  

18 L. Ephremidze An elementary proof of 
the polynomial matrix 
spectral factorization 
theorem, to be published 
in Proc. Roy. Soc. 
Edinburgh, Sect. A 

to appear   
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19 L. Ephremidze (with 

G. Janashia and E. 
Lagvilava) 

Matrix spectral 
factorization and 
wavelets,  

J. of Math. Sci. (N.Y.), 
vol. 195, no. 4 (2013), 

Springer 445-453 

 dadgenilia jeradi furies mwkrivebis marTkuTxovani kerZo jamebis Cezaros 
saSualoebis Zlieri logariTmuli saSualoebis Tanabrad SemosazRruloba. 

 dadgenilia furie-uolSis jeradi mwkrivebisaTvis Zlieri eqsponencialuri 
saSualoebis krebadoba da ganSladoba. ganzogadoebuli kerZo variaciis 
terminebSi  

 dadgenilia aucilebeli da sakmarisi piroba, romelic uzrunvelyofs furies 
jeradi mwkrivebis wertilSi krebadobas. 

 ganzogadoebuli kerZo variaciis terminebSi dadgenilia 
aucilebeli da sakmarisi piroba, romelic uzrunvelyofs furies jeradi 
mwkrivebis wertilSi krebadobas Cezaros meTodiT 

 dadgenilia uolS-kaCmajis sistemis mimarT jeradi furies mwkrivebis 
marTkuTxovani kerZo jamebis logariTmuli saSualoebi Sesabamisi 
maqsimaluri operatorisaTvis (Hp,Hp) tipis utolobebi. 

 dadgenilia uolS sistemis mimarT jeradi furies mwkrivebis kuburi kerZo 
jamebis logariTmuli saSualoebi Sesabamisi maqsimaluri operatorisaTvis 
(Hp,Hp) tipis utolobebi. 

 dagenilia jeradi furies mwkrivebis kuburi kerZo jamebis logariTmuli 
saSualoebis zomiT krebadobis sakiTxi. 

 ნაშრომში მოძებნილია პირობები ,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ორთნორმირებული  

სისტემა,რათა სასრული ვარიაციის ფუნქციის :ა)საუკეთესო მიახლოებას 𝐿2(0,1) ნორმით  

ჰქონდეს 
1

√𝑛 
-ის რიგი. ბ)ფურიეს მწკრივის კერძო ჯამები იყოს თანაბრად შემოსაზღვრული. 

 მენშოვისა და რადემახერის მიერ დადგენილი იქნა პირობები,რომელსაც უნდა 

აკმაყოფილებდეს ფუნქციის ფურიეს კოეფიციენტები ზოგადი ორთონორმირებული  

სისტემის მიმართ,რათა მისი ფურიეს მწკრივი კრებადი იყოს  თ.ყ. მეორეს მხრივ ,ბანახის 

მიერ დადგენილი იქნა,რომ ფუნქციის კარგი დიფერენციალური თვისებები  არ იძლევა 

გარანტიას,რათა მისი ფურიეს მწკრივი ზოგადი ორთონორმირებული სისტემის(ონს) 

მიმართ იყოს კრებადი თ.ყ.(0,1)-ზე.  ნაშრომში ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობა  

,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ონს ,რათა Lip1 ან  V(0,1)კლასის ყოველი ფუნქციის 

ფურიეს კოეფიციენტები აკმაყოფილებდნენ მენშოვ-რადემახერის პირობას. 

  შესწავლილია მრავალი ცვლადის ფუნქციის ფურიეს მწკრივების აბსოლუტურად 

კრებადობის საკითხი.დადგენილია,რომ ცვლადთა რიცხვის გაზრდით  მწკრივის 

აბსოლუტურად კრებადობა ფუჭდება.უფრო ზუსტად,ნებისმიერი  t∈ ( 0,1) − თვის           

არსებობს k   
2(2−𝑡)

𝑡
                     ცვლადის ისეთი ფუნქცია,რომელსაც გააჩნია ყველა 

ცვლადის  მიმართ უწყვეტი კერძო წარმოებული,მაგრამ  მისი ფურიეს მწკრივი ნებისმიერი 

სრული ონს-ს მიმართ აბსოლუტურად განშლადია. 

 აღნიშნულია,რომ სასრული ვარიაციის ფუნქციის ფურიეს კოეფიციენტებს ზოგადი ონს-

ების მიმართ არ გააჩნიათ ნულისაკენ მისწრაფების გარკვეული რიგი.ამასთან 

დაკავშირებით  შესწავლილია შემდეგი ამოცანა:რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს 

ონს,რომ სასრული ვარიაციის ფუნქციის ფურიეს კოეფიციენტებს ჰქონდეთ ისეთივე 

თვისებები ,როგორიც მათ აქვთ კლასიკური(ტრიგონომეტრიული,ჰაარის,უოლშის,..) 

სისტემების მიმართ. 

  ს.ბანახის მიერ დამტკიცებული იქნა,რომ ნებისმიერი კვადრატით ინტეგრებადი 

არანულოვანი f ფუნქციისათვის არსებობს ორთონორმირებული სისტემა ისეთი ,რომ ამ 

http://link.springer.com/journal/10958
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სისტემის მიმართ f ფუნქციის ფურიეს კერძო ჯამები უსასრულოდ განშლადია.ამ ნაშრომში  

ნაპოვნია კრიტერიუმი ,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ონს,რათა ნებისმიერი სასრული  

ვარიაციის ფუნქციის ფურიეს კერძო ჯამები იყოს თანაბრად შემოსაზღვრული (0,1)-ზე.    

 შესწავლილ იქნა მრავალი ცვლადის შეუღლებული ფუნქციების მიმართ  ზოგიერთი 

ფუნქციური კლასის ინვარიანტობის საკითხი  უწყვეტ ფუნქციათა სივრცეში. კერძოდ, 

ამ კლასებში  შეუღლებული ფუნქციების სხვადასხვა რიგის კერძო უწყვეტობის 

მოდულებისთვის  მიღებულ იქნა  ზუსტი შეფასებები 

 ლუკაჩის თეორემის თანახმად, პერიოდული ფუქციის ფურიეს შეუღლებული 

ტრიგონომეტრიული მწკრივის კერძო ჯამები განშლადია ლოგარითმის რიგით ფუნქციის 

პირველი გვარის წყვეტის წერტილებში. 

 ნაშრომში დამტკიცებულია ანალოგიური თეორემები ახობაძის მიერ შემოღებული 

ჩეზაროს განზოგადებული საშუალოებისთვის, ასევე რეგულარული წრფივი 

საშუალოებისთვის. აგრეთვე, განხილულია ანალოგიური თეორემა აბელ პუასონის 

საშუალობისათვის ისეთი ფუნქციებისათვის და მწკრივებისთვის რომლებიც შემოიღო 

ტაბერსკიმ 

 მიღებულია აუცილებელი და საკმარსი პირობები რომლებიც უზრუნველყოფენ სტეინის 

სფერული მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის 

სივრცეებში. ნაშრომში მიღებულია  ექსტრაპოლაციის თეორემა ზღვრულ სიტუაციაში, 

რომელიც საშუალებას იძლევა გარკვეული ტიპის თეორემები მუდმივმაჩვენებლიანი 

ლებეგის სივრციდან გადატანილი იქნეს ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში. 

ტალღის განტოლების ამონახსნისათვის მიღებულია აპრიორული შეფასებები ( 3n 

შემთხვევა).  

 gadmocemulia kompaqturi veivlet matricebis agebis axali meTodi da 
mocemulia misi sxvadasxva gamoyenebebi. 

 mocemulia polinomialuri matricis speqtraluri faqtorizaciis Teoremis 
martivi damtkiceba, romelic eyrdnoba elementarul faqtebs wrfivi 
algebridan da kompleqsuri cvladis funqciaTa Teoriidan 

 gadmocemulia matric funqciebis speqtraluri faqtorizaciis TeoriaSi 
miRebuli Sedegebi da maTi kavSiri veivletebis TeoriasTan 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebe

li/ 
momxsenebl

ebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. უ. გოგინავა Strong Convergence of Double Walsh-Fourier Series, 
International Conference on Fourier Analysis and 
Approximation Theory dedicated to the 80th 
birthday of Academician Levan Zhizhiashvili 

Bazaleti (Georgia) October 23-28, 
2013. 

 

2. გ. ნადიბაიძე On the exactness of Weyl multipliers for a. E. Cesaro 
summability of series with respect to block-
orthonormal systems. International Conference on 
Fourier Analysis and Approximation Theory 
dedicated to the 80th birthday of Academician Levan 
Zhizhiashvili 

Bazaleti (Georgia) October 23-28, 
2013. 
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 თ. axobaZe ON THE GENERALIZED CESÁRO MEANS OF 

TRIGONOMETRIC FOURIER SERIES. International 
Conference on Fourier Analysis and Approximation 
Theory dedicated to the 80th birthday of 
Academician Levan Zhizhiashvili 

Bazaleti (Georgia) October 23-28, 
2013. 
 

 l. 
gogolaZe 
v. 
cagareiSvi
li 

International Conference on Fourier Analysis and 
Approximation Theory dedicated to the 80th 
birthday of Academician Levan Zhizhiashvili 

Bazaleti (Georgia) October 23-28, 
2013. 
 

 l. 
gogolaZe  
r.mesxia 

,Absolute convergence of multiple fourier series.     Second interconf. “Modern 

problems in applied 

mathematics”.  Georgia,4.09-

7.09-2013.                    
 G. Chelidze, 

G. 

Giorgobiani, 

V. Tarieladze 

Complex and Quaternion Universal Series Bazaleti (Georgia) October 23-28, 
2013. 

 

 G. Chelidze On the intersection of embedded closed sets in 

Banach spaces 

October 23-28, 2013, Bazaleti 

(Georgia) 
 A. Danelia On some properties of the conjugate function and 

the modulus of continuity of k-th order 

October 23-28, 2013, Bazaleti 

(Georgia) 
 შალვა 

ზვიადაძე 

შეუღლებული ფურიე-სტილტიესის 

მწკრივების ზოგიერთი თვისების შესახებ 

შესახებ 

October 23-28, 2013, Bazaleti 

(Georgia) 

 ლაშა 

ეფრემიძე 

Numerical comparison of different algorithms for 
construction of wavelet matrices, (with N. Salia and A. 

Gamkrelidze) IEEE First International Black Sea 
Conference on Communications and Networking, 

July 3-5, 2013, Batumi, Georgia, 
pp. 177-180 

 ganxilulia ormagi furie-uplSis mwkrivebis kvadratuli kerZo jamebis 
TiTqmis yvelgan krebadobis sakiTxebi. 

 dadgenilia kavSiri orTogonalobis blokebis sigrZeebsa da veilis 
mamravlebs Soris, rac iZleva saSualebas, rom ganisazRvros zusti veilis 
mamravlebi blokebSi orTonormirebuli sistemebis mimarT orjeradi 
mwkrivebis Cezaris meTodiT TiTqmis yvelgan SejamebadobisaTvis. 

 შესწავლილია ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივის ჩეზაროს განზოგადებული 

საშუალოების ყოფაქცევის საკითხი უწყვეტ ფუნქციათა სივრცეში. 

   მენშოვისა და რადემახერის მიერ დადგენილი იქნა პირობები,რომელსაც უნდა 

აკმაყოფილებდეს ფუნქციის ფურიეს კოეფიციენტები ზოგადი ორთონორმირებული  

სისტემის მიმართ,რათა მისი ფურიეს მწკრივი კრებადი იყოს  თ.ყ. მეორეს მხრივ ,ბანახის 

მიერ დადგენილი იქნა,რომ ფუნქციის კარგი დიფერენციალური თვისებები  არ იძლევა 

გარანტიას,რათა მისი ფურიეს მწკრივი ზოგადი ორთონორმირებული სისტემის(ონს) 

მიმართ იყოს კრებადი თ.ყ.(0,1)-ზე.  ნაშრომში ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობა  

,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ონს ,რათა Lip1 ან  V(0,1)კლასის ყოველი ფუნქციის 

ფურიეს კოეფიციენტები აკმაყოფილებდნენ მენშოვ-რადემახერის პირობას. 

 dadგენილია საკმარისი პირობა,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ფუნქციის საუკეთესო    

მიახლოება ტრიგონომეტრიული კვაზიპოლინომებით,რათა აბსოლუტურად კრებადი იყოს   
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ამ ფუნქციის ფურიეს s -ჯერადი მწკრივი.    

 ganxilulia kompleqsuri da kvaternionuli universaluri mwkrivebi 

 moxseneba exeba banaxis sivrceSi erTmaneTSi Calagebul SemosazRvrul 
Caketil simravleTa TanakveTis aracarielobis sakiTxs. 

 განხილულ იქნა მრავალი ცვლადის შეუღლებული ფუნქციების მიმართ  ზოგიერთი 

ფუნქციური კლასის ინვარიანტობის საკითხი  სხვადასხვა  ფუნქციათა სივრცეში 

 ლუკაჩის თეორემის თანახმად, პერიოდული ფუქციის ფურიეს შეუღლებული 

ტრიგონომეტრიული მწკრივის კერძო ჯამები განშლადია ლოგარითმის რიგით ფუნქციის 

პირველი გვარის წყვეტის წერტილებში. მოხსენების მიზანია განვიხილოთ ანალოგიური 

დებულება შეუღლებული ფურიეს-სტილტიესის მწკრივებისთვის. აგრეთვე ვამტკიცებთ 

აღნიშნული თეორემის ანალოგებს ჩეზაროს განზოგადებული, რეგულარული წრფივი და 

აბელ-პუასონის საშუალოებისთვის. 

 aRweril iqna veivlet matricebis generirebisa da Sevsebis axali 
algoriTmebi, romlebic kompiteruli simulaciebis Sedegad Sedarebul iqna 
msgavs ukve cnobil algoriTmebTan 

 

 
2) ucxoeTSi 

 
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. U. Goginava Strong Summability of Multiple 
Fourier Series, Joint CRM-ISAAC 
conference on Fourier Analysis 
and Approximation Theory. 

Barcelona, November 4-8, 2013 
 

2. U. Goginava  (Plenary talk), Strong 
convergence of multiple Walsh-
Fourier series, Dyadic Analaysis 
and Application. 
 

October 1-2, Nyiregyhaza 2013 
(Hungary). 
 

3. U. Goginava and l. Gogoladze Convergence  of Logarithmic 
Means of Multiple Fourier Series, 
Second International Conference 
on MATHEMATICS IN ARMENIA: 
ADVANCES AND PERSPECTIVES . 

, 24-31 AUGUST, 2013, 
TSAGHKADZOR, ARMENIA. 
 

4. U. Goginava, On the Convergence  of Multiple 
Fourier series of Functions of 
Bounded Partial Generalized 
Variation, Approximation Theory 
and Fourier Analysis. 

Isaac 9th Congress, Krakow 2013, 
Poland. 
 

5. U. Goginava Strong summability of quadrat 
partial sums of double Fourier 
series, International conference 
of constructive of functions-
2013. 

Sozopol, June 9-15, 2013. 
 

 jeradi furies mwkrivebis eqsponentialurad TiTqmis yvelgan krebadobis 
sakiTxebi. 
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 daxasiaTebulia jeradi furie-uolSis mwkrivebis zlierad Sejamebadobis 
werilebi. 

 jeradi furies mwkrivebis logariTmuli saSualoebis zomiT krebadobis 
sakiTxebi. 

 ganzogadoebuli sasruli variaciis cnebebi da maTi gamoyeneba furies 
mwkrivTa krebadobis sakiTxebSi. 

 Sereuli logariTmuli saSualoebis zomiT da normiT krebadoba. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

furies mwkrivebis 
Zlierad Sejamebadoba 

uSangi goginava uSangi goginava, leri 
gogolaZe. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

 dadgenilia jeradi furies mwkrivebis marTkuTxovani kerZo jamebis 
Cezaros 
saSualoebis Zlieri logariTmuli saSualoebis Tanabrad 
SemosazRruloba. 

 dadgenilia furie-uolSis jeradi mwkrivebisaTvis Zlieri 
eqsponencialuri saSualoebis krebadoba da ganSladoba. 

2 

ganzogadoebuli sasruli 
variaciis funqciebi da 
furies mwkrivebis 
krebadoba 

uSangi goginava 
uSangi goginava, artur 

saakiani. 

 

 ganzogadoebuli kerZo variaciis terminebSi dadgenilia 
aucilebeli da sakmarisi piroba, romelic uzrunvelyofs furies jeradi 
mwkrivebis wertilSi krebadobas. 

 ganzogadoebuli kerZo variaciis terminebSi dadgenilia 
aucilebeli da sakmarisi piroba, romelic uzrunvelyofs furies jeradi 
mwkrivebis wertilSi krebadobas Cezaros meTodiT 

3 

jeradi furie-uolSis 
mwkrivebis zogierTi 

saSualoebis Sesabamisi 
maqsimaluri operatorebis 

SemosazRruloba 

uSangi goginava 
uSangi goginava, karol 

nagi. 

 

 dadgenilia uolS-kaCmajis sistemis mimarT jeradi furies mwkrivebis 
marTkuTxovani kerZo jamebis logariTmuli saSualoebi Sesabamisi 
maqsimaluri operatorisaTvis (Hp,Hp) tipis utolobebi. 

 dadgenilia uolS sistemis mimarT jeradi furies mwkrivebis kuburi 
kerZo jamebis logariTmuli saSualoebi Sesabamisi maqsimaluri 
operatorisaTvis (Hp,Hp) tipis utolobebi. 

 dagenilia jeradi furies mwkrivebis kuburi kerZo jamebis logariTmuli 
saSualoebis zomiT krebadobis sakiTxi. 

4 
ზოგადიორთონორმირებული 

სისტემების მიმართ       

ფურიეს მწკრივების  

leri gogolaZe 
leri gogolaZe , vaxtang 
cagareiSvili, 

rusudan mesxia 
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თვისებების შესახებ       

 

ს.ბანახის მიერ  დამტკიცებული იქნა ,რომ კარგი დიფერენციალური თვისებების მქონე 

ფუნქციას საზოგადოდ არა აქვს კრებადი ფურიეს მწკრივი და არც ისეთი თვისებების 

ფურიეს კოეფიციენტები აქვს ,როგორიც მათ აქვთ კლასიკური 

სისტემების(ტრიგონომეტრიული,   ჰაარის,უოლშის,...)მიმართ.  ქვემოთ მოყვანილ 

ნაშრომებში მოძებნილია ისეთი პირობები  ,   რომელთა შემთხვევაში  ზოგიერთი 

დიფერენციალური კლასის ფუნქციის ფურიეს მწკრივი   კრებადია,ხოლო მათი ფურიეს 

კოეფიციენტები იქცევიან ისევე,როგორც კლასიკური სისტემების შემთხვევაში.  ნაშრომებში  

აგრეთვე შეისწავლება მრავალი ცვლადის ფუნქციის ფურიეს მწკრივების აბსოლუტურად 

კრებადობის საკითხები ზოგადი ორთონორმირებული  სისტემების მიმართ,როცა ფუნქციას 

აქვს მაღალი რიგის კერძო წარმოებულები. 

 

SemuSavda veivlet 
matricebis agebis 
axali meTodi da 
Seiqmna miRebuli axali 
algoriTmebis 
kompiteruli 
realizacia 

ლაშა ეფრემიძე ლაშა ეფრემიძე 

 
aRweril iqna veivlet matricebis generirebisa da Sevsebis axali algoriTmebi, 
romlebic kompiteruli simulaciebis Sedegad Sedarebul iqna msgavs ukve 
cnobil algoriTmebTan 

 

SemuSavda polinomialuri 
matricis speqtraluri 
faqtorizaciis axali 
meTodi 
 

ლაშა ეფრემიძე ლაშა ეფრემიძე 

 
mocemulia polinomialuri matricis speqtraluri faqtorizaciis Teoremis 
martivi damtkiceba, romelic eyrdnoba elementarul faqtebs wrfivi 
algebridan da kompleqsuri cvladis funqciaTa Teoriidan 
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meqanikis kaTedra 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  
prof. giorgi jaiani  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  
asist. profesori nato CinCalaZe  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

kerZowarmoebule-
biani 

diferencialuri 
gantolebebi da 

 sistemebi; 
Termodrekadoba, 
mikrotempera- 

tura, gamoyenebebi 
biologiaSi 

 
(2012-2014) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi. 
proeqti 

xorcieldeba 
i. javaxiSvilis 

saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas 
saxelobis 

gamoyenebiTi 
maTematikis 

institutsa da 
zust da 

sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakultetis 
maTematikis 

departamentSi) 

giorgi jaiani 
(saqarTvelos 

mxridan), 
roberto natalini 
(italiis mxridan) 

 

g. jaiani 
g. avaliSvili 
d. gordeziani 
n. CinCalaZe 
a. kvinikaZe 
m. kvinikaZe 

 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
ujreduli agregatebis (baqteria, eukariotuli ujredebi)  moZraobis aRweris dros 
aRZruli kerZowarmoebulian diferencialur gantolebaTa sistemebis zogadi 
klasisaTvis damtkicebulia globaruli amonaxsnis arsebobis Teorema da  
Seswavlilia amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva (r. natalini). 
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agebulia mikrotemperaturiani prizmuli Termodrekadi garsebisaTvis 
diferencialuri ierarqiuli modelebi, roca prizmuli garsis zeda da qveda piriT 
zedapirebze mocemulia temperatura, Zabvis veqtori da siTburi nakadis pirveli 
momenti; am modelebisaTvis gamokvleulia prizmuli garsis gverdiT sazRvarze, 
kerZod, wamaxvilebul napirze, sasazRvro pirobebis dasmis sakiTxi, romelic, 
sazogadod, araklasikuria (g. jaiani, n. CinCalaZe, a. kvinikaZe, m. kvinikaZe).  
Seswavlilia struqturis formirebis fenomeni, romelic daimzireba zogierTi 
ricxviTi simuliaciisas. kerZod, aramdgradobaSi gadasvlis sazRvris mkacrad 
dadgenis mizniT SemoTavazebulia  ufro zogadi mravalganzomilebiani modeli 
nebismieri, magram sasruli raodenobis siCqareebiT. agebulia ierarqiuli modelebi 
cvladi sisqis prizmuli garsis formis mqone biofirisaTvis (n. CinCalaZe, g. jaiani, 
r.natalini) 
prizmuli garsebis  ierarqiuli modelebis N-uri rigis miaxloebaSi damtkicebulia 
sasazRvro amocanebisaTvis arsebobisa da erTaderTobis Teoremebi, roca prizmuli 
garsis gverdiT sazRvris nawilze temperatura,  mikrotemperaturisa da 
gadaadgilebis veqtorebi nulis tolia, xolo  zeda da qveda piriT zedapirebze da 
gverdiTi sazRvris darCenil nawilze mocemulia Zabvis veqtori, siTburi nakadi da 
siTburi nakadis pirveli momenti; garda amisa, damtkicebulia organzomilebiani 
modelebis Sesabamisi samganzomilebiani agregatebis mimdevrobis  
mikrotemperaturiani Termodrekadi sxeulebis wrfivi samganzomilebiani Teoriis 
Sesabamisi sasazRvro  amocanis zusti amonaxsnisaken krebadoba da, sakmarisi 
sigluvi SemTxvevaSi, dadgenilia krebadobis sizustis rigi (g.avaliSvili, 
d.gordeziani).  
agebulia da gamokvleulia gasaSualoebuli aditiuri modelebi da diskretuli 
sqemebi; am modelebisa da sqemebis saSualebiT dasmuli sawyis-sasazRvro amocanebis 
amoxsna reducirebulia siTbogamtareblobis erTganzomilebiani amocanebis 
amoxsnaze; warmodgenili diskretuli sqemebi kompiuterze Tvlis gaparalelebis 
saSualebas iZlevian; aditiuri modelebi da sqemebi gamokvleulia rogorc zogad 
funqcionalur sivrceSi (sobolevis sivrceebSi), ase dasmuli amocanis amoxsnaTa 
gluv klasebze; dadgenilia mdgradoba, krebadoba; Sefasebulia krebadobis siCqare 
(d. gordeziani). 
2 
 
 
 
 

praqtikaSi 
gavrcelebuli 

rTuli geometriis  
mqone 

konstruqciebis 
modelireba da 
gaangariSeba 

 
(2013-2015) 

 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
Tanadamfinansebeli 
i. javaxiSvilis 

saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti 
(i. vekuas saxelobis 

gamoyenebiTi 
maTematikis instituti; 

zust da 
sabunebismetyvelo 

mecnierebaTa 
fakultetis 
maTematikis 

departamenti) 

giorgi jaiani g. jaiani         g. 
avaliSvili  

m. avaliSvili 
d. gordeziani  
T. vaSaymaZe 
d. pataraia 
 j. rogava 
n. CinCalaZe 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
ganxilulia drekadi nawilebisagan Sedgenili multistruqturebis samganzomilebiani 
statikuri da dinamikuri modelebi, roca qvestruqturebi Sedgeba zogadi araerTgva-
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rovani anizotropuli drekadi masalisagan da warmoadgenen samganzomilebian sxeu-
lebs, cvladi sisqis firfitebisagan Sedgenil fenovan sxeuls da cvladi kveTis Re-
roebs. ierarqiuli modelebis asagebad ganxilulia multistruqturebi, romlebic 
Sedgeba samganzomilebiani sxeulisagan, romelzec mimagrebulia cvladi sisqis fir-
fitebisagan Semdgari fenovani sxeuli, romlis piriT zedapirebze mocemulia 
zedapiruli Zala, gverdiT zedapirebis nawilze SeiZleba mocemuli iyos zedapiruli 
Zala, danarCeni nawili ki iyos Camagrebuli, xolo samganzomilebiani sxeulis da fe-
novani sxeulis gamyof interfeisze mocemulia gadaadgilebis da Zabvis veqtorebis 
uwyvetad gadabmis pirobebi. ganxilulia multistruqturebi, romlebic Sedgeba sam-
ganzomilebiani sxeulisagan, romelzec damagrebulia cvladi kveTis Reroebi, ro-
melTa gverdiT zedapirebze mocemulia zedapiruli Zalebi, torsul zedapirebze ki 
SeiZleba  mocemuli iyos zedapiruli Zalebi an isini iyvnen Camagrabuli, xolo sam-
ganzomilebiani sxeulis da Reroebis gamyof interfeisze mocemulia gadaadgilebis 
da Zabvis veqtorebis uwyvetad gadabmis pirobebi. rTuli geometriis multistruqtu-
rebis ierarqiuli modelebis asagebad ganxilulia drekadi konstruqciebi, romlebic 
Sedgeba samganzomilebiani sxeulebisagan, romlebzec mimagrebulia cvladi sisqis 
firfitebisagan Semdgari fenovani sxeuli, romelic eyrdnoba samganzomilebian 
sxeulze damagrebul cvladi kveTis Reroebs. firfitebis da Reroebis zedapirebze 
mocemulia zedapiruli Zalebi, samganzomilebiani sxeulis nawilze SeiZleba 
mocemuli iyos zedapiruli Zala, danarCeni nawili ki iyos Camagrebuli, xolo sam-
ganzomilebiani sxeulis da firfitebis, samganzomilebiani sxeulis da Reroebis, da 
firfitebis da Reroebis gamyof interfeisebze mocemulia gadaadgilebis da Zabvis 
veqtorebis uwyvetad gadabmis pirobebi. sawyisi samganzomilebiani amocanisaTvis gan-
xilulia variaciuli formulireba, romlis gamoyenebiT agebulia statikuri da di-
namikuri modelebis zogadi ierarqiebi da maTze dayrdnobiT agebulia multistruq-
turebis ierarqiuli modelebi diferencialuri formiT. rTuli geometriis multis-
truqturebisaTvis agebuli modelebi, qvestruqturebis geometriuli formis mixed-
viT, gansazRvrulia sxvadasxva ganzomilebis mqone sivrciT areebze. kerZod, samgan-
zomilebiani sxeulis da cvladi sisqis firfitebisagan Semdgari multistruqturi-
saTvis agebulia samganzomilebiani da organzomilebiani sivrciTi areebis erTobli-
obaze gansazRvrul modelTa ierarqia; samganzomilebiani sxeulis da cvladi kveTis 
Reroebisagan Semdgari multistruqturisaTvis agebulia samganzomilebiani da er-
Tganzomilebiani areebis erTobliobaze gansazRvrul modelTa ierarqia, xolo sam-
ganzomilebiani sxeulis, cvladi sisqis firfitebis da cvladi kveTis Reroebisagan 
Semdgari multistruqturisaTvis agebulia samganzomilebiani, organzomilebiani da 
erTganzomilebiani sivrciTi areebis erTobliobaze gansazRvrul modelTa ierarqia 
(g. avaliSvili, m. avaliSvili, d. gordeziani). 

 
agebulia ierarqiuli modelebi laminirebuli prizmuli garsebisaTvis, roca fenebi 
SeiZleba, iyos wamaxvilebuli, maT Soris ukuqcevis wiboebiT da wertilebiT. 
ganxilulia konkretuli magaliTi da Catarebulia simulacia kompiuterze 
(n. CinCalaZe, g. jaiani)  
 
agebulia garemos konfiguraciis Sesabamisi arawrfiv integro-diferencialur 
gantolebaTa sistema. ganxorcielda am sistemis aproqsimacia naklebganzomilebiani 
maTematikuri modelebiT. rTulma geometriam ganapiroba gansxvavebuli 
ganzomilebebis TviTSeTanxmebuli sasazRvro amocanebis agebis, interfeisis gaswvriv 
koreqtuli transmisiis pirobebis dasmis aucileblobloba. saxeldobr, agebul iqna 
myari deformirebadi araerTgvarovani anizotropuli cvladi sisqis piezo–
eleqtruli da eleqtro gamtari, forovani, cocvadi binaruli narevis SemTxvevaSi 
arastacionaruli Termodrekadi garemosaTvis arawrfiv  gantolebaTa sistema. am 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
sistemis  mTavari nawilidan    umartives SemTxvevaSi izotropuli erTgvarovani 
Txelkedlovani struqturisaTvis parametris SerCeviT miiReba  cnobili modelebi, 
romlebic meqanikuri da geometriuli xasiaTis gammartivebeli daSvebebis 
safuZvelze, agebuli iyo mraval gamoCenil mecnierTa mier; agebuli sistemis meore 
nawili warmoadgens integro–diferencialur operators, romelic adre ar iyo 
gaTvaliswinebuli. rTuli geometriis mqone zogierTi drekadi struqturisTvis 
Sedgenilia saTvleli algoriTmebi. kerZod, ganxilul iqna sxvadasxva mcire  sisqis,   
ori mimarTulebiT  sasruli da/an usasrulo jvris formis drekadi firfita da 
xuTi mcire sisqis cilindruli sxeulis gaerTianebisa da TanakveTisagan Seqmnili 
drekadi multistruqtura (T. vaSaymaZe, damxmare personali: programisti 
a. papukaSvili) 
 
damuSavebulia Teoriuli kvlevis Sedegad SerCeuli da praqtikaSi gamoyenebadi 
rTuli konfiguraciis mqone sxeulebis gasaangariSeblad ganzogadebuli midgoma 
diskretuli modeliT warmodgenis safuZvelze. saxeldobr, momzadda Reros 
diskretuli modelis saSualebiT  warmodgenili rTuli konfiguraciis mqone   
sxeulebis modelirebisa da gaangariSebisaTvis saWiro manqanuri algoriTmi da 
saTvleli programa. safuZvlad aRebul iqna brtyeli wamaxvilebuli formis figura 
(niskartiseburi formisa), romlis sixistis parametrebi da modebuli datvirTvis 
saxe da sidide SesaZlebelia martivad vcvaloT damuSavebuli algoriTmis 
saSualebiT. Sesrulebulma samuSaom - ganzogadebulma midgomam, SesaZlebloba 
mogvca diskretuli Reroebis saSualebiT advilad avagoT da gamovikvlioT rTuli 
konfiguraciis sxeulebis modelebi (d. pataraia, damxmare personali: inJineri 
g. javaxiSvili, programisti  r. maisuraZe) 
 
agebulia rTuli geometriis mqone erTganzomilebiani multi-struqturebisaTvis 
drekad garemoTa urTierTqmedebis ierarqiuli modelis sawyisi miaxloebis 
Sesabamisi gantolebaTa sistemis miaxloebiTi amoxsnis algoriTmi variaciuli da 
sasrul sxvaobiani meTodebis safuZvelze. saxeldobr, ganxilulia marTi kuTxiT 
mibjenili ori RerosTvis sakontaqto-sasazRvro da sakontaqto-sawyis-sasazRvro 
amocanebi. gamokvleulia Sesabamisi sqemisTvis aproqsimaciis, mdgradobis da 
krebadobis sakiTxebi; Catarebulia simulaciebi kompiuterze (j. rogava, n. CinCalaZe, 
g. jaiani, magistrantebi: g. danelia, g. koberiZe, T. mxeiZe). 
 
Catarebulia kompiuterze simulacia pirvel amocanaSi agebuli orfenovani 
laminirebuli prizmuli garsebis ierarqiuli modelebis nulovani miaxloebisaTvis 
(n. CinCalaZe, g. jaiani). 
 
Txeli xisti CarTvis mqone marTkuTxovani firfitisaTvis Catarebulia ricxviTi 
eqsperimentebi (T. vaSaymaZe, damxmare personali: programisti a. papukaSvili). 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

b) saxelmZRvaneloebi 

g) krebulebi 

d) statiebi 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 giorgi jaiani Hierarchical 
Models for 
Prismatic Shells 
with Mixed 
Conditions on Face 

Surfaces / Bull. 
TICMI 

tomi 17, #2, 2013 Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

20 

anotacia 

statiaSi drekadi prizmuli garsebisaTvis agebulia ierarqiuli modelebi, roca: a) 
piriT zedapirebze mocemulia garsis proeqciisadmi Zabvis veqtoris normaluri da 

gadaadgilebis veqtoris paraleluri mdgenelebi (e.i. egreT wodebuli mesame 

sasazRvro pirobebi); b) piriT zedapirebze mocemulia Zabvis veqtoris garsis 

proeqciisadmi paraleluri da gadaadgilebis veqtoris normaluri mdgenelebi (e.i. 

egreT wodebuli meoTxe sasazRvro pirobebi); g) zeda piriT zedapirze mocemulia 

mesame, xolo qvedaze – meoTxe sasazRvro pirobebi; d) zeda zedapirze mocemulia 

Zabvis, xolo qvedaze – gadaadgilebis veqtoris komponentebi. 

2 giorgi jaiani On a Model of 
Layered Prismatic 

Shells / 
Proceedings of 
I. Vekua Institute 
of Applied 
Mathematics 

tomi 63, 2013 Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

10 

anotacia 

i. vekuas reduqciis meTodis gamoyenebiT agebulia erTi modeli fenovani 

(laminirebuli) prizmuli garsebisaTvis (sxeulebisaTvis). yoveli fenisaTvis cal-

calke agebulia ierarqiuli modelebi, roca fenovani sxeulis piriT zedapirebze 

mocemulia Zabvebi, xolo fenebs Soris interfeisze Zabvis da gadaadgilebis 

veqtoris komponentebi gamoTvlilia maTi furie-leJandris mwkrivebidan, amasTan 
wina fenisTvis miRebuli  Sedegi garkveuli azriT interfeisze gamoyenebulia 

momdevno fenisaTvis. 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

b) saxelmZRvaneloebi 

g) krebulebi 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 
gverdebis 
raodenoba 

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

1 giorgi 
jaiani 

Differential hierarchical 
models for elastic prismatic 
shells with 
microtemperatures/ ZAMM· 
Z. Angew. Math. Mech.  

DOI 

10.1002/zamm.2013

00016  

 

(2013) 

John Wiley & Sons, 
Ltd 
UK 

 

14 

anotacia 
statia eZRvneba diferencialuri ierarqiuli modelebis agebas cvladi sisqis drekadi 

prizmuli garsebisaTvis mikrotemperaturiT. gansakuTrebuli yuradRebaa 

gamaxvilebuli wamaxvilebul prizmul garsebze. 

2 natalia 
CinCalaZe 

Harmonic vibration of 
cusped plates in the N-th 
approximation of Vekua’s 
hierarchical models/ 
Archives of Mechanics 

 Vol. 65, Issue 5, 

2013, pp. 345-

365 
 

IPPT PAN 21 

anotacia 

i. vekuas ierarqiuli modelebis N–ur miaxloebaSi Seswavlilia drekadi 
wamaxvilebuli simetriuli prizmuli garsebis rxevis amocana. damtkicebulia 

amonaxsnis arsebobis da erTaderTobis Teoremebi. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

giorgi jaiani პrizmuli garsebis 
ierarqiuli modelebi 
Sereuli pirobebiT piriT 
zedapirebze 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 

mecnierebebSi. 22–26 

ianvari, 2013, Tbilisi 
moxsenebis anotacia 

i. vekuam cvladi sisqis drekadi prizmuli garsebisaTvis, kerZod, firfitebisaTvis, aago 

ierarqiuli modelebi, rodesac piriT zedapirebze cnobilia an Zabvebi (modeli I) an 

gadaadgilebebi (modeli II). winamdebare naSromSi agebuli da gaanalizebulia 

ierarqiuli modelebi, sazogadod, wamaxvilebuli drekadi prizmuli garsebisaTvis, 

rodesac piriT zedapirebze (i) cnobilia Zabvis veqtoris prizmuli garsis 
proeqciisadmi normaluri mdgeneli da gadaadgilebis veqtoris prizmuli garsis 

proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (modeli III), (ii) cnobilia gadaadgilebis 
veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi normaluri mdgeneli da Zabvis veqtoris 

prizmuli garsis proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (modeli IV). V da VI models, 

Sesabamisad, vuwodebT im ierarqiul modelebs, rodesac erT piriT zedapirze cnobilia 

(i) pirobebi, xolo meoreze - (ii) pirobebi. garda amisa, vagebT iseT ierarqiul modelebs, 

rodesac zeda piriT zedapirze cnobilia Zabvis veqtori, xolo qvedaze - 

gadaadgilebebi (modeli VII) da piriqiT (modeli VIII). gansaxilveli modelebis nulovan 
miaxloebaSi gamokvleulia wamaxvilebul napirze wamaxvilebis geometriaze 
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damokidebulebiT sasazRvro pirobebis koreqtulad dasmis Taviseburebebi. konkretul 

SemTxvevebSi, zogierTi sasazRvro amocana amoxsnilia cxadi saxiT. 
2 

 

giorgi jaiani I. Vekua Institute of Applied 
Mathematics of TSU – 45 

meore saerTaSoriso 

konferencia “gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 

problemebi”, 4-7 

seqtemberi, 2013, Tbilisi 
moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvena Tsu i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis institutis 
daarsebidan 45 wlis istorias. instituti daarsda 1968 wlis 29 oqtombers qarTveli 
akademikos ilia vekuas mier. institutis umTavres amocanad ganisazRvra gamoyene-
biTi maTematikis aqtualuri problemebis kvleva, saswavlo procesisa da kvleviTi 
muSaobis integraciis mizniT kvleviT samuSaoebSi universitetis profesor-maswav-
leblebisa da studentebis CarTva, maTematikuri meTodebisa da gamoTvliTi teqnikis 
danergva universitetis aramaTematikur samecniero dargebSic. 1978 wels instituts 
mieniWa misi damaarseblis ilia vekuas saxeli. dReisaTvis, instituti warmatebiT 
agrZelebs da anviTarebs Semdeg oTx samecniero mimarTulebas, romelTac biZgi 
misca misma damaarsebelma: uwyvet garemoTa meqanikis maTematikuri problemebi da 

analizis monaTesave sakiTxebi; maTematikuri modelireba da gamoTvliTi maTematika; 

diskretuli maTematika da algoriTmebis Teoria; albaTobis Teoria da statistika. 

instituti, romelmac Tavisi tradiciebidan da iqidan gamomdinare, rom dasaqmebis 

sxvadasxva formebis gamonaxviT da Tsu-s xelmZRvanelobis xelSewyobiT SeinarCuna 

Tavisi ZiriTadi samecniero kontigenti da amJamadac avsebs mas axalgazrda kadrebiT, 

Tavis misiad Tvlis: 

 axorcielebdes fundamenturi da gamoyenebiTi xasiaTis samecniero-kvleviT 

samuSaoebs gamoyenebiT maTematikaSi, maTematikur da teqnikur meqanikaSi, 

industriul maTematikasa da informatikaSi, garda amisa, eweodes sakonsultacio da 

saeqsperto saqmianobas saxelmwifo an kerZo seqtoris dakveTiT; 

 warmoadgendes sauniversiteto bazas (mZlavri kompiuteruli uzrunvelyofiT) ara 

marto zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa, aramed humanitarul, sazogadoeb-

riv, socialur, ekonomikur, iuridiul, samedicino mecnierebaTa 

fakultetebisaTvisac, universitetis TanamSromlebis mier kvlevis sawarmoeblad 

maTematikuri meTodebisa da kompiuteruli teqnologiebis gamoyenebiT; 

 institutis profilis farglebSi xeli Seuwyos studentTa sabakalavro, 

samagistro, sadoqtoro naSromebis maRal profesiul doneze Sesrulebas, maT 
CarTvas samecniero grantebSi da monawileobas rogorc studentTa da axalgazrda 

mecnier-TanamSromelTa, aseve adgilobriv da saerTaSoriso samecniero konferenci-

ebSi; 

 saWiroebis SemTxvevaSi, universitetis farglebSi, institutisTvis araprofiluri 

mimarTulebebiT xeli Seuwyos studentTa sabakalavro, samagistro, sadoqtoro 
naSromebis momzadebisas maTematikuri meTodebisa da kompiuteruli teqnologiebis 

gamoyenebas; 

 institutSi misi ZiriTadi samecniero mimarTulebebis Sesabamisad doqtorantebisa 
da magistrantebis momzadebis da SemdgomSi institutSi maTi dasaqmebis uzrun-

velyofas; 

 studentTa laboratoriuli samuSaoebis da saWiroebis SemTxvevaSi, sxvadasxva 
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saxis praqtikis (sawarmoo da sxv.) institutis bazaze Catarebis uzrunvelyofas. 
3 

 

giorgi jaiani Cusped Shells, Plates, and Bars meore saerTaSoriso 

konferencia “gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 

seqtemberi, 2013, Tbilisi 
moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi mimoxilulia wamaxvilebul garsebSi, firfitebSi da ReroebSi 
miRebuli Sedegebi, maT Soris momxseneblis, uaxloesi Sedegebis CaTvliT. 
4 

 

giorgi jaiani Hierarchical models for laminated 
prismatic shells 

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris me-4 yovelwliuri 

konferencia, 8-10 noemberi, 

2013, quTaisi 
moxsenebis anotacia 

i. vekuas reduqciis meTodis gamoyenebiT agebulia erTi modeli prizmuli 

garsebisaTvis. yoveli fenisaTvis cal-calke agebulia ierarqiuli modelebi, roca 

fenovani sxeulis piriT zedapirebze mocemulia Zabvebi, xolo fenebs Soris 

interfeisze Zabvis da gadaadgilebis veqtoris komponentebi gamoTvlilia maTi furie-

leJandris mwkrivebidan, amasTan wina fenisTvis miRebuli  Sedegi garkveuli azriT 
gamoyenebulia momdevno fenisaTvis. 

 
5 

 

natalia CinCalaZe wamaxvilebuli 
firfitebis harmoniuli 

rxevis amocana i. ვekuas 

ierarqiuli modelebis N-
ur miaxloebaSi 

 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 
i. vekuas ierarqiuli modelebis N–ur miaxloebaSi Seswavlilia drekadi 
wamaxvilebuli simetriuli prizmuli garsebis rxevis amocana.  
 
6 

 

natalia CinCalaZe ierarqiuli modelebi 
cvladi sisqis prizmuli 
garsis formis mqone 
biofirisaTvis 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis  
ilia vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi maTematikis 
institutis  
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi 
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

cvladi sisqis mqone biofirisTvis agebulia ierarqiuli modelebi. 

7 

 

natalia CinCalaZe Hierarchical models for biofilms 
occupying thin prismatic domains 
with a variable thickness 

meore saerTaSoriso 

konferencia “gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/146
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/146
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problemebi”, 4-7 

seqtemberi, 2013, Tbilisi 
moxsenebis anotacia 

ganxilulia erTi amocana Txeli cvladi sisqis biofiris ierarqiuli modelebis 
nulovan miaxloebaSi 
8 

 

natalia CinCalaZe zogierTi ricxviTi Sedegi 
laminirebuli prizmuli 
garsebis ierarqiuli 
modelebis nulovani 
miaxloebisaTvis 

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris me-4 yovelwliuri 

konferencia, 8- 10 noemberi, 

2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

laminirebuli prizmuli garsebisaTvis, roca fenebi SeiZleba iyos wamaxvilebuli, 

Catarebulia simulaciebi kompiuterze. 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

giorgi jaiani On Hierarchical Models for 
Cusped Elastic Prismatic Shells 

ICCS17, 17-21 June 2013 

Faculty of Engineering  

University of Porto,  

Porto. Portugal 
moxsenebis anotacia 

drekadi prizmuli garsebisaTvis agebulia ierarqiuli modelebi, roca: a) piriT 
zedapirebze mocemulia garsis proeqciisadmi Zabvis veqtoris normaluri da 

gadaadgilebis veqtoris proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (e.i. egreT wodebuli 

mesame sasazRvro pirobebi); b) piriT zedapirebze mocemulia Zabvis veqtoris garsis 

proeqciisadmi paraleluri da gadaadgilebis veqtoris normaluri mdgenelebi (e.i. 

egreT wodebuli meoTxe sasazRvro pirobebi); g) zeda piriT zedapirze mocemulia mesame, 

xolo qvedaze – meoTxe sasazRvro pirobebi; d) zeda zedapirze mocemulia Zabvis, xolo 

qvedaze – gadaadgilebis veqtoris komponentebi. 

2 

 

giorgi jaiani Some hierarchical models for 

cusped elastic prismatic shells 

(moxseneba gakeTda 

telexidiT) 

AMiTaNS'13, 24-29 June, 

2013, Albena 
Bulgaria 

moxsenebis anotacia 

i. vekuam cvladi sisqis drekadi prizmuli garsebisaTvis, kerZod, firfitebisaTvis, aago 

ierarqiuli modelebi, rodesac piriT zedapirebze cnobilia an Zabvebi (modeli I) an 

gadaadgilebebi (modeli II). winamdebare naSromSi agebuli da gaanalizebulia 

ierarqiuli modelebi, sazogadod, wamaxvilebuli drekadi prizmuli garsebisaTvis, 

rodesac piriT zedapirebze (i) cnobilia Zabvis veqtoris prizmuli garsis 
proeqciisadmi normaluri mdgeneli da gadaadgilebis veqtoris prizmuli garsis 

proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (modeli III), (ii) cnobilia gadaadgilebis 
veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi normaluri mdgeneli da Zabvis veqtoris 

prizmuli garsis proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (modeli IV). V da VI models, 
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Sesabamisad, vuwodebT im ierarqiul modelebs, rodesac erT piriT zedapirze cnobilia 

(i) pirobebi, xolo meoreze - (ii) pirobebi. garda amisa, vagebT iseT ierarqiul modelebs, 

rodesac zeda piriT zedapirze cnobilia Zabvis veqtori, xolo qvedaze - 

gadaadgilebebi (modeli VII) da piriqiT (modeli VIII). gansaxilveli modelebis nulovan 
miaxloebaSi gamokvleulia wamaxvilebul napirze wamaxvilebis geometriaze 

damokidebulebiT sasazRvro pirobebis koreqtulad dasmis Taviseburebebi. konkretul 

SemTxvevebSi, zogierTi sasazRvro amocana amoxsnilia cxadi saxiT. 

3 

 

giorgi jaiani Elastic cusped rod, plate, 

prismatic and standard shell 

models 

Aidaa 2013, Naples, Italy, 9-

12 September 2013 

moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvneba wamaxvilebul kirxhof-liavis firfitebs, wamaxvilebul eiler-
bernulis Reroebs, ierarqiul modelebs wamaxvilebul prizmul garsebsa da 
ReroebisTvis, rTuli geometriis struqturebs. gakeTebulia daskvnebi da 
gamoTqmulia mosazrebebi am mimarTulebiT kvlevis Semdgomi ganviTarebis 
perspeqtivebis Taobaze. 

4 natalia CinCalaZe On some analytical methods for 

calculating cusped prismatic 

shells 

ISAAC-is me-9 saerTaSoriso 

konferenciaze, krakovi, 

poloneTi, 2013 wlis 5-9 
agvisto 

moxsenebis anotacia 

i. vekuam cvladi sisqis drekadi prizmuli garsebisaTvis, kerZod, firfitebisaTvis, aago 

ierarqiuli modelebi, rodesac piriT zedapirebze cnobilia gadaadgilebebi (modeli 

II).  moxsenebaSi ganxiluli iyo wamaxvilebuli prizmuli garsis rxevis amocanebi 
meore modelis nulovani miaxloebisaTvis.  

 

VI. damatebiTi informacia 

# 
samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

garsuli tipis 
wamaxvilebuli 

struqturebi sxvadasxva 
velebis zemoqmedebis 

pirobebSi 

g. jaiani g. jaiani 
n. CinCalaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 

 

2013 wlis etapze: 
a) momenturi drekadobis Teoriis safuZvelze prizmuli garsebis 

SemTxvevaSi agebul da ganxilul iqna ierarqiuli modelebi dabali 
rigis miaxloebisaTvis (g. jaiani) 

b) ganxililia biofiris rxevis brtyeli amocana ozeenis miaxloebaSi (n. 
CinCalaZe) 

 

 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

გამოყენებითი ლოგიკისა და პროგრამირების 

ლაბორატორია 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. ხიმურ რუხაია  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. ხიმურ 

რუხაია; ლალი ტიბუა 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

შეზღუდვებიანი 

ლოგიკური 

პროგრამირება 

ურანგო ტერმებზე და 

მათ მიმდევრობებზე 

აღწერის 

ოპერატორებით 

შოთა რუსთაველის 

სახ. ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თემურ კუცია თემურ კუცია 

თემურ ჯანგველაძე 

ხიმურ რუხაია  

ლალი ტიბუა 

ბესიკ დუნდუა 

გელა ჭანკვეტაძე 

გვანცა მიქანაძე 

სოფო ფხაკაძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

II პერიოდი (7-12 თვე; 20.09.2012 - 20.03.2013)  
დავადგინეთ საკმარისი პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თარგის ტერმთან შეთანადების 

ალგორითმი, რათა აღრიცხვა კონფლუენტური იყოს. 

მარტივი ტიპები (simple types)განვაზოგადეთ ვარსკვლავიანი ტიპების(star types) შემოტანით და 

დავამტკიცეთ მიღებული აღრიცხვის ნორმალიზაციის (ანუ გაჩერების) თვისება. 

პირველი წლის ამოცანები შესრულებულია. დამატებით, გადაჭრილია ქვეპრობლემები, რომლებიც პრველი 

წლის ამოცანების პროცესში წარმოიშვა. 

ალგორითმების ჩამოყალიბებას თან სდევს მათი იმპლემენტაცია და ექსპერტირება სისტემა PρLog-ის 

ჩარჩოში. 

III პერიოდი (13-18 თვე; 20.03.2013 - 20.09.2013) 
ამ ეტაპისათვის  ჩვენ განვიხილეთ შეზღუდვები, რომლებიც არიან განტოლებები ჰეჯებისა და 

კონტექსტების მიმართ.  

განტოლებებში დასაშვებია ბურბაკის აღმწერი  ოპერატორი და შემდეგი ტიპის ცვლადები: 

ინდივიდუალური ცვლადები ტერმებისათვის, ჰეჯე ცვლადი-თერმების მიმდევრობებისათვის, კონტექსტ 
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ცვლადი-კონტექსტებისათვის და ფუნქციონალური ცვლადი-ფუნქციონალური სიმბოლოებისათვის. ჩვენ 

შევქმენით ალგორითმი, რომელიც ამარტივებს განტოლებებს, გამოაქვს წარუმატებლობა 

შეძლებისდაგვარად ნაადრევად თუ განტოლებათა სისტემა წარუმატებელია და აბრუნებს განტოლებათა 

სისტემას ნაწილობრივ ამოხსნილ ფორმაში. ეს ალგორითმი არის კორექტული და გაჩერებადი. 

ალგორითმების ჩამოყალიბებს თან სდევს მათი იმპლემენტაცია და ექსპერიმენტირება. 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Kh. Rukhaia; 

L. Tibua 

An Algorithm of the 
Classification of Unranked 
Proposicional logic 
Proframming; 
Bulletin of Taras Shevchenko 
National University of Kiev; 
series Physics and 
mathematics 

#1, 2013 Taras Shevchenko 

National 

University of Kiev 

113-115 

anotacia 

მოცემულ სტატიაში ურანგო წინადადებათა ლოგიკის ფორმულები განიხილება როგორც 

ალგორითმული პროცესები. ჩამოყალიბრბულია თეორემები, საიდანაც ჩანს ყველა 

პროცესის დასრულებადობა და მათი საბოლოო მნისვნელობები: T  (იგივურად 

ჭეშმარიტი), F  (იგივურად მცდარი ) და S  (განუსაზღვრელი). 

 

2 

 

GПрикладние 

вопросы теории 
обозначений 

Proceedings of Teoretical and 
Applied aspects of Programm 

Systems Development  

TAAPSD 2013 Кировоград ПП 

центр 

ореративной 

полиграфии 

,,Авангард’’ 2013 

130-136 

Aanotacia 

პროგრამირების ზოგადი თეორიის აგებისას აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს იგივე 
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მეთოდი რაც გამოყენებულია აღნიშვნათა თეორიის ასაგებად. პროგრამირებისას 

გამოყენებულ ოპერატორს უნდა მიეცეს ლოგიკური ფორმა და ჩართულ უნდა იქნას 

ლოგიკური თეორიის ენის სიმბოლოებში. 

მაგალითად, განხილულია მინიჭების ოპერატორი, სადაც ცვლადებს ენიჭებატ არა მხოლოდ 

რიცხვითი მნიშვნელობა, არამედ ნებისმიერი თერმის.მინიჭების ოპერატორს აქვს ორი 

ლოგიკური ფორმა Rx და Sx. პირველის შედეგი არის ფორმულა. მეორის თერმი. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

Kh. Rukhaia; 

L. Tibua 

One Algorithmic Process for 

Deciding Validity of 
some Unranked ¯rst-order Logic 

IV International Conference of 
The Georgian Mathematical 

Union, Batumi, september 9-15, 
2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

აგებულია  ურანგო პირველი რიგის ენის ზოგიერთი თვისების მქონე ფორმულის 

ზოგადმართებულობის დადგენის ალგორითმი, რომელიც ორიენტირებულია თეორემატა 

ავტომატური მტკიცებისათვისამ ალგორითმული პროცესით მიღებულ ფორმულებს ვუწოდოთ ამ 

ალგორითმული პროცესით მიღებულ ფორმულებს ვუწოდოთ მოცემული ფორმულის 

მიკავშირებული მეტაფორმულები. დამტკიცებულია შემდეგი თეორემები; 

თეორემა 1. A ფორმულის ზოგადმართებულობისათვის საკმარისია არსებობდეს A ფორმულის 

მიკავშირებული ტავტოლოგიური ფორმა. 

თეორემა 2. A ფორმულა რომ იყოს ურანგო  წინადადებათა ლოგიკის ტავტოლოგიის ჩასმითი 

კერძო  შემთხვევა აუცილებელია და საკმარისია არსებობდეს A ფორმულის მიკავშირებული 

პროპოზიციული ტავტოლოგიური ფორმა 

 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 

 

Lali Tibua; Khimuri Rukhaia One Algorithmic Process for 
Deciding Validity of 

some Unranked   SR Logic 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
"MODERN PROBLEMS IN APPLIED 
MATHEMATICS", Tbilisi,2013, 4-7 

september 
moxsenebis anotacia 

აგებულია  ურანგო  SR  ლოგიკის ზოგიერთი თვისების მქონე ფორმულის 

ზოგადმართებულობის დადგენის ალგორითმი, რომელიც ორიენტირებულია თეორემატა 

ავტომატური მტკიცებისათვისამ ალგორითმული პროცესით მიღებულ ფორმულებს ვუწოდოთ ამ 

ალგორითმული პროცესით მიღებულ ფორმულებს ვუწოდოთ მოცემული ფორმულის 

მიკავშირებული მეტაფორმულები.  

დამტკიცებულია შემდეგი თეორემები: 
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თეორემა 1.ურანგო   SR  ლოგიკი A ფორმულის ზოგადმართებულობისათვის საკმარისია 

არსებობდეს A ფორმულის მიკავშირებული ტავტოლოგიური ფორმა. 

თეორემა 2. A ფორმულა რომ იყოს ურანგო  წინადადებათა ლოგიკის ტავტოლოგიის ჩასმითი 

კერძო  შემთხვევა აუცილებელია და საკმარისია არსებობდეს A ფორმულის მიკავშირებული 

პროპოზიციული ტავტოლოგიური ფორმა 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

3 
 

ხიმურ რუხაია; 

ლალი ტიბუა 

ურანგო კვანტორული თეორია ივ. ჯავახიშვილის სახელო-ბის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პირველი სამეცნიერო 

კონფერენცია,                           

22.01.2013-26.01.2013,      თბილი  
moxsenebis anotacia 

ere ენები, სადაც ფუნქციონალურ თუ პრედიკატულ სიმბოლოებს დაფიქსირებული ადგილიანობა 

არ აქვთ, ბოლო წლებში ინტენსიური შესწავლის საგანი გახდა   მათი გამოყენების საკმაოდ ფართო 

სფეროს გამო. ურანგო ენებში, ჩვეულებრივ, ორი სახის ცვლადები გვხვდება: საგნობრივი ცვლადები, 

რომელთა ჩანაცვლება ერთი ტერმით შეიძლება და მიმდევრობის ცვლადები (ქვემოთ მათ ჩვენ 

ვუწოდებთ ,,საგნობრივ მიმდევრობით ცვლადებს’’), რომელთა ნაცვლად შესაძლებელია ტერმთა 

სასრული მიმდევრობის ჩასმა. ზემოთ აღწერილი ენებისაგან განსხვავებით ჩვენს მიერ შესწავლილი 

ურანგო კვანტორული თეორიის ენაში გვხვდება ორი ტიპის მიმდევრობის ცვლადები: ა) საგნობრივი 

მიმდევრობის ცვლადები, რომელთა ნაცვლად შესაძლებელია ტერმთა სასრული მიმდევრობების 

ჩასმა და ბ) პროპოზიციული მიმდევრობის ცვლადები, რომელთა ნაცვლად შესაძლებელია 

ფორმულათა სასრული მიმდევრობების ჩასმა. გარდა ამისა, ამ თეორიის ,,ტაუს’’, არსებობისა და 

ზოგადობის კვანტორების ადგილიანობა არ არის დაფიქსირებული – ისინი ურანგო ოპერატორებია. 

ამ ოპერატორების განსაზღვრა ხდება შალვა ფხაკაძის  წარმოებული ოპერატორების შემოტანის 

რაციონალური წესების ჩარჩოში, რის საფუძველზე ურანგო კვანტორულ თეორიაში დამტკიცებულ 

იქნა ნ. ბურბაკის ქვანტორულ თეორიაში მიღებული შედეგების ანალოგები. on 

 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

4 

 

ხიმურ რუხაია; 

ლალი ტიბუა 

ურანგო კვანტორული თეორიის 

ზოგიერთი ფორმულის  

ზოგადმართებულობის დადგენის 

ერთი ალგორითმული პროცესი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის (თსუ) 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის (გმი) 

სემინარის XXVII 

გაფართოებული სხდომები 

22-24 აპრილი, 2013        
moxsenebis anotacia 
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შესწავლილია ურანგო კვანტორული თეორია, სადაც გხვდება ორი ტიპის მიმდევრობის ცვლადები: 

ა) საგნობრივი მიმდევრობის ცვლადები, რომელთა ნაცვლად შესაძლებელია თერმთა სასრული 

მიმდევრობის ჩასმა და ბ) პროპოზიციული მიმდევრობის ცვლადები, რომელთა ნაცვლად შესაძლე-

ბელია ფორმულათა სასრული მიმდევრობის ჩასმა.inve 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

KH. Rukhaia; L. Tibua GПрикладние вопросы теории 
обозначений 

Ialta;  

TAAPSD 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

 პროგრამირების ზოგადი თეორიის აგებისას აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს იგივე მეთოდი რაც 

გამოყენებულია აღნიშვნათა თეორიის ასაგებად. პროგრამირებისას გამოყენებულ ოპერატორს უნდა 

მიეცეს ლოგიკური ფორმა და ჩართულ უნდა იქნას ლოგიკური თეორიის ენის სიმბოლოებში. 

მაგალითად, განხილულია მინიჭების ოპერატორი, სადაც ცვლადებს ენიჭებატ არა მხოლოდ რიც-

ხვითი მნიშვნელობა, არამედ ნებისმიერი თერმის.მინიჭების ოპერატორს აქვს ორი ლოგიკური 

ფორმა Rx და Sx. პირველის შედეგი არის ფორმულა. მეორის თერმი. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 აღნიშვნათა თეორიის 

გამოყენებითი საკითხები 

 ხიმური რუხაია ხიმური რუხაია 

ლალი ტიბუა 
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

განზოგადოებულია მინიჭების ოპერატორი, სადაც ცვლადებს ენიჭებათ არა მარტო რიცხვითი 

მნიშვნელობები, არამედ ნებისმიერი თერმი. გარდა ამისა, ეს განზოგადოებული  ოპერატორები 

ორი ტიპისაა.კერძოდ, მინიჭების Rx ოპერატორის მნიშვნელობა არის ფორმულა, ხოლო S x

ოპერატორის მნიშვნელობა არის თერმი. შესწავლილია ამ ოპერატორის თვისებები. მიღებული 

შედეგები მოხსენდა X საერთაშორისო კონფერენციას ,, Teoretical and Applied aspects of Programm 

Systems Development TAAPSD 2013, Ialta;  
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maTematikuri modelirebisa da gamoTvliTi maTematikis 

laboratoria 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  
   Teimuraz daviTaSvili _ laboratoriis gamge  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
meri SariqaZe _ ufrosi laboranti; 

         giorgi gelaZe _ laboranti. 

  

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Demuri 
Demetrashvili, 

Teimuraz  
Davitashvili  

A modeling study of 
mesoscale air flow over 

the mountainous relief 
with variable in time 

large-scale  
background  flow. 

Bulletin 
of the Georgian National 

Academy of Sciences, 

Vol.7, No 2, 
2013, pp.57-64. 

Tbilisi, 
Georgian National 

Academy of 
Sciences, 

7 

statia warmoadgens dedamiwis qvefenili zedapiris orografiuli 
araerTgvarovnebiT gamowveuli mezomasStaburi procesebis ricxviT gamokvlevas 
troposferoSi arastacionaruli didmasStabiani SeuSfoTebeli fonuri dinebis 
pirobebSi. am mizniT gamoyenebulia mezomasStaburi atmosferuli procesebis 
samganzomilebiani hidrostatikuri arastacionaruli modeli. gamoTvlis aris 
zeda sazRvari modelirebulia Tavisufali zedapiriT, xolo qveda sazRvarze 
gamoiyeneba reliefis gaswvriv haeris nawilakebis srialis piroba. Aamocana 
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amoxsnilia ricxviTi meTodiT,  laqs-vendrofis orbijiani meTodis gamoyenebiT. 
Catarebulma ricxviTma eqsperimentebma modeluri da saqarTvelos realuri 
reliefis SemTxvevaSi aCvena fonuri dinebis arastacionaruli xasiaTiT 
ganpirobebuli orografiuli efeqtebis arseboba.  
2 
 

Davitashvili T., 
Samkharadze I., 
Khvedelidze Z., 

Study of Some Local 
Atmospheric 

“Phenomenal” Events by 
Hydrothermodynamic 

Approach, Transactions of 
the Institute 

Hydrometeorology, 2013, 
Vol.115 pp.16-20 

2013, Vol.115 
pp.16-20 

HGTU-press 5 

dedamiwis atmosferoSi, xSirad daikvirveba, mcire teritoriaze ganviTarebuli 
araperioduli araordinaluri atmosferuli procesebi. Aam procesebs Tan 
sdevs materialuri zarali da adamianis msxverplic ki. aRniSnul movlenebs 
miekuTvneba : qarborbala; mikroreliefuri  adgilobrivi qarebi; atmosferos 
miwispira fenaSi warmoSobili sxvadasxva bunebis aRmavali dinebebi da  
lokalur regionze TiTqmis mudmivad arsebuli geofizikuri ,,fenomenebi” . 
saqarTvelos teritoriaze aseTi ,,fenomenebi” daviT garejis tafobze da 
suramis platoze daikvirveba. statiaSi hidroTermodinamikis kanonebis 
safuZvelze moyvanilia aRniSnuli movlenebis axsna . dRemde aseTi midgoma da 
gakeTebuli daskvnebi cnobili ar aris. kerZod damtkicebul iqna, rom qaris 
grigalur velSi wneva izrdeba reliefis simaRlis proporciulad d im kuTxis 
zrdiT, romelsac nakadis brunvis RerZi adgens vertikalur mimarTulebasTan . 
miRebulia, rom qaris siCqaris grigalis vertikaluri mdgeneli simaRlis 
mixedviT izrdeba eqspotencialurad. aseTi damokidebulebiT aixsneba 
miTiTebuli movlenebis Taviseburebani.  miRebul Sedegebs aqvT, rogorc 
Teoriuli, aseve praqtikuli mniSvneloba 
3 
 

Demetrashvili 
D.I.,Davitashvili 

T.P., 

Numerical modeling of 
orographically disturbed air 
flow in the troposphere in 

conditions of 
nonstationarity of large –

scale background 
processes,  Transactions of 

the Institute 
Hydrometeorology,  

2013, Vol.115 
pp.133-139 

HGTU-press 7 

3-ganzomilebiani hidrostatikuri ricxviTi modelis safuZvelze gamokvleulia 
haeris mezomasStaburi dinebis struqtura troposferoSi fonuri 
SeuSfoTebeli dinebis arastacionarulobis pirobebSi modeluri 
ganmxoloebuli mTisa da kavkasiis realuri reliefis SemTxvevaSi. gamoTvlebma 
aCvena, rom SeuSfoTebeli dinebis arastacionarulobas SeuZlia mniSvnelovnad 
Secvalos haeris dinebis struqtura mTiani reliefis zemoT.         
4 
 

g.gelaZe, 
n.begaliSvili, 
n.begaliSvili 

“ekologiurad 
aqtualuri zogierTi 
mezometeorologiuri 
procesis ricxviTi 

modelireba.” 
hidrometeorologiis 
institutis Sromebi   

t. 119 Tbilisi 303-310 
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amoxsnilia ricxviTi meTodebis saSualebiT atmosferos mezometeorologiuri 
sasazRvro fenis (amsf)  2-ganzomilebiani (x-z vertikalur sibrtyeSi) 
arastacionaruli amocana. masSi gaTvaliswinebulia ekologiurad metad 
aqtualuri iseTi procesebi, rogoricaa Rrublisa da nislis ganviTarebis 
sruli cikli amsf-is Termohidrodinamikis fonze. 
modelirebulia rigi anomaliuri meteoprocesebisa: fena Rrublisa da radi-
aciuli nislis erTdrouli arseboba; fena Rrublisa da radiaciuli nislis 
garTianebuli vertikaluri kompleqsi; notio procesebis ansambli, kerZod, 
erTdroulad imitirebulia jer sami Rrubeli da nisli, romelic Semdgom 
transformirdeba 4 Rrublad. axleburada gvaqvs gaazrebuli horizontaluri 
da vertikaluri turbulentobis roli  tropikuli ciklonisa da tornados 
Camoyalibebasa da notio procesebis urTierTtransformaciaSi.  
 

magistraluri milsadenebSi hidratebis SesaZlo warmoqmnis 
adgilebis prognozireba arastacionaruli dinebis pirobebSi 

 
milsadenis CaWedvis (avariuli Caketvis) ZiriTadi mizezebia: hidratebis 

warmoSoba, wylis sacobebis gayinva, danagvianeba da sxva. imisaTvis, rom 
droulad iqnes miRebuli zomebi hidratebis warmoqmnis sawinaaRmdegod, 
saWiroa Seswavlili iqnes tenianoba, wnevisa da temperaturis ganawileba. 

gazis avariuli gaJonva iwvevs gazsadenSi gazis xarjisa da wnevis 
cvlilebas. gansazRvruli drois Semdeg garkveul pirobebSi SeiZleba 
damyardes axali stacionaruli reJimi. amis gamo avariuli reJimis 
analizisaTvis mizanSewonilia ganxilul iqnes, rogorc arastacionaruli, ise 
stacionaruli reJimebi. Cven ganvixilavT magistraluri gazsadenidan gazis 
msxvili avariuli gaJonvis gansazRvris amocanas, rogorc hidravlikuri 
gaTvlis erT-erT Sebrunebul amocanas. 

cnobilia magistraluri gazsadenis martiv ubanze gazis msxvili avariuli 
gaJonvis adgilis gansazRvris analizuri xerxi 1. martivi ubnis saTavesa da 
boloSi mocemuli parametrebis (wneva, xarji) mixedviT. magram es xerxi ver 
iqneba gamoyenebuli im SemTxvevaSi, roca magistraluri gazsadeni Seicavs 
ramdenime ubans, Tu winaswar ar iqneba gansazRvruli is martivi ubni sadac 
adgili aqvs gazis avariul gaJonvas. 

amrigad, amocana mdgomareobs imaSi, rom rTuli magistraluri gazsadenidan 
gazis avariuli gaJonvis SemTxvevaSi, mocemuli minimaluri sawyisi informaciis 
pirobebSi (magistraluri gazsadenis sawyissa da boloSi gazis wnevebisa da 
xarjis aRricxva gazis gaJonvamde da mis Semdeg) jer ganisazRvros gazis 
gaJonvis adgilis Semcveli martivi ubani. xolo Semdeg ki cxadad ganisazRvros 
am martiv ubanze avariuli gaJonvis adgili. es amocana Cvens winaSe dasmuli 
iyo f.m.m.k. robert devdarianis mier 1995 wels. ZiriTadi Sedegebi gadmocemulia 
g. gubeliZis sadisertacio naSromSi [2]. 

SemoTavazebuli algoriTmi ar saWiroebs mravali ganStoebis SemTxvevaSi 
yoveli martivi ubnis Tavsa da boloSi Sesabamis Sualedur informacias 
hidravlikuri parametrebis Sesaxeb, romlis miReba telemetriuli sistemis 
gareSe sakmarisad rTuli da nakleb efeqturia. damuSavebuli ricxviTi 
algoriTmi efuZneba gazis stacionaruli dinebis maTematikur models, misgan 
gamomdinare garkveul analizur Sedegsa da kompiuteris gamoyenebas. 
daxrili magistraluri gazsadenidan gazis avariuli gaJonvis adgilis 
aRmoCenis Sesaxeb 
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reziume 

mocemul naSromSi mocemulia ori maTematikuri modeli. kerZod daxril 
magistralur gazsadenSi gazis stacionaruli dinebis maTematikuri modelis 
safuZvelze damuSavebulia xerxi da miRebulia saTanado formula milsadenidan gazis 
avariuli gaJonvis adgilis aRmosaCenad. rTuli horizontaluri magistraluri 
gazsadenidan gazis avariuli gaJonvis SemTxvevaSi, mocemuli minimaluri sawyisi 
informaciis pirobebSi (magistraluri gazsadenis sawyissa da boloSi gazis wnevebisa 
da xarjis aRricxva gazis gaJonvamde da mis Semdeg) jer ganisazRvreba gazis gaJonvis 
adgilis Semcveli martivi ubani, xolo Semdeg ki cxadad ganisazRvreba am martiv 
ubanze avariuli gaJonvis adgili. 

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Teimuraz 
Davitashvili 

Atmosphere pollution 
problems in urban 

areas on the territory of 
Georgia, In the book 

“Disposal of Dangerous 
Chemicals in Urban 

Areas and Mega- Role 
of Oxides and Acids of 

Nitrogen in 
Atmospheric Chemistry  

NATO Science for 
Peace and 
Security Series C: 
Environmental 
Security Cities 
“edited by Barnes, 
Ian; Rudziński,                    
Krzysztof J.  

Springer, 2013, 
pp 299-312 

 

14 

Air emissions from industrial facilities and motor vehicles and monitoring of the atmosphere quality  in the most 
industrialized cities of Georgia: Tbilisi Rustavi, Qutaisi, Zestafoni and Batumi are presented. Fuel consumption and  
emissions from transport sector  in Tbilisi is investigated. Using mathematical simulation, distribution of 
concentration of harmful substances NOx  at Rustavely Avenue, the crossroad of King David Agmashenebeli and 
King Tamar Avenue, where traffic is congested, is studied. Some results of numerical calculation are given. 
ricxviTi meTodebis saSualebiT amoxsnilia da Seswavlilia industriuli 
sawarmoebebiT da avtomanqanebis gamonabolqvebiT atmosferos gabinZureba saqarTvelos 
qalaqebSi: Tbilisi, rusTavi, quTaisi,zestafoni da baTumi. miRebul Sedegebs aqvT, 
rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli mniSvneloba. 

2 
 

D. I. Demetrashvili, 
T. P. Davitashvili ,   

Numerical Modeling of 
Spilled Oil Seasonal 
Transport Processes 

into Georgian Coastal 

Zone of the Black Sea, 

In the Book “Black Sea 
Energy Resource 

Development and 
Hydrogen Energy 

Problems 

” NATO Science for 
Peace and Security 

Series C: 
Environmental 
Security Cities 

“edited by T.Nejat 
Veziroglu;  Marat 

Tsitskishvili.  

Springer,2013, pp 
291-299. 

8 

ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia  avariulad daRvrili navTobis 
gavrcelebis 2-ganzomilebiani (x-y horizontalur sibrtyeSi) arastacionaruli amocana. 
Aamocanais ricxviTi amoxsnisTvis gamoyenebulia gaxleCvis meTodi. Mmocemulia 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6152-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6152-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6152-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6152-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6152-0
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ricxviTi Tvlis zogierTi Sedegebi.  

3 
 

Teimuraz  
Davitashvili and 
Givi Gubelidze, 

On leak 
localization in the 

main branched 
and simple 
inclined gas 

pipelines, World 
Academy of 

Science, 
Engineering and 

Technology 

Issue 79, July 2013, 
London.pp.818-
825. 

WASET Press 8 

mocemul naSromSi mocemulia ori maTematikuri modeli. kerZod daxril 
magistralur gazsadenSi gazis stacionaruli dinebis maTematikuri modelis 
safuZvelze damuSavebulia xerxi da miRebulia saTanado formula milsadenidan gazis 
avariuli gaJonvis adgilis aRmosaCenad. rTuli horizontaluri magistraluri 
gazsadenidan gazis avariuli gaJonvis SemTxvevaSi, mocemuli minimaluri sawyisi 
informaciis pirobebSi (magistraluri gazsadenis sawyissa da boloSi gazis wnevebisa 
da xarjis aRricxva gazis gaJonvamde da mis Semdeg) jer ganisazRvreba gazis gaJonvis 
adgilis Semcveli martivi ubani, xolo Semdeg ki cxadad ganisazRvreba am martiv 
ubanze avariuli gaJonvis adgili. 

4 
 

Teimuraz  
Davitashvili, 

Demuri 
Demetrashvili, 

Numerical 
Simulation of 

Emergency Spilled 
Oil Distribution in 

the Georgian 
Coastal Zone of 

the Black Sea for 
Winter Season, 
Scientific Works 

ofAzerbaijan State 
Maritime 

Academy (ASMA) 

No.1,2013, pp.13-
15. 

Azerbaijan State 
Maritime Academy 

Press 

3 

ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia  avariulad daRvrili navTobis 
gavrcelebis  arastacionaruli amocana Savi zRvis sanapiro zolSi zamTrisa da 
gazafxulis sezonebisTvis. Mmocemulia ricxviTi Tvlis zogierTi Sedegebi.    
5 
 

Teimuraz  
Davitashvili  

Assessment of Risk 
Factors of 
Environment 
Pollution Caused 
by Accidental Oil 
Spilling  on the 
Base of 
Mathematical 
Modelling, J. 
Recent Advances 
in Energy, 
Environment and 
Geology 

 Energy, 
Environment and 
Structural 
Engineering Series, 
No 18,  pp. 19-24 
 

Published by 
WSEAS press, 

6 

Mmocemul naSromSi ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia  avariulad daRvrili 
navTobis niadagSi da zedapirul wylebSi gavrcelebis  arastacionaruli amocanebi. 
Mmocemulia ricxviTi Tvlis zogierTi Sedegebi.    
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

Teimuraz Davitashvili, David 
Gordeziani, Georgi Geladze, Givi 
Gubelidze, Archil Papukashvili, 

Meri Sharikadze 

Assessment of Risk Factors of 
Emergency Cases at Georgian 
Section of Transport Corridor 
Europe-Caucasus-Asia by Means 
of Mathematical Modelling,  

 
 

Second International Conference 
in MODERN PROBLEMS IN 
APPLIED MATHEMATICS 
Dedicated to the 95th 

Anniversary of the I. Javakhishvili 
Tbilisi State University (TSU) & 

45th Anniversary of the I. Vekua 
Institute of Applied Mathematics 

(VIAM TSU) 4-7 Sept. 2013 
Mmocemul naSromSi ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia da Sefasebulia gazisa da 
navTobis avariuli daRvris risk faqtorebi saqarTvelos satransporto derefanis gaswvriv.  
2 

 

Teimuraz Davitashvili, Meri 
Sharikadze,  

 

On one model of natural gas 
transformation into crystalline 

substance for gas nonstationary 
flow 

, Ist Conference of Exact and 
Natural Sciences Facultative of 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University,  January 22-26, 2013, 
Tbilisi, Georgia 

mocemul naSromSi maTematikuri modelirebiT Seswavlilia magistraluri milsadenebSi 
hidratebis SesaZlo warmoqmnis adgilebis prognozireba gazis arastacionaruli dinebis 
pirobebSi 

3 Archil Papukashvili, David 
Gordeziani, Teimuraz Davitashvili, 
Meri Sharikadze  

 On finite-difference method for 
approximate solution of antiplane 
problems of elasticity theory for 
composite bodies weakened by 
cracks, 

, Enlarged Session of the Seminar 
of I. Vekua Institute of Applied 
Mathematics, 23 April, 2013, 
Tbilisi, Georgia 

Mmocemul naSromSi sasrul-sxvaobiani ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia 
drekadobis Teoriis bzarebis antibrtyeli amocanis miaxloebiTi amonaxsnebi.  
4 

 

Demetrashvili D.I.,Davitashvili T.P. Numerical modeling of 
orographically disturbed air flow 
in the troposphere in conditions 
of nonstationarity of large –scale 

background processes, 

The International science-
technical conference “Actual 

problems of Ecology and 
Hydrometeorology” which 

devotes to 60th anniversary of the 
Institute Hydrometeorology and 

100th anniversary of Vasil 
Lominadze, 28-30th of May, 2013, 

Tbilisi, Georgia. 
3-ganzomilebiani hidrostatikuri ricxviTi modelis safuZvelze gamokvleulia 
haeris mezomasStaburi dinebis struqtura troposferoSi fonuri SeuSfoTebeli 
dinebis arastacionarulobis pirobebSi modeluri ganmxoloebuli mTisa da 
kavkasiis realuri reliefis SemTxvevaSi. 
5 

 

Davitashvili T.,Khvedelidze Z., 
Samkharadze I.,  

Study of Some Local Atmospheric 
“Phenomenal” Events by 

Hydrothermodynamic Approach 

The International science-
technical conference “Actual 

problems of Ecology and 
Hydrometeorology” which 

devotes to 60th anniversary of the 
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Institute Hydrometeorology and 

100th anniversary of Vasil 
Lominadze, 28-30th of May, 2013, 

Tbilisi, Georgia. 
saqarTveloSi atmosferos miwispira fenaSi warmoSobili sxvadasxva bunebis aRmavali 
dinebebi yvelaze mkveTrad daviT garejis tafobze da suramis platoze daikvirveba. 
statiaSi hidroTermodinamikis kanonebis safuZvelze moyvanilia aRniSnuli movlenebis axsna 
miRebul axal Sedegebs aqvT, rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli mniSvneloba. 

6 

 

g.gelaZe, m.TevdoraZe ekometeorologiis 
zogierTi ricxviTi 
modelis Sesaxeb 

saqarTvelos 
maTematikosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso 
konferencia, Tbilisi –9-
15 seqtemberi, baTumi. 

dasmulia da amoxsnilia 2-ganzomilebiani (brtyeli da RerZulad simetriuli) 
amocana atmosferos mezomasStaburi sasazRvro fenis Sesaxeb. aqcenti keTdeba aerozolis 
gavrcelebaze meyseuli da usasrulod grZeli wyaroebidan; ganxilulia rogorc pasiuri, 
ise mZime aerozolebis SemTxveva. Seawavlilia atmosferos temperaturuli stratifikaciis, 
gansakuTrebiT ki, inversiis gavlena aerozolis gavrcelebaze – es metad atualuria 
ekologiuri TvalsazrisiT. gamokvleulia fonuri velebis (temperatura, qari) gavlena 
ekometeorologiur velebze. 

7 

 

G.Geladze Numerical Simulation of Some 
Complex Mesometeorological 

processes  
II second international conference 
“Modern problems in applied 
mathematics”, 4.09. 2013 – 7.09. 
2013, Tbilisi. 

 

II second international conference 
“Modern problems in applied 
mathematics”, 4.09. 2013 – 7.09. 
2013, Tbilisi. 

 

dasmulia da amoxsnilia atmosferos mezomasStaburi sasazRvro fenis 2-ganzomilebiani 
amocana Termohidrodinamikis, notio velebisa da aerozolis gavrcelebis erTiani amocana. 
ZiriTadi aqcenti keTdeba anomaluri procesebis modelirebaze: Rrublisa da nislis 
erTdrouli arseboba; Rrublisa da nislis gaerTianebuli vertikaluri kompleqsi; dRe-
Ramurad uwyveti Rrublianoba; Rrublebisa da nislis ansambli 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

Teimuraz Davitashvili, Givi 
Gubelidze 

On leak localization in the main 

branched and simple inclined gas 

pipelines,  

World Academy of Science, 

Engineering and Technology, 8-

9 July 2013, London, Great 

Britain. 

Some results of calculations for compound pipelines having two, four and five sections are presented. Also a 
method and formula for the leak localization in the simple inclined section of the main gas pipeline are 

suggested. Some results of numerical calculations defining localization of gas escape for the inclined pipeline 
are presented. 

mocemul naSromSi mocemulia ori maTematikuri modelis safuZvelze  damuSavebulia 
meTodika da miRebulia saTanado formulebi milsadenidan gazis avariuli gaJonvis adgilis 
aRmosaCenad rTuli horizontaluri da daxrili magistraluri gazsadenebidan.  



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
2 

 

Teimuraz  Davitashvili, Demuri 

Demetrashvili,  

 

Numerical Simulation of 
Emergency Spilled Oil Distribution 

in the Georgian Coastal Zone of 
the Black Sea for Winter Season, 

The international science-
practical conference which 

devotes to 90th anniversary of 
Heydar Aliyev, 6-7th of May,  

Baku, Azerbaijan, 2013. 
ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia  avariulad daRvrili navTobis gavrcelebis  
arastacionaruli amocana Savi zRvis sanapiro zolSi zamTrisa da gazafxulis 
sezonebisTvis. Mmocemulia ricxviTi Tvlis zogierTi Sedegebi.    
3 

 

Teimuraz  Davitashvili, Assessment of Risk Factors of 
Environment Pollution Caused by 
Accidental Oil Spilling  on the 
Base of Mathematical Modelling,  

WSEAS’ 2rd International 
Conference on Natural Resource 

Managment (NRM‘13), 8-10 
October, 2013, Antalya, Turkey 

Mmocemul naSromSi ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia  avariulad daRvrili 
navTobis niadagSi da zedapirul wylebSi gavrcelebis  arastacionaruli amocanebi. 
Mmocemulia ricxviTi Tvlis zogierTi Sedegebi.    
4 

 

Teimuraz  Davitashvili, Investigation of Some 
Unfavorable Events Development 

on the Territory of Georgia by 
Mathematical Modelling 

International Caucasus Forestry 
Simposium, 24-26 Oct.2013, 

Artvin, Turkey 
 

Mmocemul naSromSi ricxviTi meTodebis saSualebiT Seswavlilia  somxeTis atomuri 
eleqtruli sadguris avariis SemTxvavaSi saqarTvelos rigi qalaqebisa da  maTTan 
mimdebare tyis masivebis SesaZlo gabinZurebis Tvlis Sedegebi. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

mavne nivTierebaTa 
atmosferoSi, 

hidrosferosa da 
niadagSi sivrcul droiTi 
ganawilebis diagnostika 

da analizi 

Teimuraz daviTaSvili meri SariqaZe, giorgi 
gelaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
saangariSo wels Teoriuli kvlevebisa da ricxviTi modelirebiT Seswavlil iqna 
araerTgvarovan niadagze avariulad daRvrili navTobis niadagSi filtraciis 
amocana miwisqveSa wylebis gabinZurebis Seswavlis mizniT. amocanis amoxsna 
eyrdnoba maRali rigis arawrfiv paraboluri tipis gantolebis integrirebas. 
miRebul iqna maRali rigis arawrfiv paraboluri tipis gantolebis kerZo saxis 
analizuri amonaxsni. maTematikuri modelirebiT Seswavlil iqna saqarTvelos 
teritoriisTvis farTomasStabiani atmosferos dinamikis amocana rTuli 
orografiis gaTvaliswinebiT. Seswavlilia mezosasazRvro fenaSi, fena Rrublebi, 
sxvadasxva saxis nislebi, RrubelTa ansamblebi, xelovnuri zemoqmedeba nislze, 
aerozolis gavrceleba, fena Rrublisa da radiaciuli nislis garTianebuli 
vertikaluri kompleqsi, notio procesebis ansambli, kerZod, erTdroulad 
imitirebulia jer sami Rrubeli da nisli, romelic Semdgom transformirdeba 4 
Rrublad.  SemuSavda axali ricxviTi sqemebi zemoT aRniSnuli amocanebisTvis. 

 

 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

uwyvet garemoTa meqanikis maTematikuri problemebi da 
analizis monaTesave sakiTxebis laboratoria 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  
laboranti bakur gulua 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 

 

geometriulad 
arawrfivi aradamreci 
sferuli garsebi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

Bbakur gulua Bbakur gulua 

geometriulad arawrfivi aradamreci sferuli garsebisaTvis i. vekuas 0N  
miaxloebis SemTxvevaSi mcire parametris meTodebisa da kompleqsuri cvladis 
funqciaTa Teoriis meTodebis gamoyenebiT amoxsnil iqna rigi sasazRvro amocanebi 

sasruli areebisaTvis. imave meTodiT amoxsnil iqna sasazRvro amocanebi 1N  
miaxloebis SemTxvevaSic. 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 Bbakur gulua On the Application of  I. 
Vekua's Method for 
Geometrically Nonlinear and 
Non-Shallow Spherical Shells, 
Tbilisi International Centre  
of Mathematics and 

17 Tbilisi University 
Press 

8 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
Informatics  
(BULLETIN of TICMI) 

mocemul naSromSi ganxilulia geometriulad arawrfivi aradamreci sferuli 
garsebi. kompleqsuri cvladis funqciebisa da mcire parametris meTodis 

gamoyenebiT agebulia miaxloebiTi amonaxsni 1N  miaxloebisTvis. amoxsnilia 
konkretuli amocanebi. 
In the present paper we consider the geometrically nonlinear and non-shallow spherical shells, when 
components of the deformation tensor have nonlinear terms. Using the method I. Vekua and the 
method of a small parameter 2-D system of equations for the nonlinear and non-shallow spherical shells 
is obtained. Concrete problem has been solved. 
2 Bbakur gulua About One Boundary Value 

Problem for Nonlinear Non-
Shallow Spherical Shells, 
Reports of Enlarged Sessions 
of the Seminar of I. Vekua 
Institute of Applied 
Mathematics 

27 Tbilisi University 
Press 

5 

mocemul naSromeSi, i. vekuas 0N  miaxloebisaTvis, amoxsnili amocana, roca 
sazRvarze mocemulia gadaadgilebebis veqtoris komponentebi, geometriulad 
arawrfivi aradamreci sferuli garsebisaTvis. 
In the present paper, using the method of I. Vekua, the three dimensional problems of the nonlinear 
theory of elasticity are reduced to the tow dimensional problems of non-shallow spherical shell. Using 
the method of the small parameter, approximate solutions of these equations are constructed. One 

boundary value problems are solved for the approximation of order 0N . 
3 Bbakur gulua The Method of the Small 

Parameter for Nonlinear 

Non-Shallow Spherical Shells, 

Proceedings of I. Vekua 

Institute of Applied 

Mathematics 

63 Tbilisi University 

Press 

5 

mcire parametris meTodisa da kompleqsuri cvladis funqciebis gamoyenebiT 
amoxsnili sasazrvro amocana ZabvebSi, geometriulad arawrfivi aradamreci 
garsebisaTvis. 
In the present paper we consider the geometrically nonlinear and non-shallow spherical shells. Using the 
method of the small parameter approximate solutions of I. Vekua's equations for approximations 

0N  is constructed. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 
1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 bakur gulua erTi amocanis Sesaxeb 
geometriulad arawrfivi 
aradamreci sferuli 
garsebisaTvis 

i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi maTematikis 
institutis seminaris 
XXVII gafarToebuli 
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sxdomebi, 22-24 aprili, 

2013, Tbilisi, saqarTvelo 

mocemul naSromeSi, i. vekuas 0N  miaxloebisaTvis, amoxsnili amocana, roca 
sazRvarze mocemulia gadaadgilebebis veqtoris komponentebi, geometriulad 
arawrfivi aradamreci sferuli garsebisaTvis. 
In the present paper, using the method of I. Vekua, the three dimensional problems of the nonlinear 
theory of elasticity are reduced to the tow dimensional problems of non-shallow spherical shell. Using the 
method of the small parameter, approximate solutions of these equations are constructed. One boundary 
value problems are solved for the approximation of order N=0. 

2 bakur gulua miaxloebiTi amonaxsnis 
ageba aradamreci sferuli 
garsebisaTvis geometriulad 
arawrfivi Teoriis 
SemTxvevaSi. 
On construction of approximate 

solutions of equations of the non-

shallow spherical shell for the 

geometrically nonlinear 
theory 

meore saerTaSoriso 

konferencia “gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 

problemebi”, 4-7 

seqtemberi 2013 weli, 

Tbilisi, saqarTvelo 

mocemul naSromSi agebulia miaxloebiTi amonaxsni aradamreci sferuli 
garsebisaTvis geometriulad arawrfivi Teoriis SemTxvevaSi. 
I. Vekua constructed several versions of the refined linear theory of thin and shallow shells, ontaining the 
regular processes by means of the method of reduction of 3-D problems of elasticity to 2-D ones. In the 
present paper we consider non-shallow spherical shells. The components of the deformation tensor have 
the following form: 

 uuuRuRe jiijjiij




2

1
 

where iR


 are covariant basis vectors, u


 is the displacement vector. 

By means of I. Vekua method the systems of two-dimensional equations are obtained. Using the method 
of the small parameter, approximate solutions of these equations are constructed. The small parameter 

R

h
 , where h2  is the thickness of the shell,  R  is the radius of the middle surface of the spherical 

shell. Some boundary value problems are solved. 

3 bakur gulua, 
Tengiz meunargia 

i. vekuas meTodis gamoyeneba 
geometriulad arawrfivi 
aradamreci sferuli 
garsebisaTvis 

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris meoTxe 
yovelwliuri 

konferencia, 8-10 noemberi, 

2013, quTaisi, saqarTvelo 
mocemul naSromSi ganxilulia geometriulad arawrfivi aradamreci sferuli 
garsebi. i. vekuas meTodiT miRebulia organzomilebian gantolebaTa sruli 
sistema. kompleqsuri cvladis funqciebisa da mcire parametris meTodis 

gamoyenebiT agebulia miaxloebiTi amonaxsni 1N  miaxloebisTvis. amoxsnilia 
konkretuli amocanebi. 
In this paper we consider geometrically nonlinear non-shallow spherical shells. By means of I. Vekua 
method the system of equilibrium equations in two variables is obtained. Using complex variable 

functions and the method of the small parameter approximate solutions are constructed for 1N  in the 
hierarchy by I. Vekua. The concrete problem is solved. 
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2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

 bakur gulua geometriulad arawrfivi 
Teoria aradamreci sferuli 
garsebisaTvis 
On the Geometrically Nonlinear 
Theory for Non-Shallow Spherical 
Shell 

9th International ISAAC Congress, 

5-9 agvisto, 2013, krakovi, 
poloneTi 

mocemul naSromSi ganxilulia aramardeci sferuli garsebi. deformaciis 
komponentebs aqvs saxe: 

 uuuRuRe jiijjiij




2

1
 

sadac iR

 kovariantuli sabaziso veqtorebia, u


 gadaadgilebis veqtori. sferuli 

garsebisaTvis ganxilulia izometriuli koordinatTa sitema. maTi saSvalebiT 
miRebulia zogadi amonaxsnebi sxvadasxva miaxloebebisaTvis. amoxsnilia 
konkretuli amocana. 
In the present paper, using the method of I. Vekua , the three dimensional problems of the non-linear 
theory of elasticity are reduced to the tow dimensional problems of non-shallow spherical shell. 
The components of the deformation tensor have the following form: 

 uuuRuRe jiijjiij




2

1
 

where iR


 are covariant basis vectors, u


 is the displacement vector. 

Using the method of the small parameter, approximate solutions of these equations are constructed. The 

small parameter 
R

h
 , where h2  is the thickness of the shell, R  is the radius of the middle surface of 

the spherical shell. Some boundary value problems are solved for the approximation of order 0N . 

 
 

VI. damatebiTi informacia 

 samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

 

 

i. vekuas meTodi geometriulad 
arawrfivi aradamreci sferuli 
garsebisaTvis 

bakur gulua bakur gulua 

i. vekuas reduqciis meTodiT miRebul iqneba geometriulad arawrfivi aradamreci 
sferuli garsebisaTvis organzomilebian gantolebaTa sruli sistema. mcire 
parametris gamoyenebiT moxda reduqciis Sedegad miRebuli gantolebaTa sistemis 
gawrfiveba. moxerxda miRebuli gantolebaTa sistemis zogadi amonaxsenis Cawera. 
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ინტერდისციპლინური – მათემატიკა, 

კომპიუტერული მეცნიერებები 
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სამეცნიერო ქვემიმართულება: რიცხვითი ანალიზის და გამოთვლითი 

ტექნოლოგიების კათედრა 

 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli   

profesori ramaz boWoriSvili  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

profesori ramaz boWoriSvili 
asocirebuli profesori jemal rogava 
asocirebuli profesori jemal feraZe 
asocirebuli profesori gia avaliSvili 
asistent profesori TinaTin daviTaSvili 
emeritus profesori Tamaz vaSaymaZe 
emeritus profesori daviT gordeziani 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

hiperboluri Ter-
modrekadobis Teo-
riis zogierTi maTe-
matikuri modelis 
gamokvleva 

SoTa rusTaveli 
erovnuli samecni-
ero fondi 

gia avaliSvili g. avaliSili 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ganxilulia hiperboluri Termodrekadobis Candraseqharaia–cous or relaqsaciis 
droze damokidebuli samganzomilebiani modelis diferencialuri formulireba da 
Sesabamisi sawyis–sasazRvro amocana Sereuli sasazRvro pirobebiT, roca sazRvris 
garkveul nawilze mocemulia gadaadgilebis veqtor–funqciis mniSvneloba, xolo 
danarCen nawilze ki zedapiruli Zalis simkvrive da sazRvris garkveul, gadaadgi-
lebis veqtor–funqciis Sesabamisi nawilisagan sazogadod gansxvavebul, nawilze 
mocemulia temperaturis mniSvneloba, xolo danarCen nawilze ki siTbos nakadis 
mniSvneloba. Candraseqharaia–cous modelis Sesabamisi sawyis–sasazRvro amocanis 
difenercialur formulirebaze dayrdnobiT miRebulia sakmarisad gluv funqciaTa 
sivrceSi sawyisi amocanis tolfasi variaciuli formulireba, romelic saSualebas 
iZleva ganvsazRvroT samganzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanis amonaxsni, roca 
saZiebeli veqtor–funqcia akmayofilebs ufro sust moTxovnebs vidre diferencia-
luri formiT Cawerili amocanis amonaxsni. Candraseqharaia–cous modelis Sesabami-
si samganzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanisaTvis agebul variaciul formuli-
rebaze dayrdnobiT moyvanilia misi Camoyalibeba veqtoruli mniSvnelobebis mqone 
ganawilebebis sivrceebSi mniSvnelobebiT saTanado sobolevis sivrceebSi. gamokvle-
ulia samganzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanis amonaxsnis arseboba da erTader-
Toba Sesabamis funqcionalur sivrceebSi. Candraseqharaia–cous modelis farglebSi 
ganxilulia cvalebadi sisqis prizmuli garsi, romlis sisqe SeiZleba nulis toli 
iyos gverdiTi sazRvris nawilze, prizmuli garsis piriT zedapirebze da gverdiTi 
zedapiris garkveul, SesaZloa nuli zomis, nawilze mocemulia zedapiruli Zalis 
simkvrive da siTbos nakadis mniSvneloba, xolo gverdiTi zedapiris danarCen nawil-
ze prizmuli garsi Camagrebulia da temperatura nulis tolia. prizmuli garsisaT-
vis Candraseqharaia–cous modelis Sesabamis sawyis–sasazRvro amocanaze dayrdno-
biT sobolevis sivrceebSi agebulia dinamikur organzomilebian modelTa ierarqia. 
Seswavlilia organzomilebian areze gansazRvruli funqcionaluri sivrceebis 
struqtura, romlebSic dinamikur organzomilebian modelebs aqvT erTaderTi amo-
naxsni. gamokvleulia urTierTkavSiri agebul organzomilebian modelTa ierarqiasa 
da Candraseqharaia–cous samganzomilebiani dinamikuri modelis Sesabamis sawyis–sa-
sazRvro amocanas Soris, risTvisac Sesabamis sivrceebSi Seswavlilia  organzomi-
lebiani sawyis–sasazRvro amocanebis amonaxsnebidan aRdgenili sami sivrciTi cvla-
dis veqtor–funqciebis sawyisi samganzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanis amonax-
snisaken krebadobis sakiTxi da  Sefasebulia modelirebisas warmoqmnili cdomile-
ba.  
amave dros, ganxilulia hiperboluri Termodrekadobis Teoriis sam relaqsaciis 
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droze damokidebuli diferencialuri saxiT mocemuli roiCouduris  samganzomile-
biani modeli da Sesabamisi sawyis–sasazRvro amocana Sereuli sasazRvro pirobe-
biT, roca sazRvris garkveul nawilze mocemulia gadaadgilebis veqtor–funqciis 
mniSvneloba, xolo danarCen nawilze ki zedapiruli Zalis simkvrive da sazRvris 
sazogadod sxva nawilze mocemulia temperaturis mniSvneloba, xolo sazRvris dar-
Cenil nawilze ki siTbos nakadis sidide. roiCouduris modelis Sesabamisi sawyis–
sasazRvro amocanis diferencialur formulirebaze dayrdnobiT miRebulia sakmari-
sad gluv funqciaTa sivrceSi sawyisi amocanis tolfasi variaciuli formulireba, 
romlis saSualebiTac gansazRvrulia samganzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanis 
amonaxsni veqtoruli mniSvnelobebis mqone ganawilebebis sivrceebSi mniSvnelobebiT 
saTanado sobolevis sivrceebSi. variaciul formulirebaze dayrdnobiT gamokvleu-
lia samganzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanis amonaxsnis arseboba da erTader-
Toba Sesabamis funqcionalur sivrceebSi. roiCouduris modeli ganxilulia cvale-
badi sisqis prizmuli garsisaTvis, romlis sisqe SeiZleba nulis toli iyos gverdi-
Ti sazRvris nawilze, prizmuli garsis piriT zedapirebze da gverdiTi zedapiris 
garkveul, SesaZloa nuli zomis, nawilze mocemulia zedapiruli Zalis simkvrive da 
siTbos nakadis mniSvneloba, xolo gverdiTi zedapiris danarCen nawilze prizmuli 
garsi Camagrebulia da temperatura nulis tolia. prizmuli garsisaTvis roiCoudu-
ris modelis Sesabamis samganzomilebian sawyis–sasazRvro amocanaze dayrdnobiT 
sobolevis sivrceebSi agebulia dinamikur organzomilebian modelTa ierarqia. Ses-
wavlilia  organzomilebian areze gansazRvruli funqcionaluri sivrceebis struq-
tura, romlebSic agebul dinamikur organzomilebian sawyis–sasazRvro amocanebs 
aqvT erTaderTi amonaxsni. gamokvleulia urTierTkavSiri organzomilebian modelTa 
ierarqiasa da roiCouduris samganzomilebian dinamikuri models Soris, risTvisac 
Sesabamis sivrceebSi Seswavlilia organzomilebiani sawyis–sasazRvro amocanebis 
amonaxsnebidan aRdgenili sami sivrciTi cvladis veqtor–funqciebis sawyisi samgan-
zomilebiani sawyis–sasazRvro amocanis amonaxsnisaken krebadobis sakiTxi da dama-
tebiTi regularobis pirobebSi miRebulia krebadobis rigis Sefaseba. 
2 

 

 

 

praqtikaSi gavrce-
lebuli rTuli ge-
ometriis mqone kon-
struqciebis mode-
lireba da gaanga-
riSeba 

SoTa rusTaveli 
erovnuli samecni-
ero fondi 

giorgi jaiani g. avaliSili 
m. avaliSvili 
d. gordeziani 
T. vaSaymaZe 
j. rogava 
d. pataraia 
n. CinCalaZe 
g. jaiani 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

agebulia drekadi fenebisagan Sedgenili rTuli geometriis, Siga da gare kuTxee-
biT, kerZod, wamaxvilebuli, maT Soris ukuqcevis wertilebiT da wiboebiT, sxeulis 
zogadi diferencialuri modeli, roca TiToeul fenas ukavia iseTi are, rom gamoye-
nebul unda iqnas Sesabamisad sami-, ori- da erTganzomilebiani modelebi. amasTan, 
dadgenilia sakontaqto pirobebi sxvadasxva ganzomilebiani areebis gamyof interfe-
isebze, romlebic SeiZleba warmoadgendnen zedapirebs, wirebs an wertilebs. saxel-
dobr, ganxilulia drekadi nawilebisagan Semdgari multistruqturebis samganzomi-
lebiani statikuri da dinamikuri modelebi, roca qvestruqturebi Sedgeba zogadi 
araerTgvarovani anizotropuli drekadi masalisagan da warmoadgenen samganzomile-
bian sxeulebs, cvladi sisqis firfitebisagan Semdgar fenovan sxeuls da cvladi 
kveTis Reroebs. ierarqiuli modelebis asagebad ganxilulia multistruqturebi, 
romlebic Sedgeba samganzomilebiani sxeulisagan, romelzec mimagrebulia cvladi 
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sisqis firfitebisagan Semdgari fenovani sxeuli, romlis piriT zedapirebze moce-
mulia zedapiruli Zala, gverdiT zedapirebis nawilze SeiZleba mocemuli iyos ze-
dapiruli Zala, danarCeni nawili ki iyos Camagrebuli, xolo samganzomilebiani sxe-
ulis da fenovani sxeulis gamyof interfeisze mocemulia gadaadgilebis da Zabvis 
uwyvetad gadabmis pirobebi. ganxilulia multistruqturebi, romlebic Sedgeba sam-
ganzomilebiani sxeulisagan, romelzec damagrebulia cvladi kveTis Reroebi, ro-
melTa gverdiT zedapirebze mocemulia zedapiruli Zalebi, torsul zedapirebze ki 
SeiZleba  mocemuli iyos zedapiruli Zalebi an isini iyvnen Camagrabuli, xolo sam-
ganzomilebiani sxeulis da Reroebis gamyof interfeisze mocemulia gadaadgilebis 
da Zabvis uwyvetad gadabmis pirobebi. rTuli geometriis multistruqturebis ierar-
qiuli modelebis asagebad ganxilulia drekadi konstruqciebi, romlebic Sedgeba 
samganzomilebiani sxeulebisagan, romlebzec mimagrebulia cvladi sisqis firfite-
bisagan Semdgari fenovani sxeuli, romelic eyrdnoba samganzomilebian sxeulze da-
magrebul cvladi kveTis Reroebs. firfitebis da Reroebis zedapirebze mocemulia 
zedapiruli Zalebi, samganzomilebiani sxeulis nawilze SeiZleba mocemuli iyos 
zedapiruli Zala, danarCeni nawili ki iyos Camagrebuli, xolo samganzomilebiani 
sxeulis da firfitebis, samganzomilebiani sxeulis da Reroebis, da firfitebis da 
Reroebis gamyof interfeisebze mocemulia gadaadgilebis da Zabvis uwyvetad gadab-
mis pirobebi. sawyisi samganzomilebiani amocanisaTvis ganxilulia variaciuli for-
mulireba, romlis gamoyenebiT agebulia statikuri da dinamikuri modelebis zogadi 
ierarqiebi da maTze dayrdnobiT agebulia multistruqturebis ierarqiuli modele-
bi diferencialuri formiT. rTuli geometriis multistruqturebisaTvis agebuli 
modelebi, qvestruqturebis geometriuli formis mixedviT, gansazRvrulia sxvadas-
xva ganzomilebis mqone sivrciT areebze. kerZod, samganzomilebiani sxeulis da 
cvladi sisqis firfitebisagan Semdgari multistruqturisaTvis agebulia samganzo-
milebiani da organzomilebiani sivrciTi areebis erTobliobaze gansazRvrul mo-
delTa ierarqia; samganzomilebiani sxeulis da cvladi kveTis Reroebisagan Semdga-
ri multistruqturisaTvis agebulia samganzomilebiani da erTganzomilebiani aree-
bis erTobliobaze gansazRvrul modelTa ierarqia, xolo samganzomilebiani sxeu-
lis, cvladi sisqis firfitebis da cvladi kveTis Reroebisagan Semdgari multis-
truqturisaTvis agebulia samganzomilebiani, organzomilebiani da erTganzomilebi-
ani sivrciTi areebis erTobliobaze gansazRvrul modelTa ierarqia.    
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mikrotemperaturiani drekadi masalisagan Semdgari primzuli garsebisaTvis, romel-
Ta sisqe SeiZleba nulis toli iyos gverdiTi sazRvris nawilze, variaciuli midgo-
mis gamoyenebiT agebulia statikur organzomilebian modelTa ierarqia, rodesac ze-
da da qveda piriT zedapirebze da gverdiTi zedapiris nawilze mocemulia zedapi-
ruli Zalis sidide, normalis gaswvriv siTbos nakadis mdgeneli da siTbos nakadis 
pirveli momenti, xolo sazRvris danarCeni nawili Camagrebulia, temperatura da 
mikrotemperaturis komponentebi nulis tolia. prizmuli garsebis agebuli ierarqi-
uli modelebis N-uri rigis miaxloebaSi damtkicebulia sasazRvro amocanebisaTvis 
arsebobisa da erTaderTobis Teorema saTanado funqcionalur sivrceebSi. amave 
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dros, damtkicebulia organzomilebiani modelebis Sesabamisi samganzomilebiani ag-
regatebis mimdevrobis mikrotemperaturiani Termodrekadi sxeulis wrfivi samganzo-
milebiani Teoriis Sesabamisi sasazRvro amocanis zusti amonaxsnisaken krebadoba 
da, damatebiTi regularobis pirobebSi, dadgenilia krebadobis rigi.     
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პროექტის   SC/28/5-106/12 

„ერთი კლასის სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების მიახლოებითი ამოხსნის 

საკითხები“ 

პროგრამული ანგარიში 

1.პროექტში მონაწილე მოსწავლეებთან პირველი შეხვედრა  და თემატიკის გაცნობა შედგა 

2012 წლის 20 დეკემბერს. მექანიკოსთა კავშირის მესამე ყოველწლიურ კონფერენციაზე 

გაკეთებული იყო მოხსენება თემის ხელმძღვანელის არჩილ პაპუკაშვილის მიერ 

„სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა ერთი სისტემის მიახლოებითი ამოხსნის 

შესახებ“. თემის პირველი პრეზენტაცია გაიმართა თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველ ყოველწლიურ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა ა.წ. 

21-27 იანვარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ა.პაპუკაშვილის მიერ წაკითხული 

იყო მოხსენება   „ერთი კლასის სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების 

მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები“, ხოლო გ.მანელიძის მიერ „არაერთგვაროვანი წრფივი 

ოპერატორული განტოლების ამოხსნა ასიმპტოტური მეთოდის ალტერნატიული 

მეთოდით“. 

2.მოსწავლეთა საახალწლო არდადეგების შემდეგ 21 იანვრიდან მოსწავლეებთან 

მიმდინარეობდა მუშაობა თანახელმძღვანელ გელა მანელიძესთამ ერთად  იმ ძირითად 

საკითხებზე, რაც აუცილებლად საჭირო იყო პროექტის წარმატებით შესრულებაში. მოხდა 

გამეორება წრფივი ალგებრის, დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის 

ელემენტების და სხვა თემის შესრულებისათვის საჭირო საკითხების. 

3.დაწყებული 7 თებერვლიდან ყოველ ხუთშაბათს მოსწავლეებს უტარდებათ ლექციები 

კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში , ხოლო სამშაბათობით სემინარულ-პრაქტიკული 

მეცადინეობები თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში. მათ წაეკითხათ შემდეგი 

ლექციები: ა). მოკლე მიმოხილვა ნიკო მუსხელიშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის 
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შესახებ; ბ). ბზარებით შესუსტებული შედგენილი სხეულისთვის დრეკადობის თეორიის 

ანტიბრტყელი ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ; გ). არასაკუთრივი 

ინტეგრალების მიახლოებითი გამოთვლისა და კოშის გულიანი ინტეგრალური 

ოპერატორების შესახებ; დ). კოშის ტიპის პირველი გვარი ინტეგრალური განტოლების 

ამოხსნა „დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა მეთოდით“; ე). ზოგიერთი უძრავი 

განსაკუთრებულობის შემცველ სინგულარული ინტეგრალური განტოლების მიახლოებითი 

ამოხსნა კოლოკაციის მეთოდით;  

4.პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს გავაცანით დრეკადობის თეორიისა და მასალათა 

გამძლეობის ზოგიერთი საკითხი, ასევე გამოთვლითი მათემატიკის საფუძვლები. 

მოსწავლეებისათვის გასაგებ ენაზე ჩამოყალიბებულ იქნა ბზარებით შესუსტებული 

შედგენილი სხეულებისთვის დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი ამოცანის ამოხსნის 

ინტრგრალურ განტოლებათა მეთოდი. განვიხილეთ ორი ძირითადი ამოცანა: A ამოცანა - 

როცა ბზარი კვეთს გამყოფ საზვარს (მიიღება უძრავი განსაკუთრებულობის შემცველი 

სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა მხები ძაბვების ნახტომების მიმართ),  B 

ამოცანა - როცა ბზარი გამოდის გამყოფ საზვარზე (მიიღება უძრავი განსაკუთრებულობის 

შემცველი სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლება მხები ძაბვების ნახტომების მიმართ).     

5.მოსწავლეებს ყოველ სამშაბათს სისტემატიურად უტარდებოდათ ლექცია-პრაქტიკული 

მეცადინეობები პროგრამირებაში, კერძოდ პროგრამათა სისტემა mathcad 13 და maple 12-ში. 

ამ საქმეში დიდ დახმარებას გვიწევდა თსუ უფროსი ლაბორანტი მერი შარიქაძე. 

6.თებერვლის 28-ში გაკეთდა მოსწავლეთა პირველი პრეზენტაცია კომაროვის ფიზიკა-

მათემატიკის სკოლაში  შოთა რუსთაველის ეროვმული სამეცნიერო ფონდის 

ხელმძღვანელთა თანდასწრებით. მოკლე პრეზენტაცია გააკეთეს მოსწავლე ვასილ კაპანაძემ 

და პროექტის ხელმძღვანელმა. 

7. .პროექტის ფარგლებში მოსწავლეთა მიერ პროგრამული საშუალებების ათვისების 

პარალელულრად მოხდა ზემოაღნიშნული ამოცანებისთვის, სათვლელი ალგორითმების 

აგება, შესაბამისი პროგრამების შექმნა პროგრამათა სისტემა mathcad 13 და maple 12-ში და  

რიცხვითი გათვლების ჩატარება. 

8.როგორც დაგეგმილი იყო 18  აპრილს ჩატარდა პროექტის დასრულებასთან დაკავშირებით  

პრეზენტაცია  კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში.  

9. მოსწავლე-მკვლევარებმა, კერძოდ  ა.ციცაგმა, ა.ფაცაციამ, ვ.კაპანაძემ და ლ.ფანცხავამ 23 

აპრილს გააკეთეს მოხსენება „ერთი კლასის სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების 

მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებულ სხდომებზე.   
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sawyisebi 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba – 2013 

 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba – 2013 

 

sagamomcemlo saxli 

„teqnikuri 

universiteti“ – 2013 

219 gv. 

 

 

 

 

175 gv. 

 

 

 

326 gv. 

anotaciebi 

1. leqciaTa kursi „ricxviTi analizis safuZvlebi“ SesaZlebelia gamoyenebul iqnes 
saswavlo kursis asagebad maTematikis, kompiuteruli mecnierebebis da sxva 
momijnave dargebSi. leqciaTa kursSi mocemuli masala saSualebas iZleva 
aqcenti gakeTdes rogorc debulebebis damtkicebaze, aseve ricxviT 
algoriTmebze. Teoriuli masalis Sesabamisi amocanaTa krebuli gamocemulia 
calke wignad. 

2.  amocanaTa krebuli „ricxviTi analizis safuZvlebi“ SesaZlebelia gamoyenebul 
iqnes ricxviTi analizis sa-fuZvlebis kursis praqtikuli da laboratoriuli 
meca-dineobebis warmarTvisaTvis maTematikis, kompiuteruli mecnierebebis da sxva 
momijnave dargebis studentebTan.  
krebuli Sedgeba rva Tavisgan da moicavs iseT sakiTxebs, rogorebicaa: 
kompiuteruli ariTmetika, matricebis da veqtorebis normebi, wrfivi algebris 
pirdapiri da iteraciuli meTodebi, arawrfivi gantolebebis miaxloebiT 
amoxsnis meTodebi, matricis sakuTrivi ricxvebisa da veqtorebis gamoTvla, 
funqciaTa miaxloeba da ricxviTi integreba. TiToeuli Tavi Sedgeba sami 
nawilisgan. Tavi iwyeba sacnobaro masaliT, rac moicavs gansaxilvel sakiTxTan 
dakavSirebiT ganmartebebs da debulebebs damtkicebis gareSe. Semdeg modis 
sakuTriv amocanebi, romelTa speqtri sakmaod farToa – mocemulia rogorc 
martivi, aseve rTu-li amocanebi; krebulSi aris amocanebi, romlebSic aqcenti 
keTdeba Teoriaze an praqtikaze, roca amonaxsnis povna kompiuteris gamoyenebas 
moiTxovs. yoveli Tavi srulde-ba ramdenime tipuri amocanis detluri amoxsniT.  
amocanaTa krebulis Sesabamisi sruli Teoriuli masala mocemulia amave 
avtorebis leqciaTa kursSi „ricxviTi analizis safuZvlebi“. 

3. leqciaTa kursis mizania gaacnos studentebs informatikisa da maTematikis erT-
erTi fundamenturi mimarTulebis _ algoriTmebis Teoriis ZiriTadi cnebebi da 
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problemebi. leqciaTa kursSi ganxilulia algoriTmebis Teoriis iseTi 
fundamenturi problemebi, rogoricaa algoriTmis cnebis dazustebis 
aucilebloba, gamoTvladi da rekursiuli algoriTmebi, tiuringisa da URM-
manqanebi, algoriTmis sirTulis cneba, algoriTmulad amouxsnadi amocanebi da 
sxva. leqciaTa kursi gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis informatikis, 
maTematikis, fizikis, sainJinro da ekonomikuri mimarTulebis studentebisaTvis. 

 

g) krebulebi 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

g. avaliSvili, 
m. avaliSvili 

On hierarchical models of 
prismatic shells within the 
framework of the Chan-
drasekharaiah-Tzou non-
classical theory of ther-
moelasticity, Bulletin of 
the Georgian National 
Academy of Sciences 

tomi 7,  
# 2 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia 

12 

anotacia 

In the present paper the Chandrasekharaiah-Tzou dynamical nonclassical model for thermoelastic prismatic 
shell is studied. The initial-boundary value problem corresponding to the dynamical three-dimensional model 
is investigated applying variational approach in suitable spaces of vector-valued distributions. A hierarchy of 
two-dimensional models is constructed for thermoelastic prismatic shell, when surface forces and the normal 
component of heat flux are given along the upper and the lower faces of the prismatic shell. The two-
dimensional initial-boundary value problems corresponding to the models of the hierarchy are investigated in 
suitable function spaces. Moreover, the convergence of the sequence of approximate solutions of three space 
variables, constructed by means of the solutions of the reduced two-dimensional problems, to the exact 
solution of the original three-dimensional problem is proved and under suitable regularity conditions the rate 
of convergence is estimated. 
2 

 

g. avaliSvili, 
m. avaliSvili, 
d. gordeziani 

Investigation of static 
two-dimensional models 
for thermoelastic prisma-
tic shells with microtem-
peratures, Bulletin of the 
Georgian National Aca-
demy of Sciences 

tomi 7,  
# 3 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia 

11 

anotacia 

In this paper a boundary value problem for thermoelastic prismatic shell with microtemperatures is conside-
red. A hierarchy of two-dimensional models for a static three-dimensional model for prismatic shell with surfa-
ce force, the normal component of heat flux and the first heat flux moment given on the upper and the lower 
faces of the prismatic shell is constructed. The two-dimensional boundary value problems corresponding to 
the hierarchical models are investigated in suitable function spaces. The convergence of the sequence of vec-
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tor-functions of three space variables, restored from the solutions of the two-dimensional boundary value 
problems of the constructed hierarchy to the exact solution of the original three-dimensional problem is pro-
ved and the rate of approximation is estimated provided that the solution satisfies additional regularity condi-
tions. 
3 

 

T.Davitashvili, 
J.Peradze, 
Z.Tsiklauri 

An iteration 
method of solution 
of a non-linear 
equation of a static 
beam 

Bulletin of TICMI 
(gadacemulia 
dasabeWdad) 

Tsu i.vekuas 

gamoyenebiTi 

maTematikis 

instituti 

8 gv. 

anotaciebi 

1. naSromSi ganxilulia sasazRvro amocana arawrfivi integro-diferencialuri 
gantolebisaTvis, romelic axdens statistikuri Zelis modelirebas. amocana 
dadis integralur  gantolebaze, romelic ixsneba  iteraciuli meTodiT. 
Seswavlilia iteraciuli meTodis krebadoba da Sefasebulia cdomileba. 
4 

 

 

თამაზ ვაშაყმაძე 
 
To analytical and 
numerical 
methods  in 
the continuum 
mechanics                                                 

 
Volume 27,2013 

 

 
Tbilisi, 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti 

 
4 gv. 

GmiRebulia 
dasabeWdad 

ricxviTi da analizuri meTodebis gamoyenebiT agebulia araerTgvarovani 

cvladkoeficientebiani Zlierad elifsuri diferencialur gantolebaTa 

sistemisaTvis (mrudwiruli areebisaTvis)  analizur-sxvaobiani algoriTmi, romelic 
miaxloebiTi amonaxsnis asagebad saWiroebs ariTmetikul operaciaTa minimalur rigs    
5 
 
 

 

      J.Peradze 
 
 
 

Approximation 
with respect to 

spatial variables of 
the solution of the 
nonhomoge-neous 

Berger plate 
equation, 

PProceedings of 
A.Razmadze 

Mathematical 
Institute 

Vol. 163 (2013), 
137-148 

 
 
 

Tbilisi, 
a.razmaZis 
saxelobis 
maTematikis 
instituti  

 

12 
 
 

6 T.Davitashvili, 
J.Peradze, 
Z.Tsiklauri 

 

An iteration 
method of solution 

of a nonlinear 
eqution of a static 

beam 

Bulletin of TICMI 
wardgenilia 

Tbilisis 
saxelmwifo 

universitetis 

ი.vekuas 
saxelobis 

gamoyenebiTi 
maTematikis 
instituti 

8 

Aanotaciebi: 

1 The paper deals with  the initial boundary value problem for a nonlinear integro-differential 
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equation modeling the dynamic state of the Berger rectangular plate. To approximate the 
solution with respect to the spatial variables, the Galerkin method is used, the error of which is 
estimated. 

2 The paper deals with  the boundary value problem for a nonlinear integro-differential equa-tion 
modeling the static  state of the Kirchhoff beam. The problem is reduced to an integral equation 
which is solved using the iteration method. The convergence of the iteration process is 
established and the error estimate is obtained. 

7 
 

J. Rogava,        D. 
Gulua 

On the convergence of 
the Crank-Nicolson 
semi-discrete scheme 
for an evolutionary 
equation in the Banach 
spase, Bulletin of the 
Georgian National 
Academy of Sciences             

  vol. 7, no. 2 Tbilisi,    Georgian 
Academy       Press 

12 

anotacia 

The Crank-Nicolson semidiscrete scheme is considered for an evolutionary equation with a linear 
unbounded closed operator A  in the Banach space. It is proved that if (a) the spectrum of the operator
A  is contained in a symmetrical open sector with an angle opening less than  , lying in the right-hand 

half-plane; (b) for any point )0( zz  not belonging to this sector, the resolvent norm is not greater 

than zc / ; (c) the second derivative of a solution satisfies the Lifshitz condition. Then the error of an 

approximate solution is not greater than )ln( 2

1

1

0  c , where   is a grid step, while 
0  and 

1 are the disturbance of the initial vector and the right-hand part, respectively. 

8 
 

N. Dikhaminjia, J. 
Rogava,       M. 
Tsiklauri 

Operator Splitting for 
Quasi-linear Abstract 
Hyperbolic Equation, 
MARIE CURIE’S 
INTERNATIONAL 
RESEARCH STAFF 
EXCHANGE SCHEME 
(IRSES) IN THE 7TH 
EUROPEAN FRAMEWORK 

PROGRAM, 
Proceedings of the 
International 
Conference Lie Groups, 
Differential Equations 
and Geometry,             
June 10-22, 2013, 
Batu 

 vol. 1 (2013)  Tbilisi 6 

anotacia 
There is considered abstract hyperbolic equation with Lipshitz continuous operator, where the main 
operator is self-adjoint positive definite and represents a sum of two similar operators. for this equation 
there is constructed high order of eccuracy decomposition scheme. This scheme is based on rational 
splitting of cosine-operator function. 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

H.Meladze, 
T.Davitashvili, 
R.Kakubava, 
P.Tsereteli  

Parallel Algorithms of 
Numerical Solution of One 
dynamic Problem for 
Quasilinear System of 
Equations of Elasticity Theory 

// 
Proceedings of  9-th 
International Conference on 
Computer Science and 
Information Technologies 
(CSIT'2013) 

September 
23-27, 2013 

 

Yerevan, Armenia 

 

 

pp. 236-239  

 

 

2 

 

Criado F., 
Davitashvili T., 
Meladze H. 

On Tree Layer Difference 
Schemes for Solving the 
Systems of Multidimensional 
Equations of Parabolic Type 
with Mixed Derivatives // 
Several Problems of Applied 
Mathematics and Mechanics, 
Mathematics Research 
Developments 

2013 Published by Nova 
Science Publishers, 

New York, 
https://www.novap
ublishers.com/catal
og/product_info.ph
p?products_id=334
33  

 

pp.57-74 

anotaciebi 

1. naSromSi ganxilulia drekadobis Teoriis gantolebaTa kvaziwrfivi 
sistemisaTvis arastacionaruli amocanis ricxviTi amoxsnis erTi paraleluri 
algoriTmi. damtkicebulia algoriTmis mdgradoba da krebadoba. Sefasebulia 
miRebuli algoriTmis efeqturoba. 

2. naSromSi ganxilulia paraleluri algoriTmebis agebis problema paraboluri 
tipis kerZowarmoebulian diferencialur gantolebaTa  mravalganzomilebiani 
wrfivi sistemebisaTvis. regularizaciis meTodis gamoyenebiT agebulia 
absuluturad mdgradi sxvaobiani faqtorizebuli sqemebi. damtkicebulia 
sxvaobiani sqemis mdgradoba da krebadoba. Seswavlilia miRebuli sxvaobiani 
sqemebis amonaxsnis povnis paraleluri algoriTmebis agebis SesaZlebloba. 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=33433
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=33433
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=33433
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=33433
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=33433
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3 

 

 

T.Vashakmadze, 

Y.F.Giulver 

Approximate 

solution of some 

BVP of 2Dim 

refined theories. 

JAFA,    2013 

 Vol.8,No1 Memphis,USA 14,pp..23-36 

By using projective-variational method ,there are solved approximately some BVPs for thoin—walled elastic 
structures corresponding to justifying mathematical models  o Kirchhoff-von Kármán-Reissner-Mindlin  type 

refined theories 
4 

 

T.Vashakmadze               To Approximate Solution 

of Ordi  of Ordinary Differential 

ifferent Equations  

AdvancProceedings in Mathematics and 

Sta and Statistics, 

SpringG.Annastassiou,,O.Duman- 
EditorsEditors ,  Chapter 10,2013 

 2013,   

 Springer 17,pp.167-183 

This article is dedicated to approximate solution of two-point BVPs for linear and nonlinear normal systems 
of ODEs.We study  problems of solvability,construction  of high order finite       differences and  sums 
schemes,error estimation and investigate the order of  arithmetic operations for finding  approximate  

solutions.Corresponding results refined and generalized well-known achivements of this field 

5 

 

T.Vashakmadze, 

 A.Papukashvili, Y. F. 

Gülver). 

Application of Projective 

Methods for Solving BVPs of 

DEs with a Small Parameter,    

 ICNAAM 11,Rhodes, AIP 

Conference Proceedings (2013); 

  doi:10.1063/1.4825717). 

v.1558 AIP Publ. 4,pp.1171-1174 

 
  There are consider the alternating to perturbation technique convergence method by which the solution of 

operator equation (1) is same to inverted the operator L  of simple structure  than ML  and applied 

operator M (both precesses- each) at N times .This scheme are realized for some one and two dim BVPs for 
DEs,for integral eq.with an   immovable  singularity .For 2dim problems when mathematical models are 
Refined Theoies in wide sense for thin-walled elastic structures in case for technical 
domains(rectangular,quadrant,band) are developing 
special variational-projective methods by which there are solving approximately some concrete problems.Last 

part of this report are dedicated to the Applications Variational-Projective and Schwarz Alternative Methods for 

Technical Regions of Complete Geometry such as finite or unbounded crosses.   
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6 

 

T.Vashakmadze, . 

R.Chikashua, 

G.Manelidze 

To Pro    Problem of    Reliable  

Calcul    Calculation of Coefficients  

Coeffici  of Secular  Equation  by 

by Spe     Special Functions , ICAAM 

 11,Rhodes,  

AIP Conference 

Proccedings, (2013)                 

doi:10.1063/1.4825715   

v.1558 AIP Publ. 4,pp.1167-1170 

 

As is known the secular equations(by Lagrange and Laplace terminology) is         

    ,0...det 1

2

2

1

1  



nn

nnn ppppEA                                                       (1) 

where A is square matrix, E -unit one, -the roots of (1)-named as eigenvalues. 

      The problem of finding  the coefficients 
ip  with the reliable way is sufficient old and difficult as shown 

many well-known and modern publications. For example R.Bellman wrote in his excellent monograph 

[1,ch.3§3] so : “today don’t  exist simple (reliable) methods of finding eigenvalues and eigenvectors  of large 

matrices”. We think that in the recent period the same are true. 

       There are many classical methods of finding coefficients 
ip (see  f.e.[2,3,4]) between which Leverier-

Faddeev method(LFM) is comparatively simple, most popular and used more rapidly than other ones.  But as  

had shown  J.Wilkinson[2,ch.7,points18-20] the direct method Leverier may be give very gross error. It is 

evident also that LFM is unstable with respect to round-off error the decimal signs of order 1610 .  

 

7 

T.Vashakmadze, 
A.Muradova 

To Problem of Approximate 

Solution BVPs for ODEs 

with Boundary Layers , 

ICNAAM 11,Rhodes, AIP 

Conference Proceedings (2013); 

 doi:10.1063/1.4825716 

v.1558 AIP Publ 4,pp.1164-1167 

Boundary value problems for ordinary differential equations with a small parameter in the leading derivative 
are solved by a high accuracy order multipoint method. The numerical scheme for a two-point boundary 
value problem for the second order ordinary differential equation is presented. The estimates for the 
derivatives of the solution are obtained with the use of the asymptotic expansions. The remainders of the 
difference scheme are evaluated. Numerical examples illustrate the efficiency of the proposed techniques. 

8 
 

J.Peradze 
 
 
 

A numerical algo-
rithm of solving a 
nonlinear Kirch-
hoff string equa-
tion and its error 

Numerische 
Mathematik 

wardgenilia 
 

germania,  
Springer Verlag 

 
 

30 
 
 

9 
 

N.Kachakhidze, 
N.Khomeriki, 
J.PeradzeNN 

Chipot’s method 
for Kirchhoff’s one-
dimensional static 

wardgenilia აშშ,  

Horison Research 

Publishing 

14 
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equation 

 

 

anotaciebi: 

1 The paper considers the Cauchy-Dirichlet problem for the Kirchhoff equation  

     txwdxtxwtxw xxxtt ,,,

0

2














 



 describing the oscillation of a string. To find a local solution  

      the numerical algorithm is constructed, wnich consists of three parts - Galerkin method, the 

       modified Crank-Nicolson difference scheme and a Picard type iteration process.The algo- 

       rithm  error is estimated. 

2 The paper deals with a method of solution of a nonlinear integro-differential static string 

equation. The accuracy of the approximation algorithms used during the implementation 

of the method is discussed. 

10 
 

J. Rogava,        D. 
Gulua  

Reduction of a three-layer 
semi-discrete scheme for 
an abstract parabolic 
equation to two-layer 
schemes. Explicit estimates 
for the approximate 
solution error, Journal of 
Mathematical Sciences 

Vol. 193 
(2013) 

New York 20 

anotacia 
A purely implicit three-layer semi-discrete approximation scheme of second order is considered for an 
approximate solution of the Cauchy problem for an abstract parabolic equation. Using the perturbation 
algorithm this scheme is reduced to two two-layer schemes. The solutions of these schemes are used to 
construct an approximate solution of the initial problem. Explicit estimates for the approximate solution 
error are proved using the properties of a semi-group.To illustrate the generality of the perturbation 
algorithm when it is applied to difference schemes, the four-layer scheme which is reduced to two-layer 
schemes is also considered. 
11 
 

N. Dikhaminjia, J. 
Rogava,       M. 
Tsiklauri       

Construction and Investi-
gation of a Fourth Order of 
Accuracy Decomposi-tion 
Scheme for Nonho-
mogeneous Multidimen-
sional Hyperbolic Equation,                  
Taylor & Francis: Journal of 
Numerical Functional 
Analysis and Optimization, 
Accepted for publication 

2013 N 22 

anotacia 
In the present work a fourth order accuracy decomposition scheme is constructed for a 
multidimensional nonhomogeneous hyperbolic equation on the basis of rational splitting of cosine 
operator-function. The main operator of the equation is self-adjoint and positive definite. The stability 
of the constructed scheme is shown and the error of the approximate solution is estimated. On the basis 
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of the constructed scheme, numerical calculations of test problems for three-dimensional case are 
carried out. The numerical results obtained verify that the suggested scheme has a fourth order 
accuracy. 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

g. avaliSvili,  
m. avaliSvili 

Termodrekadi sxeulebis Can-
draseqharaia-cous araklasi-
kuri modelis gamokvleva 

Tsu i. vekuas saxelobis gamo-
yenebiTi maTematikis institu-
tis seminaris gafarToebuli 
sxdomebi, 22-24 aprili, 2013 w., 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia araklasikuri Termodrekadobis Teoriis or relaqsaciis droze damo-
kidebuli Candraseqharaia-cous dinamikuri samganzomilebiani modeli. diferencia-
lur formulirebaze dayrdnobiT miRebulia Sesabamisi variaciuli formulireba, 
romlis gamoyenebiT Seswavlilia Candraseqharaia-cous modelis Sesabamisi zogadi 
sawyis-sasazRvro amocana Sereuli sasazRvro pirobebiT, roca sazRvris sazogadod 
gansxvavebul nawilebze mocemulia Zabvis mniSvneloba da normalis gaswvriv siTbos 
nakadis mdgeneli, xolo sazRvris danarCen nawilebze gadaadgilebis komponentebi 
da temperatura nulis tolia. dadgenilia sobolevis sivrceebSi mniSvnelobebis 
mqone saTanado ganawilebebis sivrceebi, romlebSic sawyis-sasazRvro amocana koreq-
tulia. damtkicebulia misi amonaxsnis arseboba da erTaderToba da miRebulia ener-
getikuli igiveoba, romelic saSualebas iZleva dadgindes uwyvetad damokidebuleba 
mocemul funqciebze. 

  
  

2 

 

T.Davitashvili, J.Peradze, 
Z.Tsiklauri 

An iteration method of solution of 
a non-linear equation of a static 

beam (Book of  Abstracts, p.67-
68)  

IV Annual Meeting of the 
Georgian Mechanical Union, 
Novebmer 8-10, 2013, Kutaisi, 
Georgia 

3 

 

H.Meladze, T.Davitashvili On One Parallel Algorithm for 

Numerical Solution of 

Nonstationar Problem for 

System of  Equations of Elasticity 

Theory (Book of Abstracts,  

p.171) 

IV International Conference of 
Georgiam Mathematical Union, 
September  9–15, 2013, Batumi, 
Georgia 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. Zelis arawrfivi diferencialuri gantolebisaTvis gamoyenebulia grinis 
funqciaTa meTodi. amocanis amonaxsnis asagebad agebulia iteraciuli meTodi. 
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damtkicebulia iteraciuli meTodis krebadoba.   

2. moxsenebaSi ganxilulia paraleluri algoriTmebis agebis problema hiperboluri 
tipis kerZowarmoebulian diferencialur gantolebaTa  mravalganzomilebiani 
sistemebisaTvis. miRebuli Sedegebi gamoyenebulia drekadobis Teoriis 
arastacionaruli amocanis ricxviTi amoxsnisaTvis. 
4 

 

T.vaSaymaZe TO ANALYTICAL AND NUMERICAL 
METHODS  IN 

THE CONTINUUM 

i.vekuas sax.gamoyenebiTi 
maTem.in-tis seminaris 

gafarToebuli 
sxdomebi,21-

23aprili,2013,Tbilisი 

ricxviTi da analizuri meTodebis gamoyenebiT agebulia araerTgvarovani 

cvladkoeficientebiani Zlierad elifsuri diferencialur gantolebaTa 

sistemisaTvis(mrudwiruli areebisaTvis)  analizur-sxvaobiani algoriTmi,romelic 
miaxloebiTi amonaxsnis asagebad saWiroebs ariTmetikul operaciaTa minimalur 
rigs    
5 

 

T.Vashakmadze To Computational Modeling and 
Numerical Mechanics of Solids 

 

Second International Conference 
“Modern Problems in Applied 

Mathematics“ Dedicated to the 
95th Anniversary of Iv. Javakhishvili 
Tbilisi State University (TSU) & 45th 
Anniversary of I.Vekua Institute of 

Applied Mathematics  
(September 4-7, 2013,  Tbilisi, 

Georgia) 

moxsenebis anotacia 
There were considered approximate solution of some BVPs for spatial theory  of elasticity cylindrical region, 

ordered by Committee on Science and Technology of FSU(named  
 “The Applied Program of Calculating of Spatial Structures”, N0.80.14.09.20.). This package contains the manager 
program and modules. The full software was elaborated  by T.Vashakmadze and his group. Here we should remark, 
that he developed new fast stable convergent modification of variotional-discrete methods of approximated solution 
of BVPs for quadrangular, band and quadrant regions.  Between effective methods of solution approximately BVPs as 
direct methods are variational  and finite-difference  methods. In [1],points 12, 17.2 T.Vashakmadze consider 
modification of variational methods selecting coordinate functions so that moments of unknown vector would satisfy 
an algebraic equations systems which has the structure by small perturbation of the finite-difference scheme, 
appropriate to a two-dim BVP. In different from pure variational methods this one  gives possibility to study the 
properties of coordinate functions using some results of numerical analysis and investigated problem of stability of 
corresponding numerical processes. For example, if we used the first order differences with respect to Legendre 
polynomials, then  the variational-discrete schemes for Laplace operator has five-point structure,for biharmonic 
operator-13 piont one as pure finite-difference algorithms. This technology is essentially convenience if we consider 
unbounded domains[1,p.10-13,p.30].  Today there are reliable algorithms for calculation of orthogonal polynomials, 
which have degree no more than 10000.We created algorithms and realized programs with R.Chikashua when degree 
of ultraspherical polynomials are 1.000.000(million)  with no less than 1.000 decimal points.             

 1 .T.Vashakmadze. The Theory of Anisotropic Elastic Plates, Kluwer Acad. Publ. Springer 
Verlag,2010,256p(second edition) 
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T.vaSaymaZe 

 

Mmyari deformadi garemos 

meqanikis  ganviTarebis 

zogierTi fragmentis 

Sesaxeb 

 

saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris meoTxe 
konferencia, 

9-10 noemberi,2013, 
quTaisi,a.wereTlis 

sax.saxelmwifo 
universiteti 

    moxsenebaSi, romelic mimoxilviTi xasi-aTisaa da Seexeba TiTqmis 
naxevarsauknovan periods, ganxilul iqneba myari deformadi arawrfivi meqanikis rigi 
maTematikuri problemisa. gadmocemul iqneba  izotropuli erTgvarovani  sxeulebis 
SemTxvevaSi  dreka-dobis wrfivi Teoriis zogierTi klasikuri  Sedegebis 
gavrcelebisa da dafuZnebis da ricxviTi realizaciis sakiTxebi  anizotro-piuli 
araerTgvarovani cvladi sisqis aramarto Termodinamiuri drekadi garemosaTvis. 
nawili moxsenebisa gadmocemul iqneba [1] gv.195-240 mixedviT.  
         literatura 
1. Tamaz vaSaymaZe-75(red.-Semdg. g.yifiani). Tsu, Tbilisi, 2012, 256gv   

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

7 

 

 

 

 

J.Peradze 
 

 

On approximate  solution of 
some integro-differential 
equations, The First Scientific 
Conference in Exact and Natural 
Sciences FNS-2013 
http://conference.ens-2013.tsu. 
ge/uploads/50f926b647b54Jemal
-Peradze-Eng.pdf  

January 22-26, 2013, 
Tbilisi, Tbilisi State University 

 

8 

 

V.Odisharia, J.Peradze 
 

On the approximate solution of 
the one dynamic nonlinear 
problem for a plate. The First 
Scientific Conference in Exact and 
Natural Sciences FNS-2013 
http://conference.ens-2013.tsu. 
ge/uploads/50ff973d34305Vladi
merOdishariaEn.pdf 

January 22-26, 2013, 
Tbilisi, Tbilisi State University 

9 

 

J.Peradze 
 

On the accuracy of the Galer-kih 
approximation for the non-

homogeneous Berger plate equ-
ation, Fourth International 

Conference of Georgian 
Mathematical Union, Book of 

Abstracts, p.173-174 

September 9-15, 2013,  
Batumi  

http://www.gmu.ge 
 

10 

 

T.Davitashvili, J.Peradze, 
Z.Tsiklauri 

 

An iteration method of solution 
of a nonlinear equation of a static 
beam, IV Annual Meeting of the 

Georgian Mechanical Union, 
Book of  Abstracts, p.67-68 

Novebmer  8-10, 2013, 
Kutaisi 

www.atsu.edu.ge 

http://www.atsu.edu.ge/
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moxsenebaTa anotaciebi 

 1  We consider some  numerical algorithms for solving nonlinear differential equations which 

        describethe static and dynamic states of beams and plates and also diffusion process. 

1 The work deals with the boundary value problem for a nonlinear homogeneous differential    equation 
modeling the dynamic state of the Berger rectangular plate. To approximate the solution with respect to 
the spatial variables the Galerkin method is used, the error of which is estimated. 

2 We consider the nonlinear nonhomogeneous differential equation of large amplitude oscillation 
 of rectan-gular plate. To approximate the solution to the spatial variables, the Galerkin method 
 is used. The accuracy of the algorithm is discussed. 

3 The Green’s function method with a further iteration procedure is applied to a nonlinear 
differential beam equation. The convergence of the iteration method is proved.   

11 

 

N. Dikhaminjia, J. Rogava,       M. 
Tsiklauri B 

Third order decomposition 
scheme for quasi-linear evolution 
equation with variable operator  

INTERNATIONAL CONFERENCE 
"MODERN PROBLEMS IN APPLIED 
MATHEMATICS" 
Dedicated to the 95th Anniversary 
of the I. Javakhishvili Tbilisi State 
University 
& 45th Anniversary of the I.Vekua 
Institute of Applied Mathematics 
of TSU,  
4.09.2013-7.09. 2013,       
Tbilisi       

moxsenebis anotacia 
In the present work there is considered Caushy problem for abstract quasi-linear evolution equation with 
variable operator. For this problem the third order decomposition scheme is constructed and the convergence 
theorem for approximate solution is proved. 
12 

 

ნ. დიხამინჯია,                   

  ჯ. როგავა,                             

  მ. წიკლაური 

ერთი ბიოლოგიური 

მოდელის რიცხვითი 

ამოხსნის შესახებ 

ოპერატორული გახლეჩის 

გამოყენებით 

ივ. ჯავახიშვილის სახელო-

ბის თბილისის სახელმ-წიფო 

უნივერსიტეტის (თსუ) ილია 

ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის (გმი) სემინარის 

XXVII გაფართოებული 

სხდომები 

22-24 აპრილი, 2013 

moxsenebis anotacia 

დეკომპოზიციის მეთოდის იტერაციულ მეთოდთან კომბინირებით იხსნება კლასიკური საწყის-

სასაზღვრო ამოცანა შემდეგი განტოლებათა სისტემისთვის: 
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სადაც uf  და vf  მოცემული ფუნქციებია.   

მოცემული არაწრფივი განტოლებათა სისტემის ამოსახსნელად დროითი ბიჯის ყოველ შრეზე 
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სადაც s  არის იტერაციის პარამეტრი ( ,2,1s  ). 

თითოეული იტერაციისათვის განტოლების ამოხსნა ხორციელდება დეკომპოზიციის მეთოდის 

გამოყენებით. სხვადასხვა დეკომპოზიციის სქემების შედარებისთვის გამოყენებულია სამი 

სხვადასხვა სქემა - პირველი, მეორე და მეოთხე რიგის სიზუსტის. 
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ა.პაპუკაშვილი 
 

ერთი კლასის სინგულარული 

ინტეგრალური 

განტოლებების მიახლოებითი 

ამოხსნის შესახებ 
 

Tsu zust da 
sabunebismetyvelo 

mecnierebaTa fakultetis 
pirveli yovelwliuri 

konferencia  
21-27 ianvari 2013 w. 

Tsu, 
მათემატიკის დეპარტამენტი   

moxsenebis anotacia 

 ნაშრომში შესწავლილია ბზარებით შესუსტებული შედგენილი (უბნობრივ-ერთგვაროვანი) 

სიბრტყისთვის დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი ამოცანების ამოხსნა ინტეგრალურ 

განტოლებათა მეთოდით. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის გამოყენებით დრეკადობის თეორიის 

ანტიბრტყელი ამოცანები ორთოტროპიული (კერძო შემთხვევაში იზოტროპიული) სიბრტყისთვის 

მიიყვანება უძრავი განსაკუთრებულობის შემცველ სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა 

სისტემაზე (წყვილზე) მხები ძაბვების ნახტომების მიმართ,როდეცაც ბზარი კვეთს გამყოფ 

საზღვარს (A ამოცანა). კერძო შემთხვევაში, როდესაც ბზარი გამოდის გამყოფ საზღვარზე, გვაქვს 

უძრავი განსაკუთრებულობის შემცველი ერთი სინგულარული ინტეგრალური განტოლება (B 

ამოცანა). შესწავლილია ამონახსნის ყოფაქცევის საკითხები ბზარის ბოლოების მახლობლობაში და 

განყოფ საზღვარზე (იხ. [1]). წარმოდგენილ ნაშრომში მოყვანილია მიახლოებითი ამოხსნის 

ზოგადი სქემები და ჩატარებულია რიცხვითი გათვლები კოლოკაციისა და ასიმპტოტური 

მეთოდების გამოყენებით (იხ. [2], [3]).  
  

 ლიტერატურა: 

 [1] Papukashvili A., Antiplane problems of theory of elasticity for piecewice-homogeneous orthotropic 

plane slackened with cracks. Bulletin of the Georgian  Academy of Sciences, 169, N2, 2004. p. 267-270; 

[2] Belotserkovski S.M., Lifanov I.K. Numerical methods in the singular integral equations and their 

application in aerodynamics, the elastisity theory, electrodynamics. Moskov,”Nauka”, 1985. p. 256. (in 

Ruddian). 

[3] Vashakmadze T. The Theory of Anisotropic Elastic Plates. Kluwer Academic Publishers. 

Dordrekht/Boston/London. 1999. 256 p.  
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a.papukaSvili, 
n.xatiaSvili, m.SariqaZe,  

z.vaSakiZe 
 
 

drekadobis Teoriis 
samganzomilebiani 
Sereuli sasazRvro 

amocanis miaxloebiTi 
amoxsnis erTi sasrul-
sxvaobiani  meTodebis 

saqarTvelos 
maTematikosTa kavSiris  

IV საერთაშორისო 

კონფერენცია თბილისი–

ბათუმი, 9–15 სექტემბერი 
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Sesaxeb 

moxsenebis anotacia 
naSromSi ganxilulia drekadobis Teoriis ZiriTadi sivrciTi Sereuli sasazRvro 
amocana orTotropiuli (kerZod, izotropiuli) mudmivi sisqis marTkuTxa 
ganivkveTis mqone sxeulisTvis (filisTvis), romelic ganicdis statikuri Zalebis 
moqmedebas. sxeulis zeda da qveda fuZeebze mocemulia gadaadgilebis veqtori 
(kerZod xistad Camagrebis piroba), xolo gverdiT zedapirebze – gare Zabvis 
tenzoris komponentebi.  drekadi orTotropiuli sxeulis wonasworobis 
gantolebebs viRebT gadaadgilebebSi Cawerils.  
 warmodgenil naSromSi SemoTavazebulia zemoaRniSnuli amocanis sasrul-
sxvaobiani meTodiT  ( kerZod ganiv-gaswvrivi gadadenis meTodiT [1],[2]) miaxloebiTi 
amoxsnis axali algoriTmebi.  
 naSromSi ganxiluli algoriTmebi saSualebas gvaZleven vipovoT 
gadaadgilebis veqtoris komponentebi sxeulis nebismier Siga wertilSi da Semdeg 
maTi saSualebiT Zabvis tenzoris komponentebi. ricxviTi gaTvlebi Catarebulia 
rogorc geometriuli, aseve fizikuri parametrebis sxvadasxva mniSvnelobebisTvis. 
ricxviTi eqsperementebidan Cans sxeulis siRrmeSi daZabulobis velis qrobis 
xarisxi, zeda da qveda fuZeebis xistad Camagrebis SemTxvevaSi sxeulis sisqis 
gazrda iwvevs gazrdas normaluri Zabvebisas Sua sibrtyeSi. 

REFERENC 
1. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. Изд. Наука. Москва. 1978. 592 с. 
2. Komurjishvili O.P. Difference schemes for the solution of multi-dimensional  equations of  second order and 
hyperbolic type systems. Jr. Vichislit. Math. I Mathem. Fiz.(Englih.Trans.: J.Comut.Math. and Math.Phys.), 
2007,  vol. 47, no 6,pp.936-943 (in Russian).  
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# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

g. avaliSvili,  
m. avaliSvili 

On spectral method of approxi-
mation of dynamical dual-phase-
lag three-dimensional model for 
thermoelastic shells by two-di-
mensional initial-boundary value 
problems 

evropis ricxviTi meTode-
bi da Tanamedrove gamoye-
nebebis me-10 konferencia, 
ENUMATH 2013, 26-30 
agvisto, 2013 w., lozana, 
Sveicaria  

moxsenebis anotacia 

The present paper is devoted to construction and investigation of spectral algorithm of approximation of 
three-dimensional initial-boundary value problem corresponding to dynamical model for thermoelastic shells 
by two-dimensional ones in the context of Chandrasekharaiah-Tzou nonclassical theory of thermoelasticity. 
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We study dynamical problems for thermoelastic shells within the framework of the nonclassical theory of 
thermoelasticity with two phase-lags, which was proposed to eliminate shortcomings of the classical 
thermoelasticity, such as infinite velocity of thermoelastic disturbances, unsatisfactory thermoelastic 
response of a solid to short laser pulses, and poor description of thermoelastic behavior at low temperatures. 
Tzou proposed a dual-phase-lag heat conduction model, where the phase-lag corresponding to temperature 
gradient is caused by microstructural interactions such as phonon scattering or phonon-electron interactions, 
while the second phase-lag is interpreted as the relaxation time due to fast-transient effects of thermal 
inertia. Further, Chandrasekharaiah constructed nonclassical model for thermoelastic bodies, where the 
classical Fourier's law of heat conduction was replaced with its generalization proposed by Tzou. In this model 
the equation describing the temperature field involves the third order derivative with respect to the time 
variable of the temperature and divergence of the third order derivative with respect to the time variable of 
the displacement. Note that the Chandrasekharaiah-Tzou model is an extension of the Lord-Shulman 
nonclassical model for thermoelastic bodies, which depends on one phase-lag. Spatial behavior of solutions of 
the dual-phase-lag heat conduction equation and problems of stability of dual-phase-lag heat conduction 
models have been investigated and particular one-dimensional initial-boundary value problems have been 
analysed in the Chandrasekharaiah-Tzou theory. In this paper we investigate general three-dimensional initial-
boundary value problem with mixed boundary conditions corresponding to Chandrasekharaiah-Tzou 
nonclassical model. Applying variational approach and suitable a priori estimates, we obtain the existence and 
uniqueness of solution in corresponding Sobolev spaces. In order to simplify algorithms of numerical solution 
of three-dimensional problem we construct a sequence of two-dimensional initial-boundary value problems 
applying spectral approximation method, which is a generalization and extension of the dimensional 
reduction method suggested by I. Vekua in the classical theory of elasticity for plates with variable thickness. 
Note that the classical Kirchhoff-Love and Reissner-Mindlin models can be incorporated into the hierarchy 
obtained by I. Vekua. Static two-dimensional models constructed by I. Vekua for general shells first were 
investigated by D. Gordeziani and in the case of plate the rate of approximation of the exact solution of the 
three-dimensional problem by the vector-functions of three space variables restored from the solutions of the 
reduced two-dimensional problems in the spaces of classical smooth functions was estimated. Later on, 
various two-dimensional and one-dimensional models were constructed and investigated for problems of the 
theory of elasticity and mathematical physicsapplying I. Vekua's reduction method and similar spectral 
methods. 
We construct algorithm of approximation of the three-dimensional initial-boundary value problem 
corresponding to Chandrasekharaiah-Tzou model by a sequence of two-dimensional problems for 
thermoelastic shells with variable thickness, which may vanish on a part of the boundary. Applying 
semidiscretization of the three-dimensional problem in the transverse direction of the shell, we construct a 
hierarchy of two-dimensional initial-boundary value problems and investigate them in suitable weighted 
Sobolev spaces. Moreover, we study the relationship between the constructed problems and the original 
three-dimensional one. We prove convergence in suitable spaces of the sequence of approximate solutions of 
three space variables, constructed by means of the solutions of the reduced problems, to the exact solution of 
the original three-dimensional problem and under additional regularity conditions we estimate the rate of 
convergence. Note that the constructed algorithm of approximation can be used not only for simplification of 
algorithms for numerical solution of three-dimensional problems, but also the first approximations of the 
constructed hierarchy of two-dimensional initial-boundary value problems can be considered as independent 
nonclassical models for thermoelastic shells and can be used for mathematical modeling of engineering 
structures. 
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g. avaliSvili,  
m. avaliSvili 

On spectral approximation algo-
rithm for thermoelastic shells in 
the nonclassical theory of ther-
moelasticity with three phase-lags 

gamoyenebiT mecnierebebSi 
gamoTvliTi meTodebis ev-
ropis sazogadoebis axal-
gazrda mkvlevarTa meore 
konferencia, ECCOMAS YIC 
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2013, 2-6 seqtemberi, 2013 w., 
bordo, safrangeTi 

moxsenebis anotacia 

In this paper nonclassical dynamical model for thermoelastic bodies with three phase-lags, which was propo-
sed by Roychoudhuri, is studied. Applying variational formulation of the general three-dimensional initial-bo-
undary value problem corresponding to Roychoudhuri's dynamical nonclassical model existence and unique-
ness of solution in suitable spaces of vector-valued distributions is proved. In the context of the nonclassical 
model for thermoelastic bodies with three phase-lags general thermoelastic shells are considered and by se-
midiscretization of the three-dimensional problem, rewritten in curvilinear coordinates, in the transverse di-
rection of the shell a hierarchy of two-dimensional initial-boundary value problems is constructed, which are 
investigated in suitable weighted Sobolev spaces. Moreover, the relationship between the constructed two-
dimensional problems and the original three-dimensional one is studied. It is proved, that the sequence of ap-
proximate solutions of three space variables, constructed by means of the solutions of the two-dimensional 
problems, converges in corresponding spaces to the exact solution of the original three-dimensional problem 
and under suitable regularity conditions of the solution estimates of the rate of convergence are obtained. 
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g. avaliSvili,  
m. avaliSvili 

Analysis of dynamical two-dimen-
sional dual-phase-lag models for 
thermoelastic shells 

rxevis amocanebis me-11 sa-
erTaSoriso konferencia, 
ICOVP 2013, 9-12 seqtemberi, 
2013 w., lisaboni, portu-
galia 

moxsenebis anotacia 

In this paper vibration problems for thermoelastic shells are studied by employing nonclassical theory of 
thermoelasticity with two phase-lags. According to the classical theory of thermoelasticity the velocity of 
thermoelastic disturbances is infinite that is inconsistent with the real physical properties of thermoelastic 
bodies. To eliminate shortcomings of the classical theory Tzou proposed a dual-phase-lag heat conduction 
model and applying it Chandrasekharaiah constructed nonclassical model for thermoelastic bodies. In this 
model Fourier's law of heat conduction is replaced with its generalization, where one phase-lag corresponds 
to heat flux and represents the relaxation time due to fast transient effects of thermal inertia, while the 
second one is the phase-lag of temperature gradient and can be interpreted as the delay time caused by the 
microstructural interaction, e.g. small scale effects of heat transport in space such as phonon electron 
interaction or phonon scattering.  
General three-dimensional initial-boundary value problem with mixed boundary conditions corresponding to 
dynamical Chandrasekharaiah-Tzou model is considered. Applying variational approach and suitable 
estimates, the existence and uniqueness of solution in corresponding Sobolev spaces is proved. Applying 
generalization of the dimensional reduction method proposed by I. Vekua in the classical theory of elasticity a 
hierarchy of dynamical two-dimensional models approximating Chandrasekharaiah-Tzou three-dimensional 
model for thermoelastic shells is constructed, and the obtained two-dimensional initial-boundary value 
problems are investigated in suitable Sobolev spaces. Moreover, convergence of the sequence of approximate 
solutions, constructed by means of solutions of the two-dimensional problems, to the exact solution of the 
original three-dimensional problem is proved and under additional regularity conditions the rate of 
convergence is estimated. The first approximations of the obtained two-dimensional models can be used for 
solution of various engineering problems. 
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H.Meladze, T.Davitashvili, 
R.Kakubava, P.Tsereteli 

Parallel Algorithms of Numerical 
Solution of One dynamic Problem for 
Quasilinear System of Equations of 
Elasticity Theory 

9-th International Conference on 
Computer Science and 
Information Technologies 

(CSIT'2013), September 23-27, 
2013, Yerevan, Armenia 
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moxsenebaTa anotaciebi 

moxsenebaSi ganxilulia drekadobis Teoriis gantolebaTa kvaziwrfivi 
sistemisaTvis arastacionaruli amocanis ricxviTi amoxsnis erTi paraleluri 
algoriTmi. Sefasebulia miRebuli algoriTmis efeqturoba. 
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 T.Vashakmadze, 

A.Papukashvili, 

 Y. F. Gülver). 

Application of Projective 

Methods for Solving BVPs of 

DEs with a Small Parameter 

11th Intern.Conference of 
Numerical Analysis and Applied 

Mathematics,21-27 
September,2013,Rhodes,Greece 

moxsenebis anotacia ix.zemoT f.4,g) statia1 
6 
 

T.Vashakmadze, .  

R.Chikashua,  

G.Manelidze 

Proble    Problems of    Reliable     

Calcul    Calculation of Coefficients  

Coeffici  of Secular  Equation  by 

   Special Functions 

11th Intern.Conference of 
Numerical Analysis and Applied 

Mathematics,21-27 
September,2013,Rhodes,Greece 

moxsenebis anotacia ix.zemoT f.4,g) statia12 
7 
 

T.Vashakmadze, 
A.Muradova 

To Problem of Approximate 

Solution BVPs for ODEs with 

Boundary Layers , 
 

11th Intern.Conference of 
Numerical Analysis and Applied 
Mathematics,21-27 
September,2013,Rhodes,Greece 

moxsenebis anotacia ix.zemoT f.4,g) statia13 
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J.Peradze A numerical algorithm of sol-ving 
a nonlinear wave equa-tion, 

International Conference 
“Complex Analysis, Potential 

Theory and Applications“, 
Abstracts 

August  19-23, 2013, 
Kiev, Ukraine 

http://www.imath.kiev.ua/~comp
lex/conf 2013/index.html 

moxsenebaTa anotaciebi 

  1 The initial boundary value problem is considered for the dynamic string equation  

           txwdxtxwtxw xxxtt ,,,

0

2














 



  Its solution is found by means of an algorithm, the constituent 

        parts of which are the Galerkin method, the modified Crank-Nicolson difference scheme used to 

        perform approximation with respect to spatial and time variables, and also a Picard type iteration 

        process for solving the system of nonlinear equations obtained by discretization. Errors of the  

        three parts of the algorithm are estimated and, as a result, its total error estimate is obtained. 
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Tamaz S. Vashakmadze, Yusuf F. 

Gülver and  

Archil R. Papukashvili 
 

Application of Projective Methods 

for Solving Boundary 

Value Problems of Differential 

Equations 

with a Small Parameter 

ICNAAM 2013    

 11 TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF NUMERICAL 

ANALYSIS AND APPLIED 

MATHEMATICS,  

Rhodos, Greece, September 21-27, 

2013.NAAM 

moxsenebis anotacia 
Abstract. There are considered the alternating to perturbation technique convergence method by which the 

http://www.imath.kiev.ua/~complex/conf%202013/index.html
http://www.imath.kiev.ua/~complex/conf%202013/index.html
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solution of operator equation (1) is same as to invert the operator  L of simpler structure than  L + M  and 

apply operator  M (both processes-each) at  N  times. This scheme is realized for some one and two dim BVPs 

for DEs, for integral eq. with an irremovable singularity. For 2dim problems when mathematical models are 

Refined Theories in wide sense for thinwalled 

elastic structures in case of technical domains (rectangular, quadrant, band) there are developed special 

variational-projective methods by which there are solved approximately some concrete problems. Last part of 

this report are dedicated to the applications of Variational-Projective and Schwarz Alternative Methods for 

technical regions of complete geometry such as finite or unbounded crosses. 

 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 

 

saukunis gantolebis 
koeficientebisa da 

fesvebis povnis 
optimaluri  algoriTmis 

Sesaxeb   

Tamaz vaSaymaZe Tamaz vaSaymaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 

 

specialur funqciaTa aparatisa da fadeev-leveries meTodis modifikaciiT 
agebul iqna “saukunis gantolebis” koeficientebisa da fesvebis-maxasiaTebeli 

ricxvebis-povnis algoriTmi, romelic uzrunvelyofs sqemis mimarT 
optimalobas saWiro ariTmetikuli operaciebis minimaluri rigisa da mTeli da 

wiladi nawilebis niSnadi cifrebis imedianobas 1500 erTeuliT      
2 
 
 
 

სტატიკური ძელისათვის 

სასაზღვრო ამოცანების 

ამოხსნის მიახლოებითი 

მეთოდები 

ჯ.ფერაძე თ.დავითაშვილი, ჯ.ფერაძე, 

ზ.წიკლაური 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 

ძელისათვის კირჰოფის არაწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლება 

დაყვანილია ინტეგრალურ განტოლებაზე, რომლის ამოსახსნელად გამოიყენება 

იტერაციული პროცესი. შეფასებულია მეთოდის ცდომილება. 

3 

 

დინამიური სიმისათვის 

საწყის–სასაზღვრო 

ამოცანების ამოხსნის 

რიცხვითი მეთოდები 

ჯ.ფერაძე ჯ.ფერაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 

 

კირჰოფის სიმის არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლე–ბის 

ამოსახსნელად გამოიყენება ალგორითმი, რომლის შემადგენელი ნაწილებია – გალიორკინის 

მეთოდი, სიმეტრიული არაცხადი სხვაობიანი სქემა,  პიკარის ტიპის იტერაცია. 

გამოკვლეულია ალგორითმის სიზუსტის საკითხი. 
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არაწრფივი ფირფიტის 

რხევის ამოცანების ამოხ–

ჯ.ფერაძე ჯ.ფერაძე 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

სნის მიახლოებითი ალ–

გორითმები  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 
განხილულია საწყის– სასაზღვრო ამოცანა ბერგერის არაერთგვაროვანი არაწრფივი 

კერძოწარმოებულებიანი განტოლებისათვის, რომელიც აღწერს მართკუთხა ფორმის 

ფირფიტის რხევას. სივრცული ცვლადების მიმართ ამონახსნის მიახლოების მიზნით 

გამოყენებულია გალიორკინის მეთოდი.  შეფასებულია მეთოდის ცდომილება.   
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ზოგიერთი ოპერატორული  

დიფერენციალური 

განტოლებისათვის 

ნახევრადდისკრეტული 

სქემე-ბის აგება და 

გამოკვლევა 

j. rogava j. rogava 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

1. ბანახის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა აბსტრაქტული პარაბოლური განტოლებისთვის 

წრფივი, შემოუსაზღვრელი, ჩაკეტილი ოპერატორით A . დასმული ამოცანის მიახლოებით 

ამონახსნს ვეძებთ სამშრიანი ნახევრადდისკრეტული სქემის დახმარებით, რომელიც  

შეშფოთების ალგორითმის გამოყენებით დაიყვანება ორ ორშრიან სქემაზე. ამ სქემების 

ამონახსნების საშუალებით იგება გამოსავალი ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნი. თუ 

შესრულებულია  შემდეგი პირობები: ა) A  ოპერატორის სპექტრი შედის მარჯვენა 

ნახევარსიბრტყეში მოთავსებულ ღია სიმეტრიულ სექტორში, რომლის გაშლის კუთხე ნაკლებია 

 -ზე; ბ) ნებისმიერი )0( zz  წერტილისათვის, რომელიც არ ეკუთნის ამ სექტორს, A -ს 

რეზოლვენტის ნორმა არ აღემატება zc / ;   მაშინ    ნახევარჯგუფის თვისებების საშუალებით  

მტკიცდება ცხადი შეფასებები მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილებისთვის. მრავალშრიანი 

სქემებისთვის შეშფოთების ალგორითმის განზოგადების მიზნით განხილულია აგრეთვე 

ოთშრიანი ნახევრადდისკრეტული სქემა, რომელიც დაიყვანება ორშრიან სქემებზე. 2. ჰილბერტის 

სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა არაერთგვაროვანი მრავალგანზომილებიანი  

აბსტრაქტული ჰიპერბოლური განტოლებისთვის. ამ ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნისთვის 

აგებულია მეოთხე რიგის სიზუსტის დეკომპოზიციის სქემა კოსინუს ოპერატორ-ფუნქციის 

რაციონალური აპროქციმაციის საფუძველზე. დამტკიცებულია აგებული სქემის მდგრადობა და 

შეფასებულია მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილება, როცა ძირითადი ოპერატორი არის 

თვითშეუღლებული და დადებითად განსაზღვრული და წარმოადგენს ასეთივე ოპერატორების 

სასრულ ჯამს (ასეთ შემთხვევას უწოდებენ მრავალგანზომილებიანს). ანალოგიური 

დეკომპოზიციის სქემა აგებულია კვაზიწრფივი აბსტრაქტული ჰიპერბოლური განტოლებისთვის. 

შემოთავაზებული მეთოდის გამოყენებით ჩატარებულია რიცხვითი გათვლები სხვადასხვა 

მოდელური ამოცანებისთვის.   
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შერეულ სასაზღვრო პირობებიანი 

დრეკადობის თეორიის 

სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნა 

ვარიაციულ–სხვაობიანი და სასრულ–

სხვაობიანი მეთოდების გამოყენებით  

a. papukaSvili      a. papukaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია შერეულ სასაზღვრო პირობებიანი დრეკადობის 

თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნის ორი მეთოდი –  ვარიაციულ–სხვაობიანი 
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და სასრულ–სხვაობიანი მეთოდები. ორივე მეთოდის შემთხვევაში გამოწერილია  სათვლელი 

ალგორითმები, მიმდინარეობს შესაბამისი პროგრამული კოდების შედგენა პერსონალური 

კომპიუტერებისთვის. ვიხილავთ მართკუთხა განივკვეთის მქონე ორთოტროპულ (კერძო 

შემთხვევაში იზოტროპულ)  სხეულს, რომლის ზედა და ქვედა პირეულებზე გადაადგილების 

ვექტორი ნულია, ხოლო გვერდით წახნაგებზე მოცემულია ძაბვის ტენზორის კომპონენტები. 

მიმდინარეობს მონოგრაფიის "ON THE APPROXIMATE SOLUTION OF 3D MIXED BOUNDARY VALUE 
PROBLEM OF ELASTICITY THEORY 

 AND APPLICATION TO MICROMECHANICS"   მომზადება LAP (LAMBERT Academic Publishing) 

გასაგზავნად. 
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maTematikuri logikisa da diskretuli struqturebis 

interdisciplinaruli kaTedra 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

prof. roland omanaZe  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

         asocirebuli profesori   revaz grigolia, 
         asistent profesori     nana odiSeliZe,  
          asistent profesori   vladimer odiSaria,  

         asistent profesori   არჩილ ყიფიანი  
         asistent profesori   tatiana kiseliova 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
# proeqtis dasa-

xeleba 
damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis 

xelmZRvaneli 
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

proeqciuloba, 
uni-fikacia da 
struq-turuli 

sisrule                                                             

monadikuri MV-al-
gebrebis  

mravalsa-xeobaSi 

S. rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 

fondi 

prof. revaz 
grigolia 

revaz Ggrigolia,  
roland omanaZe, 
tatiana  kiselio-
va,  ramaz lipar-
teliani, fridon 

alSibaia 

aRwerilia m-warmomqmneliani (1  m< ) Tavisufali monadikuri MV-algebri 

lokalu-rad sasrul monadikur  MV-algebraTa mravalsaxeobaSi, romelic 

warmoadgens yvela monadikuri  MV-algeb-rebis mravalsaxeobis 
qvemravalsaxeobas. 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
logikis struqtu-
ruli da gamoT-
vliTi Tvisebebi  
II 

S. rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi da CNRS 

(safrangeTi) 

prof. revaz 
grigolia 

revaz Grigolia,  
roland omanaZe, 
daviT gabelaia, 

tatiana  kiselio-
va,  ramaz lipar-

teliani 
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samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3 გამოყენებითი 

მათემატიკა 

მალაგის 

უნივერსიტეტი 

ნანა ოდიშელიძე ნანა ოდიშელიძე, 

ფრანსისკო კრიადო 
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Seswavlilia nawilobriv ucnob sazRvriani amocanebi.agebulia sazRvris ucnobi 
nawilebi. dadgenilia sxeulis daZabauli mdgomareoba sxvadasxva datvirTvis 

SemTxvevvebSi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

R.Sh.Omanadze On the bound  
quasi-degrees of 

c.e.sets. 
Mathematical 

Logic Quarterly 

59, NN 3 Wiley 238-246 

Seswavlilia bQ-xarisxebis struqtura da naCvenebia, rom nebismieri r.g. ararek-
ursiuli  bQ-xarisxisaTvis arsebobs mastan arasadari araaCqarebadi  bQ-xarisxi. 
garda amisa, naCvenebia, rom Tu r.g. xarisxebi a da b qmnian minimalur wyvils 

                                                                                    

damtkicda, rom 1-warmomqmneliani Tavisufali  MV(C)-algebra FMV(C)(1)  izomorfulia  

MV(C)-algebra C 2   Tavisufali warmomqmneliT (c,c), sadac C  Cangis MV-algebraa. es 
Sedegi ganzogadoebulia nebismieri  m  warmomqmnelisaTvis 
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r.g..bQ-xarisxebSi, maSin isini qmnian minimalur wyvils bQ-xarisxebSi. 
1 Revaz Grigolia, 

Antonio Di Nola, 
Giacomo Lenzi 

Projectivity and unification in 
the varieties of locally finite 

monadic MV – 
algebras 

Proceedings of 
Topolo-gy, 
Algebra, and  
Cate-gories in 
Logic 2013 

Vanderbilt 
University 

88-91 

    arwerilia m-warmomqmneliani (1  m< ) Tavisufali monadikuri MV-
algebri lokalurad sasrul monadikur  MV-algebraTa mravalsaxeobaSi, 
romelic warmoadgens yvela monadikuri  MV-algeb-rebis mravalsaxeobis 

qvemravalsaxeobas 
2 T. Kiseliova,  

M. Korinteli, and  

K. Pagava 

Fuzzy Logic in Diagnostics of 
Rare Diseases, 
 volume 45 of Studies in 
Fuzziness and Soft Computing,  

chapter 8 in 
book "Fuzziness 
and Medicine: 

Philosophical Re 
ections and 
Application 
Systems in 

Health Care" 

STUDFUZZ 302,. 
Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 
2013, Seising, 

Rudolf and 
Marco Tabacchi 

edition, 2013 

379 -
399 

3  T. Kiseliova ."Fuzzy" in Georgian is "aramka-
pio" 
 
volume 298 of Studies 
in Fuzziness and Soft 
Computing, chapter in book "On 
Fuzziness" 

chapter in book 
"On Fuzziness": 

Volume 
1, 

Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 
2013, 
Rudolf Seising, 
Enric Trillas, 
Claudio Moraga, 
Settimo Termini 
(eds.), 
2013. 

295-
300 

4 Odishelidze, N  ; Criado-
Aldeanueva, F; Sanchez, 

JM   
 

A mixed problem of plate bending for 
a regular octagon weakened with a 
required full-strength hole. 

Source:    
ACTA MECHANICA  

Volume: 224  Issue: 
1  DOI: 

10.1007/s00707-
012-0742-9  

Published: JAN 
2013   

Factor de impacto: 
1.247 

 

Springer Vienna  Pages: 
183-192  

gamokvleulia firfitis Runvis amocana wesieri rvakuTxedisaTvis, romelic 
Sesustebulia Tanabrad mtkice xvreliT. sazRvris wrfiv monakveTebze 
dakrulia xisti Reroebi. firfita ganicdis Runvas Reroebis Sua wertilebze 
modebuli mRunavi momentis gavleniT. sazRvris ucnobi nawili Tavisufalia 
gareSe zemoqmedebisagan. moZebnilia sazRvris ucnobi nawili im pirobiT, rom 
maTze tangencialuri normaluri momenti mudmivia. agebulia maTi grafikebi. 

5 Odishelidze, N  ; Criado-
Aldeanueva, F ; Sanchez, JM     

 
 

Contact problem 
for regular 
hexagon 

weakened with 
full-strength hole   

 
Source:  APPLIED 
MATHEMATICS 

AND MECHANICS-
ENGLISH EDITION   

Volume: 34   
Issue: 2  DOI: 

10.1007/s10483-013-
1666-9  Published: FEB 

2013 
Factor de impacto: 

0.647 

Shanghai Univerrsity 
and Springer –Verlag, 

Berlin Heidellberg 

Pages: 239-
248 
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anotacia. 
statiaSi Seswavlilia brtyeli drekadobis Teoriis amocana wesieri 
eqvskuTxedisaTvis,romelic Sesustebulia Tanabrad mtkice xvreliT. sazRvris 
wrfiv monakveTebze modebulia sworfuZeebiani (xaziani) absoliturad gluvi 
myari Stampebi, romlebzec modebulia normaluri-kumSavi Zalebi, sazRvris 
ucnob nawilebze moqmedebs Tanabrad ganawilebuli Zala. kompleqsuri cvladis 
funqciaTa Teoriis aparatis gamoyenebiT ganisazRvreba Tanabradmtkice xvreli 
da sxeulis daZabuli mdgomareoba. agebulia ucnobi konturebi. 

6 Odishelidze, N  ; Criado-
Aldeanueva, F  ; Criado, F ; 
Sanchez,JM   
 
 

On one contact 
problem of plane 

elasticity for a 
doubly connected 

domain: 
application to a 

hexagon   
Source:  

ZEITSCHRIFT FUR 
ANGEWANDTE 
MATHEMATIK 
UND PHYSIK   

 

Volume: 64   
Issue: 1  DOI: 

10.1007/s00033-012-
0222-z  Published: FEB 

2013  
Factor de impacto: 

0.938 

Switzerland 
Springer Birkháuser 

Basel 

Pages: 193-
200  

gamokvleulia brtyeli drekadobis Teoriis amocana oradbmuli arisaTvis, 
romlis gare sazRvari warmodgenilia   wesieri eqvskuTxediT, xolo sida 
sazRvari Tanabrad mtkice xvreli, romelic Seicavs koordinatta saTaves. 
Tanabrad mtkice xvreli, ciklurad simetriulia. sazRvris wrfiv monakveTebze 
modebulia sworfuZeebiani (xaziani) absoliturad gluvi myari Stampebi, 
romlebzec modebulia normaluri-kumSavi Zalebi.ar aris xaxuni sxeulis 
zedapirs da Stampebs Soris, sazRvris ucnob nawili Tavisufalia gare 
datvirTvisagan. kompleqsuri cvladis funqciaTa Teoriis aparatis gamoyenebiT 
ganisazRvreba Tanabradmtkice xvreli da sxeulis daZabuli mdgomareoba. 
agebulia ucnobi Tanabradmtkice xvrelebi. 

7 F. Criado-Aldeanueva1, F. 
Criado, N. Odisehlidze and J. M. 
Sánchez. 
 

Necessary and 
sufficient 

conditions of 
optimality for an 
optimal control 

problem with non-
local boundary 
conditions and 

quadratic 
functional  

 
OPTIMAL 
CONTROL 

APPLICATIONS 
AND METHODS,  

 

In print 
 

Article first published 

online: 12 MAR 2013 

DOI: 10.1002/oca.2067 

 

Factor de impacto: 

1.062 

ISI Journal Citation 
Reports © Ranking: 

2012: 33/59 
(Automation & Control 

Systems); 35/79 
(Operations Research 

& Management 
Science); 69/247 

(Mathematics Applied) 
Copyright © 2013 John 

Wiley & Sons, Ltd. 

 

 

statiaSi ganxilulia optimaluri marTvis Teoriis amocana  aralokaluri 
sasazRvro pirobebiT helmholcis gantolebisaTvis kvadratuli funqcionalis 
SemTxvevaSi. miRebulia optimalobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi. 
damtkicebulia amonaxsnis arseboba da erTaderToba. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

T.Kiseliova and K. Pagava Fuzzy approaches in pediatrics samecniero - praqtikuli 
konferencia: bavSvTa da 
mozardTa medicina - IV  

(in English: Scientific 
and practical conference 
 Medicine for children and 
adolescence - VI ),  
Tbilisi, 8 -10 November 2013 

 statiaSi  ganxilulia fazilogikis gamoyeneba pediatriaSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 

 

 

Nnana odiSeliZe Full-strength contour 

finding problems.  
The First Scientific 

Conference in Exact and 

Natural Sciences ENS, 

Ivane Javakhishvili Tbilisi 

state University. -2013, 

Tbilisi, Georgia, January 

22-26,  
Seswavlilia drekadobis brtyeli  Teoriisa da firfitis Runvis  nawilobriv 
ucnobsazRvriani amocanebi (Tanabradmtkice konturis moZebnis amocanebi). 
dadgenilia xvrelis sazRvarze Zabvebis optimaluri ganawileba xvrelis sazRvris 
formis saTanado SerCevis gziT.  
firfitaSi SeirCa iseTi formis xvrelebi, romelTa sazRvarze  tangencialuri-
normaluri Zabvis (tangencialuri-normaluri momentis) modulis maqsimaluri 
mniSvneloba   erTnairia da  minimaluri  imave sxeulSi yvela sxva SesaZlo 
xvrelebzeOO amave sidideebis moduliT maqsimalur  mniSvnelobebs Soris.  
Catarebulia ricxviTi gaTvlebi da agebulia Tanabradmtkice konturebi. 
2 Nnana odiSeliZeQ On Multi-Criteria 

Algorithms and the 

Analysis for Some Discrete 

Optimization Problems,   

 

Second international 

conference on "modern 

problems in applied 

mathematics" Dedicated to 

the 95th Anniversary 

of I.Javakhishvili Tbilisi 

State University (TSU) & 

45th Anniversary 

of I.Vekua Institute of 

Applied 

Mathematics (VIAM),

 Tbilisi, Georgia, 2013 
adamianTa moRvaweobis sxvadasxva sferoSi, zogjer urTierTsawinaaRmdego 
pirobebSi, saWiro xdeba ama Tu im gadawyvetilebis miReba, rac Zalian xSirad 
adamianTa usafrTxoebasTan an did materialur danakargebTan aris dakavSirebuli. 
garkveuli miznis misaRwevad gadawyvetilebis miReba aucilebelia konkretuli 

http://www.tsu.edu.ge/
http://www.tsu.edu.ge/
http://www.viam.science.tsu.ge/
http://www.viam.science.tsu.ge/
http://www.viam.science.tsu.ge/
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garemoebiT gamowveuli raime SezRudvebis pirobebSi. miznis miRweva, rogorc wesi, 
SesaZlebelia sxvadasxva gzebiT, Sromisa Tu materialuri resursebis sxvadasxva 
danaxarjebiT. amitom, iseTi dasabuTebuli gadawyvetilebis miReba, romelic ufro 
mizanSewonili da ekonomiuria, arc Tu ise martivi saqmea da moiTxovs Tanamedrove 
mecnieruli meTodebis gamoyenebas. 
 ganxilulia diskretuli optimizaciis erTerTi mimarTulebis,  ganrigTa Teoriis 
amocana.  rogorc cnobilia ganrigTa Teoriis amocanebi NP sirTulisaa da mxolod 
kerZo SemTxvevebSi xerxdeba polinomialuri sirTulis algorTmebis ageba. 
ganxilulia amocana, romlisTvisac damatebiTi resursebis simravle da davalebaTa 
sistemaze gansazRvruli nawilobiTi dalagebis simravle carielia. aseTi 
amocanisaTvis agebulia davalebaTa Sesrulebis Tanmimdevrobis  efeqturi 
algoriTmi. efeqturobis zomad ganixileba ganrigis sigrZe da davalebaTa sistemis 
Sesrulebis maqsimaluri Rirebuleba. miRebuli optimaluri mniSvnelobebis 
gamoyenebiT agebulia algoriTmi, romelic dasmuli amocanisaTvis pareto - 
optimaluri amonaxsnis (Pareto-optimal solutions)  moZebnis saSualebas iZleva. 

3 Nnana odiSeliZe On Multicriteria Algorithm 

for Specific Problem of 

Scheduling Theory. 

IV annual conference of the 

georgian mathematical 

union Dedicated to  

academician Victor 

Kupradze on his 110-th 

birthday anniversary, 

Batumi, Georgia, 2013 
diskretuli da kombinatoruli amocanebis umravlesobisaTvis misaRebia amocanis 
amonawsnis gadarCevis gziT povna. aseT amocanebSi bijebis raodenoba amocanis 
ganzomilebebTan dakavSirebiT eqsponencialurad izrdeba. zogierTi aseTi 
amocanisaTvis SesaZlebelia ufro efeqturi algoriTmis moZebna, vidre sruli 
gadarCevaa, Tumca es arcTu ise bevr SemTwvevaSi werwdeba. amitom dikretuli 
amocanebis amowsnis meTodebis damuSavebis ZiriTadi arsi mdgomareobs SemdegSi: 
vipovoT ama Tu im amocanis sasurveli amonawsni ise, rom ar mowdes yvela an 
TiTqmis yvela variantebis gadarCeva da amasTanave, amocanis amowsnisaTvis saZiro 
gamoTvliTi resursebi (manqanuri dro, mewsiereba da a.S.) gamoyenebuli iyos 
optimalurad.  
mravali praqtikuli amocana fiqsirebuli resursebis pirobebSi samuSaoebis 

garkveuli simravlis droSi dalagebas moiTხovs. aRniSnuli tipis amocanebis 
Sescavlis da maTTvis efeqturi maTematikuri modelebis agebis saSualebas iZleva 
optimizaciis meTodebis is mimarTuleba, romelic kalendaruli dagegmarebis 
amocanebs Seiscavlis. zogadad aseTi tipis amocanebis arsi SemdegSi mdgomareobs: 
resursebis garkveuli simravlis an momsawurebis saSualebaTa (mocyobilobaTa) 
meSveobiT unda Sesruldes davalebaTa mocemuli sistema. davalebaTa sistemisa da 
resursebis mocemuli Tvisebebis, agreTve, maTze dadebuli garkveuli SezRudvebis 
pirobebSi unda avagoT am davalebaTa Sesrulebis Tanmimdevrobis efeqturi 
algoriTmi, romelic efeqturobis romelime zomis optimalobis miRcevis 
saSualebas mogvcems.  
naSromSi SemoTavazebulia erTi aseTi amocanisaTvis optimaluri ganrigis agebis 
algoriTmi ramdenime kriteriumis erTdroulad gaTvaliswinebiT. 

 

 

2) ucxoeTSi 
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# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

Revaz Grigolia 
 

 

Projectivity and unification in the 
varieties of locally finite monadic 

MV –algebras 

July 28 - August 1, 2013  
 Department of Mathe-matics, 
Vanderbilt University, Nashville  
USA 

 

2 

 

Tatiana Kiseliova, M. Fandoeva 

 and A. Sikharulidze 
Investigation of heat waves 

based on the most typical fuzzy 
expected values with 

corresponding trapezoidal 
membership functions 

EUSFLAT-2013, University of 
Milano-Bicocca, September 11 – 
13, 2013. 

3 

 

Tatiana Kiseliova A generalized time quanti er 
approach to similarity-based 

reasoning 

J.Y. Beziau, A. Buchsbaum, A. 
Costa-Leite, and A. Altar, 
editors, 
4th World Congress and Schooll 
on Universal Logic, page 319, 
Rio de  Janeiro, Brazil, March 29 
- April 7, 2013 

    arwerilia m-warmomqmneliani (1  m< ) Tavisufali monadikuri MV-algebri 

lokalu-rad sasrul monadikur  MV-algebraTa mravalsaxeobaSi, romelic 

warmoadgens yvela monadikuri  MV-algeb-rebis mravalsaxeobis 
qvemravalsaxeobas. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 proeqciuloba da 
unifikacia lokalurad 
sasrul monadikur      MV –
algebrebSi 

prof. revaz grigolia revaz Grigolia,  
roland omanaZe,  tatiana 

kiseliova, ramaz 
liparteliani 

mimdinare 2013  weli mieZRvna monadikuri  MV-algebrebis mravalsaxeobebSi, 
romlebic warmoadgenen monadikuri lukaseviCis mravalniSna logikis algebrul 
modelebs,  sasrulad warmoqmnili proeqciuli algebrebis daxasiaTebas 
lokalurad sasrul monadikur  MV –algebreb-Si.   
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კომპიუტერული 

მეცნიერებების 

დეპარტამენტი 

 
ხელმძღვანელი პროფესორი ალექსანდრე გამყრელიძე 

 

 

 
  



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა 

  

I.2. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: კათედრის გამგე, პროფესორი გია სირბილაძე 

I.3. კათედრის შემადგენლობა: პროფ. გია სირბილაძე, ასოც. პროფ. ზურაბ ქოჩლაძე, 

ასოც. პროფ. ტარიელ ხვედელიძე, ემერიტუს პროფ. რიჩარდ მეგრელიშვილი, ასისტ. პროფ. 

თეიმურაზ  მანჯაფარაშვილი, ასისტ. პროფ. გელა ბესიაშვილი, ასისტ. პროფ. ფრიდონ 

დვალიშვილი, ასისტ. პროფ. ბიძინა მაცაბერიძე, დოქტორანტები: მიხეილ კაპანაძე, ოთარ 

ბადაგაძე, გვანცა წულაია, არჩილ ვარშანიძე, მელქისედექ ჯინჯიხაძე 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

სუსტად სტრუქტურირებადი 

სისტემების მოდელირებისა 

და სიმულაციის ფაზი-

ტექნოლოგიები. 
 

პროფ. გია სირბილაძე პროფ. გია სირბილაძე, ასისტ. 

პროფ. თეიმურაზ  

მანჯაფარაშვილი, ასისტ. 

პროფ. ბიძინა მაცაბერიძე, 

დოქტორანტი მიხეილ 

კაპანაძე, ასოც. პროფ. ირინა 

ხუციშვილი, დოქტორი ანა 

სიხარულიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

2013 წელს კვლევები გაგრძელდა, როგორც შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის 2010 

წელს დასრულებული საგრანტო თემის (გრანტი GNSF/ST08/1-361) ახალ  ამოცანებზე.  

თემატიკა დღეს აქტუალურია ბუნებაში და საზოგადოებაში მიმდინარე ანომალური და 

ექსტრემალური პროცესების შესწავლის პრობლემატიკაში: როგორიცაა - პროგნოზირება, 

ფილტრაცია, იდენთიფიკაცია, კლასტერიზაცია, ოპტიმიზაცია და ა.შ. ჩვენს მიერ 

შესრულებული სამუშაოები მისულია იმ ხარისხამდე, რომ საშუალება გვაქვს გამოვიყენოთ 

შექმნილი პროგრამული ბიბლიოთეკა და მისი მოდულები კონკრეტული პროცესების 

შესწავლაში, როდესაც შემავალი დროითი მწკრივის სტოქასტური ანალიზი არ გვაძლევს 

დამაკმაყოფილებელ შედეგებს და საექსპერტო ცოდნა და მისი ინჟინერია ერთადერთი 

ინსტრუმენტია აქ ნახსენები პრობლემების გადასაწყვეტად. 

აღნიშნული გრანტის ფარგლებში შეიქმნა პროგრამული ბიბლიოთეკა, რომლის 

გამოყენებითაც სრულდება ახალი ტიპის კვლევები ექსტრემალური ფაზი–პროცესების 
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იდენტიფიკაციის ამოცანებში. პროგრამული ბიბლიოთეკის გამოყენებით  საშუალება 

მოგვეცა გავსულიყავით ისეთ კვლევებზე, რომლებიც მოიცავს ბუნებაში და საზოგადოებაში 

მიმდინარე ანომალიური თუ ექსტრემალური მოვლენების რაოდენობრივ-ფუნდამენტურ 

პროცესების შესწავლას.  

პროგრამული პაკეტის გამოყენებით აიგო  შესაძლებლობითი ფაზი-პროცესის ტრაექტორია, 

რომელიც იდენტიფიკაციის ამოცანის გამოყენებით ითვალისწინებს სისტემის 

მდგომარეობების ევოლუციის საექსპერტო შეფასებებს წინა ისტორიულ პერიოდში. 

პრაქტიკაში ხშირად შეფასებებს აკეთებს არა ერთი ექსპერტი, არამედ ექსპერტთა ჯგუფი, ასე 

რომ გვექნება არა ერთი ტრაექტორია, არამედ საპროგნოზო ტრაექტორიების გარკვეული 

სიმრავლე. გადაწყდა ამოცანა, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტრაექტორიების კონდენსირებას 

ერთ ოპტიმალურ ტრაექტორიაში. განიხილებოდა კონდენსირების სამი ვარიანტი: 1) 

ექსპერტონების მეთოდით მოდელირების ყოველ ბიჯზე ყველა ესპერტთა მიმართებაში 

ითვლება გასაშუალებული ექსპერტონები, რომლებიც წარმოადგენს მოცემულ ბიჯზე 

სისტემის მდგომარეობების შესაძლებლობით ხარისხებს; 2) საექსპერტო ცოდნის 

ტრაეტორიების კონდენსირება არასტოქასტური სარგებლიანობის თეორიის ფარგლებში; 3) 

პესიმისტურ-ოპტიმისტურ შეფასებათა გარემოს შექმნა, რომელიც ეფუძნება დემპსტერ-

შეიფერის სტრუქტურის არსებობას, თუკი ეს უკანასკნელი დასტურდება ექაპერტთა მიერ. ამ 

მიდგომაში იქმნება შესაძლებლობა მოდელირების ყოველ ბიჯზე ტემპორალიზაციის 

შემოღებით დაზუსტდეს მოდელირებით მიღებული ოპტიმალური ტრაექტორია. 

წარმოდგენილი კონდენსირების პირველი მეთოდით ფაზი-პროგნოზირების 

კონსტრუირების პროცესში ჩამოყალიბდა ფაზი-დამკვირვებლის, როგორც საპროგნოზო 

ტრაექტორიის აგების რეკურენტული ვარიანტი. 

2012 წლის ბოლოს დაიბეჭდა და 2013 წლის გაზაფხულიდან სარეალიზაციოდ ბაზარზე 

გავიდა მონოგრაფია (ავტორი გია სირბილაძე) Springer -ის გამომცემლობით, სისტემური 

კვლევების  საერთაშორისო ფედერაციის (IFSR)  სერიული გამოცემის - International Series on 

Systems Science and Engineering - ეგიდით: 

http://www.springer.com/mathematics/applications/book/978-1-4614-4249-3. მონოგრაფიაში 

წარმოდგენილია სუსტად სტრუქტურირებადი სისტემების მოდელირების ძირითადი 

ასპექტები და კვლევის განვითარების ძირითადი ეტაპები.  

ამ კვლევის მიმართულებით 2013 წლის ძირითად შედეგებად  შეიძლება ჩაითვალოს 

შემდეგი: 

1. კვლევის მთავარი მიზანი იყო  ჩატარებული ყოფილიყო მოსამზადებელი სამუშაოები   

ახალი ტიპის ინტელექტუალური სიმულაციური სისტემის შესაქმნელად. 

2. იგი დაფუძნებული იქნება სისტემაში შემავალი რეალური შესასწავლი ევოლუციური 

მოვლენის პოპულაციათა ობიექტურ დროითი მწკრივებზე და საექსპერტო ცოდნის 

ნაკადების წარმოდგენებზე. სისტემა უნდა გამოირჩეოდეს დაზუსტებული 

გადაწყვეტილების მიღებისა და შესასწავლი მოვლენის ევოლუციის სამომავლო  

სცენარების შესაძლებლობითი პროგნოზის შექმნის მაღალი საიმედოობით პრაქტიკაში    

არსებული ისეთი ფართო სპექტრი პრობლემატიკებისთვის, როგორიცაა: ბიზნესის 

მართვა და ეკონომიკა, საინფორმაციო მენეჯმენტი, სამედიცინო იშვიათი და რთული 

დიაგნოსტიკა, კლიმატის ცვლილება, გარემოს ცვლილების პროცესები, კატასტროფები, 

პროგნოზი და შეფასებები სოციოლოგიის,        კონფლიქტოლოგიის, საბუნებისმეტყველო 

და სხვა ევოლუციურ სისტემები, საინჟინრი ტექნოლოგიური პროცესები და სხვა. 

3. გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემების შექმნის 

საჭიროება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ისეთი განვითარებადი 

http://www.springer.com/mathematics/applications/book/978-1-4614-4249-3
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ქვეყნებისათვის, რომლებიც განიცდიან ძლიერი ექსპერტების სიმცირეს და სადაც 

საექსპერტო ცოდნა ერთ გარკვეულ ადგილას (ქალაქში) არის თავმოყრილი და 

მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის არ არის ხელმისაწვდომი (მაგალითად, 

საქართველო). 

4.  ასეთმა სისტემებმა შეიძლება შეასრულონ პირველადი კონსულტანტის როლი, რაც 

თავის მხრივ, გამოიწვევს საექსპერტო დახმარების დროის, ღირებულებისა და 

ძალისხმევის საგრძნობ შემცირებას. ყოველივე ეს კი ინტელექტუალური 

ტექნოლოგიებზე მოთხოვნასა და მათ კომერციულ ღირებულებას განსაზღვრავს. 

5. კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზი, გამოყენებითი კვლევის შედეგები და 

ავტორთა საერთაშორისო დონის სამეცნიერო კვალიფიკაცია საშუალებას მოგვცემს 

შევქმნათ სრულიად ახალი ტიპის საექსპერტო დაპროგრამების ტექნოლოგია - 

ინტელექტუალური სიმულაციური სისტემა. სისტემის რეალიზაცია ასევე დაფუძნებული 

იქნება ამ მიმართულებით თემის შემსრულებელი ავტორთა მიერ წლების განმავლობაში 

შექმნილ კვლევებისა და პროექტების შედეგებზე. წლების განმავლობაში პროექტის 

ავტორების მიერ შექმნილია  სუსტად-სტრუქტურირებადი დინამიკური სიტემების 

მოდელირების ძლიერი მათემატიკური-საინფორმაციო აპარატი. მისი შედეგები 

აღიარებულია მსოფლიოს ყველაზე მაღალი რეიტინგული სამეცნიერო ორგანიზაციების, 

გამომცემლობებისა თუ ფორუმების მიერ.  

6. კონსტრუირებული ინტელეტუალური სიმულაციური სისტემა აპრობაციას გაივლის და 

დაინერგება შ.პ.ს. “ინდუსტრია კირში” (სააქციო საზოგადოება “მადნეულის” 

შვილობილი კომპანია) საწარმოო პროცესების რისკების, ეკონომიკური მდგომარეობის 

მიზნით. 

7. ინტელექტუალური სიმულაციური სისტემის და მისი სამომავლო ვერსიების 

პოტენციური მომხმარებელი შეიძლება იყოს მსხვილი და საშუალო ბიზნესი, როგორც 

ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ინტელექტუალური 

პროგრამული ტექნოლოგიების ბაზარზე. სისტემა წარმატებით შეიძლება ჩაირთოს 

პირველადი პრევენციული შეფასებებისა და პროგნოზის სისტემებში. 
 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 

2 OWA-ს ტიპის ფაზი-

ალბათური აგრეგირების 

ოპერატორები 

გადაწყვეტილების მიღების 

სისტემებში 

 

პროფ. გია სირბილაძე პროფ. გია სირბილაძე,  ასისტ. 

პროფ. ბიძინა მაცაბერიძე, 

დოქტორანტები: ოთარ 

ბადაგაძე, გვანცა წულაია და 

არჩილ ვარშანიძე, 

ასოც. პროფ. ირინა 

ხუციშვილი, თსუ 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო 

პროგრამის სტუდენტი ხატია 

სირბილაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
2013 წელს გრძელდებოდა კვლევა გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი ფაზი-

ტექნოლოგიების ინჟინერიის მიმართულებით. თემის ფუნდამენტური კვლევის მიზანია 

შეიქმნას ან მოდიფიცირება გაუკეთდეს გარკვეულ ცოდნაზე და ცოდნის წარმოდგენებზე 

დაფუძნებულ ისეთ საექსპერტო ცოდნის ანალიზის ევრისტიკულ მეთოდებს, რომლებიც 
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გამოირჩევიან გადაწყვეტილების მიღების გარკვეული საიმედოობით პრაქტიკაში ფართო 

სპექტრის ამოცანებისთვის (სამედიცინო დიაგნოსტიკა, ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, 

ინფორმაციის მართვა და სხვა). ისინი შეასრულებენ დაზუსტებად გადაწყვეტილებათა 

მოდელირებას საექსპერტო ცოდნის ნაკადების არსებობის შემთხვევაში, უკვე თემის 

ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგებზე. გადაწყვეტილების დაზუსტება, პირველ 

რიგში, გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღების ფაქტორების წარმოდგენის გაუმჯობესებას 

დემპსტერ-შეიფერის  ნდობის სტრუქტურის გარემოში. რა თქმა უნდა, არსებობს ცოდნის 

წარმოდგენისა და გადაწყვეტილების მიღების უამრავი ევრისტიკური მეთოდი, რომელიც 

წარმატებით გამოიყენება გადაწყვეტილების მიღების ამოცანებში, თუმცა კი  ეს მეთოდები 

მოკლებულნი არიამ ფუნდამენტურ კვლევებს მონაცემთა სტრუქტურირებისა და 

კრიტერიუმში საესპერტო ცოდნის აგრეგირების თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით.  

2013 წლის განმავლობაში მიღებული შედეგებია: 
1. ამ მიმართულების კვლევებში ჩვენს აქტივობებშია დაზუსტების ტექნოლოგიების 

გამოყენება ბიზნესისა და მენეჯმენტის ამოცანებში: კერძოდ ბოლო წლებში 

ინტენსიურად ვმუშაობთ საინვესტიციო პროექტების შერჩევაში რისკების მინიმიზების 

საკითხებზე. გამოყენებულია OWA-ს ტიპია ახალი აგრეგირების ოპერატორები, მათი 

გამოყენებით  ხერხდება საინვესტიციო და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების  მიღების 

ახალი ტექნოლოგიების დამუშავება და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის 

შექმნა.  

2. შექმნილია პროგრამული პროდუქტი - „გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალური 

სისტემა“, რომელიც დაფუძნებულია აგრეგირების OWA-ს ტიპის ოპერატორების 

გამოყენებაზე. სისტემის დანერგვა მომავალი წლისთვის იგეგმება საბანკო ქსელში. 

3. შესწავლილია OWA-ს ტიპის ოპერატორის შესაძლებლობითი განზოგადოების AsPOWA-ს 

ინფორმაციული ზომები: ORNNES, ENTROPY და სხვა.  მიღებულია პარეტოს ოპტიმუმის 

არსებობის საკმარისი პირობა. აღნიშნული ოპერატორის წონების ვექტორის 

შესაფასებლად შედგენილია და რეალიზებული მათემატუკური დაპროგრამების ამოცანა.  

4. კვლევის საბოლოო მიზანი იყო დაზუსტებადი გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი 

საექსპერტო-ანალიტიკური კომპიუტერული სისტემის ინჟინერია სტრატეგიული 

მენეჯმენტის ამოცანებისთვის. სისტემის შექმნის პროცესში გადაწყდა ისეთი ამოცანები, 

როგორიცაა: 1) საექსპერტო ცოდნის შესაბამისი მონაცემების წარმოდგენის ეფექტური  

საშუალებების ძიება, სისტემის მასშტაბირებადობის  მოთხოვნის გათვალისწინებით; 2) 

სისტემის სრული ობიექტზე-ორიენტირებული დიზაინი და რეალიზაცია; 3) კვლევის 

ფარგლებში განხორციელებული ფუნდამენტური კვლევის შედეგებისა და მეთოდების 

შესაბამისი ალგორითმების რეალიზაცია. 4) მომხმარებლისთვის სისტემის 

შესაძლებლობათა გაფართოების საშუალების მიცემა. 

 samuSaos dasaxeleba samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi 

3 სატრანსპორტო 

მარშრუტიზაციის 

პრობლემები ექსტრემალურ 

და განუზღვრელ გარემოში 

 

პროფ. გია სირბილაძე პროფ. გია სირბილაძე,  ასისტ. 

პროფ. ბიძინა მაცაბერიძე, 

ასისტ. პროფ. ფრიდონ 

დვალიშვილი, 

ასოც. პროფ. ბეჟან ღვაბერიძე, 

ასოც. პროფ. ირინა 

ხუციშვილი, დოქტორი ანა 
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სიხარულიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო პრობლემური ხდება სატრანსპორტო 

საშუალებების (სს) მარშრუტებზე ოპტიმალური გადაადგილების მენეჯმენტი 

ექსტრემალური და გართულებული პროცესების მიმდინარეობის პირობებში. ესენია: 1. 

კატასტროფების, მიწისძვრების, მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების შედეგადდა 

სხვ. დაზიანებულ გეოგრაფიულ ზონებში არსებული სამხედრო,სამედიცინოდა სხვა ტიპის 

ობიექტების ოპტიმალური და უსაფრთხო მომარაგების მენეჯმენტი; 2. ექსტრემალურ და 

რთულ სიტუაციებში სწრაფი რეაგირებისა და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო დახმარების 

დაგეგმვა;3. ექსტრმალურ სიტუაციაში სამხედრო მოქმედებისას სატრანსპორტო 

საშუალებებით ტვირთების გადაზიდვის მარშრუტების სტრატეგიული მენეჯმენტი; 4.  

მჭიდროდ დასახლებულ გეოგრაფიულ ზონებში (ქალაქები და სხვ.) გზებზე გართულებულ 

სიტუაციებში ტრანსპორტით გადატვირთული გზები, სამოქალაქო მიტინგები და 

გაფიცვები, გზებზე მეტეოროლოგიური და სხვა მიზეზებით გამოწვეული ცუდი 

ხილვადობა, მოყინული გზები და სხვ.) სატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტებზე 

ოპტიმალური გადაადგილების მენეჯმენტი და სხვა. 

ამ პრობლემატიკით დაინტერესებული სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციები ცდილობენ 

შექმნან მაღალი სანდოობის ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, 

რომლებიც გაითვალისწინებენ ექსტრემალური სიტუაციებში წარმოქმნილ 

განუზღვრელობებს და მხარდაჭერას გაუკეთებენ სს–ების გადაადგილების ოპტიმალური 

მარშრუტების დაგეგმვას. 

ასეთი ტიპის პრობლემატიკაზე მუშაობისას დეტერმინისტული თუ სტოქასტური  

მოდელების ბაზაზე აგებული სიმულაციური მხარდამჭერი ტექნოლოგიები ხშირად ვერ 

გვაძლევენ სანდო და დამაკმაყოფილებელ შედეგებს საკვლევი ობიექტის სირთულის, 

წინააღმდეგობრივი, ბუნდოვანი და არასაკმარისი ინფორმაციის  ან ობიექტური 

ინფორმაციის სიმცირის გამო, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია მიმდინარე რთული 

სიტუაციებით. პრობლემატიკის სირთულის ზრდასთან ერთად ჩვენი შესაძლებლობა 

გავაკეთოთ სანდო დასკვნები საკვლევი ობიექტების მომავალ ქცევაზე, გარკვეულ ზღვრამდე 

ეშვება, რომლის მიღმაც ინფორმაციის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა სიზუსტე და 

განსაზღვრელობა, ურთიერთგამომრიცხავი ხდება. მნიშვნელოვან როლს იძენს 

პრობემატიკის გადაწყვეტის სისტემური კვლევა და ანალიზი. აუცილებელი ხდება 

შეფასებებში და ანალიზში ჩავრთოთ ექსპერტთა ჯგუფები და მათი ცოდნა, რომელთა 

სუბიექტური მონაცემები მოდელის კონსტრუქციებში წარმოშობს ახალ, სუბიექტურ 

განუზღვრელობას. მოდელირების კლასიკურ მიმართულებათა პარალელურად 

მნიშვნელოვანი ხდება სუბიექტური, ფაზი–განუზღვრელობის დაშვება. ასეთ შემთხვევაში 

აუცილებელია ექსპერტული ცოდნის ინჟინერიის ფაზი-მეთოდებისა და ფაზი-ლოგიკის 

გამოყენება, რაც შესაბამისი მაღალი ღირებულების ავტომატიზირებული სისტემებისა და 

ინტელექტუალური ხელშემწყობი ტექნოლოგიების კონსტრუირებას უზრუნველყოფს.  

საქმე ეხება სატრანსპორტო მარშრუტიზაციის პრობლემატიკას (Vehicle Routing Problem 

(VRP)). მარშრუტიზაციის ამოცანები სკალარული მიზნის ფუნქციის შემთხვევაშიც ე.წ. NP- 

რთულ ამოცანებს განეკუთვნებიან და მათი ამოხსნის ზუსტი ალგორითმები რეალური 

განზომილებების შემთხვევაში არ არსებობს.VRP-ის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მიმართულებაა ფაზი–სატრანსპორტო მარშრუტიზაციის პრობლემატიკა (Fuzzy Vehicle 

Routing Problem (FVRP)). FVRP -ამოცანებმა რთულ და განუზღვრელ სიტუაციებში  უნდა 

უზრუნველყოს  ოპტიმალური მარშრუტების გენერაცია.  
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ამ მიმართულების კვლევის ფარგლებში ვიმყოფებით ამოცანის ჩამოყალიბების ეტაპზე. 

საბოლოო მიზანია შემუშავდეს ახალი FVRP მიდგომა. ეს მიდგომა გაითვალისწინებს ზემოთ 

წარმოდგენილი პრობლემის გადაწყვეტას. აიგება აგრეგირების ახალი ინსტრუმენტი, 

რომელიც გულისხმობს OWA-ს ტიპის ოპერატორების ფაზი-განზოგადოებების აგებას. ეს 

ინსტრუმენტი კი თავის მხრივ უზრუნველყოფს გზებზე გდაადგილების მარშრუტების 

სანდოობის კრიტერიუმების აგებას. რაც FVRP-მიდგომებსა და კვლევებში საერთოდ ახალ 

მიმართულებას მოგვცემს. ამ მიდგომის საფუძველზე შეიქმნება პროგრამული პროდუქტი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ექსტრემალური და რთული მოვლენების შედეგად გზებზე 

გართულებული გადაადგილების გამო სს–თვის ოპტიმალური და სანდო მარშრუტების 

დაგეგმვას. პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქცია იქნება სატრანსპორტო საშუალებათა 

მართვის სახელმწიფო სამსახურებსა, ტვირთების გადაზიდვების კომპანიებსა, 

სადისტრიბუციო ქსელებსა თუ სხვა კონპანიებს შეუქმნას მხარდაჭერა საჭიროების 

შემთხვევაში სწრაფი რეაგირებისა და მნიშვნელოვან გეორაფიულ პუნქტებში ტვირთების 

გადაზიდვის ოპტიმალური მარშრუტების დაგეგმვაში. სისტემაზე მუშაობის პროცესში 

სისტემის მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩართონ 

დარგის ცნობილი ექსპერტები, რათა მათი ცოდნა გამოყენებული იყოს კონკრეტულ 

სიტუაციებში პუნქტებს შორის გადაადგილების შესაძლებლოს ხარისხების შეფასებისა და 

სს–ებისთვის სანდო მარშრუტების აგების მიზნით. პროექტში წარმოდგენილი 

პრობლემისთვის აიგება ახალი ტიპის შესაძლებლობითი კრიტერიუმი - მარშრუტებზე 

გადაადგილების სანდოობის მაქსიმიზაცია. მარშრუტებზე გადაადგილების სიგრძის 

მინიმიზაციის კრიტერიუმთან ერთად შეიქმნება ორკრიტერიალური ამოცანის რეალიზების 

ორ ფაზიანი სქემა. ეს მიდომა წარმოშობს ახალ მიმარულებას  და პერსპექტივებს FVPP-

პრობლემატიკაში. ყოველ მიდგომაში, რომელიც სწავლობს FVRP-ამოცანებს, შეიძლება 

ჩაიდოს ჩვენი ახალი მეთოდოლოგია და იქ აიგოს ახალი კრიტერიუმები და შეზღუდვები. 

რაც მათ შემატებს მეტ სანდოობას ექსტრემალურ და განუზღვრელ გარემოში. 

 samuSaos dasaxeleba samuSaos xelmZRvaneli 
samuSaos Semsruleblebi 

4 ახალი მიმართულება 

ასიმეტრიულ 

კრიპტოგრაფიაში: 

ტროპიკული 

კრიპტოგრაფიისა და 

მატრიცული ცალმხრივი 

ფუნქციის სინთეზი და 

ანალიზი 

ტექნ. მეცნ. დოქტორი, 

პროფესორი,  

ემერიტუს 

პროფესორი  

რიჩარდ მეგრელიშვილი  
 

რიჩარდ მეგრელიშვილი, 

მისი დოქტორანტები: 

მელქისედეგ ჯინჯიხაძე (აკ. 

წერეთლის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

და სოფიო შენგელია 

(სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი) 

და თსუ მათემატიკის  

დეპარტამენტის 

ბაკალავრიატის 

სტუდენტიზურაბ ვაშაკიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

    winamdebare kvleviTi samecniero samuSaos Tematikas da miznebs 
mravalwliani istoria gaaCnia, magram SeiZleba iTqvas, rom miRebuli Sedegebi 
wels Rebulobs garkveuli etapis saxes. 
    saqme is gaxlavT, rom Cvens kvlevebSi Camoyalibda sinTezis da analizis 
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ori damoukidebeli mimarTuleba: tropikuli kriptografia, romelic, ra Tqma 
unda, kerZo amocanis saxiT moicavs matriculi calmxrivi funqciis agebis 

sakiTxs da sakuTriv matriculi calmxrivi funqciis sinTezis amocanaს 
klasikuri ariTmetikis Cveulebriv sistemaSi.  tropikuli kriptografia 

sruliad axalia. is sayovelTaod cnobili ტროპიკული operaciebisgan 

gansxvavebuli არითმეტიკული operaciebis kriptografiaSi gamoyenebis Sedegs 

warmoadgens. Gგasagebia, rom TviT dasaxelebac, “tropikuli kritografia,” 
terminologiuri TvalsazrisiTac axalia. amitom cxadia. rom garda sakuTriv 

ალგებრული სიახლისა, ის მრავალ კრიპტოგრაფიულ საკითხებსაც წარმოქმნის და 

კითხვებსაც აჩენს. Gგარდა ამისა, როგორც კვლევებმა აჩვენა, იგი ხელს უწყობს  

მატრიცული ცალმხრივი ფუნქციის გატეხვის სირთულის გაზრდას და შესაძლოა ის ე.წ. 

გატეხვისგან დამცავ ერთ-ერთ ვარიანტადაც წარმოჩინდეს. ცხადია, რომ აღნიშნულ 

სისტემაში აუცილებელია, რომ პროცედურული მთლიანობა და, კერძოდ, მატრიცათა 

გენერაციის ცნობილი ამოცანაც ახალ ტროპიკულ ოპერაციებს დაექვემდებაროს, რაც ჩვენს 

კვლევებში შესაბამისად არის გათვალისწინებული. 

   მეორე მიმართულება, როგორც აღვნიშნეთ, არის ახალი მატრიცული ცალმხრივი ფუნქციის 

აგება და მისი გამოყენება ღია არხით გასაღების გაცვლისა და სხვა ოპერაციების 

განხორციელების მიზნით. ეს ამოცანაც გლობალური მნიშვნელობისაა, რადგან საუბარია არა 

ცნობილ ფუნქციებზე (კერძოდ, რიცხვთა თეორიაში, როგორც დიფი-ჰელმანისა და რივესტ–

შამირ–ეიდლმენის შემთხვევაში), არამედ ახალი ცალმხრივი ფუნქციის კვლევასა და 

ფორმირებაზე (რა თქმა უნდა, სრულიად მიუღებელია იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტის 

მცირედი იგნორირებაც კი რითიც აღნიშნულმა ავტორებმა სათავე დადუდეს 

ასიმეტრიულ სისტემებს, მაგრამ ფაქტია, რომ თითქმის ორმოცი წელია 1976 წლიდან 

და რეალურად არ არის მიღებული მომქმედი ახალი ცალმხრივი ფუნქცია). თუმცა 

ასევე ფაქტია, რომ ბოლო წლებში ამ მიზნით ჩატარებული შრომების რიცხვი 

საგრძნობლად გაიზარდა. ამის მიზეზი ისიცაა, რომ ახალი ცალმხრივი ფუნქცია 

სასურველია იყოს თავის წინამორბედებთან შედარებით უფრო სწრაფქმედი.  

     როგორც აღვნიშნეთ, ბოლო წლებში გაიზარდა შრომების რაოდენობა სწრაფქმედი 

ალგორითმების მისაღებად.  ჩვენი ახალი ხედვაც  მოექცა მაღალი დონის ჟურნალებისა და 

ცონფერენციების ყურადღების ქვეშ. ასე მაგალითად: ჩემს ელექტრონულ  ფოსტაზე მივიღე  

სავარაუდო მიწვევა ნაშრომის გზავნილის შესახებ პარიზის კონფერენციაზე, რომელიც  

შედგა  29–31 ოქტომბერს (2013). სტატია მიღებულ იქნა ცონფერეციის მიერ, ხოლო თანხის 

გამო ჩემგან უარის შემდეგ, კონფერენციის ორგანიზატორები თანახმა იყვნენ,  გადამეხადა 

მხოლოდ რეგისტრაციის თანხა და ნაშრომს დაბეჭდავდნენ შრომებში და ჟურნალში.  იგივე 

შეიძლება ითქვას სხვა შემთხვევებშიც, რაც ნაწილობრივ აისახა წელს შესრულებულ 

პუბლიკაციებში.   

      მთავარი საკითხი მაინც ის არის, რომ ჩვენს მიერ მიღებული ცალმხრივი ფუნქცია 

არღვევს წონასწორობას, არსებულს სიმეტრიულ  და ასიმეტრიულ სისტემებს შორის და 

ამიტომ მას მოუწევს რთული გზის გავლა, მაგრამ ამ ეტაპზე ორივე მიმართულება მზად 

არის დაელოდოს კრიპტოანალიტიკოსების დასკვნებს.  
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 რთული სისტემების ქცევის 

მოდელირება და მართვა 

 

ასოც. პროფ. 

ტარიელ ხვედელიძე 

ასოც. პროფ. ტარიელ 

ხვედელიძე 
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    2013 წელს კვლევები გაგრძელდა რთული სისტემების ქცევის მოდელების აგებისა და 

შესწავლის მიმართულებით. ასეთი სისტემების მოდელების ასაგებად გამოიყენება 

სპეციალური კლასის როგორც დეტერმინირებული, ასევე ალბათური სტრუქტურის  

სასრული ავტომატები.      

    კვლევის მიზანს წარმოადგენს შემთხვევით გარემოში ისეთი ავტომატების ქცევის 

ალგორითმების აგება და შესწავლა, რომლებიც უმარტივეს სიტუაციებში ფლობენ 

მაქსიმალურად მიზანშეწონილ ქცევას, ხოლო გარემო ავტომატების მოქმედებებზე 

რეაგირებს საპასუხო რეაქციებით, რომლებიც ავტომატის მიერ აღიქმება როგორც ერთ-ერთი 

სახის რეაქცია შემდეგი სამი კლასიდან: სასურველი რეაქციების კლასი, არასასურველი 

რეაქციების კლასი და ნეიტრალური რეაქციების კლასი. ასეთი ავტომატები გარემოსაგან 

მიღებული სიგნალების ანალიზის საფუძველზე რეალიზებას უკეთებენ დასწავლის რაღაც 

ალგორითმს, რომლის შედეგსაც წარმოადგენს რაიმე კრიტერიუმის მიხედვით ოპტიმალური 

მართვის არჩევა.   

                მიღებული შედეგები: 

1. დამტკიცებულია აუცილებელი პირობა სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში სასრული 

სტოქასტური ავტომატების მიმდევრობის ასიმპტოტურად ოპტიმალურობის შესახებ; 

2. განხილულია ტერნარულ ( მოგება, წაგება,ინდიფერენტულობა)   სტაციონარულ 

შემთხვევით გარემოში სასრული ავტომატების   ქცევის ალგორითმები და დადგენილია  

მათი  ქცევის მიზანშეწონილობის პირობები; 

ბინარულ ( მოგება, წაგება) და ტერნარულ  სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში 

სასრული ავტომატების  ქცევის მიზანშეწონილობისა და ასიმპტოტურად 

ოპტიმალურობის შედარებითი ანალიზით დადგენილია, რომ გარემოს პარამეტრებზე 

დამოკიდებულობის მიხედვით სასრული ავტომატების  ქცევა ზოგიერთ შემთხვევაში 

უფრო მიზანშეწონილია ტერნარულ, ვიდრე  ბინარულ სტაციონარულ შემთხვევით 

გარემოში, ხოლო სასრული ავტომატების  ასიმპტოტურად ოპტიმალური მიმდევრობა 

უფრო სწრაფად აღწევს მაქსიმალურ მოგებას ტერნარულ სტაციონარულ შემთხვევით 

გარემოში. 

 samuSaos dasaxeleba samuSaos xelmZRvaneli 
samuSaos Semsruleblebi 

6 გენეტიკური ალგორითმების 

გამოყენება კრიპტოანალიზში 

ასოც. პროფ. 

ზურაბ ქოჩლაძე 

ასოც. პროფ. 

ზურაბ ქოჩლაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

2013 წელს კვლავ გრძელდებოდა მუშაობა გენეტიკური ალგორითმების გამოყენებაზე 

კრიპტოანალიზში. დაიხვეწა ალგორითმი, რომელიც შეიქმნა მერკლი – ჰელმანის 

სისტემის გასატეხად. ალგორითმს დაემატა გენეტიკური ალგორითმი, რომელიც 

გამოიყენება დიოფანტური განტოლების ამოსახსნელად, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა 

ალგორითმის სიჩქარე. ცვლილებები იქნა შეტანილი აგრეთვე ფიტნეს ფუნქციაშიც, რაც 

ასევე აუმჯობესებს ალგორითმის მუშაობას, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მივაღწიეთ 

სასურველ შედეგს. მომავალ წელს გაგრძელდება მუშაობა ამ მიმართულებით. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
 

7 განაწილებული დაგვიანების 

შემცველი ოპტიმალური 

ასისტ. პროფ. ასისტ. პროფ. ფრიდონ 

დვალიშვილი 
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2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

მართვის ამოცანები ფრიდონ დვალიშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

შესწავლილია ინტეგრალური ფუნქციონალის მინიმუმის შეშფოთებებზე უწყვეტად 

დამოკიდებულების საკითხი განაწილებული დაგვიანების შემცველ ოპტომალური მართვის 

ამოცანებში, როდესაც დიფერენციალური განტოლების მარჯვენა მხარის და ფუნქციონალის 

ინტეგრალქვეშა ფუნქციის შეშფოთებები მცირეა ინტეგრალური აზრით. წრფივი 

სისტემებისათვის შესწავლილია საწყისი და შეშფოთებული ამოცანების ოპტიმალური 

ამონახსნების სიახლოვის საკითხი. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
 

8 საწარმოების რეალური 

ტექნოლოგიური პროცესების 

მართვის ხელშემწყობი     

საინფორმაციო სისტემების 

აგება-კირის ღუმელის 

ოპერატიული მართვისათვის 

გადაწყვეტილებების მიღების 

მხარდამჭერი საინფორმაციო 

სისტემის აგება და დანერგვა 

საწარმოში         

ასისტ.პროფ. 

თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი 

ასისტ. პროფ. თეიმურაზ  

მანჯაფარაშვილი, კათედრის 

მაგისტრანტები 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

არამკაფიო ლოგიკისა და არამკაფიო მათემატიკის საფუძველზე ჩამოყალიბებული ცოდნის 

ინჟინერიის მიდგომების საფუძველზე შესაძლებელია დამუშავდეს საწარმოების რეალური, 

რთული ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ხელშემწყობი     საინფორმაციო სისტემების 

აგების თეორიული საფუძვლები. ამ მიმართულებით გრძელდებოდა 2012 წელს დაწყებული 

სამუშაოები. გამოვლინდა, რომ ასეთი ინფორმაციული სისტემების აგებისას გამოყენებული 

ინფორმაცია ყოველთვის არის ობიექტურ–ექსპერტული სახის – ერთის მხრივ ობიექტური 

ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ ტექნოლოგიურ პროცესს აღწერს და რომელიც 

მოცემულია ამ პროცესის ზოგადად აღმწერ სახელმძღვანელოებში და ნორმატიულ–

ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, და მეორეს მხრივ სუბიექტური, ექსპერტული ინფორმაცია, 

რომელიც მიღებული უნდა იქნას კონკრეტული საწარმოს ტექნიკური პერსონალისა და 

ტექნოლოგებისაგან გამოკითხვების საშუალებით. შემდეგ ამ ობიექტურ–ექსპერტული 

ინფორმაციის საფუძველზე ყალიბდება პარამეტრების სია, რომელიც მოცემული საწარმოს 

კონკრეტულ ტექნოლოგიურ პროცესს ახასიათებს. პარამეტრები აუცილებელია ორ ჯგუფად 

დაიყოს: მათი ერთი ნაწილი ახასიათებს ზოგადად ამ ტექნოლოგიურ პროცესს და ყველა 

ანალოგიური საწარმოსათვის პრაქტიკულად ერთნაირია, ხოლო მეორე ნაწილი ახასიათებს 

მოცემულ კონკრეტულ საწარმოს, მისი საწყობების სიდიდეს, ნედლეულის მიღების გზებს, 

პროდუქციის გასაღების სქემებს და ა.შ. პარამეტრების ეს ნაწილი ანალოგიური ტიპის 

საწარმოებისათვის სხვადასხვანაირია და სხვადასხვა ოდენობისაა. ამ ჯგუფებს ჩვენ 

ვუწოდეთ ტექნოლოგიური პროცესის მყისიერად ცვლადი და დროში წანაცვლებით ცვლადი 

პარამეტრები შესაბამისად. შემდეგ არამკაფიო ლოგიკის მიდგომების საფუძველზე 

დამუშავდა ამ პარამეტრების ფაზიფიკაციის სქემები მოძიებული ექსპერტული 

ინფორმაციის საფუძველზე და ფაზი ცოდნის ბაზის (ან ბაზების ნაკრების – ზოგიერთი 

რთული ბუნების ტექნოლოგიური პროცესისათვის) აგების გზები მამდანის ან სხვა 
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2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ცნობილი სქემებისათვის. დამუშავდა ასეთი რთული ტექნოლოგიური პროცესების 

რეალური მართვის განხორციელებისათვის ალგორითმების ჩამოყალიბების სქემებიც 

მართვის ინფორმაციული სისტემის შემდგომი დაპროგრამებისათვის. შედეგად მიღებული 

იქნა მიდგომა, რომელიც საშუალებას იძლევა აგებული იქნას რეალური ტექნოლოგიური 

პროცესის მართვის ან მართვის ხელშემწყობი ინფორმაციული სისტემა ნებისმიერი 

ტექნოლოგიური პროცესისათვის.  

    განვლილ პერიოდში შექმნილი თეორიული მოდელების საფუძველზე მიმართულების 

მაგისტრანტებთან ერთად მიმდინარეობდა მუშაობა რეალური, კონკრეტული 

ამოცანისათვის: ინფორმაციული სისტემის – კირის ღუმელის ოპერატიული მართვისათვის 

გადაწყვეტილებების მიღების მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემის ასაგებად და 

დასანერგად საწარმოში. ეს სამუშაოები მიმდინარეობს შპს „ინდუსტრია კირსა“ და თსუ 

შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. მემორანდუმის მიზანი არის რეალური 

თანამშრომლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო–სამეცნიერო 

დაწესებულებასა და მოქმედ საწარმოს შორის, მეცნიერებისა და ბიზნესის ნამდვილი 

ურთიერთკავშირების დამყარება, ბიზნესის წინაშე მდგარი ფაქტიური ამოცანების 

რეალიზაცია ულტრათამედროვე მიდგომების გამოყენებით.          

     კვლევების მიზანია შეიქმნას ღუმელის მართვისათვის ოპერატიული 

გადაწყვეტილელების მხარდამჭერი სისტემა, რომელიც ოპერატორებს მისცემდა მყისიერ 

რჩევებს სწორი გადაწყვეტილელების მისაღებად, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა 

ღუმელის მართვას, გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობასა და  

    20012 წელს შექმნილია ოპერატიული გადაწყვეტილებების მხარდამჭერი სისტემა 

ღუმელის მართვისათვის არაავარიულ რეჟიმში, ანუ სისტემის პირველი ნაწილი. ის 

ოპერატორებს აძლევს მყისიერ რჩევებს სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად ყველა 

ფაქტორების  გათვალისწინებით, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღუმელის მართვას, 

გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობასა და ხარისხს, ანუ საწარმოს ეხმარება მთავარი 

მიზნის მიღწევაში, მაქსიამლური ეფექტიანობით მუშაობაში და მაქსიმალური ფინანსური 

მოგების მიღებაში. პროცედურა მეორდება ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შემავალი 

პარამეტრების ახალი მნიშვნელობების მიღების შემდეგ. შედეგად ოპერატორს ყოველ 

ნახევარ საათში ეძლევა რჩევა, თუ როგორი ზემოქმედებით ჯობია ღუმელის მდგომარეობის 

შეცვლა (ან იგივე მდგომარეობის დატოვება). ზემოქმედება ხდება სამი სხვადასხვა 

პარამეტრის მიხედვით: გაიშვიათების შეცვლა, საცერის სისწრაფის შეცვლა, ანტრაციტის 

რაოდენობის შეცვლა.  

    2013 წელს შეიქმნა ამ ინფორმაციული სისტემის მეორე, უფრო რთული ნაწილი – 

ღუმელის მართვა ავარიულ რეჟიმში. შედეგად შეიქმნა დასრულებული პროგრამული 

პროდუქტი, რომელიც საინტერესო იქნება რეალურად მომუშავე დიდი და საშუალო 

საწარმოების მენეჯმენტისათვის. ასეთი სისტემების მნიშვნელობა ცხადია; ისინი საწარმოს 

საშუალებას აძლევენ ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობა და მართვა 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესონ, ერთგვაროვანი გახადონ, რაც საწარმოს წარმატებული 

საქმიანობის მყარ გარანტიას წარმოადგენს. შესაძლებელია ასეთი ინფორმაციული სისტემის 

გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესის მმართველი ოპერატორების სწავლებითვისაც. 

შექმნილი პროგრამული პროდუქტი წარმოადგენს windows აპლიკაციას. გამოყენებულია 

პროგრამირების ენა C# და Devexpress-ის კომპონენტები. საინფორმაციო სისტემის მუშაობა 

შემოწმებულია რეალურ წარსულ მონაცემებზე უშუალოდ საწარმოში. ამ შემოწმებამ აჩვენა, 

რომ სისტემა მუშაობს გამართულად. ამგვარად, სისტემის დანერგვის სამუშაოები 

დაწყებულია. 
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 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

 

9 აგენტებზე დაფუძნებული 

მიდგომა აპლიკანტის 

ხასიათის გამოცნობისათვის 

თანამედროვე ინფორმაციული 

მიდგომების გამოყენებით 

ასისტ. პროფ. 

თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი 

ასისტ. პროფ. თეიმურაზ  

მანჯაფარაშვილი, კათედრის 

მაგისტრანტები 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

ბოლო დროს სულ უფრო და უფრო მეტი მკვლევარი იყენებს აგენტებზე დაფუძნებულ 

სიმულაციას სოვიალური მეცნიერებების სხვადასხვა დარგებში, რადგან  აგენტებზე 

დაფუძნებული მოდელირება არის ყველაზე ბუნებრივი გზა ადამიანის ქცევებზე, ემოციებზე 

და განსაკუთრებულობაზე  დაკვირვებისათვის და ანალიზისათვის. ამ ტიპის მოდელები 

უკვე დამუშავებულია რამოდენიმე გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო ცენტრში. მათი 

ძირითადი მიზანია განისაზღვროს აპლიკანტის ტემპერამენტის ტიპი და აღქმის ხერხი. 

ვინაიდან განუზღვრელობის დონე ამ საკითხებში საკმაოდ მაღალია, ჩვენი მიზანია ფაზი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიქმნას ასეთივე ტიპის მოდელები. 

კვლევის პირველი ეტაპი - არსებული მიდგომების მიმოხილვა - განხორციელებულია. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

10 კრიპტოგრაფიულად მედეგი 

ფსევდოშემთხვევითი  

გენერატორის აგება 

ნეირონული ქსელების 

საშუალებით 

ასოც. პროფ. 

ზურაბ ქოჩლაძე 

ასოც. პროფ. 

ზურაბ ქოჩლაძე 

მაგისტრი 

სოფო ბუაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

ნაკადური შიფრები წარმოადგენენ კრიპტოგრაფიის ერთერთ მნიშვნელოვან ნაწილს. 

ნაკადურ შიფრებში გასაღებისა და სპეციალური ალგორითმის საშუალებით ხდება 

ფსევდოშემთხვევითი მიმდევრობის, გასაღებების ნაკადის, გამომუშავება, რომელიც 

ოპერაცია xor-ის საშუალებით იკრიბება ღია ტექსტთან და მიიღება შიფროტექსტი. 

ნაკადური შიფრი აპარატურული შესრულებით ზოგადად უფრო სწრაფია ვიდრე 

ბლოკური შიფრები. ამასთან შესაძლებელია სისტემაში შემოსული თითოეული ბიტის (ან 

ბაიტის) დაშიფვრა და მაშინვე გადაცემა, ამიტომ ეს ალგორითმები ძალიან ხშირად 

გამოიყენება სატელეკომუნიკაციო არხებში ინფორმაციის on-line რეჟიმში (მაგალითად, 

სატელეფონო საუბრების) გადასაცემად. რადგანაც ნაკადურ შიფრებში დაშიფვრის სქემა 

შეიცავს მხოლოდ ერთ მარტივ ოპერაციას, მათი მედეგობა კრიპტოანალიზური შეტევების 

მიმართ მთლიანად განისაზღვრება იმ ფსევდოშემთხვევითი გენერატორის საიმედოობით, 

რომელიც გამოიმუშავებს გასაღებების ნაკადს. 

 კრიპტოგრაფიულად საიმედო ფსევდოშემთხვევითი გენერატორი უნდა 

აკმაყოფილებდეს სამ ძირითად მოთხოვნას. პირველ რიგში მისი გასაღების სიგრძე უნდა 

იყოს საკმარისად დიდი, რათა მოწინააღმდეგ ვერ შეძლოს ძალისმიერი შეტევით იპოვოს 

ის. Aუცილებელია, რომ გამოსასვლელზე მიღებული მიმდევრობა სტატისტიკურად არ 

განსხვავდებოდეს ნამდვილად შემთხვევითი მიმდევრობისგან და მესამე, შეზღუდული 
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გამოთვლითი საშუალებების მქონე მოწინააღმდეგემ ვერ უნდა შეძლოს უკვე 

გამომუშავებული ბიტების საფუძველზე ალბათობით, რომელიც არსებითად 

განსხვავდება  -გან, გამოიცნოს თუ რა იქნება ამ მიმდევრობის შემდეგი გამოსასვლელი 

ბიტი.  

დღეისათვის ყველაზე საიმედოდ ითვლება სირთულის თეორიაზე დაფუძნებული BBC 

და ღშA გენერატორები. ღშA გენრატორი დამშიფრავი გამის გამოსამუშავებლად იყენებს 

დაშიფვრის ცნობილ ღიაგასაღებიან ალგორითმ   RSA-ს, რომლის საიმედოობაც ეფუძნება 

რიცხვთა თეორიაში ცნობილ პრობლემას – რიცხვის ფაქტორიზაციის ამოცანას. ღშA 

გენერატორში მიმდევრობის ყოველი ბიტი გამოითვლება შემდეგი სახით: 

)(mod)( 11 nxxfx b
iii  

  (1). 

ასეთი გენერატორის ერთადერთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაკლს წარმოადგენს 

მისი სისწრაფე. თუ გვინდა რომ გამომუშავებული მიმდევრობა იყოს საიმედო, მოდულის 

ფუძე უნდა იყოს ორი ძალიან დიდი მარტივი რიცხვის ნამრავლი (n-ის ზომა ბიტებში არ 

უნდა იყოს ნაკლები 2048 ბიტზე).   

ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა ნეირონული ქსელები ამ პრობლემის 

გადასაჭრელად. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ დავასწავლოთ ნეირონულ ქსელებს RSA 

გენერატორის მიერ სხვადასხვა საწყისი გასაღებებით გამომუშავებული 

ფსევდოშემთხვევითი მიმდევრობები, შევინახოთ ისინი სპეციალურ გარე 

მოწყობილობაზე და შემდეგ მათი კომბინაციით დავშიფროთ ღია ტექსტი on-line რეჟიმში.   

ამ იდეის შესამოწმებლად ჩავატარეთ ექსპერიმენტი. ავაგეთ მოდიფიცირებული ღშA 

გენერატორი და მივიღეთ ფსევდოშემთხვევითი მიმდევრობები. შემდეგ ავაგეთ სამშრიანი 

ნეირონული ქსელი და დავასწავლეთ ჩვენს მიერ მოღებული ფსევდოშემთხვევითი 

მიმდევრობები. დასწავლას დასჭირდა ძალიან მცირე დრო. მაქსიმუმ ოთხმოცდაათი 

იტერაციის შემდეგ ნეირონული ქსელი ახდენს მიმდევრობის დასწავლას და შემდეგ 

ნებისმიერ შესასვლელ მიმდევრობაზე გამოსასვლელზე იძლევა ამ მიმდევრობას. ჩვენ 

უკვე შეგვიძლია ასეთი სქემების კომბინაციით მოვახდინოთ ღია ტექსტის დაშიფვრა 

რეალურ დროში. მომავალში ჩვენ ვფიქრობთ ავაგოთ ნეირონული ქსელები, რომლებიც 

დაიმახსოვრებენ რეალური ღშA გენერატორის მიერ გამომუშავებულ მიმდევრობებს, 

რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება რეალური სიგრძის ტექსტების დაშიფვრა.    

 

IV publikaciebi 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 ზურაბ ქოჩლაძე თანამედროვე 

კრიპტოგრაფიის 

საფუძვლები 

თსუ გამომცემლობა, 

თბილისი 2013 

495 გვ  
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Anotaciebi 

სახელმძღვანელო შედგება სამი ნაწილისგან. პირველ ნაწილში გადმოცემულია კრიპტოგრაფიის 

წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია. განხილულია კლასიკური კრიპტოგრაფიის ყველა 

ძირითადი ალგორითმები და მათი კრიპტოანალიზის მეთოდები. მოყვანილია კ. შენონის 

სრულყოფილი და იდეალური შიფრების განსაზღვრებები. ნაჩვენებია, რომ არსებობს ერთადერთი 

სრულყოფილი შიფრი – ვერნამის შიფრი. 

მეორე ნაწილში განხილულია თანამედროვე ბლოკური და TBC (Tweakable Block Cipher) ალგორითმები 

და მათი გამოყენების რეჟიმები. ნაკადური შიფრები. ინფორმაციის მთლიანობის დაცვის მეთოდები 

და რეჟიმები. ბლოკური და ნაკადური შიფრების კრიპტოანალიზის მეთოდები. 

მესამე ნაწილში გადმოცემულია ღიაგასაღებიანი კრიპტოგრაფიის ძირითადი პრინციპები, დაშიფვრის 

RSA, მერკლი – ჰელმანის და რაბინის ალგორითმები. გასაღებების ღია არხში გაცვლის დიფი – 

ჰელმანის ალგორითმი. ციფრული ხელმოწერის სტანდარტი DSS. ღიაგასაღებიანი კრიპტოგრაფია 

ელიფსურ წირებზე და გასაღებების მართვისა განაწილების პრობლემები. 

წიგნში ცალკე თავებადაა გამოყოფილი ის მათემატიკური საკითხები (რიცხვთა თეორიის 

ელემენტები, სასრული ჯგუფები და ველები, ელიფსური წირები), რომლებიხ აუცილებელია 
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სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

სტუდენტებისთვის და აგრეთვე ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 
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Anotaciebi 

1-2-3: კვლევითი შედეგების ანოტაციაში აღნიშნული იყო, რომ კვლევითი მიზანდასახულება ორი 

მიმართულებით განვითარდა: ტროპიკული კრიპტოგრაფია და  მატრიცული ცალმხრივი ფუნქციის 

გატეხვისაგან დაცვა, რაც თვისობრივად ელგამალის მიერ დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

ავთენტურობის თავისი ამოცანის განხორციელებისათვის იყო     გამოყენებული. სწორედ ეს 

საკითხებია დაფიქსირებული რიგით მე–3–ე სტატიაში.  მე–2–ე და პირველ სტატიებში შესაბამისად 
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განხილულია მატრიცული ცალმხრივი ფუნქციის საფუძველზე ღია არხის საშუალებით გასაღების 

გაცვლის ალგორითმის განხორციელება და ამ ალგორითმის განხორციელებისთვის მეტად 

მნიშვნელოვანი მაღალი რიგის მატრიცული  სიმრავლის გენერაცია. 

4.  A theorem on the continuous dependence of the minimum of a function with respect to pertubations of the 

right –hand side of a diferential equation and an integrand is proved when perturbations are small in the 

integral sense. 

5. A theorem of the well-posedness is given for the linear with respect to control optimal problem, when 

perturbations of the right-hand side of a differential equation and an integrand are small in the integral 

sense. 
 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

 

 

Gia Sirbiladze Extremal Fuzzy 

Dynamic Systems. 

Theory and 

Applications. 

IFSR International 

Series on Systems 

Science and 

Engineering, Springer, 

 New York- Heidelberg- 

Dordrecht- London, 28, 

2013. 

422 pp. 

anotacia:  

When we want to achieve high effectiveness of intelligent decision support systems, the solution of problems 

pertaining to the identification, optimization, filtration, classification, etc., of the existing models of complex 

dynamic systems plays an important role. In dealing with complex objects, along with the classical methods of 

constructing their stochastic or deterministic models, it becomes necessary to introduce into consideration the factor 

of fuzziness. Fuzziness arises both from expert evaluations and from expert observations in fuzzy time intervals. With 

the growth of the complexity of systems, our ability to arrive at correct decisions comes to a level below which such 

characteristics of information as precision and certainty come into conflict with each other. It frequently happens 

that the exact quantitative analysis of real complex dynamic systems (weakly structurable dynamic systems in our 

case) fails to suit our purposes, and hence we have to turn to the fundamental analytical or heuristic fuzzy methods 

of solution. In that case, adequate automated systems are created by taking the systems approach to the construction 

of models of complex systems with statistical-fuzzy uncertainty. These automated systems form the instrumental 

analytical basis of constructing solution technologies for expert analytical problems. 

    This book presents a new approach to the investigation of weakly structurable dynamic systems (WSDS). The core 

of the approach is the six papers by Gia Sirbiladze published in the International Journal of General Systems 
(Modelling of Extremal Fuzzy Dynamic Systems (EFDS), Parts I–VI: 34, 2, 2005, pp. 107–138; 139–167; 169–198; 35, 

4, 2006, pp. 435–459; 35, 5, 2006, pp. 529–554; 36,1, 2007, pp. 19–58). In contrast to other approaches in which it is 

assumed that the source of fuzziness in dynamic systems is expert knowledge, in our approach both time and expert 

knowledge are considered to be factors that account for fuzzy uncertainty. Prediction or evaluation of the time of a 

complex event occurrence is fuzzy in itself; it is such, for example, in anomalous and monotone processes, 

catastrophes, extreme situations, natural disasters, and so on. The introduction of such a dualized (fuzzy time + expert 
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knowledge) factor of uncertainty in dynamic systems not only enables experts to use their intellectual ability to the 

best advantage in the process of knowledge formalization, but also essentially widens the range of problems that are 

amenable to investigation. 

    Problems arise because processes occurring in society and the environment are imperfect, fuzzy, or extreme; 

relations between the objects of an investigated complex system are of subjective (expert) nature because of the 

scarcity of objective information on the evolution of the system in its respective area. There is a great diversity of 

areas, such as, for example, the economy of developing countries, business, conflictology, sociology, medical 

diagnostics, the management of evacuation processes in disaster-stricken regions, the evaluation of disease incidence 

in regions with an outbreak of an epidemic disease, the study of complex systems in applied physics, and so on. One 

of the accomplishments of this book is the creation of scenarios describing a possible WSDS evolution by the 

methods constructed in the framework of expert-possibilistic theory. Moreover, we propose a few new algorithms for 

the intelligent-possibilistic simulation of anomalous and extreme (monotone) processes. Our main method of 

investigation of dualized uncertainty is fundamental quantitative 

analysis and its use in the modeling of complex dynamic systems. 

 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
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1 

 

 

R. Megrelishvili Several Problems of 

Applied Mathematics 

and Mechanics, Chapter 

19, An One-Way 

Function and Key 

Exchange Algorithms – 

A New Approach to 

Asymmetric 

Cryptography 

Published by Nova 

Science Publishers, Inc.  

New York, 2013, 

pp. 77- 82 

6 

Anotaciebi 

ამ ნაშრომში სპეციალურად უცხოელი მკითხველისთვის აქცენტი დაესმის მატრიცული ალგორითმის 

სწრაფქმედებისა და მატრიცული ოპერაციების რეალიზების საკითხებს, რათა დადებითად წარმოჩინდეს 

მატრიცულ ფუნქციათა უპირატესობა ხარისხოვან ფუნქციებთან შედარებით. 
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Number 1, pp. 

73-82, 2013 

Nova Science 

Publishers, Inc 
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Aაnotaciebi 

1. In this paper we perform the analysis of Dempster-Shafer temporalized body of evidence for the 

construction of more precise decisions based on the expert knowledge valuations. The relation of 

information precision is defined on the bodies of evidence. Negative inaccuracy is defined as the stream of 

rational expert knowledge in Dempster-Shafer temporalized body of evidence. The principle of negative 

inaccuracy is developed, as the maximum principle of non-specificity measure of a body of evidence. 

Corresponding mathematical programming problem is constructed. An example demonstrating the use of 

constructed approach is presented for the decision making problem of the Utility Theory. 

2. The main goal of the work is to create the new type of Fuzzy Prediction Simulation System (FPSS). It will be 

based on the objective time series of populations of studied real evolutionary process and the representations 

of expert knowledge streams which are the inputs of the system. The FPSS must have the high level of 

credibility in the precise decision making and possibilistic scenarios of future evolution of the studied 

process for the wide range of practical problems, such as: business management and economics, information   

management, diagnosis of rare and complex diseases, etc. Development of the FPSS his especially important 

in the developing countries. 

3. The Ordered Weighted Averaging (OWA) operator was introduced by R.R. Yager (Yager, 1988) to provide a 

method for aggregating inputs that lie between the Max and Min operators. In this article a new 

generalization of the OWA aggregation operator – AsFPOWA is presented in the environment of possibility 

uncertainty. Information measures of a new operator - Orness, Entropy, Divergence and Balance are 

introduced. For the problems regarding the fiscal policy of a country several variants of a new aggregation 

operator are used for comparing of decision making results. 

4. A new methodology of making a decision on an optimal investment in several projects is proposed. The 

methodology is based on experts’ evaluations and consists of three stages. In the first stage, Kaufmann’s 

expertons method is used to reduce a possibly large number of applicants for credit. Using the combined 

expert data, the credit risk level is determined for each project. Only the projects with low risks are selected. 

In the second stage, the model of refined decisions is constructed using the new modification of the 
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previously proposed possibilistic discrimination analysis method (Sirbiladze, Khutsisvili, & Dvalishvili, 

2010). This stage is based on expert knowledge and experience. The projects selected in the first stage are 

compared in order to identify high-quality ones among them. The possibility levels of experts’ preferences 

are calculated and the projects are ranked. Finally, the third stage deals with the bicriteria discrete 

optimization problem whose solution makes it possible to arrange the most advantageous investment in 

several projects simultaneously. The decision on funding the selected projects is made and an optimal 

distribution of the allocated investment amount among them is provided. 

5. ეს ჟურნალი 2012 წელს იყო იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალი. ამიტომ გამიზნული იყო მასში  

მიღებული ძირითადი შედეგების დაფიქსირება, რაც დაფიქსირებული იყო არჩილ ელიაშვილის 

სახელობის ინსტიტუტის შრომებში. 
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თ. მ ა ნ ჯა ფა რა შ ვ ილი  ტექნოლოგიური პროცესის 

ოპერატიული მართვისათვის 

გადაწყვეტილებების მიღების 

მხარდამჭერი საინფორმაციო 

სისტემის აგება კირის 

ღუმელის მაგალითზე 

თბილისი, 2013 წლის იანვარი, 

თსუ ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

კონფერენცია. 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

1.  პლენარული მოხსენება წარმოგიდგენთ ახალ მიმართულებას სუსტად სტრუქტურირებადი დინამიკური 

სისტემების (სსდს) ფუნდამენტურ კვლევებსა და ზოგადად, სისტემების მეცნიერების კვლევებში. 

დინამიკური სისტემების კვლევების სხვა მიდგომებისგან განსხვავებით, სადაც ფაზი (შესაძლებლობითი) 

განუზღვრელობის წყაროს ექსპერტი და მისი ცოდნა წარმოადგენს, პლენარული მოხსენება წარმოადგენს 

მიდგომას, როდესაც განუზღვრელობის წყაროს ასევე წარმოადგენს დრო. ფაზი-დროის ფაქტორი 

წარმოაჩენს განუზღვრლობას დინამიკურ სისტემებში, რომელიც ფართო სპექტრი პრობლემების კვლევის 

შესაძლებლობას იძლევა. ფაზი-დროის მიმართ სუსტად სტრუქტურირებადი დინამიკური სისტემების 

კვლევაში დუალური (ექსრემალური) მიდგომა სიახლეა და დღეს ანალოგი არ გააჩნია. ფაზი-პროცესების 

ექსტრემალურობა შესაძლებლობას იძლევა ფაზი-დინამიკური სისტემები და მათი პროგნოზი აღიწეროს 

„გაფართოებული მიმდინარე და შეკუმშული მომავლი“ ფაზი-დროის ინტერვალებში და ამით მივიღოთ 

უფრო სარწმუნო ინფორმაცია ექსპერტზე, მის ცოდნაზე, საკვლევი სსდს-ის მდგომარეობებზე და ა.შ. 

ამით ჩვენ ვაგებთ ახალი ტიპის სტრუქტურებს საექსპერტო ცოდნის ნაკადების ფორმირების, სინთეზისა 

დ ანალიზის ამოცანებში. ახალი შედეგებია მიღებული გავრცობილი მონოტონური ზომების თეორიაში. 

მართვის ელემენტის გათვალისწინებით სსდს-თვის აგებულია ახალი ფაზი-ინტეგრალური მოდელები. 

საიმდო შესაძლებლობითი სცენარები ასევე აგებულია მომავლი დროის ფაზი-ინტერვალებისთვის. ეს 

სცენარები რთული დინამიკური სისტემების კვლევის ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. მეორე მხრივ, 

პროგრამული უზრუნველყოფის ბიბლიოთეკა გადაწყვეტილების მხარდამჭერი ინტელექტუალური 

სისტემებისა და საექსპერტო სისტემების პროექტირების ახალ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. 

2. ნაშრომში წარმოდგენილია OWA –ოპერატორის ახალი განზოგადება. ჩვენი ყურადღება 

მიმართულია OWA –ოპერატორის კონსტრუქციაზე –  AsFPOWA შესაძლებლობით განუზღვრელ 

გარემოში. ახალი ოპერატორის სარგებლობის ილუსტრაციისთვის ფაზი–გადაწყვეტილების 

მიღების მაგალითი განიხილება პოლიტიკურ მანაჯმენტში, სადაც ჩვენ ვიკვლევთ ქვეყანას, 

რომელიც გეგმავს მის ფისკალურ პოლისს შემდეგი წლისთვის. აგრეგირების ახალი ოპერატორის 

რამდენიმე ვარიანტი არის გამოყენებული გადაწყვეტილების მიღების შედარებისთვის. 

3. მოხსენებაში წარმოდგენილია რისკების შემცირების გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი 

ტექნოლოგია კონკურენტუნარიან საინვესტიციო პროექტებს შორის არჩევის შემთხვევაში. 

ტექნოლოგია კომბინირებულია ორი ფაზი–სტატისტიკური მეთოდით, რაც უზრუნველყოფს 

საინვესტიციო პროექტების შეფასების ორ საფეხურს. პირველ საფეხურზე მცირე რისკების მქონე 

პროექტების შერჩევა ხდება ა. კაუფმანის ექსპერტონების თეორიის საფუძველზე.  

მეორე საფეხურზე კეთდება გადაწყვეტილებების დაზუსტება შესაძლებლობითი აგრეგირების  OWA 

ტიპის ოპერატორ AsPOWA–ს გამოყენებით. ეს ინსტრუმენტი გამოიყენება შედარებით 

მცირერიცხოვანი პროექტების შემთხვევაში, რომლებიც შეირჩა პირველ საფეხურზე, მათი 

შედარებისა და მაღალი ხარისხის პროექტების გამოვლენის მიზნით. ბოლოს იქმნება 

რეკომენდაციები კრედიტების გაცემაზე. მოხსენება შეიცავს გამოთვლით მაგალითს, რომელიც 

ასახავს შემოთავაზებული ტექნოლოგიის მუშაობას.   

4-5-6-7:  მე–5–ე ნაშრომი გამორჩეულია იმით, რომ ჩვენი სხვა ნაშრომებისგან განსხვავებით მასში 

განხილულია მეთოდი, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ მაქსიმალური რიგის საწყისი 

მატრიცების მისაღებად.  მე–6–ე და მე–7-ე ნაშრომებში ურადღება გამახვილებულია უფრო 

ფრაქტალურ სტრუქტურებზე და მათ თვისობრიობებზე. 

8. სასრული ავტომატები წარმოადგენენ მეტად მოსახერხებელ ობიექტებს რთული სისტემების 
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მათემატიკური მოდელების ასაგებად. ასეთ სისტემებში მარტივი ობიექტების როლში შეიძლება 

განხილულ იქნეს როგორც დეტერმინირებული, ასევე ალბათური სტრუქტურის  სასრული 

ავტომატები. 

     შემოთავაზებულია სპეციალური  კლასის სტოქასტური ავტომატის კონსტრუქცია (ქცევის 

ალგორითმი) და განხილულია  მისი ფუნქციონირება სამი კლასის რეაქციის  (მოგება, წაგება, 

ინდიფერენტულობა)  სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში. გამოკვლეულია ავტომატის 

ფუნქციონირებასთან ასოცირებული მარკოვის ჯაჭვის მატრიცის სპექტრალური თვისებები, 

რომელთა ცოდნა მეტად მნიშვნელოვანია სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში ავტომატის 

შესაძლებელი ასიმპტოტური ქცევის  ანალიზისათვის. გამოკვლეულია აგრეთვე სამი კლასის 

რეაქციის  სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში სასრული სტოქასტური ავტომატების მიმდევრობის 

კრებადობის საკითხი  და ჩამოყალიბებულია მისი შესაძლებელი ასიმპტოტური ქცევის  სრული 

კლასიფიკაცია.   

9. ნაშრომში აღწერილია გენეტიკური ალგორითმი, რომელიც გამოიყენება ცნობილი მერკლი – 

ჰელმანის ღიაგასაღებიანი სისტემის კრიპტოანალიზისთვის ღია ტექსტის საფუძველზე. შეტევა ღია 

ტექსტის საფუძველზე ნიშნავს, რომ ცნობილია როგორც ღია ასევე დაშიფრული ტექსტების 

წყვილები. შეტევის მიზანს კი წარმოადგენს საიდუმლო გასაღების პოვნა, ან ისეთი ალგორითმის 

შექმნა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას აღვადგინოთ ღია ტექსტი გასაღების გარეშე. ჩვენს მიერ 

შექმნილი ალგორითმი საშუალებას გვაძლევს მივაღწიოთ მიზანს, როდესაც გასაღების ზომა 

პატარაა, მაგრამ როდესაც გასაღების ზომა უახლოვდება რეალური გასაღების ზომას, გადასარჩევი 

ვარიანტების რაოდენობა ისე სწრაფად იზრდება, რომ ალგორითმი ვეღარ ახერხებს რეალურ 

დროში მათ გადარჩევას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ფიტნეს ფუნქცია, რომელსაც იყენებს 

ალგორითმი არაა ოპტიმალური. 

11.  მატრიცულ თამაშებში,  თამაშის მატრიცის ელემენტების ზუსტი მნიშვნელობების დასახელება 

პრაქტიკულად შეუძლებელია, ამიტომ საჭირო ხდება მატრიცის ელემენტების არამკაფიო რიცხვების 

სახით წარმოდგენა. გარდა ამისა, ზოგჯერ შესაძლებელი ხდება მოწინააღმდეგის შესახებ გარკვეული 

პირადი, ფსიქოლოგიური მონაცემების მოპოვება. ასეთი ინფორმაცია, როგორც წესი არის არამკაფიო და 

იგი შეიძლება აღწერილი იყოს არამკაფიო ლინგვისტური ცვლადების საშუალებით. მოხსენებაში 

მოყვანილია არამკაფიო ინფორმაციის შემცველი ანტაგონისტური თამაშებისათვის არამკაფიო შერეული 

სტრატეგიების აგების მეთოდი. განხილულია რიცხვითი მაგალითი არამკაფიო ლოგიკის წესების 

გამოყენებით. 

12. არამკაფიო ლოგიკის წესის გამოყენებით ანტაგონისტური  მატრიცული თამაშისათვის მოყვანილია 

შერეული სტრატეგიების აგების ერთი მეთოდი და შესწავლილია ამოხსნის სტაბილურობის საკითხი. 

13. მიზანი იყო რეალურ საწარმოში – შპს „ინდუსტრია კირში“ კონკრეტული ტექნოლოგიური პროცესის – 

კირის ღუმელის ოპერატიული მართვისათვის გადაწყვეტილებების მიღების მხარდამჭერი 

საინფორმაციო სისტემის აგება ფაზი–ლოგიკის გამოყენებით, შესაბამისი ექსპერტულ–ობიექტური 

ცოდნის ბაზების შექმნის საფუძველზე ღუმელის მუშაობის ყველა შემთხვევისათვის - როგორც 

არაავარიული, ისე ავარიული რეჟიმებისათვის. ოპერატიული გადაწყვეტილებების მხარდამჭერი 

სისტემა ოპერატორებს აძლევს მყისიერ რჩევებს სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად ყველა 

ფაქტორების  გათვალისწინებით, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღუმელის მართვას, გამოშვებული 

პროდუქციის რაოდენობასა და ხარისხს, ანუ საწარმოს ეხმარება მთავარი მიზნის მიღწევაში, 

მაქსიამლური ეფექტიანობით მუშაობაში და მაქსიმალური ფინანსური მოგების მიღებაში. პროცედურა 

მეორდება ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შემავალი პარამეტრების ახალი მნიშვნელობების Excel-ის 

ფაილში მიღების შემდეგ. შედეგად ოპერატორს ყოველ ნახევარ საათში ეძლევა რჩევა, თუ როგორი 

ზემოქმედებით ჯობია ღუმელის მდგომარეობის შეცვლა (ან იგივე მდგომარეობის დატოვება). 

ზემოქმედება ხდება ოთხი სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით: გაიშვიათების შეცვლა, საცერის 

სისწრაფის შეცვლა, ანტრაციტის რაოდენობის შეცვლა, კირის ხელით გამოტვირთვის საჭიროება. 

ტექნოლოგიური პროცესის მართვა საჭიროა ორ სხვადასხვა რეჟიმში: არაავარიულ რეჟიმში და ავარიულ 

რეჟიმში, მართვის შესაბამისი სტრატეგიები სრულიად განსხვავებულია ამ რეჟიმებში. ამიტომ პირველ 

რეჟიმს გააჩნია ერთი ცოდნის ბაზა, ხოლო მეორეს - ორი ცოდნის ბაზა, რომლებიც აგებული იქნა 
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როგორც ექსპერტული გამოკითხვების, ისე ამ ტექნოლოგიური პროცესის მართვის თეორიული 

რეკომენდაციების გამოყენებით.  

     მოცემული ამოცანის პროგრამული რეალიზაცია წარმოადგენს Windows აპლიკაციას საწარმოს 

ოპერატორისთვის. პროგრამა შექმნილია Windows ოპერაციულ სისტემაში .NET framework-ის გარემოში 

C# პროგრამირების ენის გამოყენებით. აგრეთვე გამოყენებულ იქნა მონაცემთა ბაზა MS SQL, ხოლო 

ბაზასთან მუშაობა უზრუნველყოფილია LinqToSQL ტექნოლოგიის გამოყენებით. ადმინისტრატორის 

ინტერფეისის საშუალებით შესაძლებელია სისტემის სხვადასხვანაირი კონფიგურაცია სხვადასხვა 

ტექნოლოგიური პროცესებისათვის, რომლებშიც პარამეტრების რაოდენობები, მიკუთვნების ფუნქციების 

სახეები და სხვა მახასიათებლები სხვადასხვანაირია. 

     ნაშრომით შეიქმნა დასრულებული პროგრამული პროდუქტი, რომელიც საინტერესო იქნება 

რეალურად მომუშავე დიდი და საშუალო საწარმოების მენეჯმენტისათვის ტექნოლოგიური 

პროცესის სამართავად. 

 
 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

2 

 Irina Khutsishvili 

 

 

 

 

 Gia Sirbiladze 

 

New Possibilistic Aggregations for 

Optimal  Valuation  of Credit Risks of 

Investment Projects  

 

 

Possibilistic OWA — type Aggregation 

Operator in the Decision Making 

Problem regarding the Country Fiscal 

Policy. 

 

Euro|Informs 26th European 

Conference On Operational 

Research,  Rome 1-4 July,  2013,  

 

Euro|Informs 26th European 

Conference On Operational 

Research,  Rome 1-4 July,  2013 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

R. Megrelishvili,                      

S. Shengelia 

 

 

 

 

 

R. Megrelishvili,  

S. Shengelia 

Оригинальная матричная 

однонаправленная функция и 

вопросы ее реализации 

 

 

 

 

On the new original one-way matrix 

function 

Conference SAIT, 

System Analysis and Information 

Technologies, Kyiv, Ukraine, 

2013, (Proceedings,  2013, 

pp.465- 

466) 

Conference  ComInt- 2013, 

Computational Intelligence 

(Result, Problems and 

Perspectives), Cherkasy, 

Ukraine, 2013, (Proceedings, pp. 

87-88, 2013) 

5 Кочладзе З., 

Беселия Л. 

Применение генетических 

алгоритмов для криптоанализа 

II Межнародна науково-

технична конференция 

“Обчислюваьный интеллект”, 

М. Черкаси, Украина, 2013 

6 M.Khachidze, 

M.Archuadze, 

The Method of Concept  

Formation for Semantic  

VII International Conference 

Application of Information and 
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G.Besiashvili Search. Communication 

Thechnologies 

23-25 October,Baku, 

Azerbaijan. 

AICT-2013, www.aict2013 

7 P.Dvalishvili 

 

 

One the fuzzy matrix games and their 

solution in mixed strategies 

 

Euro|Informs 26th European 

Conference On Operational 

Research,  Rome 1-4 July,  2013  

moxsenebaTa anotaciebi 
1.  The work proposes a decision support technology to minimize risks while choosing among competitive investment 

projects. The preliminary selection of projects with minor credit risks is made based on Kauffman’s expertons 
method. Then ranking of the chosen projects is made using the new generalization of the Ordered Weighted 
Averaging (OWA) aggregation operator – AsPOWA presented in the environment of possibility uncertainty. 
Mathematical programming problem is constructed for numerical estimation of the vector of weights associated with 
the AsPOWA operator.  

2.  The Ordered Weighted Averaging (OWA) operator was introduced by R.R. Yager  to provide a method for aggregating 

inputs that lie between the max and min operators. In this speech a new generalization of the OWA operator  

AsFPOWA is presented in the environment of possibility uncertainty for the decision making problems regarding the 
political management. Several variants of the new aggregation operator are used for the comparing of decision 
making results. 

5. ნაშრომში აღწერილია გენეტიკური ალგორითმი, რომელიც გამოიყენება ცნობილი მერკლი – 

ჰელმანის ღიაგასაღებიანი სისტემის კრიპტოანალიზისთვის ღია ტექსტის საფუძველზე. 

განსხვავებით თბილისში წარდგენილ მოხსენებისგან, ამ ვარიანტში უკვე დამატებულია დიფანტური 

განტოლების ამოხსნის გენეტიკური ალგორითმი. 

7.  The method of construction of mixed fuzzy strategies for antagonistic games with fuzzy information is considered. 

Using the fuzzy logic rules the numerical example is studied. 

 

 

 

პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა 

I.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  

    კათედრის გამგის მ. შ. ასოც. პროფ. ბიძინა მიდოდაშვილი 

 

I.3. კათედრის შემადგენლობა: ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი კობა 

გელაშვილი, ასოც. პროფ. ბიძინა მიდოდაშვილი, ასოც. პროფ. ირინა 

ხუციშვილი, ასოც. პროფ. ნათელა არჩვაძე,  ასისტ. პროფ. ლიანა 

ლორთქიფანიძე 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

კრებადობის 

შეთანხმებული 

შეფასებები მაღალი 

რიგის სხვაობებით 

დაზუსტების 

მეთოდში 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

SRNSF 31/18 

გ. ბერიკელაშვილი გ. ბერიკელაშვილი, 

ბ. მიდოდაშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი კვლევები:  

     მუდმივკოეფიციენტებიანი ზოგადი სახის ელიფსური განტოლების შესაბამისი  დირიხლეს 

ამოცანისთვის მიღებულია მაღალი რიგის სიზუსტის სხვაობიანი ამონახსნი. 

     საბაზისოდ გამოყენებულია მეორე რიგის სიზუსტის სასრულ სხვაობიანი სქემა. პირველ ეტაპზე 

მიღებული ამონახსნის გამოყენებით აგებულია მაკორექტირებელი შესაკრები სქემის მარჯვენა 

მხარისათვის. დამტკიცებულია კორექტირებული სქემის მაღალი რიგის კრებადობა. კრებადობის რიგი 

შეთანხმებულია ზუსტი ამონახსნის სიგლუვესთან. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები, 

რომლებიც ადასტურებენ ალგორითმის საიმედოობას. 
 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 ახალი ფიზიკის 

სიგნალის ძიება 

ATLAS 

ექსპერიმენტზე 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

SRNSF 13/06 

პროფ. ირაკლი 

მინაშვილი 

გელა დევიძე, 

თამარ ჯობავა,  

ჯემალ ხუბუა,  

მაია მოსიძე, 

ირინა ხუციშვილი,  

გვანცა მჭედლიძე,  

აკაკი ლიპარტელიანი 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი კვლევები:  

1. ტაილ კალორიმეტრის, როგორც ATLAS დანადგარის ერთ-ერთი ქვედეტექტორის, ყოფაქცევისა და 

სტაბილურობის ანალიზი დეტექტორის კონტროლის სისტემის მონაცემების გამოყენებით. 

 2. ტაილ კალორიმეტრის 180 გევი ენერგიის მქონე მიონების მიმართ გამოძახილის ფსევდოსისწრაფეზე და 

სინათლის გამოსავალზე დამოკიდებულების შესწავლა მონტე კარლო სიმულაციის გამოყენებით. 

 3. 2010-2012 წლებში დაგროვილი ATLAS ექსპერიმენტის საწყის მონაცემებზე ტოპ კვარკის FCNC იშვიათი 

დაშლების ძიების მეთოდების განვითარება, მათი შემოწმება და შემდეგ გამოყენება, რაც საშუალებას 

მოგვცემს წინა ექსპერიმენტთან შედარებით მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესოთ FCNC ინსპირირებული 

ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლების მიმართ მგრძნობიარობა. 

4. არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით ინსპირირებული მძიმე კვარკებისა და ლეპტონების 

იშვიათი დაშლების გამოკვლევა სმმ მოდელების ფარგლებში. 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3 

 

 

 

ქართული ენის 

კორპუსის სრული 

(მორფოლოგიური, 

სინტაქსური, 

სემანტიკური) 

ანოტირების 

სისტემა 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გიორგი ჩიკოიძე ლიანა ლორთქიფანიძე, 

ანა ჩუტკერაშვილი,  

ლიანა სამსონაძე,  

მერი გეგეჭკორი,  

ნინო ამირეზაშვილი,  

ნინო ჯავაშვილი,  

შურა ჩადუნელი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

1. ენის კორპუსისთვის  შერჩეული და მოპოვებულია ოთარ ჭილაძის რომანები 

2. ტექსტები გადაყვანილია ტექსტურ ფორმატში 

3. შესწავლილია მეტაანოტირების სტანდარტები 

4. ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზისთვის შემუშავებულია დესკტოპ აპლიკაცია  

5. შედგენილია სიტყვახმარებათა სიები სუბკორპუსის ერთი ავტორის ყველა რომანის მიხედვით  

6. ჩამოყალიბებულია ზმნის რეგულარული სუპერპარადიგმები და შემუშავებულია ზმნური 

სუპერპარადიგმების კლასები 

7. შესწავლილია მორფოლოგიური ანოტირების სტანდარტები  

8. სტანდარტების გათვალისწინებით შეტანილია მარკერები მორფოლოგიური პროცესორის 

ლექსიკონებში 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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საქართველოს 

ლინგვისტური 

პორტრეტი III – 

ქართული 

დიალექტური 

კორპუსის 

მორფოლოგიური 

ანოტირება და 

დიდი დიალექტური 

ლექსიკოგრაფიული 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

მარინა ბერიძე 
ლიანა ლორთქიფანიძე,  

ნარგიზა სურმავა, 

ლია ბაკურაძე, 

მაია ბარიხაშვილი 
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ბაზის შექმნა 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
1. კორპუსში განთავსდა დიალექტური ლექსიკონები და სალექსიკონო მასალები  

2. დამუშავდა  ნახევრადავტომატური ანოტირების კონცეფცია  

3. დამუშავდა ელექტრონული ლექსიკოგრაფიული მასალის საერთო კონკორდანსში ინტეგრირების 

კონცეფცია  

4. ფორმირებულია საერთო კონკორდანსისა და ლექსიკოგრაფიული ელექტრონული ბაზის სტრუქტურა  

5. შეიქმნა ლექსიკოგრაფიული ელექტრონული ბაზა 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

K. Gelashvili,  

L. Alkhazishvili,  

I. Khutsishvili,  

N. Ananiaishvili 

On the modification 

of heavy ball method, 

Proceedings of A. 
Razmadze 

Mathematical 
Institute 

Vol. 161, 

pp. 83-95, 2013 
 

თბილისი 13 

ნაშრომში განიხილება მძიმე ბირთვის მეთოდის ახალი უწყვეტი მოდელი. დეტალურად, თეორიული 

ასპექტების, გეომეტრიული გააზრების და პროგრამული რეალიზაციის თვალსაზრისით ხდება მძიმე 

ბირთვის მოდიფიცირებული ალგორითმის შესწავლა. ახალი მეთოდი უშვებს დამუხრუჭების, გაჩერების, 

აჩქარების შესაძლებლობას. ახალი ალგორითმის პროგრამული რეალიზაცია გაცილებით მოქნილია, აქვს 

პარამეტრების შერჩევის საშუალებები და ტესტებზე სტაბილურად აჩვენებს გაცილებით უკეთეს შედეგებს 

მძიმე ბირთვის მეთოდთან შედარებით. 

2 N.Archvadze, 

M.Pkhovelishvili 

Possibility of Functional 

Programs Verification 

through Application of 

Model Checking, 

Electronic Scientific 
Journal: “Computer 

Sciences and 
Telecommunications”. 

ISSN 1512-1232. 
http://gesj.internet-

academy.org.ge 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

თბილისი 8 

ანოტაცია 

 სტატიაში განიხილება ვერიფიკაციის პრობლემის აქტუალობა, სისტემა Model checking, რომელიც 

http://gesj.internet-academy.org.ge/
http://gesj.internet-academy.org.ge/
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დისკრეტული დინამიური სისტემების ვერიფიკაციისთვის გამოიყენება. კერძოდ, განვიხილება ლოგიკა 

პროგრამული უზრუნველყოფის  მოთხოვნების ფორმალიზაციის მიზნით, მოდალურობის გამოყენება, 

წრფივი ტემპორალური ლოგიკა Linear Temporal Logic და დისკრეტული სისტემების სპეციფიკაციები. 

ასევე განიხილება კრიპკეს სტრუქტურა, როგორც პროგრამის მოდელის წარმოდგენის საშუალება. 

მაგალითებისთვის გამოყენებულია ფუნქციონალური პროგრამები ენა Lisp–ზე და Haskell –ზე მათი 

ვერიფიკაციის მიზნით.  

3 
 

ლ. 

ლორთქიფანიძე, 

ნ. ჯავაშვილი 

მორფოსინტაქტიკური 

მახასიათებლების 

საერთაშორისო 

სტანდარტი ქართული 

ტექსტური კორპუსის 

ანოტირებისთვის, 

საქართველოს 
ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 
არჩილ ელიაშვილის 
მართვის სისტემების 

ინსტიტუტის შრომათა 
კრებული #17 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

თბილისი 9 

 

 

ტექსტური კორპუსების მთავარი დანიშნულებაა ენის ლექსიკასა და გრამატიკაში სამეცნიერო 

კვლევების უზრუნველყოფა. Kორპუსის ანოტირების შედეგად შესაძლებელია ტექსტის შესახებ 

ნებისმიერი ტიპის ანალიტიკური ინფორმაციის მიღება.არსებობს მრავალი საერთაშორისო პროექტი, 

რომელთა მიზანია ენობრივი კორპუსების კოდირებისა და დამუშავებისთვის სტანდარტებისა და 

ინსტრუქციების ჩამოყალიბება. ერთ-ერთი მათგანია სტანდარტი EAGLES (Expert Advisory Group on 

Language Engineering Standards), რომელიც ლინგვისტური კველევებისა და ტექნიკური პროგრამის 

ფარგლებში ევროპული კომისიის ინიციატივით შეიქმნა. მისი მიზანია სტანდარტების წარმოდგენა 

უზარმაზარი ტექსტური რესურსებისთვის, როგორიცაა მაგალითად, კომპიუტერული ლექსიკონები, 

ტექსტური და სამეტყველო კორპუსები. 

ნაშრომში აღწერილია EAGLES სტანდარტის მორფოსინტაქტიკური მახასიათებლები. მოცემული 

სტანდარტის მიხედვით განხილულია ქართული ტექსტური კორპუსის ანოტაციისთვის საჭირო 

ქართული მორფოსინტაქტიკური მახასიათებლებიც.   

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
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1 

 

 

 

Gia Sirbiladze, 

Mikheil Kapanadze 

Anna Sikharulidze,  

Irina Khutsishvili 

and Bezhan 

Ghvaberidze 

Constructions of the 

Temporalized Body of 

Evidence in non-

Probabilistic Theory of 

Utility, 

Georgian International 

Journal of Science and 

technology 

Vol. 6, No. 1, 

pp. 73-82, 2013 

 

 

 

 

Nova Science 

Publishers, Inc. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Gia Sirbiladze, 

Anna Sikharulidze,  

Bidzina 

Matsaberidze, 

Teimuraz 

Manjaparashvili 

Irina Khutsishvili 

and Givi Chachia 

On the New 

Constructions of a Fuzzy 

Predicition Simulation 

System, 

Georgian International 

Journal of Science and 

technology 

Vol. 6, No 1,  

pp. 82-91, 2013 

 

 

 

 

Nova Science 

Publishers, Inc. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 Gia Sirbiladze, 

Irina Khutsishvili 

and Bezhan 

Ghvaberidze 

Multistage decision-

making fuzzy 

methodology for optimal 

investments based on 

experts’ evaluations, 

European Journal of 
Operational Research 

Vol. 232, Issue 1, 

pp. 169-177, 2014 

 

 

 

Elsevier 9 

anotaciebi 

1. In this paper we perform the analysis of Dempster-Shafer temporalized body of evidence for the construction of 

more precise decisions based on the expert knowledge valuations. The relation of information precision is 

defined on the bodies of evidence. Negative inaccuracy is defined as the stream of rational expert knowledge in 

Dempster-Shafer temporalized body of evidence. The principle of negative inaccuracy is developed, as the 

maximum principle of non-specificity measure of a body of evidence. Corresponding mathematical 

programming problem is constructed. An example demonstrating the use of constructed approach is presented 

for the decision making problem of the Utility Theory. 

2. The main goal of the work (in the following named as a project) is to create the new type of Fuzzy Prediction 

Simulation System (FPSS). It will be based on the objective time series of populations of studied real 

evolutionary process and the representations of expert knowledge streams which are the inputs of the system. 

The FPSS must have the high level of credibility in the precise decision making and possibilistic scenarios of 

future evolution of the studied process for the wide range of practical problems, such as: business management 

and economics, information   management, diagnosis of rare and complex diseases, etc. Development of the 

FPSS his especially important in the developing countries. 

3. A new methodology of making a decision on an optimal investment in several projects is proposed. The 
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methodology is based on experts’ evaluations and consists of three stages. In the first stage, Kaufmann’s 

expertons method is used to reduce a possibly large number of applicants for credit. Using the combined expert 

data, the credit risk level is determined for each project. Only the projects with low risks are selected. In the 

second stage, the model of refined decisions is constructed using the new modification of the previously 

proposed possibilistic discrimination analysis method (Sirbiladze, Khutsisvili, & Dvalishvili, 2010). This stage is 

based on expert knowledge and experience. The projects selected in the first stage are compared in order to 

identify high-quality ones among them. The possibility levels of experts’ preferences are calculated and the 

projects are ranked. Finally, the third stage deals with the bicriteria discrete optimization problem whose 

solution makes it possible to arrange the most advantageous investment in several projects simultaneously. The 

decision on funding the selected projects is made and an optimal distribution of the allocated investment 

amount among them is provided. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

S.Kharibegashvili, 

B. Midodashvili 

 

 

 

 

 

 

 

S.Kharibegashvili, 

B. Midodashvili 

On the solvability of one 

boundary value problem 

for one class of semilinear 

second order hyperbolic 

systems, Journal of 
Mathematical Analysis 

and Applications. 
 

One multidimensional 

version of the Darboux 

first problem for one class 

of semilinear 

second order hyperbolic 

systems, Nonlinear 
Differential Equations 

and Applications NoDEA 

J. Math. Anal. 

Appl. 400 (2013) 

345–362 

 

 

 

 

 

 

Nonlinear Differ. 

Equ. Appl. 20 

(2013), 595–619 

 

 

 

 

Elsevier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springer Basel 

AGE 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

anotaciebi 
4. For one class of semilinear second order hyperbolic systems it is considered the Sobolev problem in the conic 

domain of time type which represents a multidimensional version of the Darboux second problem. The questions 

on global and local solvability, uniqueness, and also nonexistence of a solution to this problem are studied.  

5. One multidimensional version of the Darboux first problem for one class of semilinear second order hyperbolic 

systems is investigated. The questions on local and global solvability and nonexistence of a global solution of this 

problem are considered.  
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L.Shetsiruli   

Solution planning problems using Model Checking, 
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Technologies 15-th International Conference SAIT 

2013.  pp. 391. 
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anotaciebi 

6.  განიხილება მოქმედებათა დაგეგმვის ამოცანების ამოხსნის ტექნოლოგია ვერიფიკაციის სისტემის 

Model Checking–ის საშუალებით. მდგომარეობების არეში მოქმედებათა დაგეგმვის ამოცანებს აქვს 

ექსპონენციალური კლასის სირთულე. ძებნის არის ასეთი ზომის გამო აზრი არ აქვს დაგეგმვის 

ამოცანების ამოსახსნელად გამოვიყენოთ სრული გადარჩევა. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად Model 

Checking–ის ტექნიკის გამოყენება წარმოადგენს ერთ–ერთ ყველაზე გავრცელებულ და პერსპეტიულ 

მიდგომას. 

დაგეგმვის ამოცანა შეიძლება წარმოვადგინოთ ასე: გვაქვს მონაცემების სია საწყისი 

მნიშვნელობებით, გვაქვს ოპერატორები, რომლებიც გარდაქმნიან ამ სიას და გვაქვს შედეგი – სია სხვა 

მნიშვნელობით. იდეა მდგომარეობს მასში, რომ ამოირჩეს იმ ოპერატორების თანმიმდევრობა, 

რომელთა შესრულების შედეგად შესაძლოა მიღებული იყოს საშედეგო მნიშვნელობის სია. ამისთვის კი 

გამოყენებულია კრიპკეს სტრუტურები და სხვა ფორმალური მეთოდები, ისე, როგორც ამას Model 

Checking გვთავაზობს. 
 7. განიხილება ორი ფუნქციონალური ენის Lisp და Haskell პროგრამების ვერიფიკაციის საკითხები. ამ 

ენების სტანდარტული რეკურსიული ფუნქციები წარმოდგენილია კუდური რეკურსიული 

ფუნქციებისთვის შექმნილი შაბლობების საშუალებით. ამ ამოცანის გადასაჭრელად შექმნილია 

შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც ენა Lisp–თვის, ასევე Haskell–თვის. შაბლონების 

ვერიფიკაცია სტრუქტურული ინდუქციის მეთოდის საშუალებით იყო დამტკიცებული, საიდანაც 

გამომდინარეობს ამ შაბლონებით წარმოდგენილი ფუნქციების სისწორე.  
 8. განიხილება ქართულენოვანი ინტერფეისის შექმნის ამოცანა სხვადასხვა მოთხოვნების დამუშავების 

მიზნით. კერძოდ, ინტერფეისის შექმნა განიხილება ქართული ენის განმარტებითი - კომბინატორული 

ლექსიკონის ბაზისთვის, რომელიც უკვე შექმნილია და ფუნქციონირებს. სტატიაში აღწერილია სისტემის 

სტრუქტურა და ფუნქციონირების ალგორითმი.  

მიზანია შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც მომხმარებლებს მისცემს მონაცემებთან შეღწევადობის 

მარტივ და მოსახერხებელ საშუალებას ქართულ ენაზე. ეს მექანიზმი იძლევა შემდეგ უპირატესობებს: 

მომხმარებელი მარტივად მიიღებს წვდომას მონაცემთა ბაზასთან, მიიღებს პასუხს ტექსტის შინაარსის 

შესახებ,  მას არ დასჭირდება ხელოვნური ენის SQL–ის შესწავლა, არ დასჭირდება მონაცემთა ბაზის 

სტრუქტურის ცოდნა, არ დასჭირდება მონაცემთა ბაზების მართვის მათემატიკური უზრუნველუოფის 

ცოდნა, მაგალითად, ისეთის, როგორიცაა Microsoft SQL, Oracle და ა.შ.  

ქართულენოვანი ინტერფეის რეალიზება იგეგმება გრაფიკული ინტერფეისის სისტემის შექმნით. 

მომხმარებელი შეკითხვას აკრეფს ამ შეკითხვისთვის გამოყოფილ ველში ნიმუშის შესაბამისად. ნიმუში 

შეიცავს კითხვით სიტყვას და  ერთ–ერთი ველის სახელს.   თუ რამდენიმე ველია, მაშინ შეკითხვა 

შეიცავს და, ან, ან–ან კავშირებს.  

სისტემა ამჟამად რეალიზების ეტაპზეა. იგეგმება მისი დანერგვა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებების ფაკულტეტზე მისი ვერიფიკაციისა და ვალიდაციის 

მიზნით. ეს სისტემა შეიძლება გამოყენებული იყოს ქართულ ენაზე მომუშავე ლინგვისტების მიერ, 

კომპიუტერული და ონლაინ ლექსიკონებისთვის, ასევე დიდი მონაცემთა ბაზებისთვის, ისეთების, 

როგორიცაა საუნივერსიტეტო მონაცემთა ბაზა, მობილური სატელეფონო საინფორმაციო ბაზა და სხვა. 
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Corpus: Problems 
and Prospects 

 

the conference 
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Corpora" will be 
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Language (CLIP)" 

Publishing House 

(In press) 

The Georgian Dialect Corpus is built as a significant segment of the Georgian communicative pattern. It is 

conceived as a sub-corpus of Georgian National Corpus and is designed for a wide interdisciplinary research. 

Since 2006, the project has been funded by Shota Rustaveli National Science Foundation. The Georgian Dialect 
Corpus (GDC), with its structure, provides an opportunity to represent a wide spectrum of regional, temporal and 

stylistic realizations of Georgian linguistic reality. 

The corpus contains texts from all the Georgian dialects (including the data of the dialects spread in Iran, Turkey, 

and Azerbaijan); intensive works for corpus processing of the Laz text collection are under way. 

Currently, we work on the elaboration of the morphological annotation concept. In this process, the first step is 

lemmatization. While automatic lemmatization is an easily solvable and trivial problem in corpora of standard 

languages with exhaustive morphological descriptions, in a dialect corpus containing a comprehensive collection of 

texts up to twenty dialects, we have to deal with rather difficult tasks. It is undertaken manually in most of the 

dialect corpora. 

On the basis of the concept, during a semi-automatic corpus annotation one can effectively apply a lexicographical 

element and a standard language parser. 

In GDC, the lemmatization process is based on the standard form – a dialect lemma and a standard lemma are 

“deemed equal.” Before this, we should naturally provide the level of lemmatization of dialect texts. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ირინა ხუციშვილი შესაძლებლობითი OWA 

ოპერატორის კონსტრუირება 

საინვესტიციო პროექტების 

დაკრედიტების რისკების 

შეფასებებში 
 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 95 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი 

პირველი საფაკულტეტო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 2013 წლის 22-

26 იანვარი, თბილისი 
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moxsenebaTa anotaciebi 
მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო რისკების შემცირების გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი 

ტექნოლოგია კონკურენტუნარიან საინვესტიციო პროექტებს შორის არჩევის შემთხვევაში. 

ტექნოლოგია კომბინირებულია ორი ფაზი–სტატისტიკური მეთოდით, რაც უზრუნველყოფს 

საინვესტიციო პროექტების შეფასების ორ საფეხურს. პირველ საფეხურზე მცირე რისკების მქონე 

პროექტების შერჩევა ხდება ა. კაუფმანის ექსპერტონების თეორიის საფუძველზე.  

მეორე საფეხურზე კეთდება გადაწყვეტილებების დაზუსტება შესაძლებლობითი აგრეგირების OWA 

ტიპის ოპერატორ AsPOWA–ს გამოყენებით. ეს ინსტრუმენტი გამოიყენება შედარებით 

მცირერიცხოვანი პროექტების მიმართ, რომლებიც შეირჩა პირველ საფეხურზე, მათი შედარებისა და 

მაღალი ხარისხის პროექტების გამოვლენის მიზნით. ბოლოს იქმნება რეკომენდაციები კრედიტების 

გაცემაზე. მოხსენება შეიცავს გამოთვლით მაგალითს, რომელიც ასახავს შემოთავაზებული 

ტექნოლოგიის მუშაობას.   

2 

 

ნათელა არჩვაძე განზოგადოებული ფორმები 

სიების დამუშავების 

ფუნქციებისთვის  

ენა Haskell-ში 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 95 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი პირველი საფაკულტეტო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

22–26 იანვარი, 2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 
მონაცემთა სტრუქტურის დასამუშავებლად განზოგადოებული ფორმების, იგივე   ფუნქციების 

შაბლონების, აგება დამახასიათებელია მხოლოდ ფუნქციონალური პროგრამირებისთვის. 

მოხსენებაში ეს ამოცანა განხილულია ენა Haskell-ითვის.  კერძოდ, განხილულია მონაცემების ისეთი 

სტრუქტურა, როგორიცაა მოცემული Aტიპის ელემენტების სია და წარმოდგენილია იგი 

სინტაქსურად ორიენტირებული კონსტრუირების მეთოდის საშუალებით. ეს მეთოდი ბრიტანელი 

მათემატიკოსის ჩარლ ჰუარის მიერ იყო შემოთავაზებული და მდგომარეობს მონაცემთა ტიპების 

კონსტრუირებაში, მათ შორის რეკურსიულად მოცემული ტიპისაც,  ორი მარტივი ოპერაციის-

დეკარტული ნამრავლისა და გაერთიანების საშუალებით. სტრუქტურა “სია” განისაზღვრება 

შემდეგნაირად:  

 List(A)=NIL + ( A  List (A)) 
prefix=constructor List(A) 

head,tail=selector List(A)                                                

isNil, isNonNil=predicate List(A) 

nil, nonNil=parts List(A) 

ჩვენს მიერ შეიქმნა განზოგადოებული ფორმები ენა Haskell–ისთვის კუდური რეკურსიით 

განსაზღვრული ფუნქციებისთვის შენდეგი სახით:  

f [ ] = g1 [ ]  

f ( x : xs ) = g2 ( g3 x ) ( g4 ( f ( g5 xs ) ) )   

აქ  g1, g2, g3, g4, g5 ფუნქციები დამოკიდებულია ამოცანის პირობებზე: 

g1–არის ფუნქცია ცარიელი სიის დასამუშავებლად; g2–არის ფუნქცია, რომელიც აერთიანებს სიის 

თავისა და კუდის დამუშავების შედეგებს; g3–არის ფუნქცია, რომელიც ამუშავებს სიის თავს; g4–არის 

ფუნქცია, რომელიც ამუშავებს არაცარიელი სიის კუდისთვის რეკურსიულ გამოძახებას; g5–არის 

ფუნქცია, რომელიც წინასწარ ამუშავებს არაცარიელი სიის კუდს რეკურსიული გამოძახებისთვის.  

სტრუქტურული ინდუქციის მეთოდით დამტკიცებულია ამ ფორმის ვერიფიკაცია. 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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B. Midodashvili, 

P. Dvalishvili 

Genetic algorithm approach in 

the minimization 

of the risk of financial portfolio 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 95 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი 

პირველი საფაკულტეტო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 2013 წლის 22-

26 იანვარი, თბილისი 

4 გ. ბერიკელაშვილი,  

ბ. მიდოდაშვილი 

The method of corrections with 

higher order differences for an 

elliptic equ¬ation with Dirichlet 

boundary conditions 

IV International Conference of 

the Georgian Mathematical 

Union, TBILISI – BATUMI, 

SEPTEMBER 9 – 15, 2013 

 

moxsenebaTa anotaciebi 
3. In this work we consider the problem of minimization of the risk of financial portfolio. We offer a solution to 

this problem using genetic algorithm. The program compiled in C++ successfully solves the above mentioned 

problem for the given input data. 

4. In this paper the Dirichlet problem is considered for general elliptic equation with constant coefficients. We use 

ordinary O(|h|^2) approximation difference scheme. Using the approximate solution there is received a 

correcting addend for right-hand side of the difference scheme. It is proved that the rate of convergence of a 

solution of the corrected scheme with respect to the discrete L2(ω) norm is of O(|h|^m), if the exact solution is in 

the Sobolev space W_2^m (Ω), m ∈ [2, 4] . 

  

 

 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Irina Khutsishvili 
 

New Possibilistic Aggregations 

for Optimal   Valuation  of 

Credit Risks of Investment 

Projects 

Euro |Informs 26th European 

Conference On Operational 

Research,  Rome 1-4 July,  2013 

moxsenebaTa anotaciebi 
The work proposes a decision support technology to minimize risks while choosing among competitive investment 
projects. The preliminary selection of projects with minor credit risks is made based on Kauffman’s expertons method. 
Then ranking of the chosen projects is made using the new generalization of the Ordered Weighted Averaging (OWA) 
aggregation operator – AsPOWA presented in the environment of possibility uncertainty. Mathematical programming 
problem is constructed for numerical estimation of the vector of weights associated with the AsPOWA operator. 

2 ნათელა არჩვაძე Solution planning problems 

using Model Checking 

The System Analysis and Information 

Technologies 15-th International 
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 Conference SAIT 2013 

კიევი, უკრაინა, 29–31 მაისი 
http://sait.kpi.ua/en/2013  

 
3 ნათელა არჩვაძე Model Checking for Functional 

Programs 

Международная научно-практическая 
интернет-конференция “Современные 
тенденции развития математики и её 

прикладные аспекты». 

დონეცკი, უკრაინა,  21 მაისი 
http://donduet.edu.ua/ru/konf/details/1

68-mizhnarodna-naukovo-praktichna-
internet-konferentsija-suchasni-

tendentsiyi-rozvitku-matematiki-ta-yiyi-
prikladni-aspekti--2013.html 

moxsenebaTa anotaciebi 
2. სამეცნიერო ფორუმში: The System Analysis and Information Technologies 15-th International Conference 

SAIT–2013 მონაწილეობა განხორციელებული (დაფინანსებული) იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მიერ (გრანტი N 013_tr_058 ) მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში.  

დაგეგმვის (planning) ქვეშ გაიგება თანმიმდევრული მოქმედებების აგების პროცესი, რომელსაც 

წინასწარგანსაზღვრულ მიზნამდე მივყავართ. ავტომატური დაგეგმვა – ეს მაღალი სირთულის 

ამოცანაა, ვინაიდან ითხოვს ძებნის სივრცის სრულ გადასინჯვას.  

სხვადასხვა ჯგუფების მიერ დაგეგმვის ამოცანებისთვის შემოთავაზებულია Model Checking-ის 

ვერიფიკაციის ტექნიკის გამოყენება. სისტემა აღიწერა როგორც მდგომარეობათა და გადასვლათა 

სასრული სისტემა და შესამოწმებელი თვისება, რაც არის ვერიფიკაციის სისტემისთვის შესასვლელი 

მონაცემები. ვერიფიკატორი ასკვნის, ან მოცემული თვისება სრულდება, ან იძლევა კონტრმაგალითს, 

რომელზეც შესამოწმებელი თვისება არ სრულდება.  

აღწერილი ტექნიკა გამოვიყენეთ ფუნქციონალური პროგრამის ვერიფიკაციისთვის. იდეა 

მდგომარეობს მასში, რომ მოხდეს დაგეგმვა ფუნქციების იმ თანმიმდევრობების, რომელიც მოცემულ 

საწყის მდგომარეობას (საწყის არგუმენტს) გადაიყვანს მიზნობრივ მდგომარეობაში. 
3.  მონაწილეობა მივიღე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ–კონფერენციის 

„მათემატიკის განვითარებისთანამედროვე ტენდენციები და მისი გამოყენებითი ასპეტების“ მეორე 

სექციის მუშაობაში: „ტექნიკური სისტემების მოდელირება“.  

მოხსენებაში განხილული იყო ფუნქციონალური პროგრამების ვერიფიკაცია Model checking–ის 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით. Lisp და Haskell  პროგრამების ვერიფიკაციის მიზნით ამ ენების 

სტანდარტული ფუნქციები წარმოდგენილია კუდური რეკურსიული ფუნქციებისთვის შექმნილი 

შაბლობების საშუალებით. შაბლონების ვერიფიკაცია სტრუქტურული ინდუქციის მეთოდის 

საშუალებით იყო დამტკიცებული. 
 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

პროგრამული სოფტის 

შემუშავება პრაქტიკული 

ოპტიმიზაციის და თამაშთა 

თეორიის ამოცანების ფართო 

ფიზ. მათ. მეცნ.დოქტორი 

კობა გელაშვილი 

პროფ. კობა გელაშვილი, 

ასოც. პროფ. ლელა 

ალხაზიშვილი,  

http://sait.kpi.ua/en/2013
http://sait.kpi.ua/en/2013
http://donduet.edu.ua/ru/konf/details/168-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsija-suchasni-tendentsiyi-rozvitku-matematiki-ta-yiyi-prikladni-aspekti--2013.html
http://donduet.edu.ua/ru/konf/details/168-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsija-suchasni-tendentsiyi-rozvitku-matematiki-ta-yiyi-prikladni-aspekti--2013.html
http://donduet.edu.ua/ru/konf/details/168-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsija-suchasni-tendentsiyi-rozvitku-matematiki-ta-yiyi-prikladni-aspekti--2013.html
http://donduet.edu.ua/ru/konf/details/168-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsija-suchasni-tendentsiyi-rozvitku-matematiki-ta-yiyi-prikladni-aspekti--2013.html
http://donduet.edu.ua/ru/konf/details/168-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsija-suchasni-tendentsiyi-rozvitku-matematiki-ta-yiyi-prikladni-aspekti--2013.html
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2013 წლის მანძილზე თემატიკის ფარგლებში გრძელდებოდა მუშაობა უპირობო და პირობითი 

ოპტიმიზაციის მეთოდების განვითარებაზე და მოდიფიცირებაზე, წრფივი პროგრამირების და 

მატრიცული თამაშების სპეციფიკის გათვალისწინებით:  

1. ოპტიმიზაციის ამოცანა წრფივი ფუნქციონალისთვის წრფივი შეზღუდვებით, იხსნება 

შეუღლებული გრადიენტების ერთ-ერთი თანამედროვე ალგორითმით (პოლაკ-რიბიერ-პოლიაკი+) 

კვადრატული საჯარიმო ფუნქციით. გაუმჯობესება ხდება საჯარიმო ფუნქციის და მისი 

წარმოებულების მნიშვნელობების გამოთვლის საკითხში, რისთვისაც გამოიყენება ტექნიკა, მსგავსი 

გამეჩხერებულ (sparse) მონაცემებთან მუშაობის მეთოდებისა. ჩვენ ამოვხსენით საშუალო 

მოცულობის (რამდენიმე ათეულის რიგის) ამოცანა, რომელიც ბუნებრივად წარმოიშვა პროფესორ 

გია სირბილაძის ერთ-ერთ კვლევაში.  

ჩვენი სოფტი მუშაობს სწრაფად და საიმედოდ, უფრო სწრაფად ვიდრე ზოგიერთი კომერციული 

ე.წ. სოლვერი. უფრო სწრაფი პროდუქტები, საკმაოდ ძვირია, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში 

არასაიმედოდ მუშაობს (მაგალითად ALGLIB). მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი 

რესურსი მისი გაუმჯობესებისთვის. ჩვენს სოფტში ამოცანის საწყისი ფორმულირება მოქნილია და 

მეგობრული. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, შეუღლებული გრადიენტების მეთოდები 

საშუალებას იძლევა ხსენებული მიდგომა გამოყენებულ იქნას დიდი ზომის ამოცანებისთვის 

(რამდენიმე ათასის რიგის), თუ ფუნქციონალის და შეზღუდვების კოეფიციენტების ვექტორები 

მეჩხერია (ნულების რაოდენობა ერთი რიგით მაინც აღემატება არანულოვან მონაცემებს). 

2. „მძიმე ბირთვი” წარმოადგენს გლუვი ფუნქციის უპირობო მინიმიზაციის  ,  ამოცანის ამოხსნის  

კარგად ცნობილ და საკმაოდ ეფექტურ მეთოდს. ეს მეთოდი თავისი შინაარსით 

მრავალფუნქციურია: იგი გამოიყენება როგორც ”პირველივე” ლოკალური მინიმალის სწრაფი 

მიღწევისთვის, ასევე გლობალური (ან კარგი ლოკალური)  მინიმალის განსაზღვრისთვის.  

მძიმე ბირთვის თემაზე სისტემატურად ქვეყნდება სამეცნიერო ნაშრომები, რაც ადასტურებს მის 

სამეცნიერო აქტუალობას; მძიმე ბირთვის მეთოდი წარმატებით შეიძლება იქნას გამოყენებული 

არაგლუვი ფუნქციების მინიმიზაციისთვის.     

ჩვენს მიერ დამუშავებულია მეთოდის ახალი მოდიფიკაცია, რომელიც უშვებს დამუხრუჭების, 

გაჩერების, ან (პირიქით) აჩქარების შესაძლებლობას. მოდიფიცირებული მეთოდის  

უპირატესობების გამოვლენას ეთმობა გამოქვეყნებული ნაშრომი (იხ. ქვემოთ), რომელიც 

თეორიულ შედეგებბთან ერთად შეიცავს პროგრამული პროდუქტის ტესტირების ძალიან 

დამაიმედებელ შედეგებს. 

3. ჩვენ ვაპროგრამებთ C++ ენაზე, მისი სტანდარტული ბიბლიოთეკების თანამედროვე 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირობითი 

და უპირობო მინიმიზაციის ტესტური ამოცანების მდიდარი კოლექციის არსებობა ამ ენაზე. ასეთი 

კოლექციები არსებობს ფორტრანზე - კარგად ცნობილი CUTest გარემო. არსებობს ამ გარემოს 

ეკვივალენტები AMPL- მოდელერების ენაში (პრინსტონის უნივერსიტეტის 2001 წლის პროექტი, 

http://orfe.princeton.edu/~rvdb/ampl/nlmodels/), და პროგრამირების ენა პითონზე: 

http://pydoc.net/Python/coopr.pyomo/2.5/coopr.pyomo.tests.NL.CUTE.nondia_cute/.  

ამჟამად მზად გვაქვს 40 ტესტი, მათ შორის DIXMAAN A-L, ფუნქციების  იმპლემენტაციის მთლიანი 

ზომა დაახლოებით 27 გვერდია.   

 samuSaos dasaxeleba samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi 
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2 გენეტიკური ალგორითმი და 

მისი გამოყენებები 

ასოც. პროფ.  

ბ. მიდოდაშვილი 

 

ასოც. პროფ. 

ბ. მიდოდაშვილი 

 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

   2013 წლის მანძილზე გრძელდებოდა მუშაობა გენეტიკური ალგორითმის გამოყენების საკითხებზე, 

მათ შორის მათემატიკური დაპროგრამებისა და ოპტიმალური მართვის ამოცანებისათვის. 

განხილულია აგრეთვე გენეტიკური ალგორითმის ოპერატორებისა და პარამეტრების ოპტიმალური 

შერჩევის საკითხები.   

   ფინანსური აქტივების პორტფელის რისკის მართვის ამოცანისათვის წარმატებულად 

გამოყენებულია გენეტიკური ალგორითმის მიდგომა. შემუშავებულია პროგრამა (დაპროგრამების ენა 

C++) რომელიც წარმატებით წყვეტს აღნიშნულ ამოცანას.   

 samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

3 

 

 

 

პროგრამირების ფუნქციონალური ენების 

Model Checking-ის საშუალებით 

ვერიფიკაციის საკითხები 

 

ასოც. პროფ.  

ნათელა არჩვაძე 

ასოც. პროფ. 

ნათელა არჩვაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

კომპიუტერულ მეცნიერებებში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს კომპიუტერული 

პროგრამებისა და სისტემების ვერიფიკაცია, რომელიც პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიას 

მიეკუთვნება.   

ვერიფიკაციის ამოცანის აქტუალობას განაპირობებს ის, რომ ყოველმხრივი კომპიუტერიზაცია 

ადამიანს ხდის დაუცველს და დამოკიდებულს მის მიერვე შექმნილ ტექნიკაზე. ამასთან 

დაკავშირებით, სულ უფრო მნიშვნელოვანი სამეცნიერო და ტექნიკური პრობლემა ხდება  საჭირო 

ხარისხის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა. პროგრამული უზრუნველყოფის ვერიფიკაციას 

ამ ამოცანის გადაჭრის დიდი პოტენციალი აქვს. 

ვერიფიკაცია გულისხმობს: ფორმალურად შემოწმდეს სრულდება თუ არა პროგრამული 

სისტემის ყოფაქცევის ფორმალური მოთხოვნები, რომელიც ფორმალური მოდელითაა 

წარმოდგენილი. 

ვერიფიკაციის დარგში ბოლოდროინდელი მიღწევები დაკავშირებულია მეთოდთან Model 

checking (მოდელების შემოწმება), რომელიც პროგრამების ავტომატური გამართვის, ვალიდაციისა 

და ვერიფიკაციის ამოცანებებისთვის წარმოადგენს ერთ–ერთ ყველაზე გავრცელებულ და 

პერსპეტიულ მიდგომას. Model Checking მეთოდოლოგია მდგომარეობს შემდეგში: პროგრამის 

მოდელზე მოწმდება ტემპორალური ლოგიკის ფორმულებით აღწერილი სისტემის 

ფუნქციონირება.  

შევისწავლეთ რა Model Checking-ის მეთოდოლოგია, ვაჩვენეთ, რომ ფუნქციონალური 

პროგრამების ვერიფიკაცია შეიძლება განხორციელებული იყოს ამ მეთოდოლოგიით, თუ 

გამოვიყენებთ სიებს, ნაცვლად მდგომარეობებისა, რომელიც არ არსებობს ფუნქციონალურ ენებში. 

ძირითადი პრობლემა იყო ის თავისებურება, რაც აქვს ფუნქციონალურ პროგრამას: მას არ აქვს 

მდგომარეობები, ცვლადების აღწერები, მინიჭების ოპერატორი – ანუ არ არის საშუალება 

შეიცვალოს მეხსიერების უჯრედის მნიშვნელობა და სხვა. 
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Model checking–ის მეთოდოლოგიის გამოყენებით ვაჩვენეთ ფუნქციონალური პროგრამების 

ვერიფიკაციის ამოცანის გადაწყვეტის გზა, კერძოდ, Lisp და Haskell პროგრამებისთვის. უფრო 

ზუსტად, მოვახდინეთ ამ ენებზე წარმოდგენილი კუდური რეკურსიული  ფუნქციების და მათი 

კომპოზიციიგან შემდგარი პროგრამების ვერიფიკაცია.  

პროგრამირების ფუნქციონალურ პარადიგმაში მონაცემთა სტრუქტურის ასაგებად 

გამოყენებული მეთოდიკები საშუალებას იძლევა შეიქმნას განზოგადოებული ფორმები 

(ტიპიური ფუნქციის შაბლონები) ამ სტრუქტურების დასამუშავებლად. კერძოდ, სინტაქსურად 

ორიენტირებული კონსტრუირების მეთოდი, რომელიც ბრიტანელი მათემატიკოსის ჩარლ 

ჰუარის მიერ იყო შემოთავაზებული, საშუალებას იძლევა მონაცემების შექმნილი ტიპებისთვის 

ავტომატურად აიგოს ფუნქციის აღწერის ზოგიერთი კარკასი, რომლებითაც დამუშავდება 

მონაცემების შესაბამისი ტიპები. ასეთი კარკასები შეიძლება განხილული იყოს როგორც 

შაბლონები, რომლებიც შეავსებენ აუცილებელი ფუნქციონალურობით. ასეთი შაბლონების 

ზოგადი სახე რჩება უცვლელი, იცვლება მხოლოდ შინაარსი, რომელიც დამოკიდებულია 

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მიზნის ფუნქციის მოთხოვნებით.  

ჩვენს მიერ Lisp და Haskell ენებისთვის შექმნილი იყო სიების დასამუშავებლად განკუთვნილი 

კუდური რეკურსიული ფუნციების ტიპიური შაბლობები და შექმნილი იყო პროგრამული 

უზრუნველყოფა, რომლის საშუალებითაც თითოეული ასეთი ფუნქცია დაყვანილი იყო ტიპიურ 

ფორმებზე. ტიპიური ფორმების ვერიფიკაცია სტრუქტურული ინდუქციის მეშვეობით ჩვენს 

მიერვე იყო დამტკიცებული. აქედან გამომდინარე–ის ფუნქციები, რომლებიც ამ 

ფორმებზე/შაბლონებზე იყო დაყვანილი, ავტომატურად ხდებოდა დამტკიცებული. 

Model Checking–ის ტექნიკის გამოყენებით ასევე გადავწყვიტეთ მოქმედებების დაგეგმვის 

ამოცანა. დაგეგვა არის პროცესი, როდესაც ხდება მოქმედებების ისეთი თანმიმდევრობის აგება, 

რომელსაც მივყავართ დასახულ მიზნამდე. ავტომატური დაგეგმვა წარმოადგენს მაღალი 

სირთულის პრობლემას. მდგომარეობების არეში მას აქვს ექსპონენციალური კლასის სირთულე. 

ცხადია, სწორედ ძებნის არის ასეთი ზომის გამო აზრი არ აქვს დაგეგმვის ამოცანების 

ამოსახსნელად გამოვიყენოთ სრული გადარჩევა. ამ პრობლემის ერთ–ერთი შესაძლო გადაწყვეტაა 

განსაზღვრული პრობლემური გარემოსთვის შევიმუშავოთ რთული ევრისტიკა, რათა ძებნის არე 

შევამციროთ მისაღებ ზომამდე. მკვლევართა განსაზღვრული ჯგუფი გვთავაზობს ტექნიკას Model 

Checking, რომელიც ჩვენს მიერაც იყო გამოყენებული ფუნქციონალური პროგრამების 

ვერიფიკაციისთვის.  

ფუნქციონალური პროგრამა ეს არის რეკურსიული ფუნქცია, ან მათი კომპოზიცია, და შეიძლება 

წარმოვადგინოთ ასე: გვაქვს საწყისი პარამეტრი და ოპერატორები, რომლებიც რომლებიც 

გარდაქმნიან პარამეტრებს. იდეა მდგომარეობს მასში, რომ მოხდეს ამოცნობა თუ რა ტიპისაა 

არგუმენტი, რომელი მოქმედებები შეიძლება გამოყენებული იყოს მის გარდასაქმნელად, რათა 

გამოყენებული იყოს ფორმალური მეთოდები. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
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ქართული ტექსტური 

კორპუსების მენეჯერის 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის შემუშავება 

ასისტ. პროფ. 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

ასისტ. პროფ. 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ქართული ენის კორპუსისთვის შემუშავდა მონაცემთა  მიღების, რელაციურ ბაზებში განთავსების და 

კონკორდანსად წარმოდგენის დესკტოპ–აპლიკაცია 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

5 ქართული ენის ასისტ. პროფ. ასისტ. პროფ. 
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მორფოლოგიური ტეგერის 

შემუშავება 

ლიანა ლორთქიფანიძე ლიანა ლორთქიფანიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ქართული ენის ტექსტებისთვის შემუშავდა მორფოლოგიური ანოტირების  დესკტოპ–აპლიკაცია 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

6 კორპუსის ლინგვისტიკის 

სახელმძღვანელოს შედგენა 

ასისტ. პროფ. 

ლიანა ლორთქიფანიძე, მარინა 

ბერიძე 

მარინა ბერიძე, 

ასისტ. პროფ. 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

  შედგენილია კორპუსის ლინგვისტიკის სახელმძღვანელოს პირველი 6 თავი 

 

 

 

ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა 

I.2. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე 

I.3. კათედრის შემადგენლობა: მოწვეული სპეცილაისტი - მანანა ხაჩიძე, ასოც. 

პროფ. მაგდა ცინცაძე, ასოც. პროფ. ლელა მირცხულავა, ასისტ. პროფ. მაია 

არჩუაძე, ასისტ. პროფ. პაპუნა ქარჩავა.   

 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 

„განათლება 

სამეწარმეო 

შვედეთის 

ინსტიტუტი 

ასისტ.პროფ. ზურაბ 

მოდებაძე 

ზურაბ მოდებაძე 
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საქმიანობისა და 

ინოვაციებისათვის“ 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სტოკჰოლმის 

უნივერსიტეტებს შორის 2012 წლის შემოდგომაზე დადებული ხელშეკრულებით წარმატებით 

მიმდინარეობს საერთაშორისო პროექტი „განათლება სამეწარმეო საქმიანობისა და ინოვაციებისათვის“. 

პროექტის პირველ ეტაპზე გამარჯვებულმა სტუდენტებმა გაიარეს სტაჟირება უკრაინისა და შვედეთის 

წამყვან IT კომპანიებში. 

 
 

IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 
 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 მ.ხაჩიძე, მ.არჩუაძე, 

გ.ბესიაშვილი 

კონცეპტებზე 

დაფუძნებული 

ცოდნის ამოკრეფის 

მეთოდი შეფასებითი 

ტექსტებიდან,  

საქართველოს 
ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 
ა.ელიაშვილის სახ. 

მართვის სისტემების 
ინსტიტუტის 

შრომათა კრებული 

# 17, 2013 5 

ნაშრომში განხიულია  ცოდნის ამოღების მეთოდი შეფასებითი ტექსტებდან. აღნიშნლი მეთოდი 

შემუსავებულია ორი მეთოდის სინთეზის საფუძველზე: ცხადი სემანტიკური ანალიზი (Explicit Semantic 

Analysis - ESA) და ანალიტიკური ევისტიკებს მეთოდი. სტატიაში განიხილება კონცეპტების (მისი 

ატრიბუტების) აღწერის და ცნებს გამოთვლის ახალი და უფრო  მოხერხებული მეთოდი. ეს მეთოდი 

აღწერს კონცეპტებს უფრო კომპაქტურად და სემანტიკურად უფრო ზუსტად. მისი გამოყენება 

შესაძლებელია ცოდნის ბაზის ფორმირების პროცესში.   

2 მ.ხაჩიძე, დ.ხაჩიძე, 

ნ.ხაჩიძე 

სიმსივნურ დაავადებათა 

მიკროკალორიმეტრული  

დიაგნოსტიკის 

მხარდამჭერი 

საინფორმაციო სისტემის 

ლოგიკური სქემა, 

საქართველოს 
ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 
ა.ელიაშვილის სახ. 

# 17, 2013   თბილისი 6 
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მართვის სისტემების 
ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული 

განიხილება სამედიცინო სანფორმაციო სისტმის ფუნქციონირების ძირითადი სტრუქტურა. სტრუქტურის 

ყოველი ლოგიკური ელმენტისათვის შექმნილია შესაბამისი პროგრამული მოდული რომელიც 

უზრუნველყოფს: პაციენტის კლინიკური მონაცემების შეგროვებას (მიკროკალორმეტრიული ანალიზის 

შედეგად მიღებული ანალიზის ჩათვლით); პაციენტის მონაცემების ანალიზს სიმსივნური დაავადების 

დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით. დიაგნოსტიკა ეფუძნება ორ მეთოდს – სიმსივნურ დაავადებათა 

დიაგნოსტიკის ახალი მიკროკალორიმეტრიული მეთოდს და ცოდნის წარმოდგენის ანალიტიკური 

ევრისტიკების მეთოდს.  

3 მ. არჩუაძე, 

მ.ოდილაძე,  

მ. გეგეჭკორი,  

ვ. ბახტაძე,  

თ. ლომინაძე 

ღრუბლოვანი 

გამოთვლების 

განვითარების 

პერსპექტივები 

საგანმანათლებლო 

სფეროში, 

საქართველოს 
ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 
ა.ელიაშვილის სახ. 

მართვის სისტემების 
ინსტიტუტის 

შრომათა კრებული 

# 17, 2013 4 

ნაშრომში განხილულია ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები განათლებასა და 

მეცნიერებაში. ნაჩვენებია ღრუბლოვანი გამოთვლების გამოყენების შესაძლებლობები სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. 

 
 

2) ucxoeTSi 
 
d) statiebi 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtskhulava L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematical 

Model of 

Prediction of 

Reliability of 

Wireless 

Communication 

Networks/IEEE 

Xplore Digital 

Library/ACM 

digital library 

Proceedings of IEEE 

Xplore Digital 

Library 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge, UK. 

UKSim 
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2. 

 

 

 

 

L.Mirtskhulava,   

G. Gugunashvili, 

M. Kiknadze 

 

 

 

Modeling of 

Wireless Networks 

as Queuing System 

 

 

 

Proceedings of the 

World Congress on 

Engineering and 

Computer Science 

2013. Vol. II  

 

WCECS 2013, 23-

25 October, 2013, 

San Francisco, 

USA 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Anotaciebi 
1. The paper is devoted to study and evaluation of data transmission through unreliable wireless channel, 

subjected to distortions on the physical layer. The time between neighbouring failures is distributed 

according to Erlang ratio. The method of enhance of reliability of transmission through unreliable wireless 

channel (WCH) is suggested. 

2. This paper presents the study of special Erlang distribution model in wireless networks and mobile 

computing. We demonstrate that the Erlang family provides more flexibility in modeling that exponential 

family, which only has one parameter. In practical situations, the Erlang family provides more flexibility in 

fitting a distribution to real data that the exponential family provides. The Erlang distribution is also useful 

in queueing analysis because of its relationship to the exponential distribution. To demonstrate the 

applicability of the Erlang distribution, we consider queueing model, represented as wireless channel 

where the interarrival times between failures have the Erlang Distribution.  

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 
1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 მ.ხაჩიძე, მ.არჩუაძე, 

გ,ბესიაშვილი. 

ანალიტიკურ ევრისტიკული 

კონცეპტები სემანტიკური 

ძებნის ამოცანებში 

6 საერთაშორი სამეცნიო 

პრაქტიკული 

კონფერენცია’’ინტერნეტიდა 

საზოგადოება’’6-7ივნისი 2013, 

ქუთაისი, საქართველო, 

კონფერენციისმასალები, 11-14 

გვ. ინსო- 2013. 

www.inso.geE 

ნაშრომში განხილულია კონცეპტების ფორმირების მეთოდი, რომელიც საშუალებას  იძლევა გამოვიყენოთ 

ისინი ინფორმაციის სემანტიკურ ძებნაში. მეთოდი შემუშავებულია ორი არსებული მეთოდის Explicit 

Semantic Analysis (ESA) და ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდების სინთეზის საფუძველზე. სტატიაში 

განხილულია შემოთავაზებული ცნების აღწერის (მისი ატრიბუტების) წარმოდგენისა და კონცეპტების 

გამოთვლის ახალი მეთოდი, რომელიც უფრო მოსახერხებელია და კომპაქტურად და სემანტიკურად 

ზუსტად აღწერს კონცეპტებს. ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებული იქნას კონცეპტუალური ძებნის სხვა 

მეთოდებთან ერთად. 

2 მ.ხაჩიძე, ვ.რაძიევსკი, 

მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა, 

დ.რადძიევსკი 

გარემოს ეკოლოგიური 

მდგომარეობის 

დიაგნოსტირების, 

პროგნოზირების და 

ანალიზის 

საერთაშორი სამეცნიო 

კონფერენცია „ნიკო ნიკოლაძე 

170“. 24-25 სექტემბერი, 2013,  

თბილისი 
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ინტელექტუალური სისტემა 

განიხილიება გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ გარემოს 

ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მისი 

ადეკვატური შეფასებისათვის. ამოცანის გადასაწყვეტად საჭიროა გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის 

პროგნოზირების მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი. შემოთავაზებულია ინტელექტუალური სისტემის 

მოდელი, რომელიც იყენებს მათემატიკური ლოგიკის, ბულის ალგებრის და დისკრიმინაციული 

ანაილიზის მეთოდებს. 

3 მ.არჩუაძე, მ.ხაჩიძე,  

გ.ბესიაშვილი 

ადაპტირებული ქვანტური 

ალგორითმი ინფორმაციულ 

ძებნაში 
 

თსუ ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

კონფერენცია. თბილისი, 2013 

წლის იანვარი 

უკანასკნელ წლებში სულ უფრო იზრდება ინტერესი ქვანტური კომპიუტერებისადმი. შესაბამისად ჩნდება 

ახალი ქვანტური მიდგომები კლასიკური ალგორითმებისადმი, რომელთა ანალოგის არსებობა 

აუცილებლობას წარმოადგენს ქვანტური კომპიუტერის თეორიის განვითარებისათვის. ქვანტური 

მექანიკის მათემატიკური ბაზისი იძლევა საშუალებას მისი გამოყენების შემეცნებით ინფორმატიკის 

ამოცანებში, როგორიცაა: კონცეპტუალური ანალიზი და ინფორმაციული ძებნა. კონცეპტის ფორმირება, 

ინფორმაციული ძებნის ქვანტური მეთოდები, ქვანტური აბურდვა და ინტერფერენცია, სემანტიკური 

მსგავსება არის ის მნიშვნელოვანი თვისებები, რომლებიც განაპირობებენ ახალი ეტაპის დასაწყისს 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ქვანტური 

ინფორმატიკის ამოცანებში უკავია გროვერის ალგორითმს. პრეზენტაციაში განიხილება ქვანტური 

ჯგუფებისა და ქვანტური ლოგიკური გეიტების მათემატიკურ აპარატზე დაფუძნებული ქვანტური 

გამოთვლები, რომლებიც გამოყენებულია არასტრუქტურირებულ მონაცემთა ბაზებში გროვერის ძებნის 

იტერაციული ალგორითმის ერთ-ერთ ვარიანტში. 

4 მ .ცი ნ ც ა ძ ე  არაცხადი ინფორმაცია და 

კანონიკურად შეუღლებული 

არამკაფიო ქვესიმრავლეები 

 

თსუ ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

კონფერენცია. თბილისი, 2013 

წლის იანვარი 

თანამედროვე სამყროში ჩვენ ძირითადად ორი ტიპის განუზღვრელობასთან გვაქვს საქმე, რომლებიც 

დაკავშირებულნიარიან „განუსაზღვრელ“ და „ორაზროვან“ ინფორმაციასთან. პირველი ტიპის 

არამკაფიოობის მოდელირება როგორც წესი ეფუძვნება არამკაფიო სიმრავლეებსა და მათი დასაჯერობის 

ხარისხს. არამკაფიო სიმრავლეებით მოდელირების მთავარი მოუხერხებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის 

ძირითადად ექსპერტულ შეფასებებს ეფუძვნება, ანუ გამოდის რომ შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება 

დამატებითი კრიტერიუმები იმისათვის რომ შევარჩიოთ „სწორი“ ექსპერტი „სწორი“ შეფასებისათვის. 

ჩვენი მოდელი საშუალებას გვაძლევს ავიცილოთ ეს უხერხულობა და მოვახდინოთ „ოპტიმალური“ 

შეფასება. 

5 პ .ქ ა რჩ ა ვ ა  ქვანტური კრიპტოგრაფია: 

პრინციპები, პროტოკოლები 

თსუ ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

კონფერენცია. თბილისი, 2013 

წლის იანვარი 

ნაშრომში განხილულია ქვანტური განაწილებად გასაღებების სისტემების ორი ძირითადი მიმართულება. 

მოცემულია ქვანტური განაწილებადი გასაღებების არსებული პროტოკოლების (BB84, B92, 4+2, 6 

მდგომარეობა, EPR) შედარებითი ანალიზი. 

6 მ .ხ ა ჩ ი ძ ე  ახალი ტენდეციები და თსუ ზუსტ და 
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რეკომენდაციენი 

კომპიუტერული მეცნიერების 

კურუკულუმისათვის 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

კონფერენცია. თბილისი, 2013 

წლის იანვარი 

40 წლია გრძელდება კომპიუტინგში სასწავლო გეგმების (კურიკულუიმების) შემუშავების და დახვეწის 

პროცესი, რომელიც ინიცირებულია და ხორციელდება წამყვანი პროფესიული საზოგადოებების 

Computing-ACM და IEEE-კომპიუტერული საზოგადოების მიერ. კომპიუტინგის სფეროს ზრდასთან 

ერთად იზრდება კურიკულუმის რეკომენდაციები კომპიუტინგში შემავალი ყველა 

მიმართულებისათვის: კომპიუტერული ინჟინერია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ინფორმაციული 

სისტემები და პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია. თსუ-ს პროფესორთა ჯგუფი 2006 წლიდან 

აქტიურადაა ჩართული ამ პროცესში. 2013 წლიდან ACD ახდენს, იმ ცოდნის ერთეულების ხელახალ 

განსაზღვრას, რომელიც წარმოადგენს კომპიუტერული მეცნიერების კურიკულუმისათვის აუცილებელ 

საფუძვლებს. კომპიუტერული მეცნიერების კურიკულუმის შემუშავების პროცესი ურთულესია, თუ 

გავითვალისწინებთ კომპიუტინგის სწრაფად განვითარებად და გაფართოებად არეს და მის 

ურთიერთობას სხვა დისციპლინებთან და მეცნიერების დარგებთან. 
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ზურაბ მოდებაძე 

Performance compatibility of 

IPv6 tunneling over IPv4 

environment 

 

 

 

 

Performance Analysis of Cellular 

Wireless Network by 

Exponential Interarrival Times. 

Poster. 

 

 

 

 

 

სტუდენტების მონაწილეობა 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სფეროს 

პროექტებში 

 

პირველი საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში. ENS-2013. 

Tbilisi. Georgia. 2013 

 

First International Black Sea 

Conference on Communications 

and Networking. Technically 

sposnosered by IEEE 

Communications Society. 

BlackSeaCom 2013. Batumi, 

Georgia, July 3-5, 2013.  

 

პირველი საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში. ENS-2013. 

Tbilisi. Georgia. 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 
7. This paper describes performance analysis of implementation of IPv6 networks in IPv4 environment by 

configuring IPv6 over IPv4 tunnel between five routers. Where the backbone of the network however is still 

based on IPv4 and to make any changes is not allowed. Main task of the given paper is migration process to IPv6, 

choosing most advantageous IPv6 transition mechanisms, interoperation of IPv4 and IPv6 networks. In this paper 

performance analysis aspects of migration and optimization concerns for IPv6 networks. For connectivity IPv6 

tunneling over IPV4 environment is used. All IPv4 addresses have been preconfigured.  OSPFv2 has been 

configured in the IPV4 domain for connectivity between the routers.  

8.  The paper focuses on Performance Analysis and Reliability of Cellular Wireless Networks. It studies quality of 

service (QoS) metrics analysis and deal with reliability issues of wireless cellular networks. The mathematical 

model of data transmission channel assuming that in Wireless Data Transmission Channel (DTC) failures can 
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occur essentially influencing on reliability and data transmission trustworthiness are considered in the paper. 

Third generation wireless systems typically employ adaptive coding and modulation, scheduling, and Hybrid 

Automatic Repeat request techniques to provide high-speed packet data service on the downlink. We propose to 

incorporate frame error rate (FER) and retransmission information as a part of the scheduling decision. In the 

given model it is assumed that there is some time redundancy, the value of which (the number of retransmissions 

of information) is a parameter that allows for optimization. The time between successive failures is distributed 

according to exponential ratio. 
9.    2012 წ ლი ს  ს ე ქ ტე მ ბ რიდა ნ  ს ტოკ ჰ ოლმ ი ს ა  და  ლვ ოვ ი ს  უნ ი ვ ე რს იტე ტე ბ თა ნ  ე რთა დ 

მ ი მ დი ნ ა რე ობ ს  ს ა ე რთო პ როე ქ ტი : „და ს ა ქ მ ე ბ ა  ს ა ი ნ ფორმ ა ც იო ტე ქ ნ ოლოგ ი ე ბ შ ი “. 
ა მ  პ როე ქ ტშ ი  ჩ ა რთული ა  კ ომ პ იუტე რული  მ ი მ ა რთულე ბ ი ს  ბ ა კ ა ლა ვ რი ა ტი ს  
ს ტუდე ნ ტე ბ ი . მ ა თ მ ომ ა ზა დე ს  ს ა მ ი  ქ ვ ე პ როე ქ ტი , რომ ე ლი ც  ა რი ს  გ ა ნ ხ ილვ ი ს თვ ი ს  
გ ა და გ ზა ვ ნ ილი  ს ტოკ ჰ ოლმ ი ს  უნ ი ვ ე რს ი ტე ტშ ი . ა გ რე თვ ე , პ როე ქ ტი  
ითვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ს   ს ტუდე ნ ტთა  გ ა ც ვ ლით პ როგ რა მ ა ს , რომ ე ლი ც  შ ე ი ძ ლე ბ ა  
და მ თა ვ რდე ს  მ ა თი  და ს ა ქ მ ე ბ ით. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ საქართველოს 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს ავტომატიზაციის პროცესი, რომელშიც აქტიურად ჩაერთო 

ჩვენი (კომპიუტერულ მეცნიერებათა) მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტები 2012 წლის 

ოქტომბრიდან. 

კერძოდ, ისინი მუშაობენ open journal system-ზე. ეს არის ღია საჟურნალო სისტემა, სადაც მოხდება 

ელექტრონული ჟურნალების ატვირთვა. ჯერ არცერთი ვერსია არ არის ატვირთული, ვინაიდან 

მიმდინარეობა საიტის ინტერფეისის თარგმნა ქართულ ენაზე და შემდეგ დაიწყება ჟურნალების 

ატვირთვაც. 

გარდა ამისა, ჩვენი სტუდენტები მუშაობენ Drupal-ზე, სწორედ  Drupal-ით არის  ბიბლიოთეკის საიტი 

აწყობილი, ამჯამად აქვთ მე-5 ვერსია და სტუდენტები მუშაობენ მის upgrade-ზე და მე-6 ვერსიაზე 

გადაყვანაზე.  

გარდა ამისა, არის კატალოგები koha , openbiblio , სადაც ხდება წიგნების ატვირთვა,ასევე დასაქმებულები 

არიან ჩვენი სტუდენტები და მუშაობენ მის უფრო გაძლიერებაზე და განვითარებაზე. 

ახალი წლიდან ბიბლიოთეკა აპირებს უამრავი პროექტის ჩატარებას და სიახლეებს ჩვენი ოფიციალური 

საიტი გამოაქვეყნებს. 

გარდა ამისა, ბიბლიოთეკაში არის გადმოწერილი მონაცემთა ბაზების საცდელი ვერსიები. საკმაოდ 

ფართო და ნებიემიერ მეცნიერს თუ სტუდენტს შეუძლია მათი გამოყენება(ბიბლიოთეკის საიტზეა 

ინფორმაცია ამის შესახებ). 
 ბ ი ბ ლიოთე კ ი ს  ს ა ი ნ ფორმ ა ც იო ტე ქ ნ ოლოგ ი ე ბ ი ს  დე პ ა რტა მ ე ნ ტშ ი  მ უშ ა ობ ა  და ი წ ყ ო 

ე რთმ ა  ს ტუდე ნ ტმ ა . და ს ა ქ მ დე ბ ა  რა მ დე ნ ი მ ე  ს ტუდე ნ ტი . 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 Manana Khachidze, Maia 

Archuadze, 

Gela Besiashvili 

The Method of Concept Formation for 

Semantic Search 

23-25 October, Baku, Azerbaijan. 
7th International Conference on 

APPLICATION of 

INFORMATION and 
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COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

The article considers the method of forming concepts forming can be used in semantic search of information. The 

said method has been worked out by way of synthesizing two existing methods:  Explicit Semantic Analysis (ESA) 

and analytical heuristics. The article examines a new and more convenient method for describing a concept (its 

attributes) and for calculating concepts. This method describes concepts more compactly and semantically more 

precisely.   The described method together with other methods can be used in conceptual search.   

2 Manana Khachidze, Paata 

Kervalishvili  

 

Quantum Information Technology and 

Modeling of Disasters 

6-8 November, 2013, Iasi, 

Romania, Advanced Research 

Workshop NATO.  Improving 

Disaster Resilience and 

Mitigation - New Means and 

Tools, Trends. 

In the modeling process of big systems such as different disasters one of the main points is data collection: data 

quantity and quality, its manifold and accuracy. The modeling of this kind of processes includes: data mining and 

recognition (creation of data base), data processing and treatment (knowledge base preparation), and elaboration of 

conclusions.  

The quantum information technologies permit by conducting of quantum imagination of data to collect much 

bigger, manifold and precise information as well as quantum data bank creation, which should be effectively treated 

by usage of relevant quantum algorithms. As result the quantum computing process will be performed, and on this 

basis the relevant conclusions will be elaborated. For creation of quantum data base the two methods will be 

conducting: One is based on quantum numbers usage for performing of different parametrical values (attributes of 

data base), and second, where the data base will be presented as its quantum model.  Taking into account the 

quantum and multi parametrical nature of disasters for their clear and precise modeling it is necessary to combine 

above mentioned two approaches, and jointlyquantum search algorithms and quantum query algorithms as well. 
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Mathematical Model of 

Prediction of Reliability of 

Wireless Communication 
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Packet data mobility management 

in Wireless Cellular Networks 

 

 

 

An introduction to 3G core 

network architecture: Power 

control 

 

 

 

An introduction to 3G core 

UKUKSim-AMSS 15th 

International Conference on 

Modeling and Simulation. 

IEEE UKSim2013. Cambridge 

University, Emmanuel College, 

10-12 April 2013.  

 

Computer Laboratory Digital 

Technology Group (DTG) 

Meetings. University of 

Cambridge. Cambridge, UK. 26 

August 2013. 

 

Computer Laboratory Digital 

Technology Group (DTG) 

Meetings. University of 

Cambridge. Cambridge, UK. 19 

August 2013. 

 

Computer Laboratory Digital 
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Lela Mirtskhulava 

 

 

 

ზურაბ მოდებაძე  

 

 

network architecture: The open 

architecture of the  

 

 

 

Modeling of Wireless Networks as 

Queuing System 

 

 

საქართველოს გრიდ-

სამეცნიერო ქსელი 

Technology Group (DTG) 

Meetings. University of 

Cambridge. Cambridge, UK. 12 

August 2013. 

 

World Congress on 

Engineering and Computer 

Science 2013. San Francisco, 

USA, 23-25 October, 2013. 

მე-14 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი ბირთვულ 

ელექტრონიკასა და 

კომპიუტინგში, ქ. ვარნა, 

ბულგარეთი,  

9-16 სექტემბერი, 2013. 

3. The paper is devoted to study and evaluation of data transmission through unreliable wireless channel, subjected to 

distortions on the physical layer. The time between neighbouring failures is distributed according to Erlang ratio. 

The method of enhance of reliability of transmission through unreliable wireless channel (WCH) is suggested. 

4. The general packet radio system (GPRS) provides packet radio access for mobile Global System for Mobile 

Communications (GSM) and time-division multiple access (TDMA) users. In addition to providing new services 

for today’s mobile user, GPRS is important as a migration step toward third-generation (3G) networks. GPRS 

allows network operators to implement an IP-based core architecture for data applications, which will continue to 

be used and expanded for 3G services for integrated voice and data applications. 

GPRS due to its wireless infrastructure is characterized with the following benefits: open architecture, IP 

services, same infrastructure for different air interfaces, integrated telephony and internet infrastructure, leverage 

industry investment in IP and service innovation independent of infrastructure. 

Mobility management is one of the major functions of a GPRS. In this talk the tasks of mobility management 

(paging, attach, detach), Packet Data Protocol (PDP) context handling, intra- and inter- SGSN routing area update 

are discussed. 

5. Efficient power control reduces the interference in the whole network (increases capacity) and at the same time 

reduces the transmission power (increases battery lifetime of the mobile). Power control is the most important 

element in DS-CDMA, in particular on the uplink because many users access and use the same frequency and 

bandwidth at the same time, there is interference between the users. In the given seminar, As spreading and 

modulation have been explained, the following basic aspects of Power Control in Direct Sequence Code Division 

Multiple Access (DS-CDMA) are discussed below: Open-loop power control, Inner-loop power control, Inner-loop 

(slow) power control, Uplink power control, Downlink power control, a possible algorithm for initial power 

calculations. 

6. Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) is a 3rd generation Mobile Communication System. It is a 

system where the telecom, computer and media industry converges. The WCDMA network is be a multi-service 

“network of networks ”, providing both traditional telecommunications services and new Internet based services 

over the same network. W-CDMA is a third-generation mobile wireless technology that promises much higher 

data speeds to mobile and portable wireless devices than commonly offered in today’s market. The present seminar 

discusses the open architecture of the WCDMA Core Network ensuring a smooth migration from the existing 2G 

systems to the technologies of tomorrow. WCDMA will be realized by the introduction of the WCDMA Radio 

Access Network (RAN) to the enhanced GSM Core Networks. The reason for the popularity of spread spectrum 

http://talks.cam.ac.uk/talk/index/46396
http://talks.cam.ac.uk/talk/index/46396
http://talks.cam.ac.uk/show/index/9808
http://talks.cam.ac.uk/show/index/9808
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technique is addressed and the evolution of WCDMA over CDMA is also pointed out. The protocol architecture of 

WCDMA and the compatibility of existing GSM system with WCDMA system are also discussed in brief. 

7. This paper presents the study of special Erlang distribution model in wireless networks and mobile computing. We 

demonstrate that the Erlang family provides more flexibility in modeling that exponential family, which only has 

one parameter. In practical situations, the Erlang family provides more flexibility in fitting a distribution to real 

data that the exponential family provides. The Erlang distribution is also useful in queueing analysis because of its 

relationship to the exponential distribution. To demonstrate the applicability of the Erlang distribution, we 

consider queueing model, represented as wireless channel where the interarrival times between failures have the 

Erlang Distribution.  

8. Georgian Research and Educational Networking Association - GRENA founded in 1999. GRENA is union of next 

members: Tbilisi State University, Georgian Technical University, Ilia State University, Tbilisi State Medical 

University, Georgian State Agricultural University, Georgian National Academy of Sciences and Open Society - 

Georgia Foundation. GRENA is running Cisco Regional Networking Academy, Distance Learning Center, GRID 

distributed computing facility incorporated in the European GRID Infrastructure and Computer Emergency 

Response Team (CERT). Development of projects is being carried out in cooperation with universities with the 

support of European Commission, NATO Science Programme, Open Society - Georgia Foundation and 

International Science & Technology Center. 

Also the current paper contains information about: GRENA Research Network, GRENA Services, Relations 

with Pan-European Research Network GEANT, Current Projects, Education Program. Here are presenting 

information about new project - Development of Grid Infrastructure and Services to Support Research 

Communities in Georgia, where the partner of GRENA is Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 ინფრომაციის ძებნის 

ადაპტური ალგორითმის 

შემუშავება 
 

მანანა ხაჩიძე მაია არჩუაძე, გელა 

ბესიაშვილი, მაგდა ცინცაძე, 

პაპუნა ქარჩავა 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

ინფორმაციის ძებნა ინფორმაციული ტექნოლოგიის ერთერთ უდიდიეს ამოცანას წარმოადგენს. ეს 

ამოცანიდან  ვიკვლევთ ორ ქვეამოცანას: 1. ინფორმაციის ძებნის შედეგის სემანტიკური სიზუსტის 

უზრუნველყოფა, 2. ინფორმაციის ძებნის სისწრაფის უზრუნველყოფა. მონაცემთა სტრუქტურირება 

და რანჟირება წარმოადგენს ერთერთ საკითხს რომელიც ორივე ქვე ამოცანისათვის მნიშვნელოვანია.  

ამ მიმართულებით მიღებული გვაქვს შედეგები წინა წლების კვლევებიდა. 2013 წელს გაგრძელდა 

მუშაობა  მიღებული შედეგების პრაქტიკული ალგორითმების შესამუშავებლად სარგებლიანობის და 

გამოყენების მიმართიულებით. 

1. ინფორმაციის ძებნის შედეგის სემანტიკური სიზუსტის უზრუნველყოფა - შემნუშავდა 

არასტრუქტურირებული მონაცემების სტრუქტურირების მეთოდი, რომელიც ორ მეთოდის 
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გაერთინაბით მიიღება - კონცეპტების ფორმირების ანალიტტიკური ევრისტიკების მეთოდი და 

სემანტიკური ანალიზის მეთოდი. მიღებული მეთოდი საშუალებას იძლევა შეიქმნას 

კონკრეტული „ცნების“ აღმწერი „სტრუქტურირებული სემანტიკური კონცეპტი“, რომელის 

გამოყენება შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის ძებნის ალგორითმებში სემანტიკურად 

რელევანტური ტექსტების ძიებაში. 

2. ინფორმაციის ძებნის სისწრაფის უზრუნველყოფა - ძებნის სისწრაფის გაზრდის მიზნით 

შემუსავდა ადაპტური ქვანტური ალგორითმი, რომელიც ძებნის საწყისად იყენებს 

„სტრუქტურირებულ სემანტიკურ  კონცეპტს“ და მის ქვანტურ წარმოდგენას. კონცეპტის 

ქვანტური წარმოდგენა საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ ქვანტური ძებნის ალგორითმი, 

რომელიც დროს 2n -დან  n2-მდე ზრდის. 

ამჟამად მიმდინარეობს ჩვენს მიერ შემუშავებული მეთოდის მასშტაბული შემოწმებისსათვის 

„საცდელი პოლიგონის“ მომზადება, რაც გულისხმობს ქართულენოვანი ტექსტების ბაზის შექმნას და 

მათ განთავსებას სერვერზე. 

(კვლევები მიმდინარეობს პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ფარგლებში. კვლევას ცალკე 

სახელმწიფო დაფინანსება არ გააჩნია.)   

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 ქვანტური მოდელების 

გამოყენება დიდი სისტემების 

მოდელირებაში 

მანანა ხაჩიძე მაია არჩუაძე, გელა 

ბესიაშვილი, მაგდა ცინცაძე, 

პაპუნა ქარჩავა 

 
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

2013 წელს დაიწყო მუშაობა ქვანტური მოდელირების მიმართულებით არაფიზიკის 

ამოცანებისათვის. კვლევის ძირითად ობიექტად განიხილება ე.წ. დიდი სისტემები, სახელდობრ 

კატასტროფები. ნებისმიერი დიდი სისტემის მოდელირებაში, მათ შორის ისეთის როგორიცაა 

კატასტროფები, წამყვანი ადგილი უკავია მონაცემებს: მათ რაოდენობას, მრავალფეროვნებას და 

სიზუსტეს. მოდელირების პროცესი წარმოდგება, როგორც მონაცემების შეგროვება (მონაცემთა ბაზის 

შექმნა), მონაცემების დამუშავება (ცოდნის ბაზის შექმნა) და დასკვნის გაკეთება. ქვანტური 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მონაცემთა ქვანტური წარმოდგენით 

შეგროვდეს ინფორმაციულად უფრო მოცულობითი, მრავალფეროვანი და ზუსტი, ამავდროულად 

კომპაქტური,  ქვანტური მონაცემთა ბაზა; მოხდეს ამ ბაზის სწრაფი და ეფექტური დამუშავება 

ქვანტური ალგორითმების საშუალებით;  ქვანტური გამოთვლების დახმარებით გაკეთდეს დასკვნა. 

ამოცანა დაიყო სამ ნაწილად:  

 დიდი სისტემის აღმწესი მონაცემებთა ბაზის (ძირითადი სტრუქტურული ჩარჩოს) 

შემუშავება; 

 მონაცემების დამუსავების ალგორითმის შემუშავება; 

 კატასტროფის შედეგების შეფასების მეთოდების შემუსავება. 

 

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოები მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის შესამუშავებლად. 

გამომდინარე კვლევის გამოყენებითი არიდან აქცენტი კეთდება სისტემის აღწერაში 

არატრადიციული ტიპის მონაცემების გამოყენებაზე - სისტემის აღმწერი პარამეტრების 

მნიშვნელობების ქვანტური წარმოდგენა. შემუშავებულია მონაცემების უნიფიცირების ალგორითმი, 

რომელიც საშუალებას იძლევა ნებისმიერი ტიპის მონაცემი დაყვანილ იქნას ქვანტურ წარმოდგენაზე. 

ასეთი სახის მონაცემებისათვის მუშავდება ქვანტური მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა.   

(კვლევები მიმდინარეობს პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ფარგლებში. კვლევას ცალკე 

სახელმწიფო დაფინანსება არ გააჩნია.)   
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თეორიული ინფორმატიკის კათედრა 

I.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  
                        კათედრის გამგის პროფ.  ალექსანდრე გამყრელიძე 

I.3. კათედრის შემადგენლობა: პროფ, ალექსანდრე გამყრელიძე, ასოც.პროფ. ბეჟან 

ღვაბერიძე, ასოც.პროფ. ლელა ალხაზიშვილი, ასოც. პროფ. რევაზ ქურდიანი, ასისტ. 

პროფ. გურამ კაშმაძე, ასისტ. პროფ. მედეა იორდანიშვილი 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

ამოზნექილი 

ტოპოლოგია: 

მრავალწახნაგების 

კატეგორიულ-

ალგორითმული 

კვლევა 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

იოსებ გუბელაძე 

(სან ფრანცისკო) 

ალექსანდრე 

გამყრელიძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

შემუშავებული და იმპლემენტირებულია მრავალწახნაგთა ჰომ-კომპლექსების გამოთვლის ახლებური 

მიდგომის პრინციპები და მასთან დაკავშირებული ალგორითმები 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 ალგორითმები 

დაბალგანზომილებია

ნ ტოპოლოგიაში: 

გრაფთა ინვარიანტები 

Universität des 

Saarlandes (გერმანია) 
 

Günter Hotz (გერმანია) 

ალექსანდრე 

გამყრელიძე 

Günter Hotz 

ალექსანდრე 

გამყრელიძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
შემუშავებულია გრაფთა ახლებური ინვარიანტები, იმპლემენტირებულია მათი გამოთვლისთვის საჭირო 

ალგორითმები და წარმოდგენილია პრაქტიკული შედეგები 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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3 

 

 

 

 

ჰომოლოგიური და 

კატეგორიული 

მეთოდები 

ტოპოლოგიასა, 

ალგებრასა და 

სტეკების თეორიაში 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

თეიმურაზ 

ფირაშვილი 

(დიდი ბრიტანეთი) 

რევაზ ქურდიანი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
კომუტატური მონოიდების გრილეს კოჰომოლოგიები დაკავშირდა ახალი Г-მოდულების ანდრე-

ქვილენის კოჰომოლოგიებთან 

 
IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

K. Gelashvili,  

L. Alkhazishvili,  

I. Khutsishvili,  

N. Ananiaishvili 

On the modification 

of heavy ball method, 

Proceedings of A. 
Razmadze 

Mathematical 
Institute 

Vol. 161, 

pp. 83-95, 2013 
 

თბილისი 13 

ნაშრომში განიხილება მძიმე ბირთვის მეთოდის ახალი უწყვეტი მოდელი. დეტალურად, თეორიული 

ასპექტების, გეომეტრიული გააზრების და პროგრამული რეალიზაციის თვალსაზრისით ხდება მძიმე 

ბირთვის მოდიფიცირებული ალგორითმის შესწავლა. ახალი მეთოდი უშვებს დამუხრუჭების, გაჩერების, 

აჩქარების შესაძლებლობას. ახალი ალგორითმის პროგრამული რეალიზაცია გაცილებით მოქნილია, აქვს 

პარამეტრების შერჩევის საშუალებები და ტესტებზე სტაბილურად აჩვენებს გაცილებით უკეთეს შედეგებს 

მძიმე ბირთვის მეთოდთან შედარებით. 
 
 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander 

Gamkrelidze 

Algorithms in low-

dimensional topology: 

holonomic 

parametrization of 

knots, 

Journal of 
Mathematical Sciences 

 

Vol. 195, Issue 2 

pp 139 - 145 

 

 

 

 

Springer, New York  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Alexander 

Gamkrelidze  

Algorithms for low-

dimensional topology, 

Journal of 
Mathematical Sciences 

Vol. 193, Issue 3, 

pp. 433 - 448 

 

 

 

 

 

 Springer, New York  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

3 Gia Sirbiladze, 

Irina Khutsishvili 

and Bezhan 

Ghvaberidze 

Multistage decision-

making fuzzy 

methodology for 

optimal investments 

based on experts’ 

evaluations, 

European Journal of 
Operational Research 

Vol. 232, Issue 1, 

pp. 169-177, 2014 

 

 

 

Elsevier 9 

anotaciebi 
1. In this work, we reintroduce the so-called AFL (Arkaden-Faden-Lage) representation of knots introduced by 

Kurt Reidemeister and show how it can be used to develop efficient algorithms in low-dimensional topology. In 

particular, we develop an algorithm to calculate the functions for the holonomic parametrization of knots 

introduced by Vassiliev in 1997, who proved that each knot type has a holonomic parametrization (but no 

method to find such a parametrization was known). Further, we show that the result of Vassiliev can be easily 

derived from the AFL representation of knots. This is one of the first practical results of the application of the 

AFL representation of knots that can open new perspectives in the field of low dimensional topology such as 

computation of the Kontsevich integral and some operators of quantum groups. 

2. In this article, we re-introduce the so called “Arkaden–Faden–Lage” (briefly, AFL) representation of knots in 

three-dimensional space introduced by Kurt Reidemeister in the 1930s and show how it can be used to develop 

efficient algorithms to compute some important topological knot structures. In particular, we introduce an 

efficient algorithm to calculate the holonomic representation of knots introduced by V. Vassiliev and give the 

main ideas on how to use the AFL representations of knots to compute the Kontsevich integral. The methods 

introduced here are to our knowledge novel and can open new perspectives in the development of fast 

algorithms in low-dimensional topology. 

3. A new methodology of making a decision on an optimal investment in several projects is proposed. The 

methodology is based on experts’ evaluations and consists of three stages. In the first stage, Kaufmann’s 

expertons method is used to reduce a possibly large number of applicants for credit. Using the combined expert 

data, the credit risk level is determined for each project. Only the projects with low risks are selected. In the 

second stage, the model of refined decisions is constructed using the new modification of the previously 

proposed possibilistic discrimination analysis method (Sirbiladze, Khutsisvili, & Dvalishvili, 2010). This stage is 
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based on expert knowledge and experience. The projects selected in the first stage are compared in order to 

identify high-quality ones among them. The possibility levels of experts’ preferences are calculated and the 

projects are ranked. Finally, the third stage deals with the bicriteria discrete optimization problem whose 

solution makes it possible to arrange the most advantageous investment in several projects simultaneously. The 

decision on funding the selected projects is made and an optimal distribution of the allocated investment 

amount among them is provided. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ბ.ღვაბერიძე ბულის 

მრავალკრიტერიალური 

ოპტიმიზაციის ამოცანების 

ამოხსნის ერთი მეთოდის 

შესახებ 

ივანე ჯავახიშვილის  

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

(თსუ) 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის (გმი) 

სემინარის XXVII 

გაფართოებული სხდომები 

22-24 აპრილი, 2013 

2 Z.Isakadze,  

B.Ghvaberidze 

 

On some bicriterial problems of 

the discrete optimization 

Second International Conference 

On “Modern Problems In 

Applied Mathematics” 

September 4-7, 2013, Tbilisi, 

Georgia 

3 A. Gamkrelidze New Invariants for the Graph 

isomorphism Problem 

Intl. Conf. “Modern Algebra and 

its Applications”, Batumi, 2013 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ბულის ორკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის ამოცანისათვის განხილულია კომპრომისების მეთოდის 

გამოყენების შესაძლებლობა. დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი მცირე განზომილებიანი ამოცანისათვის 

მიღებულია კონკრეტული რიცხვითი შედეგები. 

2. Issues of solving some binary optimization problems are presented. It is  shown that the sentence below stands 

true for a bicriteria assignment problem:  There exist some instances, where we get |P(Y )| = n!. here n is a size  of 

an instance, Y - feasible set in criterion space, P(Y ) - set of Pareto  optimal solutions. Numerical test results are 

included for the low dimension  assignment problem. One practical method is considered for solving bicriteria  

version of project selection problem. 

3. In this paper we introduce a novel polynomial-time algorithm to compute graph invariants based on the modfied 

random walk idea on graphs. However not proved to be a full graph invariant by now, our method gives the right 

answer for the graph instances other wellknown methods could not compute (such as special Furer Gadgets and 
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point-line incidence graphs of  projective planes of higher degrees). 

  

 
 

დამატებითი ინფორმაცია 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

ალგორითმები 

დაბალგანზომილებიან 

ტოპოლოგიაში: კვანძების 

ჰოლონომური აღწერა 

პროფ. ალექსანდრე 

გამყრელიძე 

პროფ. ალექსანდრე 

გამყრელიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 

შემუშავებული და იმპლემენტირებულია ალგორითმი, რომელიც კვანძების AFL წარმოდგენიდან 

მისი ჰოლონომური წარმოდგენისათვის საჭირო ფუნქციის ფურიეს მწკრივს ითვლის  

 

 

 

კომპიუტერული ლაბორატორია  

 

I.2.   სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლაბორატორიის უფროსი:  

                                                               ჯულიეტა გაგლოშვილი 
 
I. 3. ჯულიეტა გაგლოშვილი, მაკა ოდილაძე (უფროსი ინჟინერი)  ირმა 

ასლანიშვილი (ინჟინერი), სილვა ტოროსიანი (უფროსი ინჟინერი), ნინო 

ნარიმანიძე (მასწავლებელი), თამარ ბურჭულაძე (მასწავლებელი). 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

IV publikaciebi: 
 

1) saqarTveloSi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 ჯულიეტა 

გაგლოშვილი 

პროექტების შექმნისა 

და მართვის სისტემა 

MS Project - ვიდეო 

კურსი 

 15 ვიდეო გაკვეთილი 

2 
 
 

ირმა ასლანიშვილი კომპიუტერული 

სენსორული 

სისტემები 

 1-200 

3 
 
 

სილვა ტოროსიანი  კომპიუტერული 

პროგრამა Wolfram 

Mathematica და მისი 

შესაძლებლობები 

http://www.tsu.edu.ge/
data/file_db/library/mat
hematica_torosyan.pdf 

230 

4 მაკა ოდილაძე ოპერაციული 

სისტემის 

ინსტალაცია და 

სამომხმარებლო 

ელემენტები 

ელექტრონული 

სახელმღვანელო 

340 

anotaciebi 

1. Ms Project - ის ვიდეო კურსი გაჯერებულია სავარჯიშოების სისტემით და დალაგებულია თემატურად 

სილაბუსის მიხედვით. არის როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ვიდეო სახელმძღვანელო. 

2.  კომპიუტერული სენსორული სისტემები - სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, 

შესაბამისად თემატური გეგმა შედგენილია სილაბუსის მიხედვით. სახელმძღვანელო მოიცავს როგორც 

თეორიულ ისე გამოყენებით საკითხებს. 

3. კომპიუტერული პროგრამა Wolfram Mathematica და მისი შესაძლებლობები- სახელმძღვანელოს 

შესწავლის შემდეგ სტუდენტი (მომხმარებელი) შეძლებს Mathematica- ის  გამოყენებას სხვადასხვა სახის 

ამოცანების გადასაწყვეტად, შეიძენს აუცილებელ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს Mathematica 

7/8/9 სისტემის გარემოში ეფექტური პროგრამირებისათვის. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებმა 

მიღებული ცოდნით და პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით შეძლებენ გამოიყენონ Mathematica 7/8/9 სისტემის 

გრაფიკული და ანიმაციური საშუალებები სხვა და სხვა ტიპის ამოცანების ვიზუალიზაციისათვის. 

სისტემა Mathematica7/8/9- ის გამოყენების არეალი განუხრელად ფართოვდება. ამიტომ მისით 

სარგებლობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება ძალზე მნიშვნელოვანია. 

4. ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია და სამომხმარებლო ელემენტები - სახელმძღვანელო მოიცავს 

ოპერაციული სისტემის ინსატალციის,  მომართვის და ადმინისტრირების საკითხებს. არის 

ილუსტრირებული,  დალაგებულია სილაბუსის მიხედვით და გაჯერებულია პრაქტიკული საკითხებით. 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/library/mathematica_torosyan.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/library/mathematica_torosyan.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/library/mathematica_torosyan.pdf
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d) statiebi 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

ირმა 

ასლანიშვილი  

 

 

 

 

 

Energy aware routing 

model for Wireless and 

Sensor networks 

 

 

 

 

eRA-8, The contribution 

of Information 

Technology to Science, 

Economy, Society and 

Education, T.E.I. of 

Piraeus, Greek, 2013 

www.era.teipir.gr 

 

 

 

 

 

 

 

8-14 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ირმა 

ასლანიშვილი  

 

 

 

 

 

Tree RD models for 

two-hop relay Routing 

with Limited Packets 

Life-Time in Ad Hoc 

Networks. 

 

 

 

 

 

III International scientific 

conference of students 

andyoung 

scientists "Theoretical and 

Applied Aspects of 

Cybernetics" (TAAC-

2013) Cybernetics Faculty 

of Taras 

 

კიევის 

გლუშკოვის 

სახელობის 

კიბერნეტიკის 

ინსტიტუტი. 25-

29.12.2013 

Shevchenko 

National University 

of Kyiv (Kyiv, 

Ukraine).www.taac

.org.ua 

145-147 

 

3 

 

 

 

 

 

ირმა 

ასლანიშვილი  

 

 

 

 

RD models for two-

hop relay Routing 

with Limited Packets 

Life-Time in Ad Hoc 

Networks. 

 

 

 

World Congress On 

Computer Applications 

and Information Systems  

17-19 January, 2014 

 Hammamet, 

Tunisia(WCCAIS'2014) 

http://www.wccais.com 

 

 

 

 

http://www.era.teipir.gr/
http://iem9.smtp.com/link.php?M=5690896&N=902&L=7218&F=H
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4 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

ჯულიეტა გაგლოშვილი დინამიური მათემატიკური 

პროგრამა GGeoGebra - ს 

გამოყენება კალკულუსის 

სწავლებაში  

თსუ 2013 

2 ირმა ასლანიშვილი  
 

Ad-Hos (უსადენო) ქსელებში 

ორ ნახტომიანი პაკეტების 

გადაცემის მარტივი 

მოდელები 
 

თსუ 2013 

3 

 

სილვა ტოროსიანი გრაფიკული ამოცანები 

შესრულებული პროგრამაში 
Wolfram Mathematica 
http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/107 

თსუ 2013 

4 მაკა ოდილაძე ოპერაციული სისტემის 

ასლის შექმნა და აღდგენა 

Acronis True Image Home-ის 

საშუალებით 

საზაფხულო სამეცნიერო 

აკადემია SSA-2013. 

19 ივნისი 2013 თსუ XI 

კორპუსის 323 აუდიტორია 

moxsenebaTa anotaciebi 
1. GeoGebra - საშუალებას იძლევა ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე შეიქმნას დასმული პრობლემის 

(ამოცანის) გადაწყვეტის დინამიური, ვიზუალურად ეფექტური მოდელი. ასევე მომხმარებელს 

საშუალება ეძლევა პროგრამულ გარემოში (პროგრამული გარემოს გარეშეც კი) მოახდინოს შედეგის, 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/107
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/107
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როგორც გრაფიკული, ისე გამოსახულებითი (საჭიროების შემთხვევაში ელექტრონული ცხრილით) 

ფორმით წარმოდგენების დინამიური მოდიფიცირება, რაც ამოცანის გადაწყვეტის შედეგის ანალიზის 

საშუალებას იძლევა. მოხსენების ფარგლებში მაგალითის სახით წარმოდგენილი იყო მასალა 

კალკულუსის ორი ძირითადი ცნების, ფუნქციის წარმოებულის და ინტეგრალის გრაფიკული 

ინტერპრეტაციისათვის GGeoGebra- ს გამოყენებით დინამიური გრაფიკული მოდელის აგების და 

გამოყენების მეთოდების შესახებ. 

2. სტატიაში განხილულია მობილური საკომუნიკაციო ქსელები,მათ ასევე უწოდებენ ad hoc (უსადენო) 

ქსელებს. ბოლო დროს ამ ქსელებმა მკვლევარების ყურადღება მიიქცია, ad hoc (უსადენო) ქსელები 

წარმოადგენენ რთულ განაწილებულ სისტემებს, რომლებიც შედგებიან უსადენო, მობილური ან 

სტატისტიკური კვანძებისაგან რომელთაც გააჩნიათ თავისუფალი და დინამიური თვითორგანიზების 

უნარი. ჩვენს მიერ ნაჩვენებია ორ ნახტომიანი მექანიზმი, რომელიც შემდეგი სახით მოქმედებს: 

როდესაც არ არსებობს გზა გამგზავნ კვანძსა და მიმღებ კვანძს შორის. ეს ხორციელდება მიმღებისთვის 

ინფორმაციის გადასაცემად. სტატიაში შესწავლილია ორ ნახტომიანი პაკეტების გადაცემა სხვადასხვა 

ზომისა და ფორმის გარემოში. პარამეტრები დამოკიდებულია საკონტაქტო კვანძებზე და შეხვედრის 

ანუ გადაცემის დროზე. ასევე განხილულია ორ ნახტომიანი პაკეტების წრეწირზე მოძრაობის 

პრობლემები შეზღუდულ დროში. 

3. პროგრამა Mathematica–ს აქვს მძლავრი გრაფიკული შესაძლებლობები. გრაფიკა, როგორც გამოთვლების 

ვიზუალიზაცია ხელს უწყობს Mathematica–ის პროგრამის ფართო გამოყენების სხვადასხვა სამეცნიერო 

დარგებში. Mathematica პროგრამის განახლებაზე მუდმივად მუშაობს საკმაოდ კვალიფიციური 

სპეციალისტების ჯგუფი. ნაშრომში განხილულია გრაფიკული ამოცანები და შესაბამისი ამოხსნები. 

ამოცანებში გამოყენებულია Mathematica პროგრამის როგორც სტანდარტული ფუნქციები, ასევე 

მომხმარებლის მიერ შექმნილი ფუნქციები. შესწავლილია გრაფიკული ამოცანები სიბრტყეზე და 

სივრცეში, აგრეთვე განხილულია დინამიური ობიექტები. 

4. მოხსენების ფარგლებში მოსწავლეებმა ისწავლეს ოპერაციული სისტემის სარეზერვო ასლების შექმნა, 

ასლის აღდგენა პროგრამული პაკეტის AcronisTrue Image Home გამოყენებით. გარდა ამისა ყურადღება 

გამახვილდა ოპერაციული სისტემის მომართულობის სამომხმარებლო პარამეტრებზე.  

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

ირმა ასლანიშვილი  

 

 

 

 

ირმა ასლანიშვილი,  

გიორგი მოდებაძე 

 

 

 

ირმა ასლანიშვილი  

Energy aware routing model for 

Wireless and Sensor networks. 

 

 

Tree RD models for two-hop 

relay Routing with Limited 

Packets Life-Time in Ad Hoc 

Networks 

 

Energy aware routing model for 

Wireless and Sensor networks 

ბულგარეთი სოფია. 25.11.2013 

18.12.2013 bulgaria.Sofia 

www.foibg.com 

 

კიევი.კიბერნეტიკის 

ინსტიტუტი.25-29.12.2013 

www.taac.org 

 

 

საბერძნეთი www.era.teipir.gr 

 

4 

 

 

სილვა ტოროსიანი 

 

Mathematica: An Introdaction 

 

29 აგვისტო, 2013 წ online 

moxsenebaTa anotaciebi 
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1–3. In this model is introducing the wireless communication, the major sources of energy consumption in a node to 

study the packet delivery limited lifetime. 

      Past routing protocols for wired networks or even MANETs usually select a single path between source and 

destination through which packets are sent. If the same design is used for sensor networks, then traffic flowing 

down a single path will generate an uneven energy profile among the nodes, since wireless communication is one 

of the major sorce of energy consumption in a node. In this paper we have present performance issues of sensor 

network applications in both the time and space domains and show how routing protocols can address them. We 

show how single path routing behavior is prone to short network lifetimes due to energy depletion of the nodes 

along the path. 

2.  The main finding is that the expected relay buffer size depends on the expectation and the variance of the nodes 

contact time. Such analysis is done for the three dimensional random walks models over a circle, expected relay 

buffer size depends on the expectation and the variance of the nodes contact time.  

      First model - The source node transmits a packet only once (either to the relay or to the destination node). Thus, 

the source node does not keep a copy of the packet once it has beensent. When the source node transmits a 

packet to the destination node (when theirlocations permit such a transmission), the source node transmits 

packets that it hasnot transmitted before. The source node has always data to send to the destination node. This is 

a standard assumption, also made in [GMPS04, GT02, GK00], because we are interested in the maximum relay 

throughput of the relay node. This shows : first the relay node performs a Random walk and the source and 

destination are fixed, second the source, the destination, and the relay node move inside a square according to the 

RD model.  

      Second model - The relay node is moving according to a symmetric random walk (RW) on a circle of  4R + 2w 

steps. 

      Third model - Three nodes: a source a destination and a relay source, nodes are moving a cording a symmetrical 

Random Walk over a circle. 

4.  The course is for anyone who would like to become a proficient Mathematica user. This course is helpful for 

people with little Mathematica experience as well as for experienced users who would like to broaden their basic 

understanding of the system. Introduces the basic features needed to become an adept user of Mathematica, 

including programming, working with data, creating visualizations, deploying interactive computable documents, 

and using the Wolfram Predictive Interface. 

Wolfram Research kompaniis teqnologiebisa da saswavlo kursebis sertificirebuli instruqtori: 

 http://www.wolfram.com/training/instructors/ 

 http://www.wolfram.com/training/instructors/torosyan.html 

 
 

დამატებითი ინფორმაცია 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

 

დინამიური მათემატიკური 

პროგრამის GeoGebra - ს 

გამოყენება კალკულუსის 

სწავლებაში 
 

ჯულიეტა გაგლოშვილი 

 

 

 

ჯულიეტა გაგლოშვილი  
 
 
 

 

2 

 

 

 
 

ელექტრონული ცხრილების 

ინტეგრაცია მათემატიკის  

სწავლებაში 

სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები  

 

ჯულიეტა გაგლოშვილი  

 

 

 

ჯულიეტა გაგლოშვილი  
 
 
 

 

 

http://www.wolfram.com/training/instructors/
http://www.wolfram.com/training/instructors/torosyan.html
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3 სილაბუსის მენეჯმენტი 

MsProject – ის გამოყენებით 

სასწავლო გეგმის შედგენა, 

შესრულებაზე დაკვირვება და 

ანალიზი 

ჯულიეტა გაგლოშვილი  

 

ჯულიეტა გაგლოშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

1. პროგრამული უზრუნველყოფა  GeoGebra საშუალებას იძლევა ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე 

შეიქმნას დასმული პრობლემის (ამოცანის) გადაწყვეტის დინამიური, ვიზუალურად ეფექტური მოდელი. 

ასევე მომხმარებელს საშუალება ეძლევა პროგრამულ გარემოში  da პროგრამული გარემოს გარეთაც  

მოახდინოს შედეგის, როგორც გრაფიკული, ისე გამოსახულებითი (საჭიროების შემთხვევაში 

ელექტრონული ცხრილით) ფორმით წარმოდგენების დინამიური მოდიფიცირება, რაც ამოცანის 

გადაწყვეტის შედეგის ანალიზის საშუალებას იძლევა.  

2. ელექტრონული ცხრილის კლასის პირველი პროგრამის შექმნა თარიღდება 1970 წლით. თავიდან 

ელექტრონული ცხრილები შეიქმნა როგორც ინსტრუმენტი ფინანსური გაანგარიშების და 

ანალიზისათვის, დღეს ამ კლასის პაკეტებმა თავისი გამოყენების ახალი ადგილი იპოვა, ტექნოლოგიების 

როლი სულ უფრო გაძლიერდა განათლებაში უკვე ათეული წლებია რაც  გაჩნდა  მოსაზრება 

ელექტრონული ცხრილების მათემატიკის სწავლების და სწავლის საქმეში ინტეგრაციის შესახებ.   

აღმოჩნდა, რომ  ელექტრონული ცხრილები, როგორც აპლიკაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო 

ინსტრუმენტი მატემატიკის სხვადასხვა  მიმართულების სწავლებისა და სწავლისათვის. 

3. სილაბუსის მენეჯმენტის ინსტრუმენტალურ საშუალებად Ms Project - ის გამოყენება ინოვაციურია და 

ეფექტური. აღნიშნული პროგრამული პროდუქტი საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ საგნის სილაბუსის 

სტრუქტურული კალენდარული გეგმა. შევქმნათ კავშირები სილაბუსის სასწავლო გეგემის თემებს, 

საკითხებს, ქვესაკითხებს  შორის, განვსაზღვროთ თემისათვის საჭირო დრო. გეგმის შესრულებაზე 

დაკვირვების საშუალებით შესაძლებელია ვნახოთ  ვარიაციები სილაბუსის  გეგმასა და გეგმის ფაქტიურ 

რეალიზაციას შორის. მოვახდინოთ ანალიზი და თავიდან ავიცილოთ რისკები. 
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ფიზიკის 

დეპარტამენტი 
ხელმძღვანელი პროფესორი არჩილ უგულავა 
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არაწრფივი მოვლენების  კათედრა, არაწრფივი მოვლენების  

ინსტიტუტი 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  

სრული პროფესორი არჩილ უგულავა 

I.  3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 arCil ugulava – sruli profesori 

 ramaz xomeriki _ asocirebuli profesori 

 zaza toklikiSvili – asistent profesori 

 simon CxaiZe – asistent profesori  
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

მთლიანადოპტიკურიგამ

აძლიერებელიდაკოდირე

ბისმოწყობილობებიკომბ

ინირებულიტალღგამტა

რებისბაზაზე 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 

fondi 

ramaz xomeriki ramaz xomeriki 
arCil ugulava 

laSa tyeSelaSvili 
simon CxaiZe 

zaza toklikiSvili 
giorgi mWedliSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Cven vaCveneT, rom uaryofiTi gardatexis efeqti SeiZleba ganxorcieldes 
solitonuri talRebisaTvis arawrfiv periodul dieleqtrikebSi. aqamde uaryofiTi 
gardatexa ZiriTadad asocirdeboda nano-struqturul metalur sistemebTan, 
romlebsac xSirad metamaterialebad moixsenieben, amave dros, agreTve 
nawinaswarmetyvelebia uaryofiTi gardatexa arawrfivi metamaterialebisTvisac. 
magram aseT sistemebSi didi energetikuli danakargebis gamo maTi gamoyeneba nano-
optikur danadgarebSi dRemde problematuria. maSin roca dieleqtrikebSi sxivis 
gavrceleba TiTqmis aranair danakargebTan araa dakavSirebuli da amitom am 
proeqtSi Cven modelur sistemad virCevT solitonis gavrcelebas talRgamtar 
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meserebSi. Cven vaCveneT, rom sworad arCeuli gambnevi are, romelic sinaTlis velis  
fardobiTi faziT wanacvlebas iwvevs mezobel talRgamtarebSi, Sedegad gvaZlevs 
sivrculi solitonis uaryofiT gardatexas arawrfiv optikur meserSi. mocemul 
scenarSi SesaZlebelia sawyisi impulsis mTlianad aRdgena, amitom es midgoma 
SeiZleba gamoyenebul iqnas signalis kodirebisTvis.  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 А. Угулава,  
 М. Верулашвили 

З. Ростомашвили С. 
Чхаидзе  

 

Исследование 
магнитных 

характеристик 
жидких супер-

парамагнетиков 
 
GESJ Georgian 
Electronic 
Scientific Journals 

GESJ: Physics 

2013 | No.2(9) 
 7 

2 А. Угулава,  
С. Чхаидзе,  

К. Хуцишвили,   
Г. Мчедлишвили 

 

Теоретическое 
исследование 
термодинами-
ческих свойств 
суперпарамаг-
нитного “иде-
ального газа” 

 
GESJ Georgian 
Electronic 
Scientific Journals 

GESJ: Physics 

2013 | No.2(9) 
 7 

anotaciebi 

1. Теоретически исследованы магнитные характеристики суспензий, содержащие макроско-
пическое количество магнитных наночастиц. Вычислены поляризация намагниченности и 
магнитостатическая воспримчивость жидких суперпарамагнетиков. Построены полевые 

зависимости этих величин для водяной суспензии магнетита 
3 4Fe O  при комнатной темпера-

туре. Показано, что кривая поляризации намагниченности незначительно отличается от 
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бриллюэновской и сильно отличается от ланжевеновской кривых. В работе анализируются 
причины этого различия. Из сравнения полученных нами результатов с существующими 
экспериментальными данными установлено, что при исследовании магнитных характеристик 
учет энергии анизотропии приводит к бриллюэновской форме кривой намагничивания.  

 
2. Исследуется суперпарамагнитный ”идеальный газ” – макроскопическая совокупность не-
взаимодействующих магнитных наночастиц, обладающих, как правило, энергией магнитной 

анизотропии   2U θ = Asin θA , где A  константа анизотропии,   - угол между осью 

анизотропии и осью z. Наличие энергии анизотропии придает суперпарамагнитной системе 
особые термодинамические свойства, исследованию которых и посвящается данная работа. 
Показано, что при низких температурах молярная теплоемкость μC ≈ R , где R  -  универ-

сальная газовая постоянная. С повышением температуры происходит ее резкое нарастание, а 
при бо’льших температурах – спад до нуля. Такое поведение объясняется тем, что совокуп-
ность магнитных наночастиц, заполняющие потенциальные ямы энергии анизотропии с 
минимумами при θ = 0  и θ = π , обладает определенным ориентационным порядком. Разру-
шение этого порядка и его превращение в хаос температурными флуктуациями, вызывает 
резкое увеличение энтропии и, вслед за этим, увеличение теплоемкости.  
 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

A.Ugulava, 

S.Chkhaidze, 

G.Mchedlishvili, 

M.Verulashvili 

Determination of 

the magnetic aniso-

tropy 

constant of a gas of 

superparamag-

neticnanoparticles 

using thermody-

namic method 
 

International 
Journal of Modern 

Physics B 

gagzavnilia 
2013 wlis 
dekemberSi 

 10 

anotaciebi 

Magnetic anisotropy plays an important role in the process of magnetization of a super-
paramagnetic gas. At low temperatures, the anisotropy energy can significantly affect its thermal 
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capacity. At sufficiently low temperatures, when anisotropy energy of the uniaxial magnetic 
nanoparticles exceeds the energy of thermal fluctuations, the anisotropy energy can be expressed as a 
sum of the energies of two thermodynamic subsystems (the two potential wells). One of these 
subsystems is composed of magnetic nanoparticles oriented predominantly along the axis of anisotropy, 
and the other - the particles of opposite orientations. There is an analogy between the considered 
anisotropy energy and quantum two-level system. Therefore, the temperature dependence of the 
magnetic part of the specific heat (similar to Schottky anomaly) will have a sharp peak. At low 

temperatures, on the curve of the temperature dependence of the specific heat, besides a usual 3T  
background, wavy curve with a pronounced maximum is monitored. The relation between the maximum 
heat capacity with a constant of magnetic anisotropy is derived. By using this relation and measuring the 
maximum heat capacity at a given temperature the numerical value of the magnetic anisotropy constant 
can be obtained. 
      

2 Ramaz Khomeriki, 
Jérôme Leon 
 

“All-optical 
amplification in 

metallic 
subwavelength 

linear 
waveguides”, 
Phys. Rev. A 

87, 053806.  
 

USA 

 

 

4 
 
 

3 L. Chotorlishvili, 
R. Khomeriki, A. 
Sukhov, S. Ruffo, 
J. Berakdar   

“Dynamics of 
Localized Modes 
in a Composite 

Multiferroic 
Chain”, Phys. 

Rev. Lett. 
 

111, 117202 
 

USA 

 

4 
 

4 G. Miloshevich, 
Th. Dauxois, R. 
Khomeriki, S. 
Ruffo 

“Dipolar needles 
in the 

microcanonical 
ensemble: 

Evidence of 
spontaneous 
magnetization 
and ergodicity 

breaking”, 
Europhys. Lett 

104, 17011 EU 6 

anotaciebi 

The proposed all-optical amplification scenario is based on the properties of light propagation in two 

coupled subwavelengthmetallic slab waveguides where, for a particular choice of waveguide 

parameters, two eigenmodes coexist: propagating (symmetric) and nonpropagating (antisymmetric). 

For such a setup incident beams realize boundary conditions for forming a stationary state as a 

superposition of the mentioned eigenmodes. It is shown both analytically and numerically that the 

amplification rate in this completely linear mechanism diverges for small signal values. 

In a coupled ferroelectric-ferromagnetic system, i.e., a composite multiferroic, the propagation of 

magnetic or ferroelectric excitations across the whole structure is a key issue for applications. Of 

special interest is the dynamics of localized magnetic or ferroelectric modes (LM) across the 

ferroelectricferromagnetic interface, particularly when the LM’s carrier frequency is in the band of 
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the ferroelectric and in the band gap of the ferromagnet. For a proper choice of the system’s 

parameters, we find that there is a threshold amplitude above which the interface becomes 

transparent and an in-band ferroelectric LM penetrates the ferromagnetic array. Below that 

threshold, the LM is fully reflected. Slightly below this transmission threshold, the addition of noise 

may lead to energy transmission, provided that the noise level is neither too low nor too high, an 

effect that resembles stochastic resonance. These findings represent an important step towards the 

application of ferroelectric and/or ferromagnetic LM-based logic. 

 

We have studied needle-shaped three-dimensional classical spin systems with purely dipolar 

interactions in the microcanonical ensemble, using both numerical simulations and analytical 

approximations. We have observed spontaneous magnetization for different finite cubic lattices. The 

transition from the paramagnetic to the ferromagnetic phase is shown to be of first order. For two 

lattice types we have observed magnetization flips in the phase transition region. In some cases, gaps 

in the accessible values of magnetization appear, a signature of the ergodicity breaking found for 

systems with long-range interactions. We analytically explain these effects by performing a nontrivial 

mapping of the model Hamiltonian onto a one-dimensional Ising model with competing 

antiferromagnetic nearest-neighbor and ferromagnetic mean-field interactions. These results hint at 

performing experiments on isolated dipolar needles in order to verify some of the exotic properties of 

systems with long-range interactions in the microcanonical ensemble. 
      

5 

 

L. Chotorlishvili, 
 Z. Toklikishvili, 
A. Sukhov, 
P. P. Horley, 
V. K. Dugaev, 
 V. R. Vieira, 

S. Trimper, 
 and J. Berakdar 

Thermally 
activated in-plane 

magnetization 
rotation induced 

by spin torque, 
JOURNAL OF 

APPLIED PHYSICS 

114, 123906 (2013) American Institute 

of Physics 

(United States)  

9 

 

 

6 

 

L. Chotorlishvili, 

Z. Toklikishvili 

V. K. Dugaev, 

J. Barna´s, 

S. Trimper,and 

J. Berakdar 

Fokker-Planck 

approach to the 

theory of the 

magnon-driven 

spin Seebeck 

effect, PHYSICAL 

REVIEW B 

88, 144429 (2013) American Physical 

Society 

(United States) 

6 

1. We study the role of thermal fluctuations on the spin dynamics of a thin permalloy film with a 

focus on the behavior of spin torque and find that the thermally assisted spin torque results in new 

aspects of the magnetization dynamics. In particular, we uncover the formation of a finite, spin 

torque-induced, in-plane magnetization component. The orientation of the in-plane magnetization 

vector depends on the temperature and the spin-torque coupling. We investigate and illustrate that the 

variation of the temperature leads to a thermally induced rotation of the in-plane magnetization. 

2. Following the theoretical approach by J. Xiao et al. [Phys. Rev. B 81, 214418 (2010)] to the spin 

Seebeck effect, we calculate the mean value of the total spin current flowing through a normal 

metal/ferromagnet interface. The spin current emitted from the ferromagnet to the normal metal is 

evaluated in the framework of the Fokker-Planck approach for the stochastic Landau-Lifshitz-Gilbert 

equation. We show that the total spin current depends not only on the temperature difference between the 

electron and the magnon baths, but also on the external magnetic 

field and magnetic anisotropy. Apart from this, the spin current is shown to saturate with increasing 
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magnon temperature, and the saturation temperature increases with increasing magnetic field and/or 

magnetic anisotropy. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

ramaz xomeriki Solitons in composite 

multiferroic chains 

II PORTO MEETING ON THEORY 

AND EXPERIMENT IN NONLINEAR 

PHYSICS”, Porto (Portugal),  June 

22-24 

moxsenebaTa anotaciebi 

In a coupled ferroelectric-ferromagnetic system, i.e., a composite multiferroic, the propagation of magnetic 

or ferroelectric excitations across the whole structure is a key issue for applications. Of special interest is 

the dynamics of localized magnetic or ferroelectric modes (LM) across the ferroelectricferromagnetic 

interface, particularly when the LM’s carrier frequency is in the band of the ferroelectric and in the band 

gap of the ferromagnet. For a proper choice of the system’s parameters, we find that there is a threshold 

amplitude above which the interface becomes transparent and an in-band ferroelectric LM penetrates the 

ferromagnetic array. Below that threshold, the LM is fully reflected. Slightly below this transmission 

threshold, the addition of noise may lead to energy transmission, provided that the noise level is neither 

too low nor too high, an effect that resembles stochastic resonance. These findings represent an important 

step towards the application of ferroelectric and/or ferromagnetic LM-based logic. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

სუპერპარამაგნიტური გაზის 

მაგნიტური ნანონაწილაკების 

ანიზოტროპიის კონსტანტის 

განსაზღვრა 

თერმოდინამიკური 

მეთოდებით 

ა. უგულავა 1. ა. უგულავა                 

2.  2. ს. ჩხაიძე 

3. გ.მჭედლიშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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სუპერპარამაგნიტური გაზის დამაგნიტების პროცესში მაგნიტური ანიზოტროპია თამაშობს 

მნიშვნელოვან როლს. დაბალ ტემპერატურებზე ანიზოტროპიის ენერგია მნიშვნელოვან 

გავლენას  ახდენს აგრეთვე სუპერპარამაგნეტიკის სითბოტევადობაზე. საკმარისად დაბალ 

ტემპერატურებზე, როცა ანიზოტროპიის ენერგია აჭარბებს სითბური ფლუქტუაციების 

ენერგიას, ანიზოტროპიის ენერგია შეიძლება წარმოვიდგინოთ ორი თერმოდინამიკური 

ქვესისტემის (ორი პოტენციური ორმოს) ენერგიის ჯამი. ამ ქვესისტემათაგან ერთი შეიცავს 

მაგნიტური ანიზოტროპიის ღერძის გასწვრივ მიმართულ  მაგნიტურ ნანონაწილაკებს,ხოლო 

მეორე - საწინააღმდეგოთ მიმართულებს. წაროიშვება ანალოგია ანიზოტროპიის ენერგიასა 

და კვანტურ ორდონიან სისტემას შორის. ამიტომ, სითბოტევადობის (შოტკის ანომალიის 

მსგავსი) ტემპერატურული დამოკიდებულების მრუდს დაბალ ტემპერატურებზე 

აღმოაჩნდება პიკი (მაქსიმუმი). ჩვენ მივიღეთ თეორიული ფორმულა, რომელიც აკავშირებს 

სითბოტევადობის მაქსიმუმს მაგნიტური ანიზოტროპიის კონსტანტასთან. ამ ფორმულის 

არსებობა შესაძლებელს ხდის სითბოტევადობის გაზომვის საშუალებით მივიღოთ 

ანიზოტროპიის კონსტანტის რიცხვითი მნიშვნელობა. 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 

 

სოლიტონური ტრანსპორტი 

მაგნიტურ ნანონაწილაკოვან 

სისტემებში 

ramaz xomeriki ramaz xomeriki 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

მაგნიტური ნანონაწილაკების სისტემების კვლევა დღევანდელი კონდენსირებული გარემოს 

ფიზიკის ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხია, იმდენად, რამდენადაც ტექნოლოგიების 

განვითარება ითხოვს სულ უფროდაუფრო მცირე მაგნიტური უჯრედების გამოყენებას. 

ამიტომაც დიდია დაინტერესება ახალი მატერიალებითა და მოწყობილობებით, 

როგორებიცაა ძლიერი მაგნიტები უმაღლესი კლასის ელექტრონიკისთვის,  ლოგიკური 

საკეტები, თერმოგამძლე მაგნიტური მეხსიერებები და რბილი მაგნიტური ნივთიერებები 

მაგნიტური სენსორებისთვის.  მაგრამ ასეთი ნივთიერებების მთელი გამოყენებითი 

პოტენციალის გამოსავლენად აუცილებელია თეორიული კვლევების ჩატარება მაგნიტური 

აღგზნებების იმპულსების გავრცელების თავისებურებების დასადგენად ნანონაწილაკოვან 

სისტემებში. წლევანდელ შრომაში, რომელიც დაფინანსებული იყო საქართველოსა და 

საფრანგეთის ერთობლივი გრანტით,  ჩვენგან ვიხილეთ ლოკალიზებული მოდების 

გავრცელება მულტიფეროიკულ გადაბმებში. ჩვენს კიდევ ერთ ახალ შრომაში გამოკვლეულ 

იქნა შორსქმედი დიპოლური ძალებით განპირობებული მოწესრიგებული მდგომარეობები 

წაგრძელებული ფორმის კლასიკურ სპინურ სისტემებში.  წინამდებარე პროექტის 

ფარგლებში ჩვენ ვგეგმავთ გავაერთიანოთ ამ სტატიებით მიღებული გამოცდილება და 

განვიხილოთ სოლიტონების გავრცელება სისტემებში, რომლებიც შორსქმედებით 

ხასიათდება, კერძოდ, არაჰარმონიული ოსცილატორებისა და მაგნიტურ ნანონაწილაკოვან 

ჯაჭვებში. 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

3 

 

siTburi fluqtuaciebisa 
da spinuri mabrunebeli 

momentis gavlena 
magnituri domenis 

moZraobaze kvazi-erT-

zaza toklikiSvili zaza toklikiSvili  
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ganzomilebian 
feromagnetikSi 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

Seswavlilia siTburi fluqtuaciebisa da  spinuri mabrunebeli momentis 
gavlena Txeli feromagnituri firebis damagnitebis dinamikaze. miRebulia 

foker-plankis gantoleba romlis saSualebiTac SeiZleba aRiweros 
damagnitebis dinamika siTburi fluqtuaciebisa da spinuri mabrunebeli 

momentis gaTvaliswinebiT. MSeSfoTebis Teoriis gamoyenebiT  
miRebulia foker plankis gantolebis stacionaluri amonaxseni. am amonaxsnis 
saSulebiT, agreTve ricxviTi meTodebiT Seswavlilia damagnitebis veqtoris 

dinamika. analizurad miRebulia siTbotevadobis cvlilebis formula 
romelsac iwvevs spinuri mabrunebeli momentebis wevrebi. miRebulia rom 

sibrtyeSi damagnitebis veqtoris orientacia damokidebulia spinuri 
mabrunebeli momentis mudmivebis Tanafardobaze, agreTve temperaturis da gare 
velis Sefardebaze. naCvenebia rom temperaturis cvlileba iwvevs sibrtyeSi 

damagnitebis veqtoris mobrunebas.     

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  

 

samuSaos Semsruleblebi 

 

4 

spinuri zeebekis efeqtis 

Seswavla foker -plankis 

gantolebis gamoyenebiT 

zaza toklikiSvili zaza toklikiSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

შესწავლილია სპინური ზეეკის ეფექტი ფოკერ-პლანკის განტოლების ამონახსნის 

საშუალებით. ფოკერ -პლანკის განტოლება აღწერს დამაგნიტების ვექტორის დინამიკას 

ფერომაგნიტური მეტალის ფენაში მაგნიტური ველის სითბური ფლუქტუაციების 

გათვალისწინებით. მიღებულია ფოკერ-პლანკის განტოლების სტაციონალური ამონახსენი,   

როდესაც გვაქვს გარე მაგნიტური ველი და ანიზოტროპიის ველი. 

მიღებული ამონახნის საშუალებით დათვლილია სრული სპინური დენის საშუალო 

მნიშვნელობა, რომელიც გვაქვს ნორმალური მეტალის და ფერომაგნეტიკის კონტაქტისას. 

ნაჩვენებია რომ სრული სპინური დენი დამოკიდებულია არა მარტო ელექტრონებისა და 

მაგნონების სითბური რეზერვუარების ტემპერატურათა სხვაობაზე, არამედ გარე მაგნიტურ 

ველზე და მაგნიტური ანიზოტროპიიის ველზე. გარდა ამისა ნაჩვენებია რომ სპინური დენი 

გადის გაჯერებაზე მაგნონების ტემპერატურის გაზრდით და გაჯერების ტემპერატურა 

იზრდება გარე მაგნიტური ველისა და ანიზიპროპიის ველის გაზრდით.     
 

 

 

 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

I.1. samecniero erTeuli 

fizikis departamenti, elementaruli nawilakebi da  kvanturi 

velebis kaTedra 

I.2.samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

prof. merab eliaSvili 

I.3.samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 Aa) merab eliaSvili – sruli profesori 
  b) merab gogberaSvili – asocirebuli profesori 
  g) giorgi ciciSvili – asistent profesori 
  b) Teimuraz nadareiSvili – asistent profesori 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

’’kvanturi 
qromodinamika 

maRal da dabal 
energiebze’’.fundame

ntaluri 
kvlevebisaTvis 
saxelmwifo 

samecniero granti 

№ 11/24 

ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 

fondi 
 

Aanzor 
xelaSvili 

anzor xelaSvili, 
 

Teimuraz 
nadareiSvili, 

 
zaqaria merebaSvili 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi Sedegebi:  

1. naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis tipis 
potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” areSi 
aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis garkveul 
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intervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis operaciis Catareba 
gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri sidideebi energia, gafantvis 
sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis ganivkveTi damokidebulia 
TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri suraTi gansxvavebulia Cveulebrivi 
kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, rom  parametris Semotanas SeuZlia 
potencialis bunebis Secvla. aseve savalento eleqtronis modelSi gafantvis 
amocanaSi modificirebulia rezerfordis formula 
 
2. Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. naCvenebia, 
rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta 
funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom am wevris mosaSoreblad 
aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri talRuri funqcia sakmarisad swrafad 
ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze ganxilulia am dakvirvebidan 
gamomdinare fizikuri Sedegebi. 
 
3. singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri da feinman –
helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore rigis diferencialuri 
gantoleba, romelic moicavs fizikurad saintereso yvela SemTxvevas da rogorc 
magliTi singularuli potencialebisaTvis Sredingeris da ornawilakovani klein-
gordonis gantolebisaTvis miRebulia axali Tanafardobani. gaanalizebulia maTi 
gansxvavebebi regularuli potencialebis SemTxvevisagan. 
 
4. daviTvlilia diferencialuri kveTebi mZime kvarkebis wyvilebis da asocirebuli 
msubuqi nakadis fotodabadebisaTvis polarizebul da arapolarizebul 
SemTxvevaSi. Cveni daTvlis meTodi warmoadgens iseTi analitikuri da ricxobrivi 
algoriTmebis erTobliobas, romelic saSualebas iZleva sxvadasxva zRvruli 
yofaqcevis gaTvaliswinebisa sruli da diferencialuri kveTebisaTvis, Sesabamisi 
kinematikuri SezRudvebis modebisa da eqsperimentebze dakvirvebadi sxvadasxva 
sidideebis ricxobrivi mniSvnelobebis miRebisa. am Sromis Sedegebi mniSvnelovania 
e.w. “kompasis”  kolaboraciis muSaobisaTvis da SesaZloa aseve axlo momavalSi 
didi hadronul-eleqtronuli kolaideris eqsperimentisaTvis cernSi. 
 
5. nuklonebis skirmul modelSi ganxilulia kvarkuli Tavisuflebis xarisxebi da 
Catarebulia inkluziuri procesebis mixedviT nuklonis spinisTvis 
eqsperimentulad miRebuli jamTa wesis analizi skirmis warmodgenebiT. miRebulia, 
rom kiralurad simetriul skirmis modelSi gvaqvs Tanxmoba jamTa wesTan. 
 
6. Catarda erT-maryuJiani amplitudebis gamoTvlebi, romlebic Seesabamebian 
momdevnos-momdevno rigis kvark-partonuli models hadronul dajaxebebSi mZime 
kvarkebis dabadebisas. es amocana xorcieldeba zemoT aRniSnuli amplitudebis 
gadamravlebiT Sesabamis bornis amplitudebze msubuqi partonis gamosxivebiT. Cven 

CavwereT oTxwertilovani off-shell feinmanis diagramebisaTvis skalaruli 

integralebi da analizurad amovxseniT isini d=4-2 ganzomilebaSi, rasac 
SemdgomSi mohyveba Sesabamisi matriculi elementebis dadgena.A 
Seiqmna Sesabamisi kompiuteruli programuli paketi. zemod aRniSnuli 
amplitudebis meSveobiT SesaZlebelia aseve aRiweros Sesabamisi momdevnos-momdevno 
rigis kveTebi mZime kvarkebis fotodabadebisaTvis da foton-fotonur reaqciebSi. 
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2  

proeqtis dasa-

xeleba 

 

damfinansebeli 

organizacia 

 

 

proeqtis 

xelmZRvaneli 

 

 

proeqtis 

Semsruleblebi 

 
TuTiis oqsidis 

kvanturi 
struqturebi 
Tanamedrove 

eleqtronikaSi-
Txeli fenebidan 
anosadenebamde 
MTCU/37/6-265/11 

 

ukrainis mtcu da 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

Tamar GWeliZe Tamaz kereseliZe, 

 

Teimuraz nadareiSvili, 

 

giorgi xazaraZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi Sedegebi:  

1. Seswavlilia damutuli nawilakis (eleqtronis an xvrelis) eleqtronuli 

struqtura Zlierad wagrZelebul elipsoidaluri formis nanoReroSi. miRebulia 

asimptoturad zusti gamosaxulebebi enegiisaTvis da talRuri funqciebisaTvis. 

2. Sewavlilia Tu ra gavlenas axdens kulonuri minarevi TuTiis oqsidis 

naxevargamtarul nanomavTulebSi. miRebulia analizuri gamosaxulebebi eletronis 

energiisaTvis da talRuri funqciisaTvis, rodesac is ‘’datyvevebulia’’ 

nanomavTulSi. 

3 gravitaciis 

modificirebuli 

Teoriebis 

kosmologiuri da 

astrofizikuri 

Sedegebi 

S. rusTavelis 

saxelobis 

erovnuli 

samecniero fondi 

zurab 

bereJiani 

zurab bereJiani, 

arCil kobaxiZe, 

merab gogberaSvili 

dasrulda proeqtis pirveli weli. Seswavlil iqna materialuri velebis membranaze 

lokalizaciis meqanizmi xuTganzomilebiani membranuli modelis farglebSi. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
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b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Aanzor 
xelaSvili, 
Teimuraz 

nadareiSvili 

 

’’gafantva dirakis 
delta 

potencialze da 

3-nawilakovani 
amocanis 
reduqciis 
Seswavla’’ 
ibeWdeba 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis Jurnal 
’’moambeSi’’ 

t7, № 3 

(2013) 

 

Tbilisi, 

saqarTvelos 

mecnierebaTa 

erovnuli akademiis 

gamomocemloba 

6 

2 

 

Teimuraz 

nadareiSvili, 

anzor 

xelaSvili 

 

’’TviTSeuRlebis 

gafarToebis 

procedura 

gafantvis 

amocanebSi’’ 

meSvide 

saerTaSoriso 

konferenciis 

’’fizika didi 

adronuli 

kolaideris 

eraSi’’ SromaTa 

krebuli 

Ggv. 31-

44(2013) 

 

Tbilisi, Tbilisis 
saxelmwifo 

universitetis,Ddubnis 
gaerTianebuli 

birTvul kvlevaTa 
institutis da 

birTvul kvlevTa 
evropuli 

organizaciis 
(cerni,Jeneva) 

erToblivi gamocema 

14 

3 

 

anzor 

xelaSvili, 

Teimuraz 

nadareiSvili 

 

’’laplasis 
operatoris 

singularuli 
yofaqceva sferul 
koordinatebSi da 

aqedan 
gamomdinare 

zogierTi Sedegi  
dayvanili 

Ggv. 50-

58(2013) 

 

Tbilisi, Tbilisis 
saxelmwifo 

universitetis,Ddubnis 
gaerTianebuli 

birTvul kvlevaTa 
institutis da 

birTvul kvlevTa 
evropuli 

organizaciis 

9 
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radialuri 

funqciisaTvis 
koordinatTa 
saTaveSi’’ 

meSvide 
saerTaSoriso 
konferenciis 
’’fizika didi 
adronuli 
kolaideris 

eraSi’’ SromaTa 
krebuli  

(cerni,Jeneva) 
erToblivi gamocema 

4 Teimuraz 

nadareiSvili, 

anzor 

xelaSvili 

 

’’hipervirialuri 
da feinman-
helmanis 

Teoremebis 
ganzogadeba’’ 

ibeWdeba 

Georgian Scientific 
Electronic 

Journal:Physics . 

ix. http://gesj.internet- 

academy.org.ge/en/news 

_en.php?b_sec=phys 

 saqarTvelos 
teqnikuri 

universitetis da 
saqarTvelos 

sapatriarqos wmida 
andria 

pirvelwodebulis 
qarTuli 

universitetis 
erToblivi gamocema 

11 

Aanotaciebi 

1. anotacia statiis: Aanzor xelaSvili, Teimuraz nadareiSvili ’’gafantva 

dirakisdelta potencialze da3-nawilakovani amocanis reduqciis Seswavla’’ 

alt-grasbergeris-sandhas-xelaSvilis gantolebebSi Catarebulia kuTxuri 

analizi iakobisa da vikis spiralurobis formalizmis gamoyenebiT. miRebul 

gantolebebSi ornawilakovanu gafantvis amplitudebad Casmulia dirakis 

delta-funqciis saxis wyviluri potencialebis amoxsnebi, romlebic 

gancalebadia sawyisi da saboloo impulsebiT. naCvenebia, Tu rogor daiyvaneba 

amocana erTganzomilebian gantolebaTa sistemaze. 

2. anotacia statiis: Teimuraz nadareiSvili, anzor xelaSvili ’’TviTSeuRlebis 

gafarToebis procedura gafantvis amocanebSi’’ 

naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis tipis 

potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” areSi 

aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis 

garkveulintervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis 

operaciis Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri 

sidideebi energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis 

http://gesj.internet-/
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ganivkveTi damokidebulia 

TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri suraTi gansxvavebulia 

Cveulebrivi kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, rom  parametris 

Semotanas SeuZlia potencialis bunebis Secvla. aseve savalento eleqtronis 

modelSi gafantvis amocanaSi modificirebulia rezerfordis formula 

 3. anotacia statiis: anzor xelaSvili, Teimuraz nadareiSvili’’. laplasis 

operatoris singularuli yofaqceva sferul koordinatebSi da aqedan 

gamomdinare zogierTi Sedegi  dayvanili radialuri funqciisaTvis 

koordinatTa saTaveSi’’ 

Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. 

naCvenebia, rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis 

warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom am 

wevris mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri talRuri 

funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze 

ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare fizikuri Sedegebi. 

4. anotacia statiis: Teimuraz nadareiSvili, anzor xelaSvili ’’hipervirialuri 

da feinman-helmanis Teoremebis ganzogadeba’’ 

singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri da feinman –

helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore rigis diferencialuri 

gantoleba, romelic moicavs fizikurad saintereso yvela SemTxvevas da 

rogorc magliTi singularuli potencialebisaTvis Sredingeris da 

ornawilakovani klein-gordonis gantolebisaTvis miRebulia axali 

Tanafardobani. gaanalizebulia maTi gansxvavebebi regularuli potencialebis 

SemTxvevisagan. 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

b) saxelmZRvaneloebi 

g) krebulebi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Y. Hama, G. 

Tsitsishvili, and 

“Spin supercurrent 

in the canted 

B87, 104516  4 pp 
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 Z.F. Ezawa antiferromagnetic 

phase”, Phys. Rev. 

2 Y. Hama, Y. 

Hidaka, G. 

Tsitsishvili, and 

Z.F. Ezawa 

“Goldstone modes 

in bilayer quantum 

Hall systems at 

v=2”, Journal of 

Physics: 

Conference Series 

456, 012012   

5 pp 

3 Y. Hama, G. 

Tsitsishvili, and 

Z.F. Ezawa 

“Nambu-Goldstone 

modes and the 

Josephson 

supercurrent in the 

bilayer quantum 

Hall system”, Prog. 

Theor. Exp. Phys 

2013  33 pp 

statiebSi Seswavlilia holis orSriani kvanturi sistemebi. 1) Seswavlilia 

spinuri denebi antiferomagnitur fazaSi; 2) gamokvleulia goldstounis modebi 

v=2 SemTxvevaSi; 3) Seswavlilia nambu-goldstounis modebi da jozefsonis 

denebi holis orSrian sistemebSi v=2 d v=1 SevsebebisaTvis. 

4 M. Gogberashvili, O. 
Sakhelashvili, G. 

Tukhashvili 

Mod. Phys. Lett. 

A 

28 World Scientific 12 

5 M. Gogberashvili, A. 
Herrera-Aguilar, 

D.Malagon-Morejon, 
RR. Mora-Luna, U. 

Nucamendi, 

Phys. Rev D87 084059 APC 8 

6 M. Gogberashvili, A. 
Herrera-Aguilar, 

D.Malagon-Morejon, 
RR. Mora-Luna 

Phys. Lett. B 725 Elsevier 4 

statiebi exeba 5-ganzomilebian membranul models mdgari gravitaciuli 

talRebiT. 

pirvel statiaSi sxvadasxva tipis velebis gantolebebis ricxviTi amoxsnebis 

meSveobiT naCvenebia am velebis gravitaciuli lokalizacia membranaze. 

meore statiaSi Seswavlilia am modelis kosmologiuri amoxsnebi. naCvenebia, 

Tu rogor xdeba membranis izotropizacia aCqarebuli gafarToebisas. 

mesame statiaSi naCvenebia, Tu rogor iwvevs inflacia damatebiTi 
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ganzomilebebis reduqcias. 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 Teimuraz nadareiSvili 

 

’’Sredingeris gantolebis 

statusi’’ 

 

ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis 

pirvel safakulteto 

samecniero konferenciaze 

zust da 

sabunebismetyvelo 

mecnierebebSi  

22-26 ianvari 2013 weli. 

ixileT: http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/18 

2 

 

Teimuraz nadareiSvili, 

anzor xelaSvili 

 

’’TviTSeuRlebis 

gafarToebis procedura 

gafantvis amocanebSi’’ 

 

meSvide saerTaSoriso 
konferenciis ’’fizika 
didi adronuli 
kolaideris eraSi’’. 

14-18 oqtomberi, Tbilisi 

3 

 

anzor xelaSvili, 

Teimuraz nadareiSvili 

 

’’laplasis operatoris 
singularuli yofaqceva 
sferul koordinatebSi 
da aqedan gamomdinare 

zogierTi Sedegi  
dayvanili radialuri 

funqciisaTvis 
koordinatTa saTaveSi’’ 

meSvide saerTaSoriso 
konferenciis ’’fizika 
didi adronuli 
kolaideris eraSi’’. 

14-18 oqtomberi, Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. anotacia moxsenebis: Teimuraz nadareiSvili. ’’Sredingeris gantolebis statusi’’ 

 dadgenil iqna, rom kvanturi meqanikis mTeli istoriis manZilze SeumCneveli 

darCaT zedmeti delta-funqciis saxis wevri Sredingeris radialur gantolebaSi. 

Cven SeviswavleT es problema detalurad da vaCveneT,rom tradiciuli radialuri 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
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Sredingeris gantoleba gvaqvs maSin da mxolod maSin, Tu gantoleba Tavsebadia 

Sredingeris srul gantolebasTan.es ki xdeba maSin Tu garkveuli sasazRro piroba 

daedeba radialur talRur funqcias saTaveSi.  

 

2. anotacia moxsenebis: Teimuraz nadareiSvili, anzor xelaSvili’’TviTSeuRlebis 

gafarToebis procedura gafantvis amocanebSi’’ 

naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis tipis 

potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” areSi 

aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis 

garkveulintervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis operaciis 

Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri sidideebi energia, 

gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis ganivkveTi damokidebulia 

TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri suraTi gansxvavebulia Cveulebrivi 

kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, rom  parametris Semotanas SeuZlia 

potencialis bunebis Secvla. aseve savalento eleqtronis modelSi gafantvis 

amocanaSi modificirebulia rezerfordis formula 

3. anotacia moxsenebis: anzor xelaSvili, Teimuraz nadareiSvili 

’’laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul koordinatebSi da aqedan 

gamomdinare zogierTi Sedegi  dayvanili radialuri funqciisaTvis koordinatTa 

saTaveSi’’ 

Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. naCvenebia, 

rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta 

funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom am wevris mosaSoreblad 

aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri talRuri funqcia sakmarisad swrafad 

ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze ganxilulia am dakvirvebidan 

gamomdinare fizikuri Sedegebi. 

4 giorgi ciciSvili “bloxis mdgomareobaTa 

struqtura fiWur 

meserze” 

Tbilisis saxelmwifo 

universitetis pirveli 

safakulteto samecniero 

konferencia zust da 

sabunebismetyvelo 

mecnierebebSi, 

22-26 ianvari 2013 weli. 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/18 

ganxilulia fiWur meserze agebuli mWidro bmis modeli erTgvarovani magnituri 

velis pirobebSi. naCvenebia, rom ZiriTad gantolebas gaaCnia polinomuri amoxsnebi 



http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
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da Seswavlilia aseT amoxsnaTa Tvisebebi, rogorc analizuri, aseve ricxviTi 

meTodebis gamoyenebiT. 

5 merab eliaSvili “kvanturi jgufi fiWur 

meserze” 

saqarTvelos maTematikuri 
sazogadoebis IV 

konferencia, baTumi, 11-15 
seqtemberi 2013. 

mimoxilulia kvanturi jgufis warmoqmnis sakiTxebi fiWur meserze. ganxilulia 

Sesabamisi konformuli simetria da am simetriis geometriuli Sinaarsi. 

6 merab gogberaSvili 5D Standing waves braneworld PPhysicsin the LHC Era, 13-19 

oqtomberi, 2013, Tbilisi 

moxsenebaSi mimoxilul iqna 5-ganzomilebiani membranuli modeli mdgari 

gravitaciuli talRebiT. 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 giorgi ciciSvili “Noncommutative topological 

solitons in quantum Hall systems” 

Institute of Theoretical and 

Applied Physics, Marmaris, 

Turkey, July 2013. 

mimoxilulia holis mTelmniSvnelovani kvanturi sistemebi da iq arsebul 

elementarul agznebaTa arakomutaciuri kinematika, arakomutaciuri topologiuri 

maxasiaTeblebi da sxva. mimoxilulia arakomutaciuri dinamikis zogadi sakiTxebi. 

kerZo magaliTebad ganxilulia holis kvanturi sistemebSi skirmionuli agznebebi. 

2 merab gogberaSvili Thermodynamic gravity Quantum aspects of Black Holes, 

24-26 seqtenberi 2013, 

erevani 

moxsenebul iqna gravitaciis Termodinamikuli interpretaciis ZiriTadi aspeqtebi. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 ATviTSeuRlebis 

gafarToebis proceduris 

kvleva ararelativistur 

Aanzor xelaSvili anzor xelaSvili, 

Teimuraz 
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da relativistur 

gantolebebSi  
nadareiSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi Sedegebi: 

1. alt-grasbergeris-sandhas-xelaSvilis gantolebebSi Catarebulia kuTxuri 

analizi iakobisa da vikis spiralurobis formalizmis gamoyenebiT. miRebul 

gantolebebSi ornawilakovani gafantvis amplitudebad Casmulia dirakis 

delta-funqciis saxis wyviluri potencialebis amoxsnebi, romlebic 

gancalebadia sawyisi da saboloo impulsebiT. naCvenebia, Tu rogor daiyvaneba 

amocana erTganzomilebian gantolebaTa sistemaze. 

2. naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis tipis 

potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” areSi 

aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis 

garkveulintervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis 

operaciis Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri 

sidideebi energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis 

ganivkveTi damokidebuliaTviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri 

suraTi gansxvavebulia Cveulebrivi kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, 

rom  parametris Semotanas SeuZlia potencialis bunebis Secvla. aseve 

savalento eleqtronis modelSi gafantvis amocanaSi modificirebulia 

rezerfordis formula 

3. Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. 

naCvenebia, rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis 

warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom am 

wevris mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri talRuri 

funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze 

ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare fizikuri Sedegebi. 

4. singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri da 

feinman –helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore rigis 

diferencialuri gantoleba, romelic moicavs fizikurad saintereso yvela 

SemTxvevas da rogorc magliTi singularuli potencialebisaTvis Sredingeris 

da ornawilakovani klein-gordonis gantolebisaTvis miRebulia axali 

Tanafardobani. gaanalizebulia maTi gansxvavebebi regularuli potencialebis 

SemTxvevisagan. 

2 

kidura mdgomareobebis 

kvleva mWidro bmis 

modelebSi 

merab eliaSvili 
merab eliaSvili, 

giorgi ciciSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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ganviTarebulia meseruli modelebis kidura mdgomareobebis kvlevis meTodi 

CebiSevis polinomebis gamoyenebiT. aRniSnuli meTodis meSveobiT Seswavlilia 

samkuTxa da kvadratul meserebze agebuli mWidro bmis anizotropuli 

modelebi. dadgenilia, rom kidura mdgomareobebis warmoiqmneba meseris kidis 

mxolod xerxisebri formis SemTxvevebSi. ganxiluli sistemebisaTvis miRebulia 

sxvadasxva maxasiaTeblebi: parametrebis kritikuli mniSvnelobebi da sxva. 

3 

zegamtaruli denebisa da 

goldstounis modebis 

kvleva holis orSrian 

sistemebSi 

Zyun F. Ezawa 
giorgi ciciSvili, Zyun F. 

Ezawa, Yusuke Hama, Y. Hidaka, 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

Camoyalibebulia efeqturi hamiltonianis agebis sistematuri meTodi holis 
orSriani sistemis sxvadasxva (feromagnituri, singleturi da 
antiferomagnituri) fazebisaTvis. am meTodis gamoyenebiT gamoTvlilia 
aRniSnul sistemebSi goldstounis modebis dispersiuli Tanafardobebi da 
koherentobis sigrZeebi. naCvenebia, rom SreTaSorisi tunelirebis nulovan 
zRvarSi yalibdeba erTi umaso agzneba rac iwvevs jozefsonis tipis 
zegamtaruli denis formirebas. 

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxelebaF 
fizikis departamenti, astrofizikis kaTedra 

I. 2.samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  

ნანა შათაშვილი, ასტროფიზიკის კათედრის გამგე 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
ნანა შათაშვილი (თსუ სრული პროფესორი) 

ალექსანდრე თევზაძე (თსუ ასოც. პროფესორი) 

ელენე უჩავა (თსუ დოქტორანტი) 

ნიკოლოზ ფირცხალავა (თსუ დოქტორანტი) 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 
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1 

 

 

Solar and Space 

Weather Network of 

Excellence 

 

 

European Commission 

FP7-PEOPLE-2010-

IRSES-269299 

 

ქართული ჯგუფის 
თანახელმძღვანელი 

ა. თევზაძე 

 

ა. თევზაძე 

ე. უჩავა 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

შესწავლილია ანიზოტროპული მჰდ მოდელი სითბური ნაკადების გათვალისწინებით. 

აღებულ მიახლოებაში განხილულია წანაცვლებითი დინება ძლიერი მაგნიტური ველის 

ფონზე. შესწავლილა დინების კუმშვადი მდგრადობა. ნანახია, რომ სითბური ნაკადების და 

ანიზოტროპული ეფექტების ზედდება იწვევს არამდგრადობების რამოდენიმე კლასს, 

რომლებსაც შეუძლიათ მიმართული დინების დისიპაცია, ან მაგნიტური ველის 

ამპლიტუდის შეზღუდვა. 

E. S. Uchava, B. M. Shergelashvili, A. G. Tevzadze, S. Poedts.Overstability of acoustic waves in strongly 

magnetized anisotropic MHD shear flows.Physical Review E (in preparation) 

     

 

2 

 

 

Cosmic magnetic fields: 

origin, evolution, and 

signatures 

 

NSF 

AST-1109180 

ქართული  მხრიდან 

პროექტის საერთაშორისო 

კოლაბორატორი: 

ალექსანდრე თევზაძე 

ა. თევზაძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

შესწავლილია კოსმოსური მაგნიტური ველების ევოლუცია მილევადი 

მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის პირობებში. მიღებულია მილევის კანონი. 

გამოყვანილია დიდმასშტაბოვანი გალაქტიკათშორისი მაგნიტური ველის დაკვირვებადი 

ამპლიტუდის ზედა შეზღუდვები  

 
IV publikaciebi: 

 
1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 

2) ucxoeTSi 
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a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 E. S. Uchava,  A. G. 

Tevzadze, G. D. 

Chagelishvili 

J. Modern Physics 

4, 18 (2013). 

 

CAP-S 

ჩინეთი 

5 

შესწავლილია წრფივი ლოკალური შეშფოთებების დინამიკა სრულად სტრატიფიცირებულ სამ- 

განზომილებიან ასტროფიზიკურ დისკებში. რადიალური სტრატიფიკაციის კანონი აღებულია 

ხარისხობრივად, ხოლო ვერტიკალური სტრატიფიკაცია - ექსპონენციალურად. შესწავლილია 

ლოკალური წრფივი შეშფოთებების დინამიკა წანაცვლების სიბრტყეში და გამოყვანილია ვკბ 

(WKB) დისპერსიული განტოლება. ნაჩვენებია, რომ ვერტიკალური სტრატიფიკაციის კანონი 

გასაზღვრავს არა მხოლოდ კონვექციურ მდგრადობას, არამედ გრიგალების გენერაციის 

ეფექტურობასაც. განვითარებული არაწრფივი ტურბულენტობის სპექტრალური თვისებების 

დაშვებით ნაჩვენებია, რომ გრიგალების გენერირება არ შეიძლება მოხდეს მყარტანოვნი ბრუნვის 

შემთხვევაში და პროცესის გამომწვევი მიზეზია დიფერენციალური ბრუნვა.  

 

2 

J.-N. Hau,  

G. D. Chagelishvili,  

G. Khujadze,  

M. Oberlack,  

A. G. Tevzadze 

Sound Generation in 

Plane Couette Flow: A 

Failure of Lighthill’s 

Analogy 

 

Progress in Turbulence V 

 

Springer Proceedings in 

Physics, 149, 205-210 

(2013) 

გერმანია 

 

6 

აკუსტიკური ტალღების გაჩენა საწყისი გრიგალური შეშფოთებებიდან ნაჩვენებია 

ორგანზომილებიანი იდეალური შემოუსაზღვრელი კუეტის დინების წრფივი ანალიზითა და 

პირდაპირი რიცხვითი მოდელირებით. ჩვენი შედეგები აჩვენებენ ლაითჰილის აკუსტიკური 

ანალოგიის წყაროს წევრის უზუსტობას: ნაჩვენებია ტალღის გენერაციის პროცესის ძლიერი 

ანიზოტროპია. რიცხვითი მოდელირება ადასტურებს წრფივი ანალიზის შედეგებს და აჩვენებს 

სწრაფი შეშფოთებების თეორიის (rapid distortion theory, RDT) გამოყენების არეალს. ამ 

პარამეტრებზე ბგერის წრფივი წყაროები დომინირებენ არაწრფივ ლაითჰილის წყაროებზე. 

 

d) statiebi 
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# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

1 

V.I. Berezhiani, 

N.L. Shatashvili, 

S.M. Mahajan 

and B.N. Aleksic. 

 

Vortex bubble formation in 

pair plasmas.  

 

Phys. Rev. E. 88. 

015101 (2013) 

American 

Physical Society 

აშშ 

 

4 

ნაჩვენებია, რომ დელოკალიზებული გრიგალური სოლიტონები რელატივისტურ წყვილ 

პლაზმაში მცირე ტემპერატურული ასიმეტრიით არამდგრადია ფონური 

ელექტრომაგნიტური (ემ) ველის შუალედური ინტენსივობებისათვის. არამდგრადობა იწვევს 

მუდმივად გაფართოვებადი კავიტირებადი „ბუშტუკები“-ს გენერაციას, რომლებშიც 

ელექტრომაგნიტური ველი ნულის ტოლია. ასეთი ემ ბუშტუკების არსებობა 

დემონსტრირებულია ჰიდროდინამიკური ანალოგიიდან გამომდინარე თვისობრივ 

არგუმენტებზე დაყრდნობით, და ასევე ე.წ. „სატურაციული არაწრფივობის“ შემცავი 

არაწრფივი შრედინგერის განტოლების რიცხვითი ამონახსნებით.  

 

2 

 

 

T. Kahniashvili, Y. 

Maravin,  

A. Natarajan,  

N. Battaglia,  

A. G. Tevzadze 

 

Constraining Primordial 

Magnetic Fields through 

Large-scale Structure 

 

Astrophys. J. 

770, 47 (2013) 

 

IOPScience 

აშშ 

 

7 

შესწავლილია სამყაროში ადრეულ ეტაპებზე მაგნიტური ველის ზეგავლენა მატერიის 

შეშფოთებებზე. დაშვებულია მაგნიტური ველის გენერაცია დიდი აფეთქების 

ნუკლეოსინთეზის ეპოქამდე ადრე, რადიაციით დომინირებულ სამყაროში. მაგნეტოგენესის 

მექანიზმი აღებულია ზოგადად, მოდელის დაკონკრეტების გარეშე. წინა კვლევებისაგან 

განსხვავებით, ჩვენ ვზღუდავთ მაგნიტური ველის ენერგიის სიმკვრივეს და არა ველის 

ამპლიტუდას დიდ მასშტაბებზე (1 მეგა პარსეკის რიგის). მიმოხილულია რამოდენიმე 

კოსმოლოგიური სიგნატურა, მათ შორის ჰალოების მასების განაწილება, სიუნიაევ-

ზელდოვიჩის ეფექტი და ლაიმან-ალფა მონაცემები. მიღებული შეზღუდვებია 1.5 nG -4.5 nG, 

როდესაც სპექტრალური ინდექსი nBიცვლება -3-დან  -1.5-მდე. 

 

3 

T. Kahniashvili, A. 

G. Tevzadze, A. 

Brandenburg, A.  

Neronov 

 

Evolution of primordial 

magnetic fields from 

phase transitions 

 

Phys. Rev. D 

87, 3007 (2013) 

 

American Physical 

Society 

აშშ 

 

8 
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განხილულია კოსმოლოგიური ელექტრო-სუსტი ან ქვანტურ-ქრომოდინამიკული ფაზური 

გადასვლის დროს გაჩენილი მაგნიტური ველების ევოლუცია სამყაროში. დაშვებულია, რომ 

მაგნიტური ველის მოდელირება შესაძლებელია სამყაროს პლაზმაში მაგნიტური ველის 

ენერგიის შეყვანით მახასიათებელ მასშტაბზე. რეინოლდსის რიცხვის მაღალი მნიშვნელობა 

უზრუნველყოფს მაგნიტურ ველსა და დამუხტულ პლაზმას შორის ეფექტურ ბმას. 

მაგნიტური ველის შემდგომი ევოლუცია ემორჩილება ჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის 

მილევის კანონებს. რიცხვითი თველბისა და ფენომენოლოგიური აღწერის შედეგად 

მიღებულია მილევის უნივერსალური კანონები. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ რადიაციით 

დომინირებად ეპოქაში არა-სპირალური მაგნიტური ველების ენერგია და კორელაციური 

სიგრძე იცვლება ხარისხობრივი კანონით, როდესაც ხარისხის მაჩვენებელია -½ და ½.  

სპირალური მაგიტური ველებისათვის ხარისხობრივი კანონის მაჩვენებლებია 1/3 და 2/3. 

ჩატარებული ანალიქი გვიჩვენებს, რომ QCD ფაზური გადასვლისას გაჩენილი მაგნიტური 

ველის მაქსიმალური ამპლიტუდა დღეს უნდა შეადგენდეს 10-9 გაუსს, ხოლო კორელაციის 

მასშტაბი 50 კილო პარსეკს. ელექტროსუსტი ფაზური გადასვლისას გაჩენილი მაგნიტური 

ველი შემოზღუდული უნდა იყოს 10-10 გაუს სიდიდით, ხოლო კორელაციური მასშტაბი 

უნდა აღწევდეს 0.3 კილო პარსეკს. მიღებული შეზღუდვები შეესაბამება დაკვირვებული 

გალაქტიკათშორისი მაგნიტური ველების თვისებებს.  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

1 

 

ნანა შათაშვილი 

სვადეშმაჰაჯანი, 

ზენშოიოშიდა 

დიდ-მასშტაბიანიდინებისაჩქარება 

/ 

გენერაციაასტროფიზიკურობიექტე

ბში - პლენარული მოხსენება 

22-26 იანვარი, 2013 

თსუ, თბილისი 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/page/program_plenary 

დიდ-მასშტაბიანი დინებების აჩქარება - ვარსკვლავთა ქარების, მრავალნაირი გარედინების, 

ჭავლების (ჯეტების) და ა.შ. ფორმირება - ხშირად დაიმზირება ასტროფიზიკურ პირობებში. 

უკანასკნელმა დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ მზის კორონა არის უაღრესად დინამიური არენა სავსე 

მრავალ-კომპონენტიანი მრავალ-მასშტაბიანი სივრცე-დროითი სტრუქტურებით. მძლავრი 

დინებებია ყველგან ქვედა ატმოსფეროში - სუბ-კორონალურ (ქრომოსფერო) და კორონალურ 

არეებში. მზის დინამიკის ობსერვატორიის და Hinode-ს მზის ფიზიკის მისიიდან მოსული 

დაკვირვებები ამყარებენ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ იდეებს იმის თაობაზე, რომ პლაზმის 

ჰიდროდინამიკური და მაგნიტური ასპექტების ურთიერთქმედება არის ერთერთი გადამწყვეტი 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary
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ელემენტი მზის ატმოსფეროში დამზერილი უსაზღვრო მრავალფეროვნებისა - პლაზმური 

დინებები, დამატებით მაგნიტურ ველთან, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ კორონალური 

სტრუქტურების ფორმირებაში. განვითარებულია მაგნიტო-ჰიდროდინამიკური თეორია, 

რომელზე დაყრდნობითაც გამოყვანილია როგორც დინების აჩქარების კატასტროფული, ასევე 

წყნარი მექანიზმები ვარსკვლავთა ატმოსფეროებში დიდ-მასშტაბიანი 

დინებების/ტრანზიენტული ჯეტების ფორმირებისათვის. განზოგადოებულია დინამოს 

მექანიზმი „რევერს დინამოს“ სახით და ნაჩვენებია, რომ მათ ერთი და იგივე მიზეზები აქვთ, 

წარმოადგენენ რა მაგნიტო-სითხური ბმების მანიფესტაციას - დიდ-მასშტაბიანი მაგნიტური და 

სიჩქარის ველები გენერირდებიან ერთდროულად და პროპორციულად. მაკრო-ველების 

გაძლიერება პირდაპირ-პროპორციულია საწყისი ტურბულენტური ენერგიისა. ამ 

უკანასკნელის შემადგენლობა განსაზღვრავს დიდ-მასშტაბიანი დინების / მაგნიტური ველის 

ფარდობას. დისიპაციის არსებობისას ჰოლის წევრი (მოკლე-მასშტაბის ფიზიკის გამო) დიდ 

როლს თამაშობს აჩქარების პროცესებში. 2.5-განზომილებიანი რიცხვითი თვლები დინამიური 

სპირალობებით (როგორც მაგნიტური, ასევე განზოგადოებული) მიუთითებენ, რომ თუნდაც 

სპირალობები თავიდან არ არიან დინებების ეფექტური გენერირებისათვის ხელსაყრელი 

პირობების არეში, ევოლუციით ისინი შეიძლება აღმოჩნდნენ ამ არეში, და შედეგად, 

მოსალოდნელია აჩქარების რამდენიმე ფაზა. შესაბამისი დროითი მასშტაბები, დინების 

სიჩქარეები (≥100 km/s), და გაძლიერება განისაზღვრება საწყისი იონური სკინ-სიღრმით, და 

ლოკალური პლაზმის β -თი. დისიპაციის არსებობისას ეს დინებები ფუნდამენტურ როლს 

თამაშობენ ვარსკვლავთა ნატიფი სტრუქტურების გაცხელებაში; მათი კავშირი მზის ქართან 

აშკარაა. სხვადასხვა მასშტაბის მასიური ობიექტის მახლობლობაში ნივთიერების დინება ქმნის 

სანახაობით სტრუქტურას თხელი დისკისა და კოლიმირებული ჭავლის (ჯეტის) კომბინაციის 

სახით. მიუხედავად მასშტაბთა პარამეტრების ფართო სპექტრისა ისინი ხასიათდებიან 

აღსანიშნავი მსგავსებით, რაც უნივერსალური პრინციპით უნდა იყოს ნაკარნახევი. 

ფორმულირებულია განზოგადოებული ბელტრამის პირობა, როგორც ასეთი პრინციპის 

ლაკონური წარმოდგენა. შემოთავაზებულია დისკი-ჯეტის სტრუქტურის სუფთად 

ჰიდროდინამიკურ მოდელი, რომელშიც შესაძლებელია ადვილად ჩავრთოთ მაგნიტური 

ველიც. ნაჩვენებია, რომ ჭავლი (ჯეტი) წარმოადგენს ბელტრამის დინებას. 
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ნანა შათაშვილი 

ზენშოიოშიდა 

ბელტრამის განზოგადოებული დინება - 

ჭავლის (ჯეტის) და თხელი-დისკის 

სისტემის მოდელი 

22-26 იანვარი, 2013  

თსუ, თბილისი 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/page/program/50 

სხვადასხვა მასშტაბის მასიური ობიექტის (ახალგაზრდა ვარსკვლავებიდან დაწყებული 

გალაქტიკური ბირთვებით დამთავრებული) მახლობლობაში ნივთიერების დინება ქმნის 

სანახაობით სტრუქტურას თხელი დისკისა და კოლიმირებული ჭავლის (ჯეტის) კომბინაციის 

სახით. მიუხედავად მასშტაბთა პარამეტრების ფართო სპექტრისა (როგორებიცაა რეინოლდსის 

რიცხვი, ლუნდკვისტის რიცხვი, იონიზაციის ხარისხები, ლორენცის ფაქტორი, და ა.შ.), ისინი 
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ხასიათდებიან აღსანიშნავი მსგავსებით, რაც უნივერსალური პრინციპით უნდა იყოს 

ნაკარნახევი. ფორმულირებულია განზოგადოებული ბელტრამის პირობა, როგორც ასეთი 

პრინციპის ლაკონური წარმოდგენა. კეპლერის ბრუნვის ცენტრში სინგულარობა აიძულებს 

დინებას გაუსწორდეს „განზოგადოებული გრიგალობის“ (ლოკალური სიმკვრივისა და 

სასრული დისიპაციის გათვალისწინებით) მიმართულებას, რომელიც დისკის გამჭოლი ღერძის 

სახით გამოვლინდება, ანუ ჭავლი (ჯეტი) წარმოადგენს ბელტრამის დინებას. ბელტრამის 

დინების მოდელზე დაყრდნობით დისკი-ჯეტის სისტემისათვის აგებულია ანალიზური 

ამონახსნები ავტო-მოდელური ამონახსნის მეთოდის გამოყენებით. განზოგადოებული 

გრიგალობის სპირალობა განმსაზღვრელი პარამეტრია დისკი-ჯეტის სისტემის თვით-

ორგანიზაციის პროცესში. ნაჩვენებია, რომ თუმცა მოცემული კვლევა აღწერს ჯეტის 

კოლიმაციის სუფთად ჰიდროდინამიკურ მოდელს, მიდგომაში შესაძლებელია ადვილად 

ჩავრთოთ დისკის ცენტრში გამჭოლი მაგნიტური ველიც, რათა ამ უკანასკნელმა გაიძღოლიოს 

(და ასევე დაგრიხოს, რაც ხშირად დაიმზირება) დამუხტული გაზის (პლაზმის) დინება. 

მოდელში ჰიდრონიკამიკური განზოგადოებული გრიგალობა თამაშობს მაგნიტური ველის 

როლს. 
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ალექსანდრე თევზაძე 

ე. უჩავა, გ.ჩაგელიშვილი 

გრიგალებისდაპლანეტებისჩანასახებისფ

ორმირებასტრატიფიცირებულპროტოპლ

ანეტარულდისკებში 
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წარმოდგენილია პროტოპლანეტარულ დისკებში პლანეტების ფორმირების ადრეული ეტაპების 

კვლევა. ამ კონტექსტში ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილავთ პლანეტების ფორმირების თეორიას და 

კერძოდ პლანეტების ჩანასახების გაჩენას, რომლებიც ითვლებიან პლანეტების წარმოშობის 

ძირითად დამაჩქარებელ ფაქტორად. კერძოდ, ჩვენ განვიხილავთ ჰიდროდინამიკური 

ანტიციკლონური გრიგალების გაჩენასა და ევოლუციას. ამ ტიპის გრიგალები ითვლებიან 

აუცილებელ წინაპირობად პლანეტების ჩანასახების ფორმირებისათვის ბირთვზე აკრეციის 

მოდელში. ჩვენ შევისწავლით შეშფოთებათა წრფივ ევოლუციას დიფერენციალურად მბრუნავ 

სრულად სტრატიფიცირებულ პროტოპლანეტარულ დისკებში. განხილულია ქვეკეპლერული 

ბრუნვის დისკები ვერტიკალური ექსპონენციალური და რადიალური ხარისხობრივი 

სტრატიფიკაციით. რადიალური და ვერტიკალური ამომგდები ძალის ურთიერთზეგავლენა 

შესწავლილია წანაცვლების სიბრტყის მიახლოებაში. განხილულია სითბური 

არამდგრადობებით გრიგალების გენერაციის პროცესი. შეფასებულია არაწრფივი ბალანსი, 

რომელიც შესაძლებელია დამყარდეს დისკის ტურბულენტობის გამო. სპირალური დარტყმითი 

ტალღები შესწავლილია პირდაპირი რიცხვითი მოდელირების გამოყენებით. ამ მხრივ ჩვენ 

ვაჩვენებთ, რომ დისკის ფორმირების საწყისი ეტაპი, როდესაც მატერია გადადის სფერულიდან 

დისკურ განაწილებაში, შეიძლება იყოს ის ფაქტორი რომელიც ახდენს პლანეტების ჩანასახების 

ინიცირებას პროტოპლანეტარულ დისკებში. 
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ელენეუჩავა 

ალექსანდრეთევზაძე 

ძლიერადდამაგნიტებულიანიზოტროპ

ულიმჰდარაერთგვაროვანიასტროფიზი

კურიდინებებისტალღურიარამდგრად

ობა 

22-26 იანვარი, 2013  

თსუ, თბილისი 
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წარმოდგენილია ანიზოტროპული მაგნიტოჰიდროდინამიკური (მჰდ) წანაცვლებითი დინების 

წრფივი მდგრადობის ანალიზი ძლიერი მაგნიტური ველისა და სითბური ნაკადების 

გათვალისწინებით. განხილულ მოდელში სითბური ნაკადები გათვალისწინებულია 16–

იმპულსურ ანიზოტროპულ მჰდ მიახლოებაში. ეს მოდელი უკვე წარმატებით გამოიყენება მზის 

ქარის შესწავლისას უწყვეტი გარემოს მიახლოებაში. განხილულია ისეთი სიმძლავრის ძლიერი 

მაგნიტური ველი, რომელიც ამართლებს როგორც პლაზმის ანიზოტროპიას, ასევე ცივი პლაზმის 

მიახლოებას, როდესაც მაგნიტური წნევა დომინირებს თერმოდინამიკურ წნევასთან შედარებით. 

დინების სიჩქარე და მაგნიტური ველი თანამიმართულია, ხოლო სიჩქარის წანაცვლება 

მიმართულია მაგნიტური ველის პერპენდიკულარულად. ამ მიახლოებაში ჩვენ ვიკვლევთ 

ამოცანის წრფივ შეშფოთებათა სპექტრსა და მდგრადობას. კვლევის შედეგები აჩვენებენ, რომ 

იზოტროპული ნელი მაგნიტობგერითი მოდა ანიზოტროპულ შემთხვევაში გამოვლინდება სამი 

სხვადასხვა მოდის სახით, რომელთა შორის ერთ–ერთი არამდგრადია. არამდგრადობა 

დაიმზირება ზეკრიტიკული სითბური ნაკადის კოეფიციენტის შემთხვევაში gamma=S||/C|| , სადაც S|| 

და C|| მაგნიტური ველის პარალელური სითბური ნაკადისა და ბგერის სიჩქარის მნიშვნელობებია. 

ჩვენს მიერ პირველად მიღებულია გამა პარამეტრის კრიტიკული მნიშვნელობა ასიმპტოტური 

მიახლოების გარეშე. სიჩქარის წანაცვლების შემთხვევაში ამოცანის წრფივი სპექტრი შესწავლილია 

რიცხვითად. კვლევა გვიჩვენებს, რომ მაგნიტობგერითი ტალღები შეიძლება იყვნენ არამდგრადნი 

(ტალღური არამდგრადობა) გამა პარამეტრის როგორც ზეკრიტიკული, ასევე ქვეკრიტიკული 

მნიშვნელობების დროს. სითბური ნაკადების გამო არამდგრადი მაგნიტობგერითი მოდა განიცდის 

სახეცვლილებას ძლიერი სიჩაქრის წანაცვების პირობებში, და შეიძლება ერთგვაროვან დინებასთან 

შედარებით გახდეს კიდევ უფრო არამდგრადი. დამაგნიტებული ანიზოტროპული დინებების 

კუმშვად დესტაბილიზაციას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ზოგიერთ 

ასტროფიზიკურ ობიექტში. კარგათ ცნობილი მზის ქარის პრობლემის გარდა, აღწერილი 

არამდგრადობა შეიძლება მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს ასტროფიზიკური დისკების კორონებში 

და დიდ მასშტაბებზე დამაგნიტებულ გალაქტიკურ ქარებში.  
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ნიკოლოზფირცხალავა 

გიორგიჩაგელიშვილი 

შიდაგრავიტაციულიტალღებისტრანზიენ

ტულიდინამიკაჰორიზონტალურწანაცვლ

ებისმქონესტრატიფიცირებულდინებებში 

22-26 იანვარი, 2013  

თსუ, თბილისი 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/page/program/50 

წინა საუკუნის 90–იან წლებში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები წანაცვლებითი დინებების 

დინამიკის კვლევაში, იმდენად, რამდენადაც ამ წლებში ჰიდროდინამიკურმა საზოგადოებამ 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50


December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

საბოლოოდ გააცნობიერა ასეთი დინებების არა–ორთოგონალური ბუნება და მისი შედეგები. ამან 

დღის წესრიგში დააყენა წანაცვლებით დინებებში მიმდინარე პროცესების თავიდან გააზრების 

აუცილებლობა. ამ რევიზიის მნიშვნელობა იმითაც იყო განპირობებული, რომ ბუნებრივ 

(ასტროფიზიკური და გეოფზიკური) და საინჟინრო დინებებს, როგორც წესი არაერთგვაროვანი 

კინემატიკა გააჩნიათ. შედეგად, ზემოდ მოყვანილმა ფაქტორებმა განაპირობა მნიშვნელოვანი 

გარღვევა არაერთგვაროვან/წანაცვლებით დინებებში მიმდინარეე პროცესების გააზრებაში და 

ზუსტ, თანმიმდევრულ აღწერაში – ჩამოყალიბდა დინებათა მდგრადობის შესწავლის ახალი 

მეთოდები, რომლებიც შეშფოთებების მოკლე–დროითი დინამიკის ზუსტი რაოდენობითი 

შესწავლის საშუალებას იძლევიან. ვისახავთ რა მიზანს ტალღების ზეარეკვლის მოვლენის არსის 

გარკვევისა და ვეყრდნობით წანაცვლებითი დინებების შესწავლის თნამედროვე ეტაპზე შექმნილ 

მეთოდებს, შევისწავლით შიდა გრავიტაციული ტალღების წრფივ ტრანზიენტულ დინამიკას 

მდგრადად სტრატიფიცირებულ წანაცვლებით დინებებში. ვიხილავთ დინებას ჰორიზონტალური 

წანაცვლებით U0(Ay,0,0), რიჩარდსონის რიცხვის Ri =N2/A2 სხვადასხვა მნიშვნელობის დროს, 

სადაც A დინების წანაცვლების პარამეტრია, ხოლო N ბრანტ–ვაისალას სიხშირე. ასეთ დინებებში 

კმაყოფილდება ბუსინესკის მიახლოება და არსებობს შეშფოთებათა სამი მოდა. ორი მათგანი არიან 

ურთიერთსაწინააღმდეგოდ გავრცელებდი შიდა გრავიტაციული ტალღები (შგტ), მესამე კი 

გრიგალური მოდა. შგტ აქვს ნულოვანი პოტენციალური გრიგალი, ხოლო გრიგალურ მოდას – 

ნულისაგან განსხვავებული. უკანასკნელი არის არაოსცილირებადი და შეესაბამება 

კვაზიგეოსტროფიული მოდელის, ე.წ., დაბალანსებული მოძრაობებს. ჩვენს მიერ გამოყენებული 

იქნა არამოდალური განხილვა, შემოვიტანეთ საკუთარი ცვლადების ცნება თითოეული, 

ურთიერთსაწინააღმდეგოდ გავრცელებადი, ტალღისათის და მათთვის პირველი რიგის 

დიფერენციალური განტოლება დავწერეთ. ამგვარი განხილვით, განვაცალკევეთ ერთმანეთისაგან 

სხვადასხვა ფიზიკური მოვლენები (პირველ რიგში, ტალღა–ტალღასა გრიგალი–ტალღას შორის 

ბმები), გავიზრეთ მათი ერთმანეთზე ზეგავლენა და აღვწერეთ ზეარეკვლის მოვლენის ბაზური 

ფიზიკა. ნაჩვენებია, რომ ერთის რიგის რიჩარდსონის რიცხვის დროს, შგტ ტრანზიენტული ზრდა 

მნიშვნელოვნად აქტიურდება. ასევე ნაჩვენებია გრიგალური მოდის მიერ შგტ გენერაციის 

მნიშვნელობა, რომელიც დაბალანსებული მოძრაობიდან დაუბლანსებელ არაგეოსტროფულ შგტ–

ზე ენერგიის გადაცემის არხს ქმნის.  

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

 

 

E. S. Uchava 

A. G. Tevzadze,  

 

Stability and Vorticity Production in 

Stratified Astrophysical Disks 

Spring International Conference 

on Advances in Physics (CAP-S),  

May 2013 
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1 G. D. Chagelishvili Wuhan, China 

შესწავლილია წრფივი ლოკალური შეშფოთებების დინამიკა სრულად სტრატიფიცირებულ სამ 

განზომილებიან ასტროფიზიკურ დისკებში. რადიალური სტრატიფიკაციის კანონი აღებულია 

ხარისხობრივად, ხოლო ვერტიკალური სტრატიფიკაცია - ექსპონენციალურად. შესწავლილია 

ლოკალური წრფივი შეშფოთებების დინამიკა წანაცვლების სიბრტყეში და გამოყვანილია ვკბ 

დისპერსიული განტოლება. ნაჩვენებია, რომ ვერტიკალური სტრატიფიკაციის კანონი 

გასაზღვრავს არა მხოლოდ კონვექციურ მდგრადობას, არამედ გრიგალების გენერაციის 

ეფექტურობასაც. განვითარებული არაწრფივი ტურბულენტობის სპექტრალური თვისებების 

დაშვებით ნაჩვენებია, რომ გრიგალების გენერირება არ შეიძლება მოხდეს მყარტანოვნი ბრუნვის 

შემთხვევაში და პროცესის გამომწვევი მიზეზია დიფერენციალური ბრუნვა. 
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J.-N. Hau,  

G. D. Chagelishvili,  

G. Khujadze,  

M. Oberlack,  

A. G. Tevzadze 

 

Sound Generation in Plane 

Couette Flow: A Failure of 

Lighthill’s Analogy 

 

iTi Conference on Turbulence,  

September 2013, 

Darmstadt, Germany 

 

აკუსტიკური ტალღების გაჩენა საწყისი გრიგალური შეშფოთებებიდან ნაჩვენებია 

ორგანზომილებიანი იდეალური შემოუსაზღვრელი კუეტის დინების წრფივი ანალიზითა და 

პირდაპირი რიცხვითი მოდელირებით. ჩვენი შედეგები აჩვენებენ ლაითჰილის აკუსტიკური 

ანალოგიის წყაროს წევრის უზუსტობას: ნაჩვენებია ტალღის გენერაციის პროცესის ძლიერი 

ანიზოტროპია. რიცხვითი მოდელირება ადასტურებს წრფივი ანალიზის შედეგებს და აჩვენებს 

სწრაფი შეშფოთებების თეორიის (rapid distortion theory, RDT) გამოყენების არეალს. ამ 

პარამეტრებზე ბგერის წრფივი წყაროები დომინირებენ არაწრფივ ლაითჰილის წყაროებზე. 

 

VI. damatebiTi informacia  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
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ნანა შათაშვილი 

ნ. შათაშვილი, 

ა. თევზაძე, 

თსუ მაგისტრანტი დ. 

ჯავრიშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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განზოგადოებული ჰიდროდინამიკური მოდელის გამოყენებით ჩვენს მიერ დისკი-ჯეტი 

სისტემისათვისაგებული უნივერსალური ამონახსნიმიყენებულია რეალური 

ასტროფიზიკური ობიექტისათვის: ახალგაზრდა ვარსკვლავური ობიექტებსა და ჰერბიგ-

ჰარო ჭავლური დინებებისათის. აღნიშნული ობიექტები წარმოიშობიან ვარსკვლავთა 

ფორმირების ადრეულ ეტაპზე და ხასიათდებიან ლოკალური აკრეციის მქონე დისკითა და 

დაბალი იონიზაციის ხარისხის მქონე კარგად კოლიმირებული ჭავლებით. მოდელში 

ეფექტური სიბლანტე ითვალისწინებს დისკის ანომალურ ტურბულენტობას. 

პროტოვარსკვლავურ დისკში აკრეციის მამოძრავებელი ტურბულენტობა აღწერილია 

სტანდარტული ალფა მოდელის ფარგლებში. სიმკვრივის (ტემპერატურის) რადიალურ 

სტრატიფიკაციად აღებულია ხარისხობრივი კანონი. მიღებული დისკი-ჯეტის ამონახსნი 

აკავშირებს პროტოვარსკვლავური დისკის პარამეტრებს ჯეტის სტრუქტურასა და 

პარამეტრებთან. აღსანიშნავია, რომ დისკის რეალისტური პარამეტრებისათვის ჩატარებული 

თეორიული გამოთვლები კარგ თანხვედრაშია პროტოვარსკვლავური ჯეტების 

დაკვირვებითი სიჩქარეების ქვედა ზღვართან. ეს თავის მხრივ საშუალებას იძლევა 

ვიწინასწარმეტყველოთ ჯეტის დაკვირვებითი თვისებები და შევადაროთ ჰერბიგ-ჰარო 

ობიექტების თვისებებს. მიღებული შედეგები ცხადყოფს, რომ 

ჩვენსმიერადრეშემოთავაზებულიდისკი-ჯეტის განზოგადოებული ბელტრამის მოდელი 

შეიძლება გამოყენებული იქნას ახალგაზრდა ვარსკვლავური ობიექტებიდან 

გამოტყორცნილი ჰიდროდინამიკური ჯეტების ასახსნელად. 

პრაქტიკულად სრულდება სტატიის გაფორმება გამოსაქვეყნებლად: 

N. L. Shatashvili, A. G.Tevzadze, Z. Yoshida. 

Generalized Betlrami Flow modeling the disk-jet systems of young stellar objects - Formation of 

Protostellar Thin Disk and Collimated Jet Structure.Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics (In preparation) 
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დინებისდინამიკადაგრიგალუ

რი მოვლენები 

მრავალკომპონენტიანასტროფ

იზიკურ პლაზმებში. 

 

ნანა შათაშვილი 

ნ. შათაშვილი, 

თსუ ანდრონიკაშვილის სახ. 

ფიზიკის ინსტიტუტი: 

ვ. ბერეჟიანი, 

ქ. სიგუა 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

(i) ნაჩვენებია, რომ დელოკალიზებული გრიგალური სოლიტონები რელატივისტურ წყვილ 

პლაზმაში მცირე ტემპერატურული ასიმეტრიით არამდგრადია ფონური 

ელექტრომაგნიტური (ემ) ველის შუალედური ინტენსივობებისათვის. არამდგრადობა 

იწვევს მუდმივად გაფართოვებადი კავიტირებადი „ბუშტუკები“-ს (Bubbles) გენერაციას, 
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რომლებშიც ელექტრომაგნიტური ველი ნულის ტოლია; თუმცა ამ ფორმირებების გულში 

პლაზმის სიმკვრივე და ტემპერატურა მცირედი მაინც რჩება. ასეთი ემ ბუშტუკების არსებობა 

დემონსტრირებულია ჰიდროდინამიკური ანალოგიიდან გამომდინარე თვისობრივ 

არგუმენტებზე დაყრდნობით, და ასევე ე.წ. „სატურაციული არაწრფივობის“ შემცავი 

არაწრფივი შრედინგერის განტოლების რიცხვითი ამონახსნებით. ასეთი ემ ბუშტუკების 

ფორმირება საკმაოდ საინტერესოა რეგულარულისტრუქტურების ფორმირების ასახსნელად 

კოსმოსურ/ასტროფიზიკურ პირობებში, და ასევე წყვილი პლაზმებისათვის, რომლებიც 

მოსალოდნელია რომ ხელმისაწვდომი იქნება ლაბორატორიულ პირობებშიც.  

იხილეთ გამოქვეყნებული სტატია: 

V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and B.N. Aleksic. Vortex bubble formation in pair 

plasmas. Phys. Rev. E. 88. 015101 (2013). 

(ii)როდესაც ელექტრონებისა და პოზიტრონების ენერგია მათ ფერმის ენერგიასთან 

შედარებით შესამჩნევად მცირეა ე-პ გაზი ითვლება გადაგვარებულად. ასეთი გაზისათვის 

ჰიდროდინამიკური მოდელი აიგება ფერმიონების განაწილების ფუნქციაზე, რომელიც 

ლოკალურად იუტნერ-ფერმის სახისაა და ნულოვანი ტემპერატურისათვის იძლევა 

თერმოდინამიკური სიდიდეებისათვის მხოლოდ სიმკვრივეზე დამოკიდებულებას; ასეთი ე-

პ პლაზმის დინამიკა იზენტროპულია. ჩაწერილია განტოლებათა ჩაკეტილი სისტემა ასეთი 

გადაგვარებული ე-პ პლაზმის დინამიკისათვის, რომელიც მსგავსია რელატივისტური 

პლაზმის აღმწერი განტოლებათა სისტემისა. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სიტუაცია გვხდება 

ძალიან მკვრივ ასტროფიზიკურ გარემოებში (თეთრი ჯუჯები, მაგნეტარები და ა. შ.). ადრე 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ განზოგადოებულ მაგნეტო-ჰიდროდინამიკურ მოდელზე 

დაყრდნობით ნაპოვნია მდგრადი სტრუქტურების ამონახსნები სამმაგი ბელტრამის ველების 

(Triple Beltrami Fields) საშუალებით. ნაჩვენებია ასეთი ამონახსნების მნიშვნელობა 

კომპაქტურ ასტროფიზიკურ ობიექტებში წონასწორული რეგულარული ფორმირებების 

წარმოშობის ამოცანებისათვის. 

 

პრაქტიკულად სრულდება სტატიის გაფორმება გამოსაქვეყნებლად: 

V.I. Berezhiani andN.L. Shatashvili. Equilibrium multiscale structures in degenerate astrophysical 

plasmas. (In preparation) 

(iii)განხორციელდადინებისაჩქარების/გენერაციისკვლევებიდამყარებულიჩვენსმიერვეადრე

შემოთავაზებულდინამიურორ-სითხოვანდისიპაციურმოდელზე 

(ბრუნვითიეფექტებიჯერჯერობით უგულებელყოფილია)დაყრდნობით 3-

განზომილებიანიშემთხვევისათვის. 

მნიშვნელოვანიხდებაარსებულიჩაკეტილიმაგნიტურისტრუქტურებისსიცოცხლისხანგრძლი

ვობისადაგეომეტრიულითვისებებისგათვალისწინებაც. აგებულია განზოგადოებული 3-

განზომილებიანი რიცხვითი კოდი (ჩვენი 2-განზომილებიანი კოდის მოდიფიკაციით) 

ცხელი ჩაკეტილი სტრუქტურის ფორმირების ამოცანისათვის დამაგნიტებულ პლაზმაში. 

განხორციელდა რიცხვითი ექსპერიმენტები კონკრეტული ობზერვაციული პირობებისათვის 
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და ნაჩვენებია ფორმირების პარამეტრების დამოკიდებულება საწყის და სასაზღვრო 

პირობებზე; ხაზგასმულია განსხვავება 2-განზომილებიან შემთხვევასთან. აღდგენილია 

რეალისტური დამზერილი სტრუქტურის დინამიკა მზის შემთხვევისათვის. აღსანიშნავია 

უახლესი დაკვირვებების სრული თანხვედრა ჩვენს მიერ ადრე შემოთავაზებულ თეორიულ 

მოდელთან. დაგეგმილია ბრუნვითი ეფექტების გათვალისწინება. 

 

მზადდება სტატია გამოსაქვეყნებლად: 

S.M. Mahajan, N.L. Shatashvili, R. Miklazsewski & K.I. Sigua. On the Formation and Heating of Closed 3D 

Structures in Solar Atmosphere. (In preparation). 

იხილეთ ასევე ნანა შათაშვილის პლენარული მოხსენება თსუ საფაკულტეტო კონფერენციაზე: 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary 
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კინემატიკურად და 

თერმოდინამიკურად 

არაერთგვაროვანი 

ასტროფიზიკური დინებების 

შესწავლა 

 

ალექსანდრე თევზაძე 

ა. თევზაძე 

ე. უჩავა 

ნ. ფირცხალავა 

თსუ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი: 

გ. ჩაგელიშვილი 

რ. ჭანიშვილი 

ჯ. ლომინაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

(i) გამოთვლილია ვერტიკალურად სტრატიფიცირებული ასტროფიზიკური წანაცვლებითი 

დინების მდგრადობის თვისებები. შედარებულია წრფივი და არაწრფივი რეჟიმების 

მახასიათებლები. ნანახია, რომ განვითარებული არაწრფივი მდგომარებობა მნიშვნელოვნად 

დამოკიდებულია სტოქასტური საწყისი მნიშვნელობების სპეტრულ მახასიათებლებზე, რაც 

მიგვითითებს ამ ტიპის დინებების „განუზღვრელობაზე“.  

(ii) შესწავლილია მბრუნავი პროტოპლანეტარული დისკების სამგანზომილებიანი 

ბაროკლინური მდგრადობა. შეფასებულია განვითარებული კონვექციური 

ტურბულენტობის მახასიათებლები. ნაჩვენებია ვერტიკალური სტრატიფიკაციის კანონი და 

სპეციფიკური პირობები, როდესაც კონვექციამ შეიძლება გადაიტანოს ბრუნვითი მომენტი 

რადიალურად გარეთ და ხელი შეუწყოს მატერიის აკრეციას ცენტრალურ ობიექტზე. 

პუბლიკაციები: 

R. G. Chanishvili, A. G. Tevzadze, G. D. Chagelishvili, J. G. Lominadze, G. R. Khujadze, M. 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary
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Oberlack.Uncertainty of convection dynamics in high Reynolds number horizontal plane Couette 

flow.European Journal of Mechanics B (accepted). 

E. S. Uchava, A. G. Tevzadze, G. D. Chagelishvil. Stability and Vorticity Production in Stratified 

Astrophysical Disks. J. Modern Physics4, 18 (2013). 

J.-N. Hau, G. D. Chagelishvili, G. Khujadze, M. Oberlack, A. G. Tevzadze.Sound Generation in Plane 

Couette Flow: A Failure of Lighthill’s Analogy. Progress in Turbulence V, Springer Proceedings in 

Physics,149, 205-210 (2013). 

 

4 

კოსმოსური მაგნიტური ველების 

და ტურბულენტობის 

მოდელირება 

 

ალექსანდრე თევზაძე 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

გამოთვლილია პირველადი კოსმოსური ველების ევოლუცია გაფართოებად სამყაროში 

მაგნიტოჰიდროდინამკური ტურბულენტობის მილევის პირობებში. ნანახია 

ტურბულენტობის მილევის კანონები არასპირალური და სპირალური ველების შემთხვევაში. 

შეფასებულია სხვადასხვა ფაზური გადასვლებით გენერირებული მაგნიტური ველების 

შესაძლო დაკვირვებითი გამოვლინებები. გამოყვანილია დიდმასშტაბოვანი მაგნიტური 

ველების მაქსიმალური ამპლიტუდის შეზღუდვები. 

პუბლიკაციები: 

T. Kahniashvili, A. G. Tevzadze, A. Brandenburg, A.  Neronov. Evolution of primordial magnetic fields 

from phase transition.Phys. Rev. D87, 3007 (2013). 

T. Kahniashvili, Y. Maravin, A. Natarajan, N. Battaglia, A. G. Tevzadze. Constraining Primordial Magnetic 

Fields through Large-scale Structurე. Astrophys. J.770, 47 (2013). 

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba 

 ფიზიკისდეპარტამენტი, ატომის და ატომ ბირთვის ფიზიკის კათედრა 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

თამაზ კ ერესელიძე 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

თამაზკ ერესელიძე, ზაალ მაჭავარიანი, მალხაზ გოჩიტაშვილი, რამაზ ლომსაძე, 

ნუგზარ მოსულიშვილი 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 ექსიტონური 

კომპლექსები ZnO და 

GaN–ში – ლურჯი და 

ულტრაიისფერ 

სინათლის 

გამომსხივებელი 

ხელსაწყოების 

შექმნის 

პერსპექტივები 

უკრაინის 

მეცნიერებათა და 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი (გრანტი      № 

5633),  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 (გრანტი№ 09/15)  

თამარ ჭელიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამაზ კერესელიძე, 

თეიმურაზ 

ნადარეიშვილი 

გიორგი ხაზარაძე 

 

 

 

 

 

 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

1. შესწავლილია დამუხტული ნაწილაკის (ელექტრონის ან ხვრელის) ელექტრონული 

სტრუქტურა ძლიერად წაგრძელებულ ელიფსოიდალური ფორმის ნანოღეროში. მიღებულია 

ასიმპტოტურად ზუსტი გამოსახულებები ენერგიისათვის და ტალღური ფუნქციებისათვის. 

პრობლემა გადაჭრილია როგორც უსასრული ისე სასრული სიმაღლის პოტენციალური ბარიერის 

შემთხვევაში.                                                                                                                                2. 

შესწავლილია თუ რა გვლენას ახდენს კულონური მინარევი თუთიის ოქსიდის 

ნახევარგამტარულ ნანომავთულში. მიღებულია ანალიზური გამოსახულებები ელექტრონის 

ენერგიისათვის და ტალღური ფუნქციებისათვის, როდესაც ის „დატყვევებულია“ ნანო ზომის 

მავთულში. 
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2 

 

 

 

 

 

ატომურნაწილაკთა     

       დაჯახებისას 

        მიმდინარე   

      არადრეკადი    

       პროცესების  

      გამოკვლევა 

  შოთა რუსთაველის     

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

(გრანტი № 31/29) 

 

რამაზ ლომსაძე 

 

 

 

 

 

           მალხაზ           

      გოჩიტაშვილი, 

          ნუგზარ  

     მოსულიშვილი 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

საანგარიშოპერიოდშიჩვენჩავატარეთმეთოდურიხასიათისწინასწარიექსპერიმენტულიგამოკვლევ

ა. O+იონებისაზოტის N2 მოლეკულებთანდაჯახებისას, გამოსხივებისხილულარეში(400-800ნმ), 

შეისწავლებოდააზოტისპირველიუარყოფითი ( ) – X2 ),  დამეინელის(  – X2 ) 

სისტემებისშესაბამისიზოლოვანისპექტრისაგზნება,იონურწყაროშისამუშაოპირობებისცვლილებ

ისას.  

ექსპერიმენტშიგამოყენებულიიყომაღალსიხშირული(ტონემანისტიპის)იონურიწყარო. 

ექსპერიმენტიჩავატარეთსხვადასხვაპირობებში, 

როდესაცწყაროშიშეშვებულიიყოსუფთაჟანგბადი O2დააირებისნარევი(O2, N2),(O2,H2O),(O2,He).   

ნაჩვენებია, რომ სუფთა მოლეკულურიჟანგბადისპირობებში, წყაროშიდაბალიწნევისა(10-3ტორი) 

დამაღალისიმძლავრისას  (ვზრდიდითანოდურძაბვას) იონურნაკადშიმიიღებოდადაახლოებით 

20% მეტასტაბილური O+( 2D) და O+(2P)  იონებისა.  

წნევისგაზრდითწყაროშიმნიშვნელოვნადიზრდებოდა (>95%) იონებისწილიძირითად O+(4S) 

მდგომარეობაში.  

მოცემულეტაპზეჩვენმაგამოკვლევებმააჩვენა, რომ  O+(2P) 

იონებისიდენტიფიკაციისათვისეფექტურიააზოტისმოლეკულურიიონისპირველიუარყოფითისი

სტემის(0,0) ( =3914 ) ზოლისაგზნებისფუნქციისგამოკვლევაO+-N2დაჯახებისპროცესში. 

ჩვენმაგამოკვლევებმაასევეაჩვენა, რომწყაროში(O2,He)  ნარევისათვისშესაძლებელია   O+( 2D) 

მეტასტაბილებისწილისგაზრდაპირვანდელიიონებისნაკადში. 

\ 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
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2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

T. Kereselidze,   Z.S. 

Machavariani 

 

 

 

“Application of 

variational 

principle to 

scattering 

problems” Journal 

of Mathematical 

Sciences 

December 2013, 

Volume 195,  

Issue 4,  

 

Springer pp  473-480  

 

The validity of the variational principle for scattering problems is examined in the case of ionizationof 

atomic hydrogen by electron impact. The effective charge seen by the scattered electron is determined 

mathematically in a rigorous way excluding any empirical assumptions. It is shown that the elaborated 

approach gives effective charge values that are reasonable and have clear physical meaning. 

2 

 

RamazLomsadze, 

MalkhazGochitashvili,  

Roman Kezerashvili,  

NugzarMosulishvili,  

RonaldPhaneuf 

Inelastic 

processes in K+-

He collisions in 

energy range 

0.7–10 keV 

Physical Review 

A  

 

87,042710(2013) 

 

American Physical 

Societys  

9 

Absolute cross sections for charge exchange, ionization, stripping, and excitation in K+-He collisions 

were measured in the ion energy range 0.7–10 keV. The experimental data and the schematic 

correlation diagrams are used to analyze and determine the mechanisms for these processes. The 

increase of the excitation probability of inelastic channels with the angle of scattering is revealed. An 

exceptionally highly excited state of He is observed and a peculiarity for the excitation function of the 

resonance line is explained. The intensity ratio for the excitation of the K II λ=60.1 nm and λ=61.2 nm 

lines is 5:1, which indicates the high probability for excitation of the singlet resonance level 1P1 

compared to the triplet level 3P1. The similarity of the population of the 4p state of the potassium ion 

and atom as well as the anomalously small values of the excitation cross sections are explained. 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22T.+Kereselidze%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Z.+S.+Machavariani%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Z.+S.+Machavariani%22
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958/195/4/page/1
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

malxaz goCitaSvili 

ramaz lomsaZe 

nugzar mosuliSvili 

H(2p)  

მდგომარეობისაგზნებაH3
+-He 

დაჯახებისპროცესში 

პირველი საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნების-

მეტყველო მეცნიერებაში 

თსუ, 2013 

gazomvebiH3
+-Heწყვილისათვისჩატარებულიამას-სპექტრომეტრულიტიპისდანადგარზე, 

გამოყენებულიაოპტიკურისპექტრომეტრიისმეთოდიტალღისსიგრძისვაკუუმურ - 

ულტრაიისფერდიაპაზონშიλ= 50 -- 130nm. naCvenebia, rom  agznebis kveTi mniSvnelovnad 

aris damokidebuli molekuluri ionis rxeviT mdgomareobaze.  

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

avtorebi: Tamar WeliZe, 

Tamaz kereseliZe, 

Taimuraz nadareiSvili; 

momxsnebeli: T. WeliZe 

Effcts of Coulomb Impurity in 

Semiconductor Nanowire 

Bbostoni (aSS) 

2 – 9 dekemberi 

2013 weli 

The behaviour of ionization energies of donor and acceptor impurities are investigated. Direct matrix 

diagonalization method with the physically reasonable approximate potential is employed for finding the 

exact solution of Schrodinger equation in the effective-mass approximation. 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

2 

 

RamazLomsadze, 

MalkhazGochitashvili 

EFFECTIVE METHODS TO STUDY 

IONIZATION AND CHARGE - 

ECHANGE PROCESSES IN  

COLLISIONS IN 0.7-10 KeV. 

C.N.R- IBIMET 

Consiglio Nazionale delle 

RicercheIstituto di 
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NugzarMosulishvili  Biometeorologia - Sede Centrale 

იტალია, ფლორენცია , 

2013 წ, 21-22 ოქტომბერი 

In the present work the refined version of capacitor method as well as collision spectroscopy method are used 
to study inelastic processes in collision of closed electron shell particles. To obtain energy loss spectra of 
primarily scattered particles the “box” type electrostatic energy analyzer is elaborated and designed. For 
revealing and estimation of portion of various inelastic reactions realized in these collisions an energy loss 
spectrum for, colliding pair was tested as a typical example. 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 RamazLomsadze, 
MalkhazGochitashvili,  
Roman Kezerashvili,  
NugzarMosulishvili,  
Alfred Müller 
 RonaldPhaneuf 

Inelasticprocesses in K⁺- He 
collisionsinenergyrange0.7-10keV 
 

XXVIII International Conference 

on Photonic, Electronic and 

Atomic Collisions, 24-30 July, 

2013, Lanzhou, China 

Absolute cross sections for charge exchange, ionization, stripping, and excitation in K+-He collisions 
weremeasured in the ion energy range 0.7–10 keV. The experimental data and the schematic correlation 
diagrams areused to analyze and determine the mechanisms for these processes.The increase of the 
excitation probability ofinelastic channels with the angle of scattering is revealed. An exceptionally highly 
excited state of He is observedand a peculiarity for the excitation function of the resonance line is explained. 

The intensity ratio for the excitationoftheKIIλ = 60.1nmandλ = 61.2 nm lines is 5:1, which indicates the high 

probability for excitation ofthe singlet resonance level1P1 compared to the triplet level3P1.  The similarity of 
the population of the 4p stateof the potassium ion and atom as well as the anomalously small values of the 
excitation cross sections areexplained. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# 
samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

სხვადასხვა ფორმის ნანო 

ზომის ნახევარგამტართა 

ელექტრული და ოპტიკური 

თვისებების თეორიული 

შესწავლა 

თამაზ კერესელიძე 

 

თამაზ კერესელიძე 
 

2 ელექტრონების ატომებთან 

დაჯახებისას მიმდინარე 

არადრეკადი პროცესების 

განივკვეთების გამოთვლა 

 

თამაზ კერესელიძე 

ზაალ მაჭავარიანი 

 

თამაზ კერესელიძე 

     ზაალ მაჭავარიანი 

 

3 ატომური ნაწილაკებისს  

დაჯახებისას მიმდინარე 

არადრეკადი პროცესების 

ექსპერიმენტული შესწავლა 

მალხაზ გოჩიტაშვილი 

 

მალხაზ გოჩიტაშვილი 

რამაზ ლომსაძე 

ნუგზარ მოსულიშვილი 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

1 
 
 
 

 

 

2 

 

 

 

 

   3 

შესწავლილია დამუხტული ნაწილაკის (ელექტრონის ან ხვრელის) ელექტრონული 

სტრუქტურა ძლიერად წაგრძელებულ ელიფსოიდალური ფორმის ნანოღეროში. მიღებულია 

ასიმპტოტურად ზუსტი გამოსახულებები ენერგიისათვის და ტალღური ფუნქციებისათვის. 

აღნიშნულ თემაზე მომზადდა ორი სტატია, ერთი სტატია გაგზავნილია საერთაშორისო 

ჟურნალში და გადის რეცენზირებას. 

 

გამოთვლილია ელექტრონების დაჯახებისას ჰელიუმის ატომის   ორჯერადი იონიზაციის 

სრული განივკვეთი. მიღებულია რომ მაღალ ენერგეტიკულ არეში თეორია კარგად აღწერს 

ექსპერიმენტულ მონაცემებს.   

 

საშუალო ენერგეტიკულ არეში ექსპერიმენტულად შესწავლილია კალიუმის იონების 

ჰელიუმის ატომებთან დაჯახებისას მიმდინარე არადრეკადი პროცესები. მიღებული 

შედეგები გამოქვეყნდა საერთაშორისო ჯურნალში. 

 

 

 

  
plazmis fizikis kaTedra 

I.2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 
sruli prof., akad. nodar cincaZe 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
sruli prof., akad. nodar cincaZe 
  asist. prof. giorgi mamacaSvili 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

  
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 
1 
 

araaqsisimetriuli 
SeSfoTebebis 
wrfivi dinamika 

italiis 
nacionaluri 

astrofizikuri 

G 
 
g. mamacaSvili 

 
g. mamacaSvili, 
g. CageliSvili, 
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sustad 
ionizirebul 
akreciul diskebSi 

instituti (INAF) j. bodo, 
p. rosi 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

შესწავლილიიქნაარა-აქსისიმეტრიულიშეშფოთებებისწრფივიდინამიკაუკუმშვად, 

ვერტიკალურადსტრათიფიცირებულაკრეციულიდისკისპლაზმაში, 

რომელიცგანჭოლილიავერტიკალურიმუდმივიმაგნიტურიველით. 

შეშფოთებებიგაშლილიასივრცულიფურიეჰარმონიკებისბაზისზე, 

რომელთაშემდგომიევოლუციადროშიგამოკვლეულიაწრფივიმაგნეტოჰიდროდინამიკურიგანტო

ლებებისრიცხვითიანალიზისსაშუალებით. განხილულსისტემაშიარისორიძირითადიმოდა -- 

მაგნიტურიმოდადაინერცია-გრავიტაციულიტალღები. 

სხვაანალოგიურიკვლევებისგანგანსხვავებით, 

ჩევნშემოვიყვანეთამმოდებისდამახასიათებელისაკუთარიცვლადები. შესაბამისად, 

დინამიურიგანტოლებებიგადაწერილიაროგორცოთხიპირველირიგისბმულდიფ. 

განტოლებათასისტემადასეთისაკუთარიცვლადებისთვის. 

ჩატარებულიანალიზისაშუალებასგვაძლევსაღვწეროთახალიეფექტი -- არა-

აქსისიმეტრიულიმოდებისწრფივიბმა, 

რომელიცგამოწვეულიადისკისდიფერენცილურიბრუნვით. ჩვენასევეჩავატარეთარა-

აქსისიმეტრიულიდააქსისიმეტრიულიმოდებისდინამიკისშედარებითიანალიზი. ვაჩვენეთ, 

რომოპტიმალურიდაოპტიმულაურთანახლოტიპისარა-

აქსისიმეტრიულიმაგნიტურიმოდისსივრცულიჰარმონიკებისტრანზიენტულზრდასშეუძლიაგად
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SevasruleT damagnitebuli relativisturi arambrunavi cilindruli პლაზმური 
jetis wrfivi mdgradobis analizi nulovani Termuli wnevis miaxloebaSi; 
ganvixileT mxolod yvelaze aramdgradi |m| = 1 moda. vaCveneT, rom arsebobs 
aramdgradobis ori moda: kelvin-helmholcis da eleqtruli deniT gamowveuli 

aramdgradoba. kelvin-helmhoლcis moda mniSvnelovania mcire damagnitebisTvis da 

misi zrdis siswrafe sustad aris damokidebuli ე.წ. piC (pitch) parametrze.denTan 
dakavSirebuli moda mniSvnelovania didi damagnitebisTvis. misi zrdis siswrafe da 
misi maqsimaluri mniSvnelobis Sesabamisi talRuri ricxvi matulobs piC-parametris 
daklebasTan erTad. relativistur rejimSi denTan dakavSirebuli moda iyofa or 
Stod. Stos, romelic mdebareobs didi talRuri ricxvebis areSi gaaCnia sakuTari 
funqcia, romelic koncentrirebulia jetis centrSi, xolo meore Stos mcire 
talRuri ricxvebis areSi, aqvs sakuTari funqcia koncentrirebuli jetis 
periferiisken misi siCqaris wanacvlebis miRma.  

gamoqveynebulia statia: G. Bodo, G. Mamatsashvili, P. Rossi, A. Mignone, 2013, Linear stability 
analysis of magnetized relativistic jets: the non-rotating case, MNRAS, 434, 3030 
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naSromSi mimovixilavT uaxles Sedegebs TviT-gravitirebad protoplanetarul 
diskebSi simkvrivis talRebis da grigalebis dinamikaSi. cnobilia, rom diskebSi 
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grigalebi dinamiurad bmulia simkvrivis talRebTan diskis diferencialuri 
brunvis/wanacvlebis gamo. meores mxriv, simkvrivis talRebi asruleben mniSvnelovan 
rols TviT-gravitirebadi diskebis TeoriaSi da maTi bma grigalebTan cxadyofs, 

rom am ukanasknelzec გავლენას ახდენს TviTgravitacia. აmrigad, grigalebic 
TamaSoben mniSnelovan rols TviT-gravitirebadi diskebis MmTliani dinamiuri 
suraTis formirebaSi. Cven aRvwerT grigalis dinamikis Taviseburebebs TviT-
gravitaciis arsebobisas baroklinuri da rosbis talRebis aramdgradobebTan 
erTad da maT gareSe da aRvniSnavT am or SemTxevas Soris ra ZiriTadi 
gansxvavebaa. 
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R. Chaudhary 
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Positron sound 
waves and 
nonlinear Landau 
damping of intense 
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waves in an 
isotropic EPI 
plasma,     
Journal of    Plasma 
Physics   
       (2013) 

 
      79 

 
Cambridge   
  University Press 

 
9 

Cven SeviswavliTmodificirebuli plazmis nawilakebis ganawilebis funqciis 
saSualebiT relativistur cxel eleqtronul-pozitronul-ionur (epi) plazmas 
relativisturad intensiur eleqtromagnituri (em) gamosxivebis arsebobisas, 
romlebic ar arian Termul wonasworobaSi. Kkinetikuri aRweris gamoyenebiT, 
miRebulia solitonuri amonaxseni mcire amplitudis em talRisTvis, xolo 
didi amplitudis em talRisTvis miRebulia pikiani (cusp) solitonuri 
amonaxseni.miRebulia zogadi gamosaxuleba pozitronuli simkvrivis 
oscilaciisTvis debais radiusTan SedarebiT didi talRis sigrZeebisTvis da 
ganxilulia kerZo SemTxvevebi misTvis.Nnawilaki-talRis rezonansul 
urTierTqmedebaze dayrdnobiT formulirebulia dispersiuli gantoleba axali 
tipis grZivi talRebisTvis mcire CaxSobiT da miRebulia aucilebeli piroba 
pozitronuli bgeriTi talRebis arsebobisa.aseve, ultrarelativisturi 
eleqtronebisTvis da ara-relativisturi pozitronebisTvis, miRebulia kvazi 
pozitronuli bgeriTi talRebisTvis dispersiuli Tanafardoba Sualedur 
talRur sigrZeTa intervalSi. naCvenebia, rom relativisturi em talRebis 
amplitudis modulacia gauxSoebul plazmaSi iwvevs aramdgradobas. dasasrul, 
Cven asev miviReT relativisturi kinetikuri arawrfivi Sredingeris gantoleba 
lokaluri da aralokaluri arawrfivobiT. es gantoleba gviCvenebs intensiuri 
em talRebis landaus arawrfivi Caqrobis siswrafes, rac aseve aris 
gamokvleuli. 
 N. Tsintsadze, Cooling of a Fermi    
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A. Mignone the non-rotating 

case,  
Monthly Notices 
of the Royal 
Astronomical 
Soceity (2013) 

SevasruleT damagnitebuli relativisturi arambrunavi cilindruli პლაზმური 
jetis wrfivi mdgradobis analizi nulovani Termuli wnevis miaxloebaSi; 
ganvixileT mxolod yvelaze aramdgradi |m| = 1 moda. vaCveneT, rom arsebobs 
aramdgradobis ori moda: kelvin-helmholcis da eleqtruli deniT gamowveuli 

aramdgradoba. kelvin-helmhoლcis moda mniSvnelovania mcire damagnitebisTvis 

da misi zrdis siswrafe sustad aris damokidebuli ე.წ. piC (pitch) 
parametrze.denTan dakavSirebuli moda mniSvnelovania didi damagnitebisTvis. 
misi zrdis siswrafe da misi maqsimaluri mniSvnelobis Sesabamisi talRuri 
ricxvi matulobs piC-parametris daklebasTan erTad. relativistur rejimSi 
denTan dakavSirebuli moda iyofa or Stod. Stos, romelic mdebareobs didi 
talRuri ricxvebis areSi gaaCnia sakuTari funqcia, romelic 
koncentrirebulia jetis centrSi, xolo meore Stos mcire talRuri ricxvebis 
areSi, aqvs sakuTari funqcia koncentrirebuli jetis periferiisken misi 
siCqaris wanacvlebis miRma.  

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
1 
 
 

G 
n. cincaZe 

eleqtronuli gazis gacieba 
damagnitebiT 

(http://conference.ens-

2013.tsu.ge/page/program/47) 
 

safakulteto 
konferencia, Tbilisis 
saxelmwifo universiteti, 
22-26 ianvari, 2013 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია ფერმის ელექტრონული გაზის გაციების ახალი მექანიზმი 

ადიაბატური დამაგნიტების პროცესით. ლანდაუს მიერ იყო ნაჩვენები, რომ მაგნიტური ველის 

ძალწირების პერპენდიკულარულ სიბრტყეში ელექტრონები მოძრაობენ წრეწირზე და მათი 

მოძრაობა ფინიტურია, ე. ი, ენერგიის განივი კომპონენტი იკვანტება. ჩვენს მიერ გამოთვლილი 

იქნა ელექტრონული გაზის თერმოდინამიკური პოტენციალი Ω ნებისმიერი მაგნიტური ველისაH 

და ტემპერატურის T დროს და შესწავლილი იქნა ყველა თერმოდინამიკური სიდიდეები როგორც 

სიმკვრივის n, ტემპერატურის და მაგნიტურ ველის ფუნქციები,  
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ჩვენს მიერ მიღებული იქნა ახალი ადიაბატური განტოლებები, კერძოდ თუ  
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ადიაბატის განტოლება შემდეგია  

.
2

2

const
n

TH


                                                           (1) 

სადაც ħ - არის პლანკის მუდმივა, e - ელექტრონის მუხტი, me - ელექრონის მასა, c - არის 

სინათლის სიჩქარე დაεF - ფერმის ენერგია. 

   ეს ადიაბატის განტოლება (1) შეიცავს სამ უცნობ სიდიდეს (სიმკვრივე, ტემპერატურა, 

მაგნიტური ველი) განსხვავებით ჩვეულებრივი თერმოდინამიკისგან, სადაც მხოლოდ ორი 

უცნობია. თუ დავუშვებთ, რომ (1) განტოლებაში სიმკვრივე მუდმივია, მაგალითად მეტალებსა და 

ნახევარგამტარებში, მაშინ ჩვენ ვიღებთ ასეთ ახალ ეფექტს -- მაგნიტური ველის გაზრდა იწვევს 

ტემპერატურის შემცირებას შემდეგი კანონით  
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H
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G 
g. mamacaSvili 

Mmagnetohidrodinamikuri 
turbulentoba plazmis 
wanacvlebiT dinebebSi 

(http://conference.ens-

2013.tsu.ge/page/program/47) 
 

safakulteto 
konferencia,  
Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 22-26 
ianvari, 2013 

წანაცვლებით დინებებში ტურბულენტობის განვითარება და  შენარჩუნება მეტად რთულ და ამავე 

დროს მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს (მაგნეტო)-ჰიდროდინამიკასა და პლაზმის 

ფიზიკაში, რადგან ასეთი დინებები, ჩვეულებრივ, გვხვდება ლაბორატორიებში, საინჟინრო 

დანადგარებში (მაგ. ტოკომაკები) და ასევე ასტროფიზიკურ ობიექტებში (მაგ. აკრეციული 

დისკები, ვარსკვლავების შიგნით მბრუნავი პლაზმა, მზის ქარი და ა.შ.). გამომდინარე აქედან, 

პლაზმურ წანაცვლებით დინებებში მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის კვლევა 

წარმოადგენს თანამედროვე პლაზმის ფიზიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას. ბოლო 

წლების გამოკვლევებმა აჩვენეს, რომ დინების წანაცვლებით გამოწვეული ტურბულენტობა 

ანიზოტროპულია და მისი დინამიკა სპექტრალურ სივრცეში უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე 

იზოტროპული ერთგვაროვანი ტურბულენტობა (კოლმოგოროვის თეორია). გამოირკვა, რომ 

ტურბულენტობის განვითარებას და შენარჩუნებას წმინდა ჰიდროდინამიკურ შემთხვევაში, როცა 

დინება მდგრადია მოდალური თეორიის მიხედვით, განაპირობებს წრფივი და არაწრფივი 

დინამიკის “ფაქიზი’’ ბალანსი. ტურბულენტობის ამ შედარებით ახალ თეორიას ეწოდება 

შემოვლითი (bypass) მექანიზმი და აღწერს სუბკრიტიკულ ტურბულენტობას მოდალურად 

მდგრად წანაცვლებით დინებებში. ამ მოხსენებაში მე აღვწერ, bypass მექანიზმის ფარგლებში, ასევე 

მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის დინამიკას დამაგნიტებული პლაზმის 

მოდალურად მდგრად წანაცვლებით დინებებში თანამედროვე რიცხვითი მეთოდების 

(სიმულაციების) გამოყენებით. ჩვენ მიერ დეტალურად იქნა შესწავლილი განვითარებული 

ტურბულენტობის სპექტრალური დინამიკის სპეციფიკა ტალღურ ვექტორთა ორგანზომილებიან 

სივრცეში, რომელიც განპირობებულია დინების წანაცვლებით. ვაჩვენეთ, რომ ტურბულენტური 

სპექტრი ანიზოტროპულია, მკვეთრად განსხვავდება ერთგვაროვანი და იზოტროპული 

ტურბულენტობის სპექტრისგან და ხასიათდება პირდაპირი კასკადის გარდა ასევე 

ტრანსვერსალური კასკადებით. წანაცვლებითი დინების ტურბულენტობაში ტრანსვერსალური 

კასკადის არსებობა წარმოადგენს ჩვენი კვლევის ერთ-ერთ ახალ შედეგს, რასაც აქამდე არ ექცეოდა 

სათანადო ყურადღება ლიტერატურაში. ჩვენ მიერ განხილული უფრო ზოგადი მიდგომა 
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წანაცვლებით პლაზმურ დინებებში ტურბულენტობის აღწერისა ტალღურ ვექტორთა ორ- ან 

სამგანზომილებიან სივრცეში,  კუთხური გასაშუალოების გარეშე, საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ 

დეტალური ინფორმაცია  როგორც ტურბულენტობის სპექტრის შესახებ, ასევე თუ რა 

მიმართულებით მიდის არაწრფივობის გამო ენერგიის კასკადები.  

 
 

                                  2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
3 

Z. Ehsan   
                   R. Trines 
                  S. Shaukat 
N. Tsintsadze 

Excitation of strong radiations 
through beating of Lasers (EMWs) 
and its interdisciplinary 
applications 

Ggalipoli, italia,  
22-29 ivnisi, 2013 

 

 
VI. damatebiTi informacia 

 
1 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

solitonuri akustikuri 
da magnetoakustikuri 
talRebi sustad 
ionizirebul plazmaSi 

Gn. cincaZe 
Nn. cincaZe da    
 magistranti g. gewaZe 

          dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

გ ა მ ოკ ვ ლე ული ა ს უს ტა დიონ იზირე ბ ულპ ლა ზმ ა შ ი ა კ უს ტი კ ურიდა მ ა გ ნ ე
ტოა კ უს ტი კ ურიტა ლღე ბ ი ს გ ა ვ რც ე ლე ბ ა . 
ს რულა დიონ იზირე ბ ულპ ლა ზმ ა შ იუკ ვ ე კ ა რგ ა და რი ს შ ე ს წ ა ვ ლილი მ ა გ ნ ე
ტოჰ იდროდი ნ ა მ ი კ ულიტა ლღე ბ ი ს გ ა ვ რც ე ლე ბ ა , თუმ ც ა  ა მ  კ ვ ლე ვ ა შ ი  
ს ი ა ხლე ა  ი ს , 
რომ ჩ ვ ე ნ ვ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ თთუროგ ორი გ ა ვ ლე ნ ა ა ქ ვ ს მ ა გ ნ ი ტურვ ე ლს ნ ე იტრა ლ
ურნ ა წ ილა კ ე ბ ზე ს უს ტა დიონ იზირე ბ ულპ ლა ზმ ა შ ი . 
მ ი ვ ი ღე თნ ე იტრა ლე ბ ი ს თვ ი ს მ ოძ რა ობ ი ს ა ხ ა ლი გ ა ნ ტოლე ბ ა რომ ე ლშ ი ცგ
ვ ა ქ ვ ს მ ა გ ნ ი ტური წ ე ვ რი , რა ც ს რული ა და ხ ა ლი შ ე დე გ ი ა . 
ა მ ა მ ოც ა ნ ი ს კ ე რძ ოშ ე მ თხ ვ ე ვ ა ი ქ ნ ე ბ ა ა ტმ ოს ფე როს ს უს ტა დიონ იზირე
ბ ულ D 
ფე ნ ა შ ი მ ი წ ი ს ძ ვ რი ს შ ე დე გ ა დგ ა ვ რც ე ლე ბ ულიდა რტყ მ ითიტა ლღე ბ ი ს შ ე
ს წ ა ვ ლა მ ა გ ნ ი ტური ვ ე ლი ს გ ა თვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ით. 
გ ა ნ ვ ი ხ ილე თა რა წ რფი ვ იტა ლღე ბ ი ს გ ა ვ რც ე ლე ბ ა მ ა გ ნ ი ტური ვ ე ლი ს მ ა რ
თობ ულა დდა ა მ ოც ა ნ ა და ვ ი ყ ვ ა ნ ე თჰ იდროდი ნ ა მ ი კ ი ს ძ ი რითა დგ ა ნ ტოლე
ბ ა ზე ,რომ ე ლშ ი ცდა მ ა ტე ბ ული ა გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ული , 
მ ა გ ნ ი ტური ვ ე ლი ს წ ე ვ რი . 
მ ც ი რე რა ოდე ნ ობ ითე ლე ქ ტრონ ე ბ ი ს ა და ი ონ ე ბ ი ს ა რს ე ბ ობ ა გ ვ ა ძ ლე ვ ს ს
ა შ უა ლე ბ ა ს წ ა რმ ოი ქ მ ნ ა ს მ უხ ტე ბ ი ს გ ა ნ ც ა ლე ბ ა .როდე ს ა ც ე ლე ქ ტრონ ე ბ
ი ს ა და ი ონ ე ბ ი ს ს ი მ კ ვ რი ვ ე ა ღა რე მ თხ ვ ე ვ ა ე რთმ ა ნ ე თს წ ა რმ ოი ქ მ ნ ე ბ ა
ე ლე ქ ტრული პ ოტე ნ ცი ა ლური ვ ე ლი , რომ ე ლი ც ე წ ი ნ ა ა ღმ დე გ ე ბ ა ა მ  
გ ა ნ ც ა ლე ბ ა ს . 
ე ს ვ ე ლი ხ ე ლს შ ე უშ ლი ს და რტყ მ ითიტა ლღი ს წ ა რმ ოშ ობ ა ს და შ ე დე გ ა დმ ი ი
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ღე ბ ა ს ოლიტონ ური ა მ ონ ა ხ ს ე ნ ი . ვ ა ჩ ვ ე ნ ე თ, 
რომ ს ოლიტონ ი ს ა მ ონ ა ხ ს ე ნ ი ი ც ვ ლე ბ ა მ ა გ ნ ი ტური ვ ე ლი ს შ ე მ ოტა ნ ით.ჩ ვ
ე ნ ს შ რომ ა შ ი პ ი რვ ე ლა და რი ს ნ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ი ნ ე ი ტრა ლურნ ა წ ილა კ ე ბ ზე მ ა გ
ნ ი ტური ვ ე ლი ს მ ოქ მ ე დე ბ ი ს მ ე ქ ა ნ ი ზმ ი . 
ჩ ვ ე ნ ს მ ი ე რა რი ს პ ი რვ ე ლა დგ ა მ ოყ ვ ა ნ ილი მ ა გ ნ იტური ჰ იდროდი ნ ა მ ი კ ი
ს მ ოძ რა ობ ი ს გ ა ნ ტოლე ბ ა , 
რომ ე ლი ც ა ღწ ე რს ნ ე ი ტრა ლური ნ ა წ ილა კ ე ბ ი ს მ ოძ რა ობ ა ს . 
ი გ ი შ ე ი ც ა ვ ს მ ხ ოლოდნ ე იტრა ლური ნ ა წ ილა კ ე ბ ი ს  ოთხ  
თე რმ ოდი ნ ა მ ი კ ულს იდიდე ე ბ ს და მ ა გ ნ ი ტურვ ე ლს . 
მ ი ღე ბ ული გ ა ნ ტოლე ბ ა , 
ჩ ვ ე ულე ბ რი ვ ი მ ა გ ნ ი ტოჰ იდროდი ნ ა მ ი კ ი ს გ ა ნ ტოლე ბ ე ბ ი ს გ ა ნ გ ა ნ ს ხ ვ ა
ვ ე ბ ით, შ ე ი ც ა ვ ს მ უხ ტი ს გ ა ნ ც ა ლე ბ ი ს შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ს  წ ე ვ რს . 
 
ix. g. gewaZis samagistro naSromi: http://conference.sens-2013.tsu.ge/lecture/view/163 
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tranzientuli 
magnetobrunviTi 

aramdgradoba plazmis 
mbrunav wanacvlebiT 

dinebebSi 

 
g. mamacaSvili 

 
g. mamacaSvili da  
magistranti d. kalaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

განხილულიiqna შეშფოთებებისწრფივიდინამიკამუდმივიწანაცვლებისმქონე, მბრუნავ, 

უკუმშვადპლაზმურდინებაში, 

სადაცძირითადიერთგვაროვანიმაგნიტურიველიმიმართულიადინებისპარალელურად. 

ასეთიტიპისპლაზმურიდინებებიხშირადგვხვდებალაბორატორიაში, 

თერმობირთვულდანადგარებში, ატმოსფეროსადაასევესხვადასხვაასტროფიზიკურობიექტებში, 

ამიტომმათიმდგრადობისშესწავლაერთ-

ერთიმნიშვნელოვანიამოცანააამსისტემებისზოგადიდინამიკისადაევოლუციისგასაგებად. 

იდეალურიმაგნეტოჰიდროდინამიკურიგანტოლებებისგაწრფივებითწონასწორულიდინებისმიმარ

თმიღებულიაევოლუციისგანტოლებებიმცირეშეშფოთებებისთვის. 

მათიდინამიკისშესასწავლადგამოყენებულიაარამოდალურიმიდგომისკერძოსახე -- 

კელვინისმოდებისფორმალიზმი. ასიმპტოტურ (WKB) 

მიახლოებაშიგამოყვანილიადისპერსიულითანაფარდობა, 

რომლისსაფუძველზეცგაკეთებულიადინებაშიარსებულიმოდებისკლასიფიკაცია/ანალიზი. 

ესენია: 1. ინერციულიტალღები - გამოწვეულიბრუნვით, 

მაგრამმოდიფიცირებულიმაგნიტურიველით, 2. მაგნიტურიმოდა -- 

გამოწვეულიმაგნიტურიველით, მაგრამმოდიფიცირებულიბრუნვით. 

რიცხვითიინტეგრებისსაშუალებითგაანალიზებულიაამორიმოდისევოლუციადროში. 

ინერციულიტალღებიგანიცდიანმხოლოდზომიერალგებრულზრდასწანაცვლებისგამო. 

მაგნიტურიმოდაკიავლენსძლიერ (ექსპონენციალურ) 

გაძლიერებასმაგნეტობრუნვითიარამდგრადობისგამოდროისგარკვეულსასრულინტერვალში. 

დეტალურადააშესწავლილიასეთიტრანზიენტულიმაგნეტობრუნვითიარამდგრადობისდამოკიდე

ბულებადინებისვერტიკალურდაგასწვრივტალღურ-რიცხვებზე. 

განხილულიამიღებულიშედეგებისშესაძლომნიშვნელობალაბორატორიულიდაბუნებაშიარსებულ

იასეთიტიპისპლაზმურიდინებებისთვის, კერძოდ, 

თუროგორშეუძლიაამტრანზიენტულმაგნეტობრუნვითარამდგრადობასგამოიწვიოსტურბულენტ

http://conference.sens-2013.tsu.ge/lecture/view/163
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ურიგადასვლადა, საკუთრივ, 

ხელიშეუწყოსსუბკრიტიკულიტურბულენტობისშენარჩუნებასდინებაში. 
 
ix. d. kalaZis samagistro Sromis prezentacia:  
http://conference.sens-2013.tsu.ge/lecture/view/179 
 

 

arawrfivi განივი kaskadi 
da subkritikuli 
magnetohidrodinamikuri 
turbulentoba brtyel 
wanacvlebiT dinebebSi 

 

   g. mamacaSvili 

g. mamacaSvili, 
 g. CageliSvili,  
 d. gogiCaiSvili,  
v. hortoni 

          dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
ricxviTi simulaciebis saSualebiT vipoveT da SeviswavleT magnetohidrodinamikur 

პლაზმურ dinebaSi TviT-SenarCunebadi turbulentoba. dineba aris organzomilebiani, 
brtyeli, siCqaris profilis mudmivi wanacvlebiT da ganWolilia dinebis 
paraleluri erTgvarovani magnituri veliT. aseTi dineba speqtralurad mdgradia, 
amitom turbulentoba subkritikulia Tavisi bunebiT da energetikulad narCundeba 
tranzientuli zrdis meqanizmis wyalobiT, romelic dakavSirebulia wanacvlebiTi 
dinebis ara-TviTSeuRlebulobasTan. es meqanizmi anizotropulia speqtralur 
sivrceSi da ZiriTadad muSaobs iseTi sivrculi furie harmonikebisTvis, romelTa 
dinebis gaswvrivi talRuri ricxvi naklebia dinebis wanacvlebis fardobisa alvenis 

siCqaresTan.SeviswavleT arawrfivi procesebis მახასიათებლები da turbulentobis 
TviTSenarCunebis meqanizmi, e.i., wrfi tranzientuli zrdis da arawrfivi procesebis 
Tanamoqmedeba speqtralur/talRur ricxvTa sivrceSi. es kvleva, efuZneba ra 
turbulentobis energiis axal wyaros – SeSfoTebaTa tranzientul zrdas, 
warmoadgens magnetohidrodinamikuri turbulentobis kvlevis ZiriTadi 
mimarTulebis alternativas. vaCveneT, rom arawrfivi dinamika am SeTxvevaSi msgavsia 
hidrodinamikur dinebaSi arawrfivi dinamikisa – subkritikuli turbulentobis 
SemovliTi (bypass) koncefciis.ganxiluli magnetohidrodinamikuri 
TviTSenarCunebadi meqanizmi emyareba kinetikuri da magnituri speqtraluri 
energiebis ganiv kaskads speqtralur sivrceSi da fundamentalurad gansxvavdeba 
Cveulebrivi, kargad cnobili magnetohidrodinamikuri kaskaduri procesebisgan.  
 
gagzavnilia statia: G. Mamatsashvili, D. Gogichaishvili, D. Chagelishvili, W. Horton, 2013,  Nonlinear 
transverse cascade and subcritical magnetohydrodynamic turbulence in plane shear flows, Phys. Rev. E 
(submitted) 
 

 
 

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა, ზეგამტარობისა და 

მაგნეტიზმის მიმართულება. 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 

         პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია 
 

http://conference.sens-2013.tsu.ge/lecture/view/179
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I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია 

ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი დიმიტრი დარასელია 

         ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი დავით ჯაფარიძე 

         ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ჯიბუტი 

დოქტორანტი გიორგი ხაზარაძე 

         დოქტორანტი მამუკა ჩიქოვანი 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

თანამედროვე 

მაღალტექნოლოგიური 

მასალების 

ფოტოსტიმულირებული 

სინთეზის ახალი 

ტექნოლოგიის და 

აპარატურის შემუშავება 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi  

ზ. ჯიბუტი 

 

ა. შენგელაია 

დ. ჯაფარიძე 

დ. დარასელია 

 

განხორციელდა იმპულსური დასხივების დანადგარის ოპტიმიზაცია. ხელსაწყომ შეიძინა ისეთი 

ტექნიკური მახასიათებლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების 

ჩატარებას. 

 

დადგინდა, რომ LaBaCuO და LaSrCuO ზეგამტარების ფოტოსტიმულირებული  მყარსხეულოვანი 

სინთეზის დროს ზეგამტარი ფაზის შემადგენლობა იზრდება პროცესის ტემპერატურის ზრდისას. 

 

დადგინდა,რომ დასხივებისსპექტრალური შემადგენლობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. კერძოდ 

სპექტრის ინფრაწითელი ნაწილი უფრო მნიშვნელოვანია  LaSrCuO-ს სინთეზის პროცესში 

ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ტექნოლოგიური პროცესების  ჩატარებისას ფოტონური 

ზემოქმედების ხანგრძლივიბის ზრდა ზრდის ზეგამტარი ფაზის პროცენტულ შემადგენლობას. 

დადგენილია ადიტიურობის ეფექტის არსებობა ამ პროცესების განხორციელებისას. 

 
2 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 მაგნეტოელექტრული 

ეფექტი პეროვსკიტის 

ტიპის ოქსიდურ 

ნივთიერებებში 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi ა. შენგელაია 

დ. ჯაფარიძე 

დ. დარასელია 

თ. ჭელიძე 

გ. ხაზარაძე 
დამზადდა ელექტრული მოდულაციის მოწყობილობა ეპრ სპექტრომეტრისათვის. ჩატარდა ტესტური 

გაზომვები Bi3Fe5O12 მაგნიტურ თხელ ფირზე ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში. გაიზომა  

ფერომაგნიტური რეზონანსიროგორც მაგნიტური, ასევე ელექტრული ველის მოდულაციის გამოყენებით. 
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განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ პირველად მოხდა Bi3Fe5O12 მაგნიტურ თხელ ფირში ფერომაგნიტური 

რეზონანსის დამზერა ელეტრული ველის მოდულაციის გამოყენებით.მიღებული შედეგები აშკარად 

აჩვენებს, რომ არსებობს საკმაოდ ძლიერი მაგნეტოელექტრული ეფექტი Bi3Fe5O12 შენაერთში. გაზომილი 

იქნა ამ ეფექტის კუთხური და ტემპერატურული დამოკიდებულება. 

 
IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 
Z. Guguchia, A. 

Shengelaya, A. 

Maisuradze, L. 

Howald, Z. Bukowski, 

M.Chikovani, H. 

Luetkens, S. Katrych, 

J. Karpinski, and H. 

Keller 

 

Muon-Spin Rotation and 

Magnetization Studies of 

Chemicaland 

HydrostaticPressure 

Effects in EuFe2(As1-

xPx)2 

 

Journal of 

Superconductivity and 

Novel Magnetism 

Vol. 26, 285 

(2013) 

USA 11 

2 

 
A. Maisuradze, B. 

Graneli, Z. Guguchia, 

A. Shengelaya, E. 

Pomjakushina, K. 

Conder, and H. Keller 

Effect of pressure on the 

Cu and Pr magnetism in 

Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ 

investigated by muon spin 

rotation 
 

Phys. Rev. B 

Vol. 87, 054401 

(2013) 

USA 12 

3 

 
K. A. Müller and  

A. Shengelaya 

Dielectricly Enhanced Tc 

in Underdoped Cuprates 

 

Journal of 

Superconductivity and 

Novel Magnetism 

Vol. 26, 491 

(2013) 

USA 3 

4 

 
Z. Guguchia, K. 

Caslin, R. K. Kremer, 

H. Keller, A. 

Shengelaya, A. 

Maisuradze, 

J. L. Bettis Jr, J. 

Köhler, A. Bussmann-

Holder, and M-H. 

Whangbo 

Nonlinear pressure 

dependence of TN in 

almost multiferroic 

EuTiO3 

 

J. Phys.:Condens. Matter  

Vol. 25, 376002 

(2013) 

UK 5 

5 

 
Z. Guguchia, A. 

Maisuradze, G. 

Tuning the static spin-

stripe phase and 

Vol. 15, 093005 

(2013) 

UK 10 
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Ghambashidze, R. 

Khasanov, A. 

Shengelaya, 

and H Keller 

superconductivity in 

La2-xBaxCuO4 

(x = 1/8) by hydrostatic 

pressure 

 
New Journal of Physics  

6 D. Daraselia, D. 

Japaridze, Z. 

Jibuti, A. 

Shengelaya and 

K. A. Müller 

Rapid Solid-State 

Synthesis of Oxides by 

Means of Irradiation 

with Light 

 

Journal of 

Superconductivity and 

Novel Magnetism 

Vol. 26, 2987 

(2013) 

USA 5 

1. Themagnetic phase diagram of EuFe2(As1−xPx )2was investigated by means of magnetization and 

muon-spinrotation (μSR) studies as a function of chemical (isovalentsubstitution of As by P) and 

hydrostatic pressure. The magneticphase diagrams of the magnetic ordering of the Eu andFe spins 

with respect to P content and hydrostatic pressureare determined and discussed. The present 

investigations revealthat the magnetic coupling between the Eu and the Fesublattices strongly 

depends on chemical and hydrostaticpressure. It is found that chemical and hydrostatic pressureshave 

a similar effect on the Eu and Fe magnetic order. 

2. The effect of pressure on the copper and praseodymium magnetic order in the 

systemNd1−xPrxBa2Cu3O7−δwith x = 0.3, 0.5, 0.7, and 1 was investigated by means of the muon spin 

rotation technique. It was found thatthe effect of pressure on the N´eel temperatures of both copper 

andpraseodymium is positive for the whole rangeof Pr concentrations (0.3 < x <1) studied. These findings 

are in contrast with a number of previous reportsand clarify some of the puzzles related to the effect of 

pressure on superconductivity and magnetism in thepraseodymium-substituted 

R1−xPrxBa2Cu3O7−δsystems, where Ris a rare-earth element. 

3. It is proposed to create a multilayer structure inwhich an underdoped copper-oxide high-

temperature superconductoris sandwiched between high-dielectric-constantinsulator layers such as 

ferro- or ferri-electrics, therebyreducing the Coulomb repulsion between the intrinsicallypresent 

clusters or stripes in the CuO2 layers of the pseudogapphase. This should lead to an increase in the 

size ofsuch clusters, resulting in smaller distances between themand coherence at higher temperature, 

i.e., a higher Tc with asmaller pseudogap (T* −Tc). 

4. The antiferromagnetic (AFM) phase transition temperature TN of EuTiO3 has been studied asa 

function of pressure p. The data reveal a nonlinear dependence of TN on p with TN increasingwith 

increasing pressure. The exchange interactions exhibit an analogous dependence on p asTN (if the 

absolute value of the nearest neighbor interaction is considered) and there isevidence that the AFM 

transition is robust with increasing pressure. The corresponding Weiss temperature ΘW remains 

anomalous since it always exhibits positive values. The data areanalyzed within the Bloch power law 

model and provide excellent agreement with experiment. 

5. Magnetization and muon spin rotation experiments were performedin La2−xBaxCuO4 (x = 1/8) as a 

function of hydrostatic pressure up to p=2.2 GPa. It was found that the magnetic volume fraction of 

the static stripephase strongly decreases linearly with pressure, while the superconductingvolume 

fraction increases by the same amount. This demonstrates competitionbetween bulk 
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superconductivity and static magnetic order in the stripe phase ofLa1.875Ba0.125CuO4 and that these 

phenomena occur in mutually exclusive spatialregions. The present results also reveal that the static 

spin-stripe phase still existsat pressures, where the long-range low-temperature tetragonal (LTT) 

structure iscompletely suppressed. This indicates that the long-range LTT structure is notnecessary for 

stabilizing the static spin order in La1.875Ba0.125CuO4. 

6. A novel kind of synthesis for oxide materials, especiallycomplex ones, has been developed. 

Theprocess involvesthe intense irradiation of the powder mixture of thestarting oxides by light at 

elevated temperature. The spectralrange tested extends from infrared to ultraviolet withsufficient 

intensity for the solid-state reaction between thereagents to take place. The resulting reaction speed 

exceedsthe conventional thermal one by up to two orders of magnitude.This method should be 

applicable for the synthesis ofepitaxial thin films of high-TC superconductors used in RABITSor IBAD 

technologies, high-Q filters, and magneticoxide films for magnetoelectronics. 

U 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

A. Shengelaya Pressure Effects on Spin-Stripe 

Phase and Superconductivity in  

La1.875Ba0.125CuO4 
 

International Conference 

"Quantum in Complex Matter"  

(Ischia, Italy, 2013) 

Magnetism and superconductivity was studied in La1.875Ba0.125CuO4 by means of magnetization and µSR 

experiments as a function of pressure up to p=2.2 GPa. An unusual interplay between spin order and 

superconductivity was observed. It was found that the transition temperature of the stripe magnetic order 

and the size of the ordered moment are not changed significantly by pressure. However, the magnetic 

volume fraction of the static stripe phase strongly decreases linearly with pressure, while the 

superconducting volume fraction increases by the same amount. Thus, the sum of the superconducting and 

magnetic volume fractions is constant and is close to one. This indicates that the magnetic fraction in the 

sample is directly converted to the superconducting fraction with increasing pressure. The mechanism of 

this transformation, however, is not clear at present and requires further studies. The present results 

provide evidence for a competition between superconductivity and static magnetic order in the stripe 

phase of La1.875Ba0.125CuO4, and that static stripe order and superconductivity occur in mutually 

exclusive spatial regions. Our findings also suggest that a pressure of about 5 GPa would be sufficient to 

completely suppress the static stripe phase and restore bulk superconductivity in La1.875Ba0.125CuO4. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 
 

A. Shengelaya Photostimulated Solid State 

Synthesis of High-Temperature 

Superconductors 

European Conference in Applied 

Superconductivity (Genoa, Italy, 

2013) 

 
 

High-temperature superconductors (HTS) and other technologically important oxide materials are usually 
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obtained through solid state reaction. This implies long-term  (for tens of hours)  heating of reactants in 

powder form at high temperatures (800º-1200ºC) in furnace, which is a highly time and energy consuming 

process and increases product costs. Moreover, the long-term high temperature synthesis may result in 

deviation from stoichiometry as well as in enlargement of the ceramic grain sizes. Therefore there is a 

significant worldwide effort to develop technologies to considerably reduce the solid state reaction 

temperature and time. 

Very recently we developed a novel process of solid state synthesis of oxide materials, which enables 

dramatic increase of the reaction speed along with lowering the temperature of the reaction. This method 

involves the irradiation of the mixture of starting oxides by light in a broad spectral range from infrared to 

ultraviolet with intensity sufficient for starting the solid state reaction between the reagents contained in 

the powder mixture. We have shown that the rate of the resulting reaction exceeds the conventional 

thermal solid state reaction rate in furnace by about two orders of magnitude. Applications of this method 

for fast synthesis of polycrystalline and thin film HTS materials will be presented. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 
 

A. Shengelaya Rapid Synthesis of High-

Temperature Superconductors 

with Light Irradiation 

Asian Conference in Applied 

Superconductivity  (Cappadocia, 

Turkey, 2013) 

High-temperature superconductors (HTSs) and other technologically important oxide materials are usually 

obtained through solid state reaction. This implies long-term  (for tens of hours) heating of reactants in 

powder form at high temperatures (800º-1200ºC) in furnace, which is a highly time and energy consuming 

process and increases product costs.  

We report a novel kind of synthesis for oxide materials, which involves the intense irradiation of the 

powder mixture of the starting oxides by light at elevated temperature. Different cuprate HTSs were 

synthesized using this method. It was demonstrated that light irradiation leads to a dramatic increase of the 

reaction speed and a lowering of the reaction temperature. The rate of the resulting reaction exceeds the 

conventional thermal solid state reaction rate in furnace by about two orders of magnitude. 

The photostimulated solid-state reaction (PSSR) method demonstrated is quite general and opens up the 

possibility of fast synthesis of a wide range of technologically important bulk and thin-film oxide materials. 

 
VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

პერსპექტიული ოქსიდური 

მასალების სწრაფი სინთეზის 

მეთოდების დამუშავება 

ა. შენგელაია დ. ჯაფარიძე 

დ. დარასელია 

მ. ჩიქოვანი 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

დამუშავებულ იქნა ღუმელში სწრაფი გაცხელებით LaSrCuO და YBaCuO მაღალტემპერატურული 

ზეგამტარებისსინთეზის მეთოდიკა. ამ მეთოდით მიღებულ იქნა მაღალი ხარისხის ზეგამტარი 

ნიმუშები.  
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კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრ, მიკრო და 

ნანოელექტრონიკის მიმართულება 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ამირან 

ბიბილაშვილი 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
 

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ამირან ბიბილაშვილი, 

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ჯიბუტი, 

დოქტორანტი ზურაბ ყუშიტაშვილი. 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

А.П.Бибилашвили, 
З.В.Джибути, 
Н.Д.Долидзе, 
Г.А.Схиладзе 

«Формирование и 
исследование тонких 
оксидных пленок для 
наноэлектроники», 
NanoStudies 

 Tbilisi, 
House Universal 

10 

anotaciebi 

ნანოელექტრონული ხელსაწყოების უმეტესობის ძირითად ელემენტს მაღალი ხარისხის ზეთხელი (5–

50ნმ) დიელექტრიკი შეადგენს, რომლის ფორმირება შეუძლებელია  სტანდარტული 

მაღალტემპერატურული (Т~1400 К) ტექნოლოგიების საშუალებით, მასთან დაკავშირებული 

არასასურველი შედეგების გამო. 

ნაშრომშინაჩვენებიამაღალხარისხოვანიზეთხელიდიელექტრიკულიფირების(SiO2, TiO2,, Ta2O5დაAl2O3) 

ფორმირებისშესაძლებლობაჩვენსმიერშემუშავებულიახალი, კატალიზურიპლაზმურიანოდირების  (კპა) 
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მეთოდით, რომელიცსტანდარტულტექნოლოგიებთანშედარებითდაბალტემპერატურულია(< 600 К).  ამ 

მეთოდითდასაჟანგმასალაზეწინასწარეფინებაიშვიათმიწაელემენტი (იმე). 

ასეთისტრუქტურისპლაზმურიანოდირებისპროცესშისწრაფადიჟანგებაიმე–

სთხელიფენადაძირითადიმასალა. ამდროსთითქმისორირიგითიზრდებაპროცესისეფექტურობა, 

იზრდებაანოდირებისსიჩქარედაუმჯობესდებაოქსიდისელექტროფიზიკურიმახასიათებლები. გაზომილია 

ელექტრო-ფიზიკური, დიელექტრიკული და ოპტიკური პარამეტრები.შედეგებმა აჩვენა, რომ ოქსიდების 

ფორმირების შემოთავაზებული მეთოდი ეფექტურია.შემოთავაზებულია კპა–ს მექანიზმი, რომელიც 

ეფუძნება ჟანგბადის იონების გადაქაჩვას კატალიზატორიდან ძირითად მასალაში, იმე–სა და მეტალსა და 

ნეხევარგამტარებს შორის ელექტროუარყოფითობის განსხვავების გამო.  

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnal-

is/kreb- 
ulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml-oba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
 

А.П.Бибилашвили, 
З.В.Джибути, 
Н.Д.Долидзе,  

«Исследование спект-ров 
ортического про-пускания  
тонких пле-нок TiN, 
полученных методом ВЧ-
реактив-ного 
распыления», NanoStudies 

 Tbilisi, 
House Universal 

5 

anotaciebi 

ნაშრომში გამოკვლეულია მაღალი სიხშირის რეაქტიული გაფრქვევის მეთოდით მიღებული  TiN-ის 

თხელი ფირების (50-200 ნმ) ოპტიკური გაშვების სპექტრები. აღწერილია ფირების მიღების და 

პარამეტრების გაზომვის მეთოდიკები. ნაჩვენებია, რომ ფირების სისქის გაზრდით სინათლის გაშვება 

იცვლება  სპექტრის გაზომვის მთელ არეში, ამასთან, 293-330 ნმ-ის დიაპაზონში დაიმზირება მკვეთრი 

მაქსიმუმი. TiN-ის თხელი ფირების ოპტიკური პარამეტრების სტაბილობის შესაფასებლად ჩატარდა 

კვლევები ნიმუშების გაშვების სპექტრებზე იმპულსური-ფოტონური, თერმული და ულტრაიისფერი 

ზემოქმედების გავლენის შესახებ. შედეგებმა აჩვენა, რომ მიღებული ფირების ოპტიკური მახასიათებლები 

სტაბილურია. ექსპერიმენტის მონაცემებიდან გამომდინარე კეთდება დასკვნა, რომ TiN-ის თხელი 

ფირების ოპტიკურ (ფოტოშაბლონის) საფარველად გამოყენებისას იქნება მაღალეფექტური.  
 

 

2) ucxoeTSi 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

2) ucxoeTSi 
მომზადდა და მიღებულია დასაბეჭდად: 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Amiran Bibilashvili, 
Zurab Kushitashvili 

Investigation of TiO2 Properties 
Received by Catalytic Plasma 
Anodization 

ISPlasma 2014, March 2 – 6, 
Meijo University, Nagoya, Japan 

moxsenebaTa anotaciebi 

მიკრო და ნანოელექტრონიკის ძირითადი მოთხოვნაა მაღალი ხარისხის ოქსიდური ფირე-ბის ფორმირება 

და მათი გამოყენება ხელსაწყო-მოწყობილობებში. სტატიაში მოყვანილია        n ტიპის, (100) მიმართულების 

Si-ზე თხელი TiO2(10 ÷100 ნმ) ოქსიდური ფირის ფორმირე-ბის სტიმულირებული პლაზმური ანოდირების 

ტექნოლოგია, სადაც კატალიზატორად გამოიყენება იშვიათმიწათა მეტალი - იტრიუმი. ამ მეთოდით 
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ოქსიდის ფორმირების ტემ-პერატურა შემცირდა 500 გრადუსით და ოქსიდის ზრდის სიჩქარე გაიზარდა 50-

ჯერ. მიღებული ოქსიდის პარამეტრების კვლევების შედაგად კეთდება დასკვნა, რომ ის შეიძ-ლება 

გამოყენებულ იქნას მიკრო და ნანოხელსაწყოებში სხვადასხვა დანიშნულებისთვის. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

ზეთხელი დიელექტრიკუ-ლი 

ფირების ფორმირების 

სტიმულირებული, დაბალ-

ტემპერატურული ტექნო-

ლოგიის შემუშავება 

ა. ბიბილაშვილი ა. ბიბილაშვილი, 

ზ. ყუშიტაშვილი 

dasrulebuli kvleviTime-2 etapis Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

მიკრო და ნანოელექტრონული ხელსაწყოების დამზადებისთვის ქვესაფენის ძირითადი 

მასალებია სილიციუმი, როგორც იაფი და კარგად შესწავლილი, და გალიუმის არსენიდი, როგორც 

მუხტის მატარებლებისთვის დიდი ძვრადობის მქო-ნე. მათზე დიელექტრიკული ფირების 

ფორმირების სტანდარტული ტექნოლოგია მაღალტემპერატურულია (Si-ზე  1400K), ხოლოGaAs-ზე - 

700 K-ის მაღალ ტემპერა-ტურაზე ქვესაფენის სტრუქტურა იშლება. მაღალ ტემპერატურაზე ხდება 

დიელექ-ტრიკში არასასურველი მინარევების დიფუზია,მისი ფორიანობის გაზრდა, ქვესა-ფენთან 

ადგეზიის გაუარესება და ა.შ. მაშასადამე, არა მხოლოდ დიელექტრიკის ტიპი, არამედ მისი მიღების 

ტექნოლოგიის ტემპერატურის შემცირებაც გადამწყვეტი ფაქტორია შესაბამისი მიკრო და ნანო 

ხელსაწყოს დამზადებისას. 

ჩვენს მიერ პირველად შემუშავებულ იქნა სტიმულირებული ანოდირების მეთო-დები:1) Si-ზე 

კატალიზური პლაზმური ანოდირება იშვიათმიწათა ელემენტების გამოყენებით და 2) GaAs-ზე მისი 

პლაზმური ანოდირების პროცესში ულტრაიის-ფერი სინათლის დასხივებით, რომლებიც 

გამორიცხავენ ყველა ზემოთჩამოთვლილ ნაკლოვანებებს. Si-ზე  დიელექტრიკული ფირების 

ფორმირების ტემპერატურა მცირ-დება ~600K-მდე და პროცესის ეფექტურობა იზრდება ორი რიგით, 

ხოლო GaAs-ზე დიელექტრიკული ფირების ფორმირება ხდება ~400K-ზე, რის  შედეგად მიიღებიან 

მაღალი ხარისხის ფირები. 

სტიმულირებული ანოდირების მეთოდით იქნა მიღებულიდა დადგინდა მათი ფორმირების 

ოპტიმალური ტექნოლოგიური პროცესები - Si-ზე: SiO2, Al2O3, TiO2და Ta2O5, ხოლო GaAs-ზე მისი 

საკუთარი ჟანგი xGa2O3+yAs2O3.  

შესწავლილ იქნა მათი ელექრო-ფიზიკური, ოპტიკური და დიელექტრიკული პარამეტრები 

ისეთები, როგორიცაა: მუხტი დიელექტრიკში და გამყოფ საზღვარზე, დიელექტრიკული გარდატეხის 

მაჩვენებელი, სისქე, ზრდის სიჩქარე, ზედაპირის ხაოიანობა, მდგომარეობათა რიცხვი გამყოფ 

საზღვარზე,  დიელექტრიკული მუდ-მივა, გარღვევის ძაბვა. რენტგენო-სტრუქტურულმა ანალიზმა 

აჩვენა, რომ ისინი ამორფულია.  გაზომვები ჩატარდა  თსუ-ში მიკრო და ნანოელექტრონიკის ლაბორა-

ტორიაში და ნაწილი პარამეტრებისა გაიზომა ბილკენტის უნივერსიტეტში მასალათ-მცოდნეობისა და 

ნანოტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (თურქეთი, ანკარა). 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 
ტიტანის ნიტრიდის ფირე-ბის 

ფორმირების ტექნო-ლოგიის 

შემუშავება და მათი ოპტიკური 

ა. ბიბილაშვილი ა. ბიბილაშვილი, 

ზ. ჯიბუტი 
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თვისებე-ბის შესწავლა  

dasrulebuli kvleviTiproeqtis Sedegebi (anotacia) 

მიკრო და ნანოელექტრონიკა მეცნიერების და ტექნიკის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად 

მზარდი და პერსპექტიული  მიმართულებებია. მიკრო და ნანო-ელექტრონული ხელსაწყოების 

ფუნქციონალური განვითარების ძირითადი ტენდეციაა ინტეგრაციის ხარისხისა და სწრაფქმედების 

განუხრელი ზრდა. ყოველივე ეს ხორციელ-დება მათი ელემენტების გეომეტრიული ზომების შემცირებით 

და ტექნოლოგიაში ახალი პროცესების დანერვით. მიკრო-, ნანოხელსაწყოები და ინტეგრალირი 

მიკროსქემები (იმს) მზადდებიან ერთ ტექნოლოგიურ პროცესში, ერთ ქვესაფენზე ასობით და ათასობით. 

ისინი მზადდება ლიტოგრაფიის პროცესის გამოყენებით, რომელსაც წამყვანი ადგილი უკავია მათი შექმნის 

ტექნოლოგიაში. ლიტოგრაფიის პროცესისას სწარმოებს შაბლონიდან  სურათის დიდი სიზუსტით გადატანა 

ულტრაიისფერ სინათლემგრძნობიარე ფენაზე (ფოტორეზისტი) და შემდეგ ქვესაფენის ზედაპირზე. 

ლიტოგრაფიაში შაბლონი ძირი-თადი ინსტრუმენტია, რომელიც ბრტყელ-პარალელური მინის ან კვარცის 

ფირფიტაა, დაფარული საჭირო კონფიგურაციის შუქგაუმჭირვალე CrO2 ან Fe2O3ფირით. ხელსაწყო-

მოწყობილობების შექმნისთვის საჭიროა მრავალჯერადი ლიტოგრაფია, რაც დაკავშირე-ბულია CrO2 ან 

Fe2O3ფირის მექანიკურ ცვეთასთან, რაც უვარგისს ხდის ფოტოშაბლონს შემდგომი გამოყენებისთვის, ეს კი 

დაკავშირებულია დიდ ეკონომიურ ხარჯებთან. 

ჩვენთან შემუშავდა მაღალი სიხშირის რეაქტიული მეთოდით, ტიტანის გაფრქვევით   აზოტის არეში (10-

3მმ.ვც.სვ) ტიტანის ნიტრიდის (TiN) ფირების ფორმირების ტექნოლოგია და დადგინდა მისი მიღების 

ოპტიმალური ტექნოლოგიური პროცესები. მიღებული ფირების მექანიკურმა გაზომვებმა აჩვენეს, რომ  TiN 

~20 ჯერ და მეტჯერ უფრო ცვეთამედეგია, ვიდრე CrO2 ან Fe2O3ფირი. TiN -ის თხელი ფირების გაშვების 

ოპტიკურ სპექტრებზე იმპუ-ლსურ-ფოტონური, თერმული და ულტრაიისფერი დასხივების ზემოქმედების 

შედეგად დადგინდა, რომ მათი  ოპტიკური მახასიათებლები სტაბილურია  და ულტრაიისფერ არე-ში არა 

აქვს შთანთქმა. აქედან გამომდინარე დადგინდა, რომ ფოტოშაბლონზე (CrO2 ან Fe2O3ფირის 

კონფიგურაციით) მიღებული ტიტანის ნიტრიდის დაფენით საგრძნობლად იზრდება მისი ცვეთამედეგობა 

და არ სუსტდება გასული ულტრაიისფერი სინათლის მოქ-მედების ეფექტი ფოტორეზისტზე. ეს იძლევა 

საშუალებას 20-ჯერ და მეტჯერ გავზარ-დოთ ძვირადღირებული ფოტოშაბლონის ვარგისიანობის დრო. 

3 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

მაიონიზირებელი გამოსხი-ვების 

ნახევარგამტარული 

დეტექტორების მიღების  

ტექნილოგიის შემუშავება   

ზ. ჯიბუტი ა. ბიბილაშვილი, 

ზ. ჯიბუტი 

dasrulebuli kvleviTime-2 etapis Sedegebi (anotacia) 

თანამედროვე პირობებში  რადიაციის  (მაიონიზებელი გამოსხივება) დოზის განსაზ-ღვრა და 

შესაბამისად  მისი რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის მოწყობილობების შექმნა უაღრესად მნიშვნელოვანი 

საკითხია. ამასთან, მაიონიზებელი გამოსხივების სახესხვაობამ (მძიმე და მსუბუქი ნაწილაკებიდან 

ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებამდე) განაპირობა დოზიმეტრების მრავალსახეობა, რომელთა შორის დღეს-

დღეობით ყველაზე ეფექტური გაზური დოზიმეტრებია. ამ კლასის დოზიმეტრებს გააჩნია  ძირითადი 

ნაკლი: 1) მათ აქვთ გაზის დაბალი სიმკვრივე, რაც საშუალებას არ იძლევა ეფექტურად მოხდეს მაღალ-

ენერგეტიკული და მცირე იონიზების უნარის მქონე გამოსხივების რეგისტრაცია და  2) მათში ელექტრონ-

იონური წყვილის შესაქმნელად საჭირო მაღალი ენერგია  (30-40ევ), რის გამოც უარესდება ენერგეტიკული 

გარჩევუნარიანობა.  

ამ მხრივ, გაცილებით უკეთესი მახასიათებლებით გამოირჩევა და უფრო მოსახერხებე-ლია 

ნახევარგამტარული - Si-საფუძველზე შექმნილი დეტექტორები. ამ ტიპის დეტექტო-რების გამოყენება 

მეტად პერსპექტულია  ისეთი სისტემების შესაქმნელად, რომლებიც კონტროლს გაუწევენ  ადამიანების 

მასიურ თავშეყრის  ადგილებს, საბაჟოებს და სხვა  სატრანსპორტო საშუალებებს. ეს დეტექტორები 

გამოიყენება აგრეთვე, სამედიცინო აპარა-ტურაში დეფექტოსკოპურ მოწყობილობებში, მცირედოზიანი 

რადიაციული უსაფრთხო-ების სისტემების შესაქმნელად და სხვა. 
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შემუშავებულ იქნა n (  =4,5 ომ.სმ) და p (  =10 ომ.სმ) ტიპის Si-ზე p-n გადასვლის ფორ-მირემის 

ოპტიმალური ტექნოლოგიური პროცესები. დიფუზიის წყაროებად გამოიყენე-ბოდა ფოსფორო- და 

ბოროსილიკატური მინები. დიფუზიური პროცესები ტარდებოდა: 1) იმპულსურ-ფოტონური დამუშავებით, 

2) ტრადიციულ მაღალტემპერატურილ ღუმელში და 3) იონური იმპლანტაციით, შემდგომი იმპულსურ-

ფოტონური გამოწვით. ყველა ამ მეთოდებით მიღებული ნახევარგამტარული დეტექტორები მგრძნობიარე 

აღმოჩნდა პრო-ტონებისა (25 მევ-მდე) და ელექტრონების (2 მევ-მდე) მიმართ. აგრეთვე, ნაჩვენებ იქნა, რომ 

მე-3 მეთოდით ფორმირებული p-n გადასვლი 7-ჯერ უფრო მდგრადია რადიაციის მიმართ, ვიდრე სხვა 

დანარჩენი. 

მაიონიზირებელი ზემოქმედების დროს იზომებოდა ჩამკეტი მიმართულებით ჩართუ-ლი p-n 

გადასვლის (რადიაციული სენსორი) უკუდენები. შესაბამისად აიგო დამაგრადუ-ირებელი მრუდები: 

რადიაციის ენერგიისა, დოზისა და ინტენსოიბისა უკუდენების სიდი-დეების მიმართ. 

 

 

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა, ნახევარგამტარებისა 

და ნანოსტრუქტურების მიმართულება 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:   
ასისტენტ-პროფესორი თამარ ჭელიძე 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
ასისტენტ-პროფესორი თამარ ჭელიძე 

         დოქტორანტი გიორგი ხაზარაძე 

         მაგისტრი ჯარჯი ხმალაძე 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

თუთიის ოქსიდის კვანტური 

სტრუქტურები თანამედ-

როვე ელექტრონიკაში - 

თხელი ფენებიდან ნანო-

სადენებამდე 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi, ukrainis 
mecnierebisa da 
teqnologiebis centri  

T. WeliZe T. kereseliZe 
T. nadareiSvili 

g. xazaraZe 

1. ელექტრონული მდგომარეობების შესწავლა ელიფსოიდის ფორმის  ნანოღეროებში - შესწავლილია 

ელიფსოიდის ფორმის ნანორეროებში ელეცტრონებისა და ხვრელების ელექტრონული მდგომარეობები 

ეფექტური მასის მიახლოებაში. შრედინგერის განტოლება ამოხსნილია სფეროიდალურ კოორდინატთა 

სისტემაში. მიღებულია ასიმპტოტურად ზუსტი გამოსახულებები ენერგეტიკული დონეებისა და მათი 

შესაბამისი ტალღური ფუნქციებისთვის.  
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2. კულონურიეფექტებისშესწავლასხვადსხვაზომისZnO-

სთავისუფლადმდგომდაბირთვიგარსიტიპისნანოსადენებში - გამოკვლეულია კულონური ურთიერ-

თქმერთქმედება ნანო სადენებსა და ნანოღეროებში. განხილული იყო  ელექტრონულ ხვრელური 

წყვილები (ექსიტონები), ასევე დეფექტებთან ბმული ნაწილაკები.  გამოთვლები ჩატარებული იყო  

თავისუფლად მდგომი და ბირთვი-გარსი ტიპის სტრუქტურებისთვის. გამოკვლეული იქნა 

დიელექტრიკული შეზღუდვის გავლენა ბმის ენერგიაზე. 

3. ელექტრონული მდგომარეობების გამოთვლა მრავალი კვანტური ორმოს შემცველი ბირთვი გარსის ტიპის 

ნანოსადენებში - გამოთვლილია ელექტრონული მდგომარეობები მრავალი კვანტური ორმოს შემცველი 

ბირთვი გარსის ტიპის ნანოსადენებში, დამუშავებული მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა მიღებული 

იქნას ასეთ სტრუქტურებში ელექტრონების და ხვრელების ტალღური ფუნქციები დაშესაბამისის 

ენერგიები ორმოების ნებისმიერი რაოდენობისათვის. 

2 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 მაგნეტოელექტრული 

ეფექტი პეროვსკიტის 

ტიპის ოქსიდურ 

ნივთიერებებში 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi ა. შენგელაია 

თ. ჭელიძე 

დ. ჯაფარიძე 

დ. დარასელია 

 

დეფექტების წარმოქმნის თერმოდინამიკიური ანალიზი BiFeO3-ში - ჩატარებულია დეფექტების და მუხტის 

მატარებლების კონცენტრაციული წონასწორობის თერმოდინამიკური ანალიზი სისტემისთვის  BiFeO3 

(მყარი)  - O2 (გაზი) . ანალიზი ჩატარებულია კროგერის კვაზი-ქიმური განტოლებების მეთოდით. მუხტის 

მატარებლებისა და საკუთარი დეფექტების კონცენტრაციები გამოთვლილია  ტემპერატურისა და 

გარემომცველ ატმოსფეროში ჟანგბადის პარციალური წნების სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის. 

 

IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 
E.Chikoidze,T.Tche

lidze, E.Popova, 

P.Maso,  

N. Ponjavidze, 

N.Keller  

Y.Dumont 
 

Conductivity type inversion 

in wide band gap 

antiferromagnetic FeTiO3 - 
APPLIED PHYSICS LETTERS 

V102, 

p. 122112 (2013) 
UUSA 4 

2 T.Tchelidze, 

T. Kereselidze, 

T. NadareiSvili 

Electronic structure of 

nanorod of strongly prolate 

ellipsoidal shape 

 

arXiv:1311.5977

v2 [cond-

mat.mes-

hall] for this 

version) 

 11 

3 T.Tchelidze, 

T. Kereselidze, 

Effects of Coulomb 

Impurity in Semiconductor 

In print USA 6 

http://arxiv.org/abs/1311.5977v2
http://arxiv.org/abs/1311.5977v2
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T. NadareiSvili Nanowire/ Material 

Research Society 

Conference Proceeding  

 
4.  Sh. Garuchava, 

T.Tchelidze, 

ELECTRONIC STRUCTRE 

OF CORE-SHELL 

ZnO/ZnMgO MULTI-

QUANTUM WELL 

NANOWIRES WITH 

ARBITRARU WELL 

NUMBERS 

In print USA 4 

1. By quasi-chemical reaction method for FeTiO3 material in oxygen atmosphere, electron 

andholeconcentrations for broad range of oxygen partial pressure have been calculated. 

Oxygenpressures,at which electrical and hole conductivity can be achieved, were estimated. 

Thinlayers of FeTiO3have been grown on transparent Al2O3 (0001) substrates by pulsed laser 

deposition technique atdifferent oxygen partial pressures. Structural, optical, and electricalproperties 

have been studiedfor these samples. By special post-annealing treatment, theconductivity type 

inversion from p to nhas been achieved as predicted by ourthermodynamic analysis. 

2. A charged particle (electron or hole) confined in nanorod of strongly prolate ellipsoidal shape is 

considered. The effective-mass Schrödinger equation is solved in prolate spheroidal coordinates and 

asymptotically exact expressions for the energy spectrum and wavefunctions are derived. It is shown 

that the treatment of the confinement energies is incorrect if the actual shape of ellipsoidal nanorod is 

not taken into account. In particular, developed earlier the approach based on the consideration of the 

problem in cylindrical coordinates with the use of parabolic potential leads to the incorrect expression 

for the energy spectrum. Rule of correlation between the states corresponding to spherical quantum 

dot and nanorod of strongly prolate ellipsoidal shape is suggested and an appropriate energy 

correlation diagram is constructed. The correlation diagram is in complete qualitative and quantitative 

agreement with the energy diagram obtained by numerical solution of the Schrödinger equation in 

spheroidal coordinates. 

3. We present calculation of electronic structure of impurity in nanowire. Ionization energy of 

impurities are calculated in dependence on nanowire radius. Direct Hamiltonian matrix 

diagonalization  method with the physically reasonable approximate potential is employed for finding 

the exact solution of Schrödinger equation in the effective-mass approximation. It is shown that 

shallow donors are strongly influences by space confinement, which is expressed in sharp increase of 

ionization energy. Calculations show that effect of space confinement on deep impurities is less 

pronounced.  The obtained results give hope that by selecting optimal value of nanowire radius 

compensation processes can be suppressed. 

4. The method that allow to obtain wave functions and corresponding energies for electrons and holes 

in core  multi-shell nanowires is developed. The described method has been used to find electronic 

state of ZnO/ZnMgO core  multi-shell nanowires. 

U 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 
 

თ.ჭელიძე ელექტრული ველით 

გამოწვეული გამოსხივების 

ინტენსიურობის ცვლილება CdSe 

ინდივიდუალურ ნანოსადენებში 
 

პირველისაფაკულტეტოსამეც

ნიეროკონფერენციაზუსტდასა

ბუნებისმეტყველომეცნიერებე

ბში, თბილისი, 25 იანვარი, 

2013  

 

ნახევარგამტარული ნანო სადენები (ღეროები) განსაკუთრებით საინტერესო მასალაა  მომავლის 

ტექნოლოგიებისთვის. მათი  ძირითადი უპირატესობებია: ელექტრონული სტრუქტურის 

კონტროლის საშუალება კვანტური შეზღუდვის ეფექტის საშუალებით; ფოტოლუმინესცენციის 

მაღალი ეფექტურობა; ძლიერ პოლარიზებული გამოსხივება; მუხტის მატარებლების 

განსაკუთრებით სწრაფი რელაქსაცია. 

ნაშრომში წარმოდგენილია მოდელი გარე ელექტრულ ველში ნანოსადენების 

ფოტოლუმინესცენციის ზრდის და მოდულაციის მოვლენის ასახსნელად. ექსპერიმენტში 

დამზერილი იქნა კვანტური გამოსავლის  20%-იანი შექცევადი ზრდა, როდესაც მოდებული ძაბვა 

იცვლებოდა -100-დან +100 ვოლტის ფარგლებში.  

ეფექტი ახსნილია ელექტრული ველში ჩაქრობის ცენტრებიდან  მიერ მუხტის მატარებლების 

განთავისუფლების სიჩქარის ცვლილებით (გაზრდით) - ნანო Poole-Frenkel ეფექტით.ნანოსადენში 

რეალური ელექტრული ველი განისაზღვრა ტრადიციული მეთოდით - პუასონის განტოლების 

გამოყენებით. დამზერილი ეფექტის ასახსნელად გათვალისწინებული იქნა როგორც შიდა ასევე 

გარე ელექტრული ველი. ლუმინესცენციის კვანტური გამოსავლის გამოთვლისთვის 

გამოყენებული იქნა კინეტიკური განტოლებების მეთოდი.  

 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

T. Tchelidze Effects of Coulomb Impurity in 

Semiconductor Nanowire 

BostonMA, December 1-6, 2013 

Semiconductor nanowires, are believed to  act as key elements in future nanoscaled optoelectronic devices, as they 

offer  intriguing electrical and optoelectronic properties. However, the future of any semiconductor nanowire 

technology will essentially rely on their doping capability.  The availability of both n- and p-type semiconductors is  

important for the realization of nanowire-based electronics. Wide band gap semiconductors, such as ZnO, suffer from 

doping polarity. They can be easily by doped n- (or p-type) to the expense of difficulties for doping of opposite  type.   

Space confinement changes donor and acceptor ionization energies; The main factor that makes difficult to obtain n- 

or p-conductivity is formation of compensating defects. Compensating processes is strongly affected by electronic 

structure of system: band gap, ionization energies of donors, acceptors and their compensation centers.   In the 

presented work we calculated energy levels of electron bound to Coulomb impurity that is incorporated  in 

semiconductor nanowire. 
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VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

FeTiO3Txeli 
fenebiseleqtruli 
gamtarobis Seswavla 

ekaterine CikoiZe (versalis 
universitetis kondensirebuli 
garemis kvlevis jgufi) 

T. WeliZe, Ee.popova, 
p.maso, n.keleri, iv. dumon 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Kkvazi-qimiuri reaqciebis meTodis saSualebiT gamoTvliliaeleqtronebisa da 
xvrelebis koncentraciebi sistemaSi FeTiO3(kristali) - Jangbadi (gazi) jangbadis 
parcialuri wnebis farTo diapazonSi. gansazRvrulia jangbadis wnevis is 
mniSvnelobebi romlisTvisac eleqtronuli da xvreluri gamtarobis miRebaa 
SesaZlebeli. FeTiO3 Txeli fenebi gazrdili iyo gamWvirvale Al2O3 (0001) sadebze 
Jangbadis parcialuri wnevis sxvadasxva mniSvnelobisaTvis. Seswavlili iqna nimuSebis 
eleqtruli da optikuri Tvisebebi. eqsperimentulma gazomvebis Sedegebi TanxvedraSia 
Termodinamikuri analizis SedegebTan.  kerZod, damzerili iqna gamtarobis tipis 
inversia, ris SesaZleblobac naCvenebi iyo Termodinamikuri analizis saSualebiT.  

 

 

 

 
radiofizikis, fizikuri procesebis modelirebis 

qvemimarTuleba 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  
asoc. prof.o. xarSilaZe 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
asoc. prof.o. xarSilaZe 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

eleqtromagnituri 
amindis Semqmneli uds 
talRuri  struq-
turebis generacia,  
intensifikacia da  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

o. xarSilaZe j. lominaZe, 
x.Cargazia, 
n.dixaminjia 
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urTierTtransformaci
a  wanacvlebiTi 
dinebebiT marTul 
ionosferoSi 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

SeswavliliaGultradabali sixSiris talRuri struqturebis wrfivi da arawrfivi 
dinamika da maTi TviTorganizacia mbrunav disipaciur ionosferoSi, romelic 
ganpirobebulia araerTgvarovani zonaluri qarebis (wanacvlebiTi dineba) arsebobiT. 
planetaruli uds eleqtromagnituri talRebi generirdebian garemosa da sivrciT 
araerTgvarovani geomagnituri veils urTierTqmedebiT. napovnia didmasStabiani uds 
eleqtromagnituri talRebis generaciis da Semdgomi gaZlierebis efeqturi wrfivi 
meqanizmi wanacvlebiT dinebebSi. naCvenebia, rom es talRuri SeSfoTebebi efeqturad 
qaCaven energias wanacvlebiTi dinebebisgan da zrdian sakuTar energias da amplitudas 

(ramdenime rigiT). amplitudis zrdasTan erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi 
sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, Zlierad lokalizebuli grigaluri struqturebis 
warmoqmniT, ganpirobebuli SeSfoTebaTa profilis arawrfivi grexiT. amasTan, Cndeba 
Tavisuflebis axali xarisxi da Sesabamisad, SeSfoTebebis ganviTarebis axali gza 
wanacvlebiT dinebian garemoSi. wanacvlebiTi qaris siCqaris profilze damokidebulebiT 
arawrfivi eleqtromagnituri grigaluri struqturebi SeiZleba iyos monopoluri, 
grigaluri jaWvi an grigaluri quCa araerTgvarovani zonaluri qaris fonze. analizuri 
gamoTvlebidan da naxazebidan naTeli xdeba, rom stacionaruli grigaluri struqturebis 
warmosaqmnelad saWiroa siCqaris gadatanis raime zRvruli mniSvneloba orive disipaciuri 
da aradisipaciuri kompleqsuri ionosferuli plazmisaTvis. Seswavlilia grigalebis 
Caqrobis droiTi da sivrciTi maxasiaTebeli. Sefasebulia grigalis xangrZlivobis 
maxasiaTebeli dro disipaciuri ionosferoSi. xangrZliv grigalur struqturebs gadaaqvT 
CaWerili nawilakebi da aseve siTbo, energia. amrigad, gansaxilveli struqturebi SeiZleba 
warmoadgendnen uds eleqtromagnitur talRur makro turbulentobis struqturul 
elementebs ionosferoSi. 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

DDISSIPATIVE STRUCTURES 

AND KINETIC PROCESSES IN 
THE NEAR EARTH PLASMAS 

7th Framework Program 
Research, Technologies 

Development and 
Demonstration, Marie 
Curie Actions – People, 
International Research 
Staff Exchange Scheme, 

No PIRSES-GA-2009-
269198 (2010-2013). 

profesori  
gaetano zimbardo 

qarTuli mxare: 
o.xarSilaZe, 
x.Cargazia. 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis farglebSi Seswavlilia magnitosferul garemoSi, kerZod magnitosferos 
kudis areSi eqsperimetnze damzewrili grigaluri dinebebi, Sefasebulia didmasStabiani 
grigaluri struqturebis zomebi, romlebic Seesabamebian turbulentobis inJeqcirebis 
zomas. amitom aseTi struqturebis warmoSobis mizezebis gaazreba mniSvnelovania 
geokosmosur (atmosfero, ionosfero, magnitosfero) garemoSi energiis gadanawilebis 
TvalsazrisiT. uaxles naSromSi (Keiling et al., J. Geophys. Res., 114, A00C22 (2009), 

doi:10.1029/2009JA014114)TEMIS satelituri misiis gazomvebis analizis safuZvelze 
magnitosferos kudSi gamovlenilia grigalebi, dakavSirebuli subStormiT ganpirobebuli 
plazmis dinebis siCqaris Zlier wanacvlebasTan, romelsac gaaCnia SeuRlebuli grigalebi 
ionosferoSi. Cvens mier Catarebulma TEMIS satelituri misiis monacemebis analizma aCvena, 
rom magnitosferos kudSi ZiriTad grigalTan erTad SesaZloa gamovlenil iqnas sxva 
grigalebic, romlebic aformireben grigaluri struqturebis jaWvs, romlis mTavar 
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grigals gacilebiT meti amplituda gaaCnia, vidre satelitur mdgenelebs. gaanalizebul 
iqna rogorc siCqaris aseve magnituri velebis monacemebi C da D TanamgzavrebisaTvis, aseve 
miRebul iqna Sesabamisi hodogramebi. Caketili hodogramebis struqturam, romlebic 
Seesbamebian Caketil grigalur dinebebs magnitosferoSi, gamoavlina ramodenime tipis 
grigalis arseboba Stormuli movlenis dros.   naCvenebia, rom SeSfoTebul 
magnitosferos kudSi da dedamiwis axlomdebare areSi (ramodenime dedamiwis radiusis 
tol manZilze) SesaZlebelia rogorc monopoluri, asve dipoluri grigalebis generireba. 
miRebuli eqsperimentuli monacemebis damuSavebis Sedegebi Sedarebulia wanacvlebiT 
dinebebSi grigalebis formirebis ricxviT simulaciebTan da isini karg TanxvedraSi arian. 
kerZod, rocxviTi eqsperimentis saSualebiT naCvenebia, rom grigaluri jaWvis grZivi zoma, 
mTavari grigalis sigane da amplituda, aseve satelituri grigalebis geometriuli 
maxasiateblebi damokidebulia wanacvlebiTi Stormuli dinebis amplitudasa da 
geometriul parametrebze. ricxviTi eqperimentiT gamovlenilia sxvadasxva tipis 
grigaluri struqturebis generirebis SesaZlebloba, romelic damokidebulia 
wanacvlebiTi dinebis tipze.  

 

IV publikaciebi: 
d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

G.Aburjania ⇑, 
K.Chargazia,  
O. Kharshiladze 

Shear flow energy 
redistribution 
stipulated by the 
internal-gravity 
wavy structures in 
the dissipative 
ionosphere/ 
Advances in Space 
Research 

52 Philadelphia, USA, 
Elsevier 

 
Impact Factor 

1,183 

15 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, intensifikaciis wrfivi 
meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad stratificirebul disipaciur 
ionosferoSi araerTgvarovan zonalur qarTan (wanacvlebiT dinebasTan) 
urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi dinebebisas wrfiv amocanaSi Semavali operatorebi 
ar arian TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari funqciebic ar arian 
orTogonaluri. amitom kanonikuri – modaluri midgoma naklebad xelsayrelia aseTi 
tipis moZraobebis Sesaswavlad. aramodaluri maTematikuri midgoma ufro adeqvaturia 
aseTi amocanebisaTvis. aramodaluri miaxloebis bazaze miRebulia moZraobisa da Sgt 
SeSfoTebebis energiis gadatanis gantolebebi ionosferoSi wanacvlebiT dinebebis 
arsebobisas. gansazRvrulia Sgt SeSfoTebebis wanacvlebiTi aramdgradobis 
inkrementi. gamovlenilia, rom Sgt SeSfoTebebis gaZliereba drois mixedviT ar 
mimdinareobs eqsponencialurad, aramed algebruli xarisxovani wesiT. 
gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis efeqturoba araerTgvarovan zonalur 
qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, rom evoluciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt 
SeSfoTebebi efeqturad iReben energias wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad 
(TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar amplitudas da energias. amplitudis zrdasTan 
erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, 
Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri struqturebis warmoqmniT (monopoli, 
grigalebis jaWvi, grigalebis quCa). am grigalebs SeuZlia ganapirobos Zlierad 
turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 
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2 
 

G. D. Aburjania, O. 
Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Linear Mechanism 
of Generation and 
Intencification of 
Internal Gravity 
Waves in the 
Ionosphere at 
Their Interaction 
with a Nonuniform 
Zonal Wind: 1. 
Model of the 
Medium and Initial 
Dynamic Equations 
/ Geomagnetizm & 
Aeronomiya 

53 moskovi, ruseTi, 
gamomcemloba 

Springer 
 

Impact Factor: 0,332 

5 

anotacia 

naSromSi Camoyalibebulia Sida gravitalciuri talRuri struqturebis generaciis 
da gaZlierebis Taviseburebebis gamokvleva sxvadasxva atmosferul-ionosferul 
areebSi, romlebic ganpirobebulni arian lokalur zonaluri araerTvgvarovani 
qarebis (wanacvlebiTi dinebebi) arsebobiT. ganxilulia garemos modeli da miRebulia 
sawyisi dinamikuri gantolebaTa Caketili sistema Sida gravitaciuri talRebis (Sgt) 
rogorc wrfivi aseve arawrfivi dinamikis Sesaswavlad geomagnitur velTan 
urTierTqmedebisas disipaciur ionosferoSi (rogorc D,  Е, aseve F areebSi).   
3 
 

G. D. Aburjania, O. 
Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Linear Mechanism 
of Generation and 
Intencification of 
Internal Gravity 
Waves in the 
Ionosphere at 
Their Interaction 
with a Nonuniform 
Zonal Wind: 2. 
Internal gravity 
wave generation 
and intensification 
during the linear 
evolution stage / 
Geomagnetism & 
Aeronomy 

53 moskovi, ruseTi, 
gamomcemloba 

Springer 
 

Impact Factor: 0,332 

9 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaviuri talRebis (Sgt) generaciis da Semdgomi 
intensifikaciis wrfivi meqanizmi disipaciur ionosferoSi araerTgvarovani zonaluri 
qaris (wanacvlebiTi dineba) arsebobiasas. wanacvlebiTi dinebebisas wrfiv amocanaSi 
Semavali operatorebi ar arian TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari funqciebic 
ar arian orTogonaluri. amitom kanonikuri – modaluri midgoma naklebad 
xelsayrelia aseTi tipis moZraobebis Sesaswavlad. aramodaluri maTematikuri 
midgoma ufro adeqvaturia aseTi amocanebisaTvis. aramodaluri miaxloebis bazaze 
miRebulia moZraobisa da Sgt SeSfoTebebis energiis gadatanis gantolebebi 
ionosferoSi wanacvlebiT dinebebis arsebobisas. gansazRvrulia Sgt SeSfoTebebis 
wanacvlebiTi aramdgradobis zrdis inkrementi. gamovlenilia, rom Sgt SeSfoTebebis 
gaZliereba drois mixedviT ar mimdinareobs eqsponencialurad, aramed algebruli 
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xarisxovani wesiT. gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis efeqturoba 
araerTgvarovan zonalur qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, rom evoluciis sawyis 
wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben energias wanacvlebiTi dinebidan 
da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar amplitudas da energias. 
generirebuli Sgt talRebis sixSire da energia damokidebulia droze, amitom 
wanacvlebiTi dinebiT marTul ionosferoSi warmoiqmneba talRuri SeSfotebebis 
farTo speqtri, ganpirobebulni ara arawrfivoba-turbulentobiT, aramed wrfivi 
efeqtebiT. amasTan, Cndeba Tavisuflebis axali xarisxi da Sesabamisad, SeSfoTebebis 
ganviTarebis axali gza wanacvlebiT dinebian garemoSi. 
4 
 

G. D. Aburjania, O. 
Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Self_Organization 
of Internal Gravity 
Wave Structures in 
an Inhomogeneous 
Ionosphere: 1. 
Nonlinear Model 
Dynamic Equations 
/ Geomagnetizm i 
Aeronomiya, 

54 moskovi, ruseTi, 
gamomcemloba 

Springer 
 

Impact Factor: 0,332 

6 

anotacia 

Sida gravitalciuri talRuri struqturebis (Sgt) generaciis da Semdgomi 
arawrfivi dinamikis gamosakvlevad disipaciur ionosferoSi zonaluri 
araerTvgvarovani qarebis (wanacvlebiTi dinebebi) arsebobisas agebulia Sesabamisi 
modeluri arawrfiv dinamikur gantolebaTa sistema qveda ionosferosaTvis. 
miRebulia Sgt struqturebis wanacvlebiTi aramdgradobis ganviTarebis kriteriumi 
ionosferul garemoSi. 
5 
 

G. D. Aburjania, O. 
Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Self_Organization 
of Internal Gravity 
Wave Structures in 
an Inhomogeneous 

Ionosphere: 2. 
Nonlinear Vortex 

Structures / 
Geomagnetizm 
&Aeronomiya 

54 moskovi, ruseTi, 
gamomcemloba 

Springer 
 

Impact Factor: 0,332 

 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaviuri talRebis (Sgt) generacia da Semdgomi arawrfivi 
dinamika disipaciur ionosferoSi araerTgvarovani zonaluri qaris (wanacvlebiTi 

dineba) arsebobiasas. naSromSi [Aburjania et al., 2012] miRebuli Sesabamisi modeluri 
arawrfiv dinamikur gantolebaTa sistemis bazaze gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis 
meqanizmis efeqturoba araerTgvarovan zonalur qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, 
rom evoluciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben energias 
wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar 
amplitudas da energias. amplitudis zrdasTan erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da 
procesi sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, Zlierad lokalizebuli Sgt 
grigaluri struqturebis warmoqmniT. amasTan, Cndeba Tavisuflebis axali xarisxi da 
Sesabamisad, SeSfoTebebis ganviTarebis axali gza wanacvlebiT dinebian garemoSi. 
wanacvlebiTi qaris siCqaris profilze damokidebulebiT arawrfivi Sgt struqturebi 
SeiZleba iyos monopoluri, grigaluri jaWvi an grigaluri quCa araerTgvarovani 
zonaluri qaris fonze. am grigalebs SeuZlia ganapirobos Zlierad turbulenturi 
mdgomareoba ionosferoSi. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

Khatuna Chargazia,  
Oleg Kharshiladze,  
Gaetano Zimbardo 

Theoretical and Experimental 
Detection of Nonlinear 
Electromagnetic Waves as the 
Elements of Turbulence in the 
Geospace Environment 

International Conference 
"Modern Problems In Applied 
Mathematics", Tbilisi, Georgia, 

September 4-7, 2013 

moxsenebis anotacia 

SemoTavazeulia ultra dabali sixSiris (uds) eleqtromagnituri talRebis 
generaciis fizikuri da maTematikuri modeli da Semdgomi wrfivi da arawrfivi 
evoluciis scenari ionosferoSi maTi araerTgvarovan qarebTan (wanacvlebiT dinebebTan) 
urTierTqmedebisas, romelic Tavis mxriv warmoadgens garemoSi energies gadanawilebis 
axal meqanizms. Seswavlilia ionosferosa da magnitosferos sxvadasxva regionebSi 
arawrfiv Zlierad lokalzebul grigalur struqturebad (monopoluri da dipouri 
grigalebi, grigalebis jaWvi, grigalebis biliki) TviTorganizacia. geokosmosur 
plazmur garemoSi (atmosfero, ionosfero, magnitosfero) xSirad daimzireba grigalebi  
kosmosuri Tanamgzavrebis mier, magaliTad, magnitosferos kudSi da gardamaval areSi. 
didmasStabiani grigaluri struqturebis zomebi Seesabamebian turbulentobis 
inJeqcirebis zomas. amitom maTi warmoSobis mizezebis gaazreba mniSvnelovania 
geokosmosur garemoSi energiis gadanawilebis TvalsazrisiT. uaxles naSromSi (Keiling et 

al., J. Geophys. Res., 114, A00C22 (2009), doi:10.1029/2009JA014114)TEMIS saliturma misiam 
magnitosferos kudSi gamoavlina grigalebi, dakavSirebuli subStormiT ganpirobebuli 
plazmis dinebis siCqaris Zlier wanacvlebasTan, romelsac gaaCnia SeuRlebuli 
grigalebi ionosferoSi. TEMIS saliturma misiis monacemebis analizma aCvena, rom ZiriTad 
grialebs Tan axlavs sxvebic, romlebic qmnan grialur jaWvs. xolo Zlierad 
lokalizebuli sustad urTierTqmedi grigaluri struqturebi ganixileba rogorc 
Zlieri turbulentobis elementebi, romelic warmodgenilia Cvens modelSi, rogorc 
grigalebis ansambli. agreTve Seswavlilia anomaluri difuziis procesi da Sefasebulia 
misi efeqturi koeficienti. 

2 
 

Khatuna Chargazia,  
Oleg Kharshiladze  

 

Large Scale Zonal Flows’ And 
Magnetic Field Generation By Small 
Scale Turbulence In The Ionosphere 

IVth  Internationl conference ofthe 
Mechanical Union, Kutaisi, Georgia, 

November 8-11, 2013 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia mcire masStabiani (skin sisqis 1~/ck 2
pe

22  ) dreifuli alfenis 

turbulentobiT ganpirobebuli didmasStabiani zonaluri dinebebisa da magnituri 
velebis arawrfivi generaciis Taviseburebebi ionosferul plazmur garemoSi. miRebulia 
wanacvlebiTi dinebebisa da magnituri velis evoluciis gantolebebi Cqari 
maRalsixSiruli da mciremasStabiani fluqtuaciebis   aRmweri modeluri gantolebebis 
saSualebiT. naCvenebia, rom mcire masStabiani dreifuli alfenis turbulentobiT 
spontanurad generirdebian didmasStabiani zonaluri dinebebi da magnituri velebi, rac 
ganpirobebulia reinoldsisa da maqsvelis Zabvis arawrfivi urTierTqmedebiT garemos 
nawilakze. sistemaSi Cndeba dadebiTi ukukavSiri didmasStabiani zonaluri da/an 
magnituri velis mier mcire masStabiani skin sisqis alfenis talRebis modulaciiT. 
mcire masStabiani talRuri paketis gavrcelebas garemoSi Tan axlavs parametruli 
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aramdgradobiT ganpirobebuli dabalsix-Siruli  didmasStabiani SeSfoTebebi. 
Seswavlilia aramdgradobis ori reJimi: rezonansul-kinetikuri da hidrodinamikuri. 
napovnia am aramdgradobebis inkremen-tebi. gansazRvrulia aramdgradobis ganviTarebisa 
da didmasStabiani struqturebis gaCenis pirobebi. aRniSnuli aramdgradobebi iwveven 
energiis gadaqaCvas mcire masStabiani alfenis talRebidan didmasStabian zonalur 
struqurebSi, rac damaxasiaTebelia energiis  turbulenturi ukukaskadisTvis. 

3 
 

Oleg Kharshiladze, 
 Khatuna Chargazia  

 
 

Strong Anisotropic Turbulence 
Spectra in the Geospace Environment 
 

IVth  Internationl conference ofthe 
Mechanical Union, Kutaisi, Georgia, 

November 8-11, 2013 

moxsenebis anotacia 

naSromi eZRvneba damagnitebul kosmosur plazmur garemoSi mimdinare turbulenturi procesebis 

gamokvlevas. aseT garemoSi aramdgradobebis ganviTarebiT SesaZlebelia warmoiqmnan 

eleqtromagnituri mciremasStabiani Zlierad lokalizebuli arawrfivi grigaluri struqturebi, romlebsac 

gadaaqvT CaWerili nawilakebi. plazmaSi gadaadgilebisas es struqturebi iwveven simkvrivis, eleqtruli 

da magnituri velebis SesamCnev fluqtuaciebs da aaqtiureben gadatanis procesebs garemoSi. amasTan 

eqsperimentze miRebuli simkvrivis fluqtuaciis speqtris maCvenebeli gacilebiT aRemateba susti 

turbulentobis Teoriis mier nawinaswarmetyvelebs. Cvens modelSi ganxilul grigalur struqturebs 

SeuZliaT gamoiwvion Zlieri grigaluri turbulentoba. turbulenturi dineba ganixileba rogorc Zlierad 

lokalizebul, sustad urTierTqmed erTnairi grigalebis ansambli. sxvadasxva amplitudiani grigalebi 

SemTxveviTad arian ganawilebuli garemoSi (urTierTdajaxebebis gamo). maT aRsawerad iqna 

gamoyenebuli statistikuri meTodi. mocemul modelSi daSvebulia, rom stacionaruli turbulentoba 

formirdeba urTierT konkurentuli efeqtebis dabalansebiT: grigalebis spontanuri generireba, romelic 

ganpirobebulia SeSfoTebaTa frontis arawrfivi grexiT, didmasStabian SeSfoTebaTa energiis 

transportireba mokle masStabian SeSfoTebebSi da am masStabebSi maTi dajaxebiTi mileva. inerciul 

areSi energiis gadatana masStabebis mixedviT xdeba struqturebis SeerTebiT maTi 

urTierTdajaxebisas. miRebulia talRuri ricxvebis mimarT eleqtromagnituri energiis stacionaruli 

speqtris axali saxe, romelic ecema xarisxovani kanoniT 3/82

k k~B  , rac karg TanxvedraSia uaxles 

satelitur (magnitosferul, ionosferul) da laboratoriuli dakvirvebebis monacemebTan. gamokvleulia 

dedamiwis magnitosferul kudSi dinebis kinematikuri parametrebisa da magnitometruli gazomvebi 

satelit “THEMIS” monacemebis mixedviT. Seswavlilma speqtrebma gviCvena, rom speqtris xarisxis 

maCvenebeli damokidebulia magnitosferos mdgomareobaze. kerZod, Cvens mier gamokvleul droiT 

intervalSi speqtrebis saxes gansazRvravs magnitosferoSi mimdinare magnituri Stormebi. Catarda 

plazmuri grigalebis urTierTdajaxebebis kompiuteruli modelireba, romelmac daadastura warmodgenili 

turbulentobis formirebis scenaris SesaZlebloba. 

4 
 

j. lominaZe, 
g. CageliSvili, 
o. xarSilaZe 

 
 

dinamiuri procesebi 
wanacvlebiT geofizikur 

dinebebSi: 
 uds talRebis zearekvlis 

efeqti da grigaluri 
struqturebis generacia 
araerTgvarovan qarebTan 

urTierTqmedebisas 

saerTaSoriso konferencia -  
`geofizikis aqtualuri 

problemebi” 
miZRvnili 
mixeil nodias geofizikis 
institutis 
daarsebis 80 wlisTavisadmi. 
9-10 dekemberi, 2013  

moxsenebis anotacia 

moxsenebaze warmodgenilia wanacvlebiT geofizikur dinebebSi (atmosferul, ionosferul da 

magnitosferul garemoSi) talRebis urTierTtransformaciisa da wanacvlebiT dinebasTan energetikuli 

urTierTqmedebis meqanizmi. gamoyenebulia aramodaluri maTematikuri modaluri midgoma, 
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romelmac saSualeba mogvca aseT dinebebSi arsebuli modelebis analizis maTematikuri problema 

(araerTgvarovani koeficientebis arsebobis gamo) dagveyvana droSi cvladkoeficientebian Cveulebriv 

diferencialur gantolebata sistemaze. gamoyenebuli iyo elzaseris cvladebi, romlebSic gamoyofilia 

urTierT Semxvedri mimarTulebiT moZravi talRuri SeSfoTebebi. ricxviTma analizma aCvena 

wanacvlebiT dinebebSi Sida gravitaciuli talRebisaTvis zearekvlis efeqtis arseboba talRisa da dinebis 

urTierTqmedebis rezonansul wertilSi. Sefasebulia rogorc talrebis erTmaneTTab, asve garemosTan 

urTierTqmedebis energiebi da naCvenebia, rom talRebs SeuZliaT energia aiRon moZravi garemodan 

da moxdes asimetriuli gaZliereba. aseve Catarebulia ricxviTi eqsperimentebi araerTgvarovan 

qarebTan sawyisi SemTxveviTi SeSfoTebebis urTierTqmedebios dinamikis gamosavlenad. 

naCvenebia, rom wanacvlebiT dinebebSi SesaZlebelia erTi lokaluri struqturidan warmoiqmnas 

struqturebois jaWvi (mwkrivi), romelTa amplitudebi da geometriuli ganawileba sivrceSi 

ganpirobebulia, rogorc garemos parametrebis mniSvnelobebze, aseve wanacvlebiTi dinebis 

struqturaze. 

5 
 

o. xarSilaZe 
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saxelmwifo universitetis 
pirveli safakulteto 
samecniero konferencia 
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22-26 ianvari, 2013 

 

moxsenebis anotacia 

პ ლა ნ ე ტა რული  მ ა ს შ ტა ბ ი ს  ტა ლღური  ს ტრუქ ტურე ბ ი ს  დი ნ ა მ ი კ ი ს  
შ ე ს წ ა ვ ლა  ა ქ ტუა ლური ა  როგ ორც  ი ონ ოს ფე როშ ი  რა დიოტა ლღე ბ ი ს  
გ ა ვ რც ე ლე ბ ი ს  ა ს ე ვ ე  ე ლე ქ ტრომ ა გ ნ იტური  ვ ე ლე ბ ი ს  გ ე ნ ე რა ცი ი ს  
გ ე ოფიზი კ ურ პ რობ ლე მ ე ბ შ ი . ნ ა შ რომ შ ი  გ ა მ ოკ ვ ლე ული ა  
ე ლე ქ ტრომ ა გ ნ იტური  გ რი გ ა ლური  ს ტრუქ ტურე ბ ი ს  ურთი ე რთქ მ ე დე ბ ა  
და მ ა გ ნ იტე ბ ულ ა რა ე რთგ ვ ა როვ ა ნ  დი ს ი პ ა ც იურ ი ონ ოს ფე რულ 
პ ლა ზმ ა შ ი , როდე ს ა ც  გ ა თვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ული ა  გ ა რე მ ოს  წ ონ ა ს წ ორული  
ს ი მ კ ვ რი ვ ი ს  და  ტე მ პ ე რა ტური ს  ა რა ე რთგ ვ ა როვ ნ ე ბ ა , მ ა გ ნ ი ტური  და  
და ჯა ხ ე ბ ითი  ს ი ბ ლა ნ ტე  და  გ ა რე მ ოს  ხ ა ხ უნ ი . ა ს ე თი  ა მ ოც ა ნ ე ბ ი ს  
რი ცხ ვ ით ა ნ ა ლიზს  ა რთულე ბ ს  გ ა ნ ტოლე ბ ე ბ შ ი  შ ე მ ა ვ ა ლი  ორი  ტი პ ი ს  
ა რა წ რფი ვ ობ ა  - ს კ ა ლა რული  (გ ა ნ პ ი რობ ე ბ ული  ტე მ პ ე რა ტური ს  
ა რა ე რთგ ვ ა როვ ნ ე ბ ით) და  ვ ე ქ ტორული  (ნ ა წ ილა კ ე ბ ი ს  კ ონ ვ ე ქ ც იური  
მ ოძ რა ობ ე ბ ით). რი ცხ ვ ითი  ე ქ ს პ ე რი მ ე ნ ტე ბ ი  ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ნ , რომ  
დი ს პ ე რს იული  ე ფე ქ ტი  და  დი ს ი პ ა ც ი ა  ა ნ გ რე ვ ს  ს ა წ ყ ი ს  გ რი გ ა ლს , 
წ ა რმ ოი ქ მ ნ ე ბ ი ა ნ  მ ც ი რე  ზომ ი ს  ს ტრუქ ტურე ბ ი  და  შ ე შ ფოთე ბ ე ბ ი ს  
პ ოტე ნ ცი ა ლი ს  რთული  გ ა ნ ა წ ილე ბ ი ს  ს ურა თი . გ რი გ ა ლური  
ს ტრუქ ტურე ბ ი ს  გ ა რე მ ოშ ი  ე ვ ოლუცი ი ს  პ როც ე ს ი  შ ე ი ძ ლე ბ ა  
ა ს ა ხ ა ვ დე ს  ი ონ ოს ფე როს  ტურბ ულე ნ ტურ მ დგ ომ ა რე ობ ა ს . ა მ  ე ფე ქ ტი ს  
გ ა ს ა რკ ვ ე ვ ა დ შ ე ს წ ა ვ ლილი ა  ლა გ რა ნ ჟ ი ს  ქ ა ოს ი ს  (ქ ა ოს ური  
ა დვ ე ქ ც ი ი ს ) შ ე ს ა ძ ლე ბ ლობ ა  ი ონ ოს ფე რულ გ რი გ ა ლურ 
ორგ ა ნ ზომ ილე ბ ი ა ნ  ს ტრუქ ტურე ბ შ ი . ს ხ ვ ა და ს ხ ვ ა  ტი პ ი ს  
ს ტრუქ ტურე ბ ი ს  ა რა ს ტა ცი ონ ა რულ დი ნ ე ბ ე ბ თა ნ  ურთი ე რთქ მ ე დე ბ ი ს  
რი ცხ ვ ითი  ა ნ ა ლიზი  ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ს , რომ  ი ონ ოს ფე როშ ი  შ ე ს ა ძ ლე ბ ე ლი ა  
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მ ოხ დე ს  ფრა ქ ტა ლური  ა გ ე ბ ულე ბ ი ს  ს ტრუქ ტურე ბ ი ს  ფორმ ი რე ბ ა . 
გ რი გ ა ლე ბ ი ს  ა გ ე ბ ულე ბ ი ს  ფრა ქ ტა ლური  ხ ა ს ი ა თი  გ ა თვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ული  
უნ და  ი ყ ოს  ი ონ ოს ფე რულ გ ა რე მ ოშ ი  ნ ა წ ილა კ ე ბ ი ს , ს ითბ ოს , მ უხ ტი ს  და  
ვ ე ლი ს  გ ა და ტა ნ ი ს , ე ლე ქ ტრომ ა გ ნ იტური  ტა ლღე ბ ი ს  გ ა ვ რც ე ლე ბ ი ს  
პ როც ე ს ე ბ ი ს  კ ვ ლე ვ ი ს ა ს . ი ონ ოს ფე რულ ე ლე ქ ტრომ ა გ ნ იტურ 
ს ტრუქ ტურე ბ შ ი  დე ტე რმ ი ნ ი რე ბ ული  ქ ა ოს ური  მ ოძ რა ობ ე ბ ი ს  
პ რი ნ ცი პ ულ შ ე ს ა ძ ლე ბ ლობ ა ს  ა მ ტკ ი ც ე ბ ს  მ ა გ ნ ი ტოჰ იდროდი ნ ა მ ი კ ურ 
გ ა ნ ტოლე ბ ე ბ იდა ნ  ნ ა შ რომ შ ი  მ ი ღე ბ ული  ა რა წ რფი ვ ი  ლორე ნ ცი ს  ტი პ ი ს  
გ ა ნ ტოლე ბ ა თა  ს ი ს ტე მ ე ბ ი . ა მ  ს ი ს ტე მ ე ბ ი ს  რი ცხ ვ ითი  ა ნ ა ლიზი  
ი ძ ლე ვ ა  წ ე ს რი გ იდა ნ  ქ ა ოს შ ი  გ ა და ს ვ ლი ს  მ ე ქ ა ნ ი ზმ ი ს  ი ონ ოს ფე რულ 
პ ა რა მ ე ტრე ბ ს . მ ი ღე ბ ული  შ ე დე გ ე ბ ი  შ ე ი ძ ლე ბ ა  გ ა მ ოყ ე ნ ე ბ ულ ი ქ ნ ა ს  
თა ნ ა მ გ ზა ვ რული  და კ ვ ი რვ ე ბ ე ბ ი ს  ი ნ ტე რპ რე ტა ცი ი ს ა თვ ი ს .  

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

K. Chargazia,  
G. Zimbardo,  

O. Kharshiladze 

On the detection of a vortex chain in 
the Earth’s magnetotail 

EGU General Assembly 2013. April 7-
12. Vienna, Austria. 

moxsenebis anotacia 

magnitosferul garemoSi, kerZod magnitosferos kudis areSi xSirad daimzireba 
grigalebi  kosmosuri Tanamgzavrebis mier. didmasStabiani grigaluri struqturebis 
zomebi Seesabamebian turbulentobis inJeqcirebis zomas. amitom maTi warmoSobis mizezebis 
gaazreba mniSvnelovania geokosmosur (atmosfero, ionosfero, magnitosfero) garemoSi 
energiis gadanawilebis TvalsazrisiT. uaxles naSromSi (Keiling et al., J. Geophys. Res., 114, A00C22 

(2009), doi:10.1029/2009JA014114)TEMIS sateliturma misiam magnitosferos kudSi gamoavlina 
grigalebi, dakavSirebuli subStormiT ganpirobebuli plazmis dinebis siCqaris Zlier 
wanacvlebasTan, romelsac gaaCnia SeuRlebuli grigalebi ionosferoSi. TEMIS saliturma 
misiis monacemebis analizma aCvena, rom magnitosferos kudSi ZiriTad grigalTan erTad 
SesaZloa gamovlenil iqnas sxva grigalebic, romlebic afromirebebn grigalur jaWvs. 
Ganalizebul iqna orive sicqarisa da magnituri velebis monacemebi C da D 
TanamgzavrebisaTvis, aseve miRebul iqna Sesabamisi hodogramebi. naCvenebia, rom 
magnitosferos kudSi SesaZlebelia rogorc monopoluri, asve dipoluri grigalebis 
gamovlena. miRebuli eqsperimentuli monacemebis damuSavebis Sedegebis Sedarebulia 
wanacvlebiT dinebebSi grigalebis formirebis ricxviT simulaciebTan da isni karg 
TanxvedraSi arian. 
2 
 

Kharshiladze, Oleg; Chargazia, 

Khatuna. 
Generation, intensification and 

self-organization of internal-

gravity wave structures in the 

ionosphere with shear flow 

12th Scientific Assembly, Mexico, 
Merida, p43, August 26-31, 2013. 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, intensifikaciis wrfivi 
meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad stratificirebul disipaciur 
ionosferoSi araerTgvarovan zonalur qarTan (wanacvlebiT dinebasTan) 
urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi dinebebisas wrfiv amocanaSi Semavali operatorebi ar 
arian TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari funqciebic ar arian orTogonaluri. 
amitom kanonikuri – modaluri midgoma naklebad xelsayrelia aseTi tipis moZraobebis 
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Sesaswavlad. naCvenebia, rom evoluciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad 
iReben energias wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) zrdian 
sakuTar amplitudas da energias. amplitudis zrdasTan erTad irTveba arawrfivi meqanizmi 
da procesi sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri 
struqturebis warmoqmniT (monopoli, grigalebis jaWvi, grigalebis quCa). am grigalebs 
SeuZlia ganapirobos Zlierad turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 
3 
 

Oleg Kharshiladze, 
Khatuna Chargazia 

 

Dynamics of Ultra Low Frequency 
Electromagnetic Waves at Interaction 

with Shear Flows in the Ionosphere 

European Planetary Science Congress 
2013 

08 – 13 September 2013, London, 
United Kingdom 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia uds planetaruli eleqtromagnituri talRebis generacia da Semdgomi 
dinamika mbrunav disipaciur ionosferoSi erTgvarovani qarebis (wanacvlebiTi dinebebis) 
arsebobisas. Planetaruli uds talRebi Cndebiangaremos sivrciT araerTgvarovan magnitur 
velTan urTierTqmedebis Sedegad. gamovlenilia didmasStabiani damagnitebuli rosbis 
tipis talRebisa gaZlierebis da mcire masStabiani inerciul talRebad transformaciis 
efeqturi meqanizmi. Amocana gadaWrili aramodaluri maTematikuri meTodis 
SesaZleblobebis gamoyenebiT. ricxviTi simulaciebis meSveobiT gamovlenilia talRebis 
fonur dinebeTan urTierTqmedebis da talRuri SeSfTebebis urTierT transformaciis 
Taviseburebani ionosferoSi. 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

wanacvlebiTi dinebiT 
ganpirobebul disipa-ciur 
ionosferoSi Sida 
gravitaciuli talRuri 
struqturebis dinamikis 
aRmweri fizikuri da 
maTematikuri modelebis 
ageba. 

o. xarSilaZe 
 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, intensifikaciis 
wrfivi meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad stratificirebul 
disipaciur ionosferoSi araerTgvarovan zonalur qarTan (wanacvlebiT dinebasTan) 
urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi dinebebisas wrfiv amocanaSi Semavali operatorebi 
ar arian TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari funqciebic ar arian 
orTogonaluri. amitom kanonikuri – modaluri midgoma naklebad xelsayrelia aseTi 
tipis moZraobebis Sesaswavlad. aramodaluri maTematikuri midgoma ufro adeqvaturia 
aseTi amocanebisaTvis. aramodaluri miaxloebis bazaze miRebulia moZraobisa da Sgt 
SeSfoTebebis energiis gadatanis gantolebebi ionosferoSi wanacvlebiT dinebebis 
arsebobisas. agebulia rogorc wrfivi aseve arawrfivi dinamikuri gantolebebis 
zusti analizuri amonaxsnebi. gansazRvrulia Sgt SeSfoTebebis wanacvlebiTi 
aramdgradobis inkrementi. gamovlenilia, rom Sgt SeSfoTebebis gaZliereba drois 
mixedviT ar mimdinareobs eqsponencialurad, aramed algebruli xarisxovani wesiT. 
generirebuli Sgt modebis sixSire da talRuri ricxvi aris drois funqcia. ase, rom 
wanacvlebiT dinebian ionosferoSi wrivi meqanizmiT, roca arawrfivi da 
turbulenturi efeqtebi ar arian, warmoiSoba talRuri SeSfoTebebis farTo speqtri. 
gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis efeqturoba araerTgvarovan zonalur 
qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, rom evoluciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt 
SeSfoTebebi efeqturad iReben energias wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad 
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(TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar amplitudas da energias. amplitudis zrdasTan 
erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, 
Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri struqturebis warmoqmniT. amasTan, Cndeba 
Tavisuflebis axali xarisxi da Sesabamisad, SeSfoTebebis ganviTarebis axali gza 
wanacvlebiT dinebian garemoSi. wanacvlebiTi qaris siCqaris profilze 
damokidebulebiT arawrfivi Sgt struqturebi SeiZleba iyos monopoluri, grigaluri 
jaWvi an grigalurebis erToblioba araerTgvarovani zonaluri qaris fonze. am 
grigalebs SeuZliaT ganapirobon Zlierad turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 
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geofizikisa da ionosferos samecniero-saswavlo 

laboratoria 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. 
    mecnierebaTa doqtori evgeni sayvareliZe 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 
lab. Ggamge e.sayvareliZe,  
laboranti q.mirianaSvili,  
laboranti n.yvavaZe.   

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

e.sayvareliZe,  
z SaraZe , q. 
mirianaSvili, 
l.Rlonti 

 Изменение 
электро- 
магнитной 
погоды в 
биосфере и ее 
влияние на 
здоровье 
человека. 

Труды Института 
геофизики, т.64, 
1013. 

Tbilisi,Sps 
Teka@kompanias 
stamba. 
 

10 

Aanotacia. cnobilia, rom mzis aqtiurobis dros warmoiqmneba magnituri 
qariSxlebi-geomagnituri velis mkveTri SeSfoTeba, romelsac Tan axlavs 
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ionosferuli parametrebis cvlileba,warmoiqmneba aseve velis dabali sixSiris 
variaciebi.  es movlenebi axdens gavlenas biosferoze da uaryofiTad moqmedebs 
adamianis janmrTelobaze. Aanalogiur movlenebs aqvs adgili miwisZvrebis 
momzadebis procesSi, roca am dros warmoqmnili akustikuri talRebi iwveven 
ionosferos parametrebis cvlilebas. Cveni azriT yvela am SemTxvevaSi 
eleqtromagnituri velis  gaaCnia informaciuli moqmedeba organizmze, romelic 
uaryofiTad moqmedebs bioriTmebze. 
 
 
 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

E.Sakvarelidze, 
I.Amanatashvili, 
V.Meschia 

THERMAL 

REGIME OF 

THE CRUST 

OF THE 

EASTERN 

BLACK SEA 

AND 

ADJACENT 

TERRITORY 
 

Journal of Shipping 
and Ocean 
Enginering 
gagzavnilia 
gamosaqveyneblad 

U     USA 11 

Aanotacia. statiSi mocemulia Savi zRvis da mimdebare teritoriis qerqis 
siTburi reJimis Seswavlis Sedegebi. gamoTvlilia siTburi nakadis Teoriuli 
mniSvnelobebi. gamoTvlilia, agreTve, siRrmiTi temperaturebis ganawileba 
qerqis samfenovani modelisaTvis -danaleqi fenis fskerze, konradis da moxos 
zedapirebze. gamoTvlebSi gamoyenebuli iyo avtorebis mier mopovebuli 
eqsperimentuli masala. Seswavlilia geoTermuli nakadis ganawileba 
ganxiluli teritoriisvis. miRebuli Sedegebi warmodgenilia nakadebis da 
temperaturebis ganawilebis rukebis saxiT. miRebuli Sedegebi warmoadgens did 
interess regionis seismurobis da zRvaSi gazuri hidratebis kvlevis aspeqtSi. 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

 
2) ucxoeTSi 
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ინტერდისციპლინური ქვემიმართულება ბიოფიზიკა და 
სამედიცინო და გამოყენებითი ბიოფიზიკის ინსტიტუტი 

 

 

სამედიცინო და გამოყენებითი ბიოფიზიკის ინსტიტუტი, 

ბიოფიზიკის კათედრა; 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 
პროფ. მძინარაშვილითამაზი-  ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, სრ. პროფესორი, 

ინსტიტუტის დირექტორი 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenlobა 

1. მძინარაშვილითამაზი-  ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, სრ. პროფესორი, დირექტორი, მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი. ბაქტერიების და ბაქტერიოფაგების კვლევების განყოფილების 

გამგე  
2. ალექსანდრეშენგელაია -  ფიზ.მათ.მეცნიერებათა დოქტორი, სრ. პროფესორი, წამლის 

გადამტანი ნანონაწილაკების კვლევის განყოფილებისუფროსი მეცნიერ თამშრომელი 

3. გაჩეჩილაძე ნინო- ბიოლოგიის დოქტორი, ასოც. პროფესორი. ბაქტერიების და 

ბაქტერიოფაგების კვლევების განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

4. ედუარდ ჩიკვაიძე - ბიოლოგიის მეცნ. დოქტორი, ასოც. პროფესორი, 

ელექტროპარამაგნიტური კვლევების განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

5. ქუჩუკაშვილი ზურაბი - ბიოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, სხვადასხვა 

წარმომავლობის ბიოლოგიური ობიექტების ბიოფიზიკური კვლევების განყოფილების 

გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

6. შენგელია  ნინო  - ბიოლოგიის დოქტორი, თსუ მასწავლებელი. ბაქტერიების და 

ბაქტერიოფაგების კვლევების განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

7. ხვედელიძე  მარიამი  - ბიოლოგიის დოქტორი, წამლის გადამტანი ნანონაწილაკების 

კვლევის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

8. გოგოლაძე  თეიმურაზი -  ბიოლოგიის დოქტორი, ელექტროპარამაგნიტური კვლევების 

განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

9. ტაბიძე  ვიქტორია - ბაქტერიების და ბაქტერიოფაგების კვლევების განყოფილების 

მეცნიერ თანამშრომელი 

10. შეყილაძე  ეკა    -    წამლის გადამტანი ნანონაწილაკების კვლევის განყოფილებისმეცნიერ 

თანამშრომელი 

11. მარდალეიშვილი  მედეა -  ბიოლოგიის დოქტორი, სხვადასხვა წარმომავლობის 

ბიოლოგიური ობიექტების ბიოფიზიკური კვლევების განყოფილების უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

12. სოსელია  მარინა -  დოქტორანტი, ელექტროპარამაგნიტური კვლევების განყოფილების 

მეცნიერ თანამშრომელი 
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13. ქოჩორაძე გივი - ფიზ.მათ. დოქტორი, წამლის გადამტანი ნანონაწილაკების კვლევის 

განყოფილების უფროსი მეცნიერ   თანამშრომელი 

14. კიპაროიძე  სალომე  - დოქტორანტი, ელექტროპარამაგნიტური კვლევების განყოფილების 

მეცნიერ თანამშრომელი 

15. პაპუკაშვილი  ირინე - დოქტორანტი, ბაქტერიების და ბაქტერიოფაგების კვლევების 

განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი 

16. შაყულაშვილი  ნიკოლოზი- ფიზიკის დოქტორი, ელექტროპარამაგნიტური კვლევების 

განყოფილების უფროსი მეცნიერ   თანამშრომელი 

17. ათანელიშვილი  ილია -  სხვადასხვა წარმომავლობის ბიოლოგიური ობიექტების 

ბიოფიზიკური კვლევების განყოფილების მეცნიერ   თანამშრომელი 

18. ჩხეიძე  რატი  - ბაქტერიების და ბაქტერიოფაგების კვლევების განყოფილების მეცნიერ  

თანამშრომელი 

19. ხაჩატრიანი  ინგა - დოქტორანტი, სხვადასხვა წარმომავლობის ბიოლოგიური ობიექტების 

ბიოფიზიკური კვლევების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი 

20. ფარცხალაძე თამარი - ფიზიკის დოქტორი, წამლის გადამტანი ნანონაწილაკების კვლევის 

განყოფილებისუფროსი მეცნიერ   თანამშრომელი 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
 

IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

თამაზ მძინარაშვილი აბსორბციული 
სპექტროფოტომეტრული 
მეთოდი 
ბიოფიზიკოსებისათვის 

თსუ 
თბილისი 

49 

anotaciebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
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# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

Tamaz 

Mdzinarashvili; Irina 

Papukashvili; 
Tamar 

Partskhaladze;Nino 

Shengelia; 
Mariam 

Study of Environmental 

and Antimicrobial 

Agents Impact 

on Features of Bacterial 

Growth. 
Cell Biochem Biophys  
 

(2013) 66:759–764 
 

Springer 

 

 

6 
 
 

2 

 

Mariam Khvedelidze; 

Tamaz 

MdzinaraSvili; 

Eka Shekilaze; Mark 

Shnaider; Daniel …..  

Ingolf Bernart.   
 

DPPA and DPPC 
liposomes features 
with ligands  and 
permeability of 
nanoparticles into cells 
Chemistry and Physics 
of Lipids 
 

CPL-D-13-00121 
 

Springer 

 

10 
 

3 

 

Z. Kuchukashvili, 
G.Burjanadze, K. 
Menabde, M. 
Chachua, N. 
Dachanidze, 
M.Mikadze,  N. 
Koshoridze. 
 

Long-lasting stress, 
quantitative changes 
in nitric oxide 
concentration and 
functional state of 
brain mitochondria. 
Acta Neurobiol Exp., 
 

72, 40–50, 2012. 
 

  

4 

 

N. Koshoridze, K. 
Menabde , Z. 
Kuchukashvili. 

Investigation of the 
Mg-HCO3−-ATPase 
activity of thyroid 
tissue cells under 
various pathologies. 
Scandinavian Journal 
of Clinical & 
Laboratory 
Investigation. 
 

72, 5, 363-368, 2012   

5 

 

Eduard Chikvaidze; 

Teimuraz 

Gogoladze; 

Nika Shakulashvili 

 

Electron Spin 

Resonanse of free 

Radicals Observed in 

Human Red Hair: A 

New Simple 

Empirical Method of 

determination of 

Pheomelanin/ 

eumelanin Ratio in 

Hair" 

   

6 D.V. Svintradze Predictive Power of 

Conformational 

Motion, Biophysical 

Vol. 104 USA, Cell Press, 

Elsevier 

2 
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  Journal 

 

   

7 

 

D.V. Svintradze, D.L. 

Peterson, E.A. 

Collazo-Santiago, J.P. 

Lewis, H.T. Wright 

 

Structures of the 
Porphyromonas 
gingivalis OxyR 
regulatory domain 
explain differences 
in expression of the 
OxyR regulon in 
Escherichia coli and 
P. gingivalis, Acta 
Crystallographica 
Section D 
 

Vol. D69 
 

Wiley-Blackwell 

 

12 
 

Aაnotaciebi 

1. Continuous, real-time observation of bacterial growth has a great advantage for studying the mechanisms of 

interactions of various compounds with the bacterial cell membrane. With the use of physical methods, 

which are specific for assessment of continuous changes in turbidity over time, we have shown that 

bacterial growth was affected by not only on types of antibiotics and phages, but also by their concentration 

in media. Low concentration of antibiotics and  bacteriophages in media has no effect on the bacterial 

growth process. Our research has shown that if bacterial cell membrane is not completely saturated with 

antibiotics membrane sensitive sites (MSS), or bacteriophages free unbounded receptors are remained, 

bacterial growth continues unimpeded. 

2. DPPC and DPPA liposomes, prepared by conventional rotary evaporation method, have similar structural 
organization, though they have significant differences. The similarity is that both types of lipids create 
standard bilayer liposomes with strong hydrophobic forces between lipids tails and with homogeneous 
bonds of hydrogen and electrostatic nature between hydrophilic lipids heads. By calorimetric method it 
has been shown that hydrophobic bonds break but liposomes’ destruction does not occur by heating till 
150°C. As for bonds between lipid heads in liposomes their cooperative destruction takes place at 41°C for 
DPPC and 66°C for DPPA liposomes. In the case of thermal distraction of DPPC liposomes two so-called 
pre transitions peaks were observed before the main transition peak, which indicates that DPPC 
liposomes’ structure is multilamellar. DPPA liposomes have one cooperative heat absorption peak, which 
points to a unilamellar structure of such liposomes. Substances of hydrophobic/hydrophilic nature, 
incorporated into the liposomes, are placed in hydrophobic or hydrophilic parts of liposomes, which lead 
to change in calorimetric peak shapes and thermodynamic parameters. It has been shown that gold 
nanoparticles, incorporated into the DPPC liposomes are able to enter Caco-2 cells. In contrast, these 
nanoparticles do not enter red blood cells. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

2) ucxoeTSi 
 

VI. damatebiTi informacia 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
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1 

 

ტურბიდიმეტრული მეთოდით 

ბაქტერიების გამრავლების 

პროცესების კვლევები  

მძინარაშვილითამაზი- 

ბაქტერიების და 

ბაქტერიოფაგების კვლევების 

განყოფილების გამგე  

შენგელია  ნინო; ტაბიძე  

ვიქტორია; პაპუკაშვილი  ირინე. 

(მონაწილეობდა მაგისტრანტი 

ელენე ლომაძე) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კვლევებისმიზანსწარმოადგენდაშეგვესწავლა  თუ   რა  გავლენას   ახდენს   ბაქტერიების  ზრდა- 

განვითარებაზე  სხვადასვა  ფიზიკურიდა  ბიოლოგიურიფაქტორები.  რამდენად  ახდენს   გავლენას   ამ  

ფაქტორების   მოქმედება   ბაქტერიების   მიკ-ზე  (მინიმალური  ინჰიბირებისკონცენტრაცია ).   ცდის  მიზანს  

წარმოადგენდას  ბაქტერიების  ზრდაგანვითარებაზე  დაკვირვება,   ორივე,  როგორც  ბიოლოგიური   ასევე   

ფიზიკური  ფაქტორების   ერთდროული   მოქმედების   დროს .   ბიოლოგიურ   ფაქტორს   წამოადგენს  

ბაქტერიის  ვირუსი  - ბაქტერიოფაგი,   ხოლო  ფიზიკურიფაქტორია  სხვადასხვატემპერატურული. 
 

 

 

 

 

Sedegebi (anotacia) 

 

1. ნაჩვენებია, 

რომბაქტერიისფაგითინფიცირებისმექანიზმებიმნიშვნელოვნადრეგურილდებაგარეფაქტორებისზ

ემოქმედებით. ამუკანასკნელსმიეკუთვნებატემპერატურა,  საკვებიარე,   pH ფაქტორიდასხვა. 

2. დადგინდარომ  

370ზედაბალტემპერატურებზენეგატიურიკოლონიებისრიცხვიდაზომებიმცირდებახოლომათიოპ

ტიმალურპირობებშიდაბრუნებისასხდებაზომებისდარაოდენობისმომატება. 

3. ბაქტერიოფაგისნეგატიურიკოლონიებისზომებიდაფორმებიმცირდება370-ზე მაღალ 

ტემპერატურებზე, 

თუმცამათიოპტიმალურპირობებშიდაბრუნებისასარხდებაზომებისდარაოდენობისმომატება. 

4. მიღებული ექსპერიმენტის  შედეგების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ სხვადასხვა 

ტემპერაურულ რეჯიმში  იცვლება ან ინფიცირებისთვის აუცილებელი ფაგების რაოდენობა, 

რომლებიც ადსორბირდება ბაქტერიული უჯრედის  მემბრანაზე ან  იცვლება  უჯრედში 

სინთეზირებული შვილეული ფაგების რიცხვი  ან ორივე ერთად. 
2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 
DPPA და DPPC 

ლიპოსომებისტემპერატურულის
ტაბილობისთავისებურებანი 

 ხვედელიძე  მარიამი   
შეყილაძე  ეკა; ალექსანდრე 

შენგელაია;   ქოჩორაძე გივი  
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ramodenime  aTeuli welia mecnierebi muSaoben wamlis gadamtanebis Seqmnaze, 
romelic wamals zustad daniSnulebis adgilas miitans. samkurnalo preparatebis 
seleqturobis gasaumjobeseblad dReisaTvis aqtiurad Seiswavleba  matarebeli 
sistemebis saSualebiT wamlebis damizneba qsovilebze, ujredebze an subujredul 
organelebze. 
cnobilia, rom lipidebi, romlebic Sedian membranis SemadgenlobaSi, ikaveben  misi 
masis 20-80%-s. vinaidan liposomebis ZiriTad komponentebs warmoadgenen swored 

lipidebi, organizmSi Seyvanisas isini ar iwveven uaryofiT reaqciebs. 
garda liposomebis qimiuri Semadgenlobisa, romelic gansazRvravs iseT Tvisebebs, 
rogoricaa membranis denadoba, muxtis simkvrive da ganvladoba, liposmebi SeiZleba 
daxasiaTdnen maTi zomebis da formebis mixedviTac. Lliposomebi SeiZleba 
Sedgebodnen erTi, ramodenime an mravali koncentruli biSrisagan. 
vinaidan Cveni mizani iyo Segveswavla DPPC liposomebis Termuli stabiluroba 
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Sedegebi (anotacia) 

კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ 200 nanometris da 450 nanometris 

nanonawilakebis Termuli Tvisebebi ar gansxvavdeba ერთმანეთისგან. საინტერესოა, 

რომ DPPC+qolesteroli liposomebi უაღრესად სტაბილურ სტრუქტურას წარმოქმნის, 

რომელიც 120°C-mde gacxelebisas liposomebis struqtura ar irRveva. ნაჩვენები 

იქნა, რომ DPPC+qolesteroli liposomebi fazur gadasvlas ganicdian 41°C–ze, 

rac maT kidev erT upiratesobas aniWebs, kerZod მათი სტრუქტურული ცვლილება  
Seesabameba adamianis organizmis temperatururas. am Tvisebis gamoyeneba 

saSualebas mogvcems mkurnaloba warvmarTod efeqturad. Fluoresceinთან 

ერთად ლიპოსომების მომზადებისას ვღებულობთ ისეთი სტრუქტურის ნანონაწილაკებს, 

რომლის ისეთ მოლეკულა ერთვება ლიპოსომების სტრუქტურაში damamtebisas entalpia 

mcirdeba sawyis DPPC+qolesteroli liposomebTan შedarebiT.  

გასაგებია, რომ კვლევების შემდეგი ეტაპ იქნება medikamenturi preparatis moTavseba 

liposomaSi და განისაზღვროს misi stabiloba. aqedan gamomdinare samkurnalo 
nivTierebis moTavsebis Semdeg unda moxdes misi stabilobis Semowmeba da 
dadgena. eqsperimentebi Catarebul iqna rogorc axal damzadebul liposomebze, 
aseve 3 Tvis Semdeg igive nimuSis gamoyenebiT. Sedegebi aris identuri, rac 
mianiSnebs am Semadgenlobis liposomebis vargisianobas sakmaod xangrZlivi 
periodis Semdeg.  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

 

ა) დღე-

ღამურირიტმისდარღვევითადაი
ზოლირებითგამოწვეულისტრეს
ისპირობებშიანტიოქსიდანტურ 
მეტაბოლურიცვლილებებიდამა
თიპრევენციისშესაძლებლობები; 
ბ) 

ქართულიყურძნისფლავონოიდე

ბი: 

ბიოქიმიურითავისებურებებიდა

ფიზიოლოგიურიეფექტები. 

ზურაბ ქუჩუკაშვილი ათანელაშვილი ილია 

ჩხეიძე რატი 

ხაჩატრიანი ინგა 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ა)სტრესი თანამედროვეობის გლობალური პროლემაა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ან გააღრმავოს 

ადამიანის ისეთი დაავადებები, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა, იმუნური და ნეიროდეგენერაციული 

პათოლოგიები, ასევე ავთვისებიანი სიმსივნეები და სხვ. მისი გავლენა უარყოფითად აისახება ადამიანის 

შრომისუნარიანობაზე. ის იწვევს მეხსიერების დაქვეითებას, კონცენტრირების უნარის გაუარესებას, 

გაზრდილ აგრესიულობას და სხვა უარყოფით პროცესებს. როგორც ირკვევა, სტრესთან დაკავშირებული 

მრავალი პათოლოგიური პროცესი დაკავშირებულია ორგანიზმში წარმოქმნილი დამახასიათბელი 

სპეციფიკური მექანიზმით. აქედან გამომდინარე, ბოლო ათეული წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს 

კვლევა, როგორც სხვადასხვა დაავადებათა გამომწვევი მიზეზის შესასწავლად.   

Pჩვენი კვლევების მიზანია იზოლირებითა და დღე-ღამური რიტმის დარღვევით გამოწვეული 

სტრესის შედეგად ინდუცირებული იმ პრო- და ანტიოქსიდანტური პროცესების გამოვლენა, რომელთა 

გაღრმავებას მოსდევს სხვადასხვა ტიპის პათოლოგიის ფორმირება. 

 

ბ) უკანასკნელ პერიოდში ცოცხალ ორგანიზმზე მოქმედი გარემო ფაქტორებით გამოწვეული ნეგატიური 

ეფექტებიდან განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ჟანგვითმა სტრესმა, რომლის ფონზე ასევე 

მიმდინარეობს ისეთი პროცესები, როგორიცაა ინფარქტი, ინსულტი, აპოპტოზი და სხვ. ჟანგვით სტრესში 
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განსაკუთრებული როლი ენიჭება თავისუფალ რადიკალურ პროცესებს, ხოლო ლიპიდების ზეჟანგური 

ჟანგვის მომატება ასოცირდება მრავალ დაავადებასთან. მსგავსი დაავადებების პროფილაქტიკასა და 

მკურნალობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ანტიჟანგვით პრეპარატებს _ ანტიოქსიდანტებს. 

საინტერესოა ისეთი ანტიოქსიდანტების გამოვლენა და შესწავლა, რომლებიც თავიანთ ანტირადიკალურ 

თვისებებს ამჟღავნებენ ჰიდროფობულ ანუ ლიპოფილური ბუნების არეში. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, რადგან ლიპიდები წარმოადგენენ უჯრედის მემბრანის მთავარ შემადგენელ კომპონენტს 

და შესაბამისად თავისუფალი რადიკალებით მათი დაზიანება და რღვევა უჯრედის სიკდილს გამოიწვევს. 

 
 
 
 
 

Sedegebi (anotacia) 
ა)  კვლევებით დადგენილია რომ ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის ცვლილება თავის ტვინში 

მიმდინარეობს გაძლიერებული ზეჟანგური ჟანგვის ფონზე, რისი მაჩვენებელიცაა უჯრედის 

ანტიოქსიდანტური ფერმენტული სისტემის (სუპეროქსიდდისმუტაზა, კატალაზა) ფუნქციონირების 

შესუსტება, რაც გამოიხატება ამ სისტემის ფერმენტების აქტივობის მკვეთრი დაქვეითებითა და 

ზეჟანგური ჟანგვის პროდუქტების დაგროვებით. მიღებული მონაცემები სავარაუდოდ წარმოადგენს 

ცხოველების იზოლირებითა და დღე-ღამური რიტმის ცვლილებით გამოწვეულ ოქსიდაციური 

სტრესის შედეგს. ზეჟანგური ჟანგვის პროცესების გაძლიერებას, ასევე თან სდევს მიტოქონდრიის 

ფუნქციონირების მოშლა, რაც აისახა მიტოქონდრიული მეგაფორის მდგომარეობაზეც.  

 

ბ) კვლევის შედეგად განხორციელდა - ქართული ყურძნის გარკვეულ ჯიშებიდან, მოდიფიცირებული 

მეთოდით დაგროვებული ფლავონოიდების აქტიური ფრაქციის მოქმედების იდენტიფიცირება, 

ანტიოქსიდანტური თვისებების შესწავლა არაბიოლოგიურ მოდელებში (ჰიდროფობულ და 

ჰიდროფილურ არეში). კერძოდ, ხელოვნურად in vitro პირობებში, არაქიდონის მჟავის თერმული 

ოქსიდაციური ჟანგვის დროს, მიღებული ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის პროდუქტებზე 

დაკვირვებით ვმსჯელობდით ფლავონოიდების ანტიოქსიდანტურ ეფექტურობაზე. დადგენილ იქნა, 

რომ საკვლევი საფერავის საერთო ფენოლური ფრაქცია ჰიდროფობულ (ლიპოფილურ)  და 

ჰიდროფილურ სისტემაში საკმაოდ აქტიურ ანტიოქსიდანტურ აქტივობას ავლენს, რაც აღნიშნული 

ფრაქციის სამკურნალო პროფილაქტიკური საშუალების კუთხით გამოყენების პერსპექტივას იძლევა. 
 

4 

 
 

samuSaos dasaxeleba 
 
eomelaninis da feomelaninis 

epr kvlevebi  

samuSaos xelmZRvaneli 
 

განყოფილების 

გამგეედუარდჩიკვაიძე 

samuSaos Semsruleblebi 
გოგოლაძეთეიმურაზი 

ნიკა შაყულაშვილი 

სოსელიამარინა 

კიპაროიძესალომე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
ჩვენიგანყოფილებისსამეცნიეროკვლევებისთემატიკაძირითადადდაკავშირებულიაისეთკვლევებთან , 

 რომლისშედეგებიცგამოიყენებასამედიცინოპრობლემებისგადაწყვეტასთან. 

დერმატოლოგიისერთერთიძირითადიპრობლემააადამიანისთმაშიდაკანშიპიგმენტებისეუმელანინისდაფეო

მელანინისრაოდენობისდადგენა. 

ცნობილიარომფეომელანინიწარმოადგენსპროოქსიდანტსდამისიდიდიკონცენტრაციითშემცველობაკანშიიწ

ვევსკანისსხვადასხვასახისდაავადებებსმისიულტრაიისფერისხივებითდასხივებისას. 

ესგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიაისეთიდაავადებისდროსროგორიცააკანისსიმსივნემელანომა. 

თმაშიდაკანშიფეომელანინისრაოდენობისგანსაზღვრადაკავშირებულიადიდსიძნელეებთან, 

რადგანმისიგამოყოფათმიდანდაკანიდანსუფთასახითშეუძლებელია,ამიტომირჩევენქიმიურმეთოდს,, 

როდესაცთმასანკანსუმატებენისეთნაერთებსრომლებიცშედიანრეაქციაშიეუმელანინთანდაფეომელანინთან

დაშემდეგსაზღვრავენმიღებულიპროდუქტებისრაოდენობას. 

ესსაკმაოდრთულიდაარაპირდაპირიმეთოდია.ჩვენსგანყოფილებაშიდავამუშავეთმეთოდირომლისსაშუალე

ბითთმაშიდაკანშიფეომელანინისკონცენტრაციისდადგენახდებამარტივადეპტსპექტრისპარამეტრებისმიხე

დვით 
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 eleqtruli da eleqtronuli inJineriis departamenti 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

prof. roman jobava 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

prof. roman jobava 
prof. giorgi RvedaSvili 
asoc. prof. daviT kakulia 
asist. prof. levan SoSiaSvili 
asist. prof. lev geonjiani  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi 
proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 Professional Services in 

Support of ESTCP 1227, 

“Continued 

Discrimination 

Demonstration Using 

Advanced EMI Models 

at Live UXO Sites: 

Data Quality 

Assessment and 

Residual Risk 

Mitigation in Real 

Time” 

SkyResearch,  

USA 

prof. r.jobava prof. r.jobava 

mecn. TanamSr.  

n. aZinba 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

rTuli EMI modelebi SemuSavebul iqna SERDP MM-1572 proeqtis farglebSi da 

gamoyenbul iqna ESTCP monacemTa bazisaTvis. SemuSavebul iqna Sesabamisi 

programuli uzrunvelyofa matlabis enaze 

2 

 

 

 

 

GRID 

infrastruqturisa 

da servisebis 

ganviTareba 

saqarTvelos 

samecniero 

sazogadoebebis 

dasaxmareblad  

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

giorgi RvedaSvili giorgi RvedaSvili 

ramaz qvaTaZe 

Tamar gogua 

irakli 

gedevaniSvili  

badri WilaZe 

mixeil maxvilaZe 

giorgi mikuCaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

pirveli periodis ganmavlobaSi moxda GRID sistemis aparaturuli modernizacia. 

kerZod, Tsu maRali energiebis fizikis institutidan gadmotanili iqna 5 serveri 

da SeZenil iqna proeqtisTvis saWiro maxasiaTeblebis mqone maRali warmadobis 2 

serveri. serverebi ganTavsda grena-s serverebis centrSi da gaerTianda klasterSi. 

moxda GRID sistemis programuli uzrunvelyofis ganaxleba, kerZod 

ganxorcielda programuli uzrunvelyofa EMI-is ganaxleba da konfigurireba 

amocanaTa paralelurad ramdenime gamoTvliT kvanZze daTvlisTvis. 

Seqmnilia GRID-is monitoringis sistema, kerZod gamarTul iqna GRID 

monitoringis nacionaluri instancia NGI-SAM, romelic monitorings uwevs „grena“-s 

GRID sistemas da awvdis informacias evropuli GRID infrastruqturis monitoringis 

centralur sistemas. aseve Seqmnili da gamarTulia GRID-is kiber usafrTxoebis 

sistema. 

gadadgmulia pirveli nabijebi sertifikaciis organos Camoyalibebis mizniT. 

kerZod, damyarda urTierToba EUGridPMA (EUGridPMA aris saerTaSoriso organizacia, 

romelic koordinirebas uwevs sertifikaciis organoebis Camoyalibebas evropis 

masStabiT) saerTaSoriso organizaciasTan. 

Seiqmna GRID-is veb-gverdi: http://grid.grena.ge/, sadac ganTavsda informacia 

proeqtis, Seqmnili infrastruqturisa da samecniero amocanebis Sesaxeb. 

http://grid.grena.ge/
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dResdReobiT GRID sistemaze gaSvebulia ori amocana. 

3 proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 kibos mkurnaloba 

nanonawilakebis 

gamoyenebiT: 

hiperTermiis 

Seswavla ujredis 

doneze.  

granti #დ-13/21 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

levan SoSiaSvili  levan SoSiaSvili 

daviT kakulia 

kaxaber 

TavzaraSvili 

koki lomia 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis I etapis Sedegebi: 

1. programuli paketi EMagRE(ElectroMagnetic Research Environment) Seqmna.  
Seqmnilia programuli paketis pirveladi beta versia romelic moicavs: 1) 

geometriis editori. 2)monacemTa Setanis moduli. Temperaturis, temperaturis 

nazrdis, siTburi nakadebis vizualizaciis moduli.  

2. siTbogadacemis procesis modelireba. Seqmnilia programuli kodi beta versia, 
romelic aRwers siTbogadacemas gamoyenebulia furies klasikuri modeli, 
kataneos da Cenis modelebi romlebic aRweren process mikro/nano manZilebze.  
rusTavelis fonds gadaeca programa da programuli kodebi da Cabarda wliuri 

angariSi. 

mzaddeba statia “Program Suit for Heat exchange modeling on Macro and Micro Scales” 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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nomeri 

 

D. Karkashadze,  
E. Yavolovskaya, G. 
Gabriadze,       
A. Gheonjian,  
R. Jobava, 
A. Elbert 

Fast Simulation of 
Automotive Capacitive 
Sensor with Quasi-
Electrostatic Approach  

EMC Europe, 
Brugge, 
Spetember 
2013 

Brugge, Belgium 6 gverdi 

anotaciebi 

This paper presents simulations of capacitive seat sensor performance. Quasi-electrostatic 

approach, based on Method of Moments is used. Method is enhanced in order to take into account 

lossy dielectrics. Fast iterative solution is developed, which utilizes Adaptive Cross Approximation 

approach for matrix compression. Method is validated against analytic solutions. Simulations of seat 

sensor impedance in the car model for different conditions of the seat foam and three cases of 

occupancy of the seat (empty seat; adult on the seat; infant on the seat) are performed    

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 R. Jobava,  

D. Karkashadze,  

E. Yavolovskaya,  

I. Oganezova,  

A. Gheonjian 

Accurate 

Calculation of the 

Diffusion 

Component of 

Transfer 

Impedance of 

EV/HV Power 

Cables  

EMC Europe, 

Brugge, 

Spetember 2013 

Brugge, Belgium პრეზენტაცია 

სპეციალურ 

საავტომობილო 

სესიაზე 

anotaciebi 

This paper presents 2D fullwave simulations of diffusion component of transfer impedance for 

power cables of arbitrary cross section in electrical/hybrid vehicles. Method of Moments in junction 

with Mitzner's boundary conditions for thin material sheets is used. Fullwave solution for transfer 

impedance is compared with analytic solution by Schelkunoff and accuracy of latter method for 

shields with non-circular cross sections is discussed. Influence of accuracy of transfer impedance 

determination on coupling from power cables to neighbor victim cable is investigated.     

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 F. Bogdanov, 

R. Jobava, 
Application of 2013 IEEE Orlando, Florida, 3 გვერდი 
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I. Chochia Mitzner 

Impedance 

Boundary 

Conditions for 

Thin Sheets to 

EM/EMI Analysis 

of Open 3D 

Geometries 

International 

Symposium on 

Antennas and 

Propoagation 

USA 

anotaciebi 

Surface impedance boundary conditions (SIBC) by Mitzner are implemented into the Method of 

Moments (MoM) to simulate arbitrary shape open thin 3D material sheets hybridized with wires and 

other geometry elements. This approach is validated by comparison of simulated results with 

analytical approaches and measurements. Application of the developed approach to automotive EMI 

problems is demonstrated.     

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 F. Bogdanov, 

R. Jobava, 

K. Khasaya 

Comparison of 

MoM 

Implementations 

of Surface 

Impedance 

Boundary 

Conditions for 

Material Sheets 

with Analytical 

and Measurement 

Data 

2013 7th 

European 

Conference on 

Antennas and 

Propagation 

Gothenburg, 

Sweden 

5 გვერდი 

anotaciebi 

In this paper, different types of surface impedance boundary conditions (SIBC) are implemented 

into the Method of Moments (MoM) to simulate arbitrary shape thin 3D material sheets in 

conjunction with other type geometry elements. These approaches are also extended to low 

frequency range using the loop-star approach. The developed approaches are validated by 

comparison of simulated results with those using analytical approaches and measurement data. 

Application of these approaches to automotive EMI problems will be demonstrated.     

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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 F. Bogdanov, 

R. Jobava, 

I. Chochia 

Development, 

Validation and 

Application of  

Node Triangle 

Joint Basis 

Functions in MoM 

Implementations 

for Triangulated 

Geometries 

2013 7th 

European 

Conference on 

Antennas and 

Propagation 

Gothenburg, 

Sweden 

5 გვერდი 

anotaciebi 

In this paper, a new triangle joint basis function (BF) associated with a pair of triangle groups 

connected through a common node, is suggested. The mathematical form of the proposed BF is done, 

its validation on several antenna problems is considered, and application to practical automotive 

signal integrity and electromagnetic interaction (EMI) problems is demonstrated.     

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

k.TavzaraSvili 

g.RvedaSvili 

T.gogua 

nano-plazmonuri 

antenebis 

kompiuteruli 

modelireba / 

“pirdapiri da 

Sebrunebuli 

amocanebi 

eleqtromagnitur 

da bgeriTi 

talRebis 

TeoriaSi” 

sakonferencio 

masalebis 

krebuli   

IEEE Catalog 

Number: 

CFP13458-PRT 

 

ISBN: 978-966-

02-6765-7 

 

ISSN: 2165-3585 

lvovi, ukraina 4 gverdi 

anotaciebi 

plazmonuri struqturebi, kerZod plazmonuri nano-antenebi sakmaod 

mimzidvelia Tanamedrove mowyobilobebSi; magaliTad, maRali simkvirivis 

integraluri sqemebis, sainformacio teqnologiebis da bio-samedicino 

xelsawyoebis momavali gaumjobesebisTvis. meores mxriv, plazmonuri 

struqturebis kompiuteruli modelireba friad moTxovnadia da amavdroulad 

saWiroebs did resurss kompiuteruli mexsirebisa da drois TvalsazrisiT, rac 
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Zalzed mniSvnelovans xdis eleqtromagnituri velis gamoTvlisTvis Sesaferisi 

(moqnili da saimedo) ricxviTi meTodis SerCevas. optikuri nanostruqturebis 

modelireba, romlebic kompoziciuri metamasalebisgan Sedgebian saWiroebs 

maRali sizustis ricxviT eqsperimentebs, vinaidan adgili aqvs Zlier 

dispersias, aseve plazmon-polaritonul efeqts. naSromSi warmodgenilia 

plazmonuri nano-antenebis samganzomilebiani modelirebis axali koncefcia, 

dafuZnebuli damxmare gamomsxiveblebis meTodze.   

1 

2 

3 

4 

I.M. Petoev,  

V.A. Tabatadze,  

D.G. Kakulia,  

R. S. Zaridze 

"Применение 

метода 

вспомогательных 

источников к 

тонким пластинам 

и незамкнутым 

поверхностям", 

Journal of 

Communications 

Technology and 

Electronics 

Submited for 

publication 

Moscow, Russia 15 

anotaciebi 

warmodgenilia damxmare gamomsxiveblebis meTodis efeqturobis kvlevebis 

Sedegebi  idealurad gamtar Ria zedapirebze eleqtromagnituri talRis 

gabnevis amocanebSi. ganxilulia brtyeli, gofrirebuli, naxevrad sferuli da 

naxevrad Ria zedapirebis SemTxvevebi da  problemis ricxviTi realizaciis 

detalebi. damxmare gamomsxiveblebis meTodis gamoyeneba rezonansul 

SemTxvevebSi saSualebas iZleva gaTvaliswinebuli iyos sxvaoba denebs Soris 

romlebic aRiZvreba zedapiris sxvadasxva mxares. moyvanilia Sedarebebi  

SedegebisTvis, romlebic miRebulia damxmare gamomsxiveblebis da momentebis 

meTodiT. naCvenebia damxmare gamomsxiveblebis meTodis efeqturoba, miRebuli 

Sedegebis saimedooba am tipis amocanebisaTvis, rac damowmebulia ramdenime 

ricxviTi Sedegis eqsperimentalur SedegebTan SedarebiT. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
 

2) ucxoeTSi 
 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
1 

2 

3 

 

giorgi RvedaSvili TSU on the Way of Reforms: from 

Capacities to Excellence 

Conference “Enhancement of 

European International Cooperation 

and Eastern Partnership in R&D&I” 

organized under the Lithuanian 

Presidency of the Council of the 

European Union. Vilnius, 30 

September – 1 October 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

vilniusis universitetisa da litvis respublikis ganaTlebisa da mecnierebis 

saministros organizebiT Catarebuli saerTaSoriso konferencia „evropuli 

saerTaSoriso TanamSromlobis da aRmosavleTTan kvlevasa, ganviTareba da 

inovaciebSi (R&D&I) partniorobis gaumjobeseba“ mieZRvna saerTaSoriso doneze 

TanamSromlobas R&D&I sferoSi aRmosavleTTan partniorobaze (somxeTi, 

azerbaijani, belorusi, saqarTvelo, moldova, ukraina) yuradRebis gamaxvilebiT 

evropuli kvleviTi sivrcis Camoyalibebis mizniT, rac evropa 2020 da 

aRmosavleTTan partniorobis gegmis amocanaa. 

moxsenebaSi mimoxiluli iqna Tsu-is samecniero-kvleviTi aqtivoba, kvlevis 

menejmentis mxriv ganxorcielebuli RonisZiebebi da saerTaSoriso samecniero 

TanamSromlobis Semdgomi perspeqtivebi evrogaerTianebis politikisa (R&D&I) da 

aRmosavleTTan partniorobis samomavlo gegmebis (Horizon 2020) gaTvaliswinebiT. 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 giorgi RvedaSvili TSU Research Management - on the 

way of reforms 

IREX University Administration 

Support Program Conference, 

October 5-6, 2013, Kiev, Ukraine 

moxsenebaTa anotaciebi 

saerTaSoriso kvlevebisa da gacvlebis sabWos (IREX) mier organizebuli 

saerTaSoriso konferenciis mizani iyo universitetis administraciis mxardaWeris 

programis (UASP) farglebSi gamarjvebul konkursantTa mier amerikis SeerTebul 

StatebSi miRebuli gamocdilebis Sedegad ganxorcielebuli administraciuli 

RonisZiebebis da Sesabamisi Sedegebis urTierTgaziareba, samomavlo 

TanamSromlobis perspeqtivebis ganxilva. 

moxsenebaSi mimoxiluli iqna Tsu-Si kvlevis menejmentis mxriv ganxorcielebuli 

administraciuli RonisZiebebi, warmodgenili iyo Tsu-is samecniero – kvleviTi 

aqtivobis analizi bolo wlebis ganmavlobaSi 
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ქიმიის დეპარტამენტი 

xelmZRvaneli prof. SoTa samsonia 
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organuli qimiis qvemimarTuleba da ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 

 

I. 2. samecniero erTeulebis xelmZRvaneli:  
   akademikosi, prof. SoTa samsonia  

I. 3. samecniero erTeulebis personaluri Semadgenloba: 

 heterocikluri naerTebis ganyofileba: gamge, asoc. prof., q.m.d.ioseb Cikvai-

Ze; ufr. mecn. TanamSromlebi, akad. doqtorebi: nana CikvaiZe (TargamaZe), dali 

yajriSvili, nana esakia,  mecn. Tan.., akad. doqtori lia kvirikaZe; lab. akaki 
kalatoziSvili. 

 spironaerTebis ganyofileba: gamge,  asist. prof., q.m.d.  marina trapaiZe; 

uf.mecn. Tanam., akad. doq., lab.  nino nikoleiSvili;  

 alicikluri naerTebis ganyofileba: gamge, akad. doq., daviT zurabiSvili, 

ufr. mecn. Tan., akad. doq., medea lomiZe; mecn. Tan–ebi: diplomirebuli qimi-

kosi ivane gogolaSvili, doqtorantebi: TinaTin bukia da marina soselia, 

teqnikuri muSaki, studenti giorgi buzalaZe; 

 bunebriv naerTTa ganyofileba:  gamge,  q.m.d., asist. prof. roza kublaSvili; 

 inteleqtualuri sakuTrebis ganyofileba: gamge, akad. doq., “saqpatentis” 

mTavari eqsperti nino samsonia, mecn. Tan., akad. doq. nino iaSvili. 

 instrumentuli kvlevisa da elementuri analizis ganyofileba: gamge, 

diplomirebuli qimikosi medea gudavaZe. 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

gamoyenebiTi  

granti,  

AR/311/6-420/11, 
xelSekruleba 

fondTan  10/23, miRe-

bulia 2012 wels, 

SoTa rusTavelis 
samecniero fondi  

Aasoc.prof. ioseb 
CikvaiZe 
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ori weli, 138000 

lari, mTavrdeba 

31.03 2014   

 akaki kalatozi-    
 Svili  
l.kvirikaZe 
d.zurabiSvili   
  

2 granti  
 YS/33/6-420/12 
ugis reaqciis 
safuZvelze biol-
ogiurad  aqtiuri 
 adamantanSemcv-eli 
axali dipeptidebis 
sinTezi.  
18.02.2013-18.05.2013 

SoTa rusTavelis 
samecniero fondi 

1.akademikosi, 
prof. SoTa 
samsonia 
2 prof. uli 
kacmaieri 
erToblivi kvleva  
3.d.zurabiSvili 
(saarbrukenis 
universitetTan 
erTad) 

mimRebi da 
Semsrulebeli 
doqtoranti TinaTin 
bukia  
 
 

           dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
1. legalur brunvaSi arsebuli SezRuduli gamoyenebis mqone markirebuli 

farmpreparatebisa da narkotikuli nivTierebebis sinTezis meTodebis 

damuSaveba aqtualuri problemaa. kerZoT, aseTi farmpreparatebisa da 
narkotikuli saSualebebis gamoyeneba xels Seuwyobs  am preparatebis 

datacebis prevencias.  
                            dasaxuli amocanebi 

 

 13CizotopiT markirebuli dimedrolis sinTezi; 

 13C izotopiT markirebuli meTadonis sinTezi; 

 araniSandebuli dimedrolis da meTadonis, identifikaciis meTodebis Semu-

Saveba speqtruli monacemebis mixedviT; 

 sapatento Zieba, sapatento da samecniero literaturis axali monacemebis 

analizi, publikaciebisa da sapatento ganacxadebis momzadeba; 
 rekomendaciebis SemuSaveba niSandebuli dimedrolisa da meTadonis 

identifikaciis meTodebisa da izotopuri kodis dadgenisaTvis -sapatento 

Zieba, sapatento da samecniero literaturis axali monacemebis analizi, 

publikaciebisa da sapatento ganacxadebis momzadeba. 
 

 ganxorcielebuli amocanebis  aRwera  
 Seswavlilia benzofenonis aRdgenis SesaZlebloba ramdenime xerxiT gamo-

savlianobis gaumjobesebis mizniT.  

 dadgenilia, rom benzhidrolis sinTezisaTvis saukeTesoa benzofenonis aRdgena 

TuTiis mtveriT tutis wyalxsnarSi.   

   sinTezirebulia aramarkirebuli dimedroli da misi hidroqloridi. 

 sinTezirebulia 13CizotopiT markirebuli benzoil qloridi da benzofenoni. 
 SerCeulia aramarkirebuli meTadonis prekursoris difenilacetonitrilis si-

nTezis pirveli xerxis sqemiT gaTvaliswinebuli reaqciebis optimaluri piro-

bebi.  
 aramarkirebuli benzhidrolidan  sinTezirebulia aramarkirebuli difenilme-

Tani da  bromdifenilmeTani. 

 Cawerilia sinTezirebul naerTTa – aramarkirebuli dimedrolis, misi hidroq-

loridis, 13C izotopiT markirebuli benzofenonis infrawiTeli da  eleqtro-
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nuli speqtrebi. aramarkirebuli difenilmeTanisa da bromdifenilmeTanis inf-

rawiTeli, bmr, mas speqtrebis. yvela sinTezirebuli nivTierebisaTvis 

Catarebulia elementuri analizi.  

 dadgenilia markirebuli benzofenonis, benzhidrolis da dimedrolis sin-

Tezis optimaluri pirobebi; sinTezirebulia 13C izotopiT markirebuli 

benzhidroli, dimedroli, dimedrolis hidroqloridi. 
 markirebis zRvrebis dadgenis mizniT momzadebulia  aramarkirebuli da marki-

rebuli dimedrolis narevebi xsnarSi 1:9; 1:19 da 1:99 TanafardobiT, anu narevebi 

niSandebuli dimedrolis 10%, 5% da 1% SemcvelobiT. 

 mopovebulia damatebiTi informacia samecniero statiebis da patentebis  saxiT. 

 ori gziT-aramarkirebuli benzhidrolidan da difenilmeTanidan sinTezirebu-

lia aramarkirebuli bromdifenilmeTani, difenilacetonitrili, 4-dimeTilami-

no-2,2,-difenilvaleronitrili,  6-dimeTilamino-4,4,-difenilheptanon-3 da misi 

hidroqloridi (meTadoni).   

 niSandebul  eTilbromidTan  mimdinareobs  niSandebuli meTadonis sinTezi. 
 Cawerilia aramarkirebuli da markirebuli dimedrolis narevebis  niSandebuli 

dimedrolis 10%, 5% da 1% Semcvelobis xsnarebis mas-speqtrebi;  mimdinareobs 

speqtruli monacemebis damuSaveba rekomendaciebis SemuSavebis mizniT. 

Sedegebisa da rekomendaciebis prezentacia  Sedgeba 2014 wlis TebervalSi.   

 ganzavebis zRvrebis dadgenis, speqtruli monacemebis damuSavebisa da rekomen-

daciebis SemuSavebis,  agreTve markirebuli meTadonis  axali gziT miRebis Sem-

deg momzaddeba  sapatento ganacxadi or 13C niSandebul meTadonze da misi 

sinTezis meTodze. 
 

2.ukanasknl wlebSi metad sayuradRebo da mniSvnelovani gaxda multikomponenturi 
reaqciiT biologiurad aqtiuri peptidebis sinTezi. am mxriv aRsaniSnavia 
paserinisa da ugis reaqciebi. multikomponenturi reaqcia gulisxmobs orze meti 
moreagire komponentebis urTierTqmedebas xanmokle droSi, riTac xorcieldeba 
erTiani struqturis mqone naerTis miReba[1].  
         cnobilia  dipeptidebis sinTezis mravali meTodi, magram ukanasknel 
wlebSi izocianidebis gamoyenebiT ganxorcielebuli multikomponentiani 
reaqciebi, romelic ugis reaqciiT aris cnobili ufro saintereso aRmoCnda[2]. am 
gziT sinTezirebuli adamantanSemcveli peptidebi naklebadaa Seswavlili[3]. aqedan 
gamomdinare, ugis reaqciiT adamantanSemcveli peptidebis sinTezi da Semdgom maTi 
biologiuri aqtiurobis Seswavla aqtualuri problemaa.  
         adamantanis Semcveli organuli nivTierebebi maTi unikaluri 
farmakologiuri Tvisebebis gamo farTod arian gamoyenebuli medicinaSi. isini 
xasiaTdebian antivirusuli, antimikrobuli, cototoqsikuri, 
fsiqoneiroimunoregulatoruli da sxva aqtiurobebiT[4,5].  
       kvlevis mizani iyo biologiurad qtiuri adamantanSemcveli dipeptidebis 

sinTezi aminoadamantanis, adamantanonis da adamantan-1-karbonmJavas bazaze.  
  ugis reaqciis ganxorcielebisaTvis pirvel etaps warmoadgens izonitrilis 

miReba. am mizniT Cvens miere sinTezirebuli iqna eTilizocianoacetati da 
fenilizocianati. dipeptidebis misaRebad  eTanolis areSi oTaxis temoeraturaze 
jer xdeba moluri TanafardobiT aminis da aldehidis an ketonis Setana, 15-20 wT-
is morevis Semdeg masSi SeaqvT adamantan-1-karbonmJava da yinuliT gacivebis 
pirobebSi sareaqcio narevs umateben izonitrils. reaqcia mimdinareobs sxvadasxva 
temperaturul intervalSi, rac ganisazRvreba sareaqcio narevSi gansakuTrebiT 
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adamantan-1-karbonmJavis da adamantanonis xsnadobiT. rigi naerTebis SemTxvevaSi 
sinTezi mimdinareobs 25-70˚0C temperaturul intervalSi. miiReba 1-2 struqturis 
mqone dipeptidebi 45-65% gamosavlianobiT.  
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                                               1                                                             2 

  R1=C6H5CH2; C6H5;  C6H5-C2H4; Ad;  C4H9;   R2=i-C3H7;  C4H9;  R3=CH2-COOC2H5;  C6H5; 
      miRebuli naerTebis struqtura dadgenili iqna bmr da  mass-speqtruli 
analiziT. 
 
literatura 

1.    Domling A. Recent Developments in Isocyanide Based Multicomponent Reactions in Applied 

Chemistry. Chem. Rev. 2006,106,  17-89. 
2. Peptide Guide. (2007-2011) http://www.peptideguide.com/   
3. Oikawa M., Ikoma  M.  and  Sasaki M. Parallel synthesis of tandem Ugi/Diels-Alder reaction products 

on a soluble polymer support directed toward split-pool realization of a small molecule library. 
Tetrahedron  Letters,  2005,46, 415-418. 

4.    Artsimovich N., Galushina T., Fadeeva T. Adamantane- Drug of XXI century. International Journal 

on Immunorehabilitation,  2000, 2, 54- 60. 
5. Морозов И.С., Петров В.И., Сергеева С.А. Фармакология адамантанов. Волгоград. 

Волгоградская медицинская академия, 2001,  320.  
 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# 
avtori/avtorebi 

monografiis saTauri gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 S.samsonia 
m.trapaiZe 

indoloindolebisa da 
piroloindolebis 

qimia“, 

Mmomzadebis 
\procesSia 

 

 
b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 S.samsonia 
i.CikvaiZe 
l.baramiZe 

„organuli qimia 

sqemebSi“ 

momzadebis 
procesSia 

 

 
d) statiebi 

http://www.peptideguide.com/


December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Самсония Ш.А., 
Трапаидзе М.В., 
Николеишвили 

Н.Н. 

Бисиндолы. 43. 
Дипирролохиноксалины. 

2. Синтез бис-аналогов 
«Альдегида Фишера» в 

условиях реакции 
Вильсмайера 

Интернациональный. 
журнал – Химия 

Гетероциклических 
Соединений, 

 №4, 2013 q.riga. 
Targmani 
gamomcemloba 
inglisur 
enaze K”kluver” 

580-584. 
 

2 Samsoniya Sh., 
Trapaidze M., 

Nikoleishvili N., 
Japaridze K., 

Maisuradze J. 

Study of Photochromic 
Properties of Indole Bis-

Spirochromenes Obtained 
on the Base of 

Dipyrrolonaphtalenes. 
Bulletin of the Georgian 

National Academy of 
Sciences 

Vol. 7, no 3, 
2013 

q. Tbilisi 52-58 

1. Mmocemulia fiSeris aldehidebis axali analogebis sinTezis meTodebi 
vilsmaieris reaqciT. Mmowodebulia  axali dipiroloqinoqsalinebis 
sinTezis sqema. struqturebis dasadgenad gamoyenebulia instrumentuli 
meTodebi: infra wiTeli, ultra iisferi da birTvul-magnituri 
rezonansuli speqtroskopia da maRali garCevadobis mas-speqtrometria. 

2. Uultra iisferi speqtroskopiis gamoyenebiT Seswavlilia  dipirolona-
fTalinebis safuZvelze miRebuli axali bisspiroqromenebis 
fotoqromuli Tvisebebi. naCvenebia, rom qinoqsalinis birTvis CarTva 
bisspiroqromenis molekulaSi zrdis nivTierebis fotoqromulobas. 

 F 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
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Kalatozishvili A., Megreli-shvili 
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of Young Scientists – “Chemistry 

Today 2013”, Tbilisi-Georgia, 

May 17-19. 2013. O3, pp. 24-25 
 

bunebrivi  da  sinTez-uri 

biologiurad aqti-uri 
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TargamaZe n.,  yajriSvili 

d.,  giorgaZe T., narmaniZe n., 

RavTaZe n.,  CikvaiZe n.,  

kereseliZe j. 
 
 
 
 
 
 
 

zurabiSvili d.,  samsonia 

S.,  trapaiZe m.,  lomiZe m.,  

gogolaSvili i., bukia T.,  

fanculaia g. 
 
 
 
 
 
 
 

kacmaieri u.,  bukia T.,  

samsonia S.,  zurabiSvili 

d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nikoleiSvili n.,  trapaiZe 

m.,  samsonia S. 
 
 
 
 
 
 
 

zurabiSvili d.,  bukia T.,  

lomiZe m.,  gogolaSvili i., 

elizbariSvili e.,  

trapaiZe m.,  samsonia S. 
 
 

axali monacemebi indo-lis 

qimiaSi:uCveulo reaqciebi, 

meqanizmebi, kvantur-

qimiuri, gaTvlebi. 
 
 
 
 
 
 
 
adamantanis fragmentebis 
Semcveli zigierTi 
warmoebulis sinTezi da 
skriningi antibaqteriul 
da antivirusul 

aqtiurobaze. 
 
 
 
 
 
multikomponenturi 
reaqciiT biologiurad 
aqtiuri adamantanis 
fragmentis  Semcveli 
dipeptidis sinTezi 

izocianidebis bazaze. 
 
 
 
 
 
 
 

zogierTi indolinuri bis-
spiroqromenis 

fotoqromuli Tvisebebi.  
 
 
 
 
 
 
 
adamantanSemcveli 
zogierTi 
benzimidazolebis sinTezi 

da kvleva. 
 

nivTierebebi, meore 

samecniero konferencia, 

saqarTvelos mecniere-baTa 

erovnuli akademia , 25-26 

noemberi, 2013 Tbilisi, gv. 

59-61. 
 

bunebrivi  da  sinTez-uri 

biologiurad aqti-uri 
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bunebrivi  da  sinTez-uri 

biologiurad aqti-uri 
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samecniero konferencia, 

saqarTvelos mecniere-baTa 

erovnuli akademia , 25-26 

noemberi, 2013 Tbilisi, gv. 

65-66. 
 
 

bunebrivi  da  sinTez-uri 

biologiurad aqti-uri 

nivTierebebi, meore 

samecniero konferencia, 

saqarTvelos mecniere-baTa 

erovnuli akademia , 25-26 

noemberi, 2013 Tbilisi, gv. 

65-66. 
 
 

bunebrivi  da  sinTez-uri 

biologiurad aqti-uri 

nivTierebebi, meore 

samecniero konferencia, 

saqarTvelos mecniere-baTa 

erovnuli akademia , 25-26 

noemberi, 2013 Tbilisi, gv. 

84-85. 
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7 

 
 
 
 

kacaZe e.,  samsonia S.,  

kacmaieri u. 
 

 
 
 
 
 
 
peptidebis fragmentis 
sinTezi ugis reaqciis 

saSualebiT. 

bunebrivi  da  sinTez-uri 

biologiurad aqti-uri 

nivTierebebi, meore 

samecniero konferencia, 

saqarTvelos mecniere-baTa 

erovnuli akademia , 25-26 

noemberi, 2013 Tbilisi, gv. 

86-88. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1.  damuSavebulia zogierTi axali azotSemcveli  tricikluri sistemebis –
piridazinoindolebis miRebis meTodebi. miRebulia aRniSnuli heterociklebis 
zogierTi nawarmi da dadgenilia maTi agebuleba.  

2. mecnieruli da praqtikuli TvalsazriT sainteresoa erT molekulaSi ori an meti 
sxvadasxva heterocikluri an aromatuli fragmentebis gaerTianeba, rac farTo 
speqtris fiziologiuradi aqtivobis mqone axali nivTierebebis Seqmnis 
SesaZleblobas iZleva. samuSao Sesrulebulia bis- da triindoluri, izomeruli 
piroloindoluri, piridazinoindoluri da arilindoluri sistemebis sferoSi. 
reaqciis mimarTulebis dasadgenad gamoyenebulia kvantur-qimiuri gaTvlebi. 
miRebulia, samecniero literaruraSi ucnobi zogierTi eqsperimentuli  monacemebi.  

3. biologiurad aqtiuri axali  naerTebis Ziebis miznid ganxorcielebulia 
adamantanis rigis zogierTi acikluri da heterocikluri naerTTa sinTezi. naerTis 
struqturisa da bioaqtiurobas Soris urTierTkavSiris analiziT (S.Bavari, R.Panchal, 

J.Bumett –USAMRIID) dadgenilia aratoqsikuri struqturebi, romelTa damatebiTi 
testireba da gamocdis Catareba perspeqtiulia sxvadasxva saSiSi bioagentebis 
sawinaaRmdego axali saSualebebis Seqmnis mizniT. 

4. adamantanis Semcveli organuli nivTierebebi maTi unikaluri Tvisebebis gamo 
farTod arian gamoyenebuli medicinaSi. sinTezirebulia  adamantanSem-cveli axali 
peptidebi. 

5. Seswavlili iqna zogierTi indoluri bis-spiroqromenis fotoqromuli Tvisebebi. 
ultra iisferi speqtrebis  safuZvelze dadgenilia, rom fotoqromul nivTierebebs 
xsnarebSi aqvT  Seferili betainuri struqtura, xolo dasxivebis Semdeg adgili 
aqvs Seferili xsnarebis gauferulebas. 

6. mowodebulia zogierTi adamantanSemcveli axali benzimidazolebis sinTezis 
meTodebi. Seswavlilia sinTezirebuli naerTebis agebuleba. 

7. Seswavlilia reaqciis pirobebis gavlena ugis reaqciis Sedegad miRebuli 

peptidebis gamosavlianobaze.  
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2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Трапаидзе М.В., 

Николейшвиди Н.Н., Самсония 

Ш.А.   

 

 

 

 

KazmaierU., Bukia T.J., 

Zurabishvili D.S., Samsoniya Sh.A 

 

 

 

 

Самсония Ш.А. 

 

 

 

 

 

 

Чикваидзе И.Ш., Самсония 

Ш.А., Таргамадзе Н.Л., 

Каджришвили Д.О., Чикваидзе 

Н.И., Кереселидзе Дж.А. 

Фотохромные сиойства 

индолиновых бисспиропиранов 

ряда 

дипирролобензохиноксалина. 

 

 

 

Synthesis of dipeptides through 

classical Ugi-reaction. 

 

 

 

 

 

Бис- и полианалоги важных 

биологически активных 

индольных соединений. 

 

 

 

 

Некоторые особенности 2-

замещенных индолов. 

1st International Chemistry and 

Chemical Engineering 

Conference, 2013, 17-21 April, 

Baku Azerbaijan, p. 15. 
 

 

 

1st International Chemistry and 

Chemical Engineering 

Conference, 2013, 17-21 April, 

Baku Azerbaijan, p. 75. 
 

 

 

1st International Chemistry and 

Chemical Engineering 

Conference, 2013, 17-21 April, 

Baku Azerbaijan, p. 76. 
 

 

 

1st International Chemistry and 

Chemical Engineering 

Conference, 2013, 17-21 April, 

Baku Azerbaijan, p. 99. 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. Seswavlilia dipirolobenzoqinoqsalinis rigis indolinuri  bis-spi-
ropiranebis fotoqromuli Tvisebebi maTi ultra iisferi speqtrebis 
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safuZvelze.  naCvenebia fotoqromuli efeqtis zrda qinoqsalinis birTvis 
SeyvaniT nivTierebis molekulaSi. 

2. Kklasikuri ugis reaqciis gamoyenebiT naCvenebia mravalkomponentiani 
sistemebidan adamantanis fragmentis Semcveli dipeptidebis sinTezis 
SesaZlebloba. 

3. Gmowodebulia indoluri fiziologiurad aqtiuri naerTebis (magali-Tad, 
alkaloidi graminis) polianalogebis sinTezis meTodebi da maTi gamoyenebis 
gzebi. 

4. Gganxilulia indolis birTvSi mimdinare anomaluri reaqciebi.  

 

 

VI damatebiTi informacia 

(reaqtivebi da gamxsnelebi SeZenilia fakultetis mier gamoyofili 

TanxiT. Ggamoyenebulia mimarTulebis samecniero-kvleviTi 

laboratoriebi, qimiuri WurWeli da sxv. saSualebebi) 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

gamokvlevebi 

dipiroloqinoqsaline-bis 

sferoSi.  

Aakademikosi, prof. SoTa 
samsonia 

Mmarina trapaiZe 
Nnino nikoleiSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

vilsmaieris reaqciis pirobebSi ganxorcielebulia  fiSeris zogierTi bis-

analogis  sinTezi. 
vilsmaieris reaqciis pirobebSi, substratsa da vilsmaieris kompl- 

eqsis sxvadasxva Tanafardobisas, Seswavlilia dipirolobenzoqinoq- 
salinebisa da indoloindolebis rigis fiSeris fuZis zogierTi bisanalogebis  
formilirebis reaqcia. 

naCvenebia, rom  indoloindolebis rigis  izomeruli fiSeris fuZeebis 
formilireba mimdinareobs  Sesabamisi  diformilwarmoebulebis miRebiT:2,7-

di(formilmeTiliden)-1,3,3,6,8,8-heqsameTilndolino[7,6-g]indo-lini da  2,9-

di(formil-meTiliden)-1,1,3,8,10,10-heqsameTilindolino[4,5-е]indolini. 

vilsmaieris kompleqsis siWarbisas (1:45), 350C   1,4,5,8-tetra-hidro-1,1,8,8-

tetrameTil-2,7-dimeTilidenpirolo[1,2,3-d,e:3,2,1-i,j]benzo[g]-qinoqsalinis  
diformiluri warmoebuli – 2,7-di(formilmeTiliden)-1,4,5,8-tetrahidro-1,1,8,8-

tetrameTildipirolo[1,2,3-d,e:3,2,1-i,j]benzo[g]qinoqsal-ini  miRebulia  67% 

gamosavlianobiT.  60 °C-ze reagentebis 1:5 moluri Tanafardobisas miRebuli da 

gamoyofilia cianinuri saRebari, romlis struqturac ver iqna dadgenili.  
 

miRebuli monacemebis gansja 

dimeTilformamidisa (dmfa) da   POCl3 -sagan miRebuli vilsmaieris 

kompleqsiT  (vk) fiSeris fuZe  (2-meTilindolinebi) advilad formilird-eba  
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meTilenuri jgufis saSualebiT.  miiReba fiSeris fuZe, romelic warmo-adgens 

cianinuri da hemicianinuri saRebarebis miRebis Sualedur produqts [3]. adre Cvens 

mier sinTezirebulia  fiSeris fuZis bis-analogebi 1-3 dipir-olonafTalinebis 

safuZvelze.   

Seswavlilia indoloindolebis bifunqciuri analogebisa (1,2) da 

dipirolobenzoqinoqsalinebis fuZeebis (3) formilirebis reaqcia substratebisa 

da   vilsmaieris kompleqsis sxvadasxva Tanafardobisas.  
    vilsmaieris kompleqsis xuTmagi siWarbisas 1,3,3,6,8,8-heqsameTil-2,7-

dimeTilidenindolino[7,6-g]indilinis (1) formilirebis reaqcia midis garTulebis 

gareSe 3 saaTis ganmavlobaSi 55-60 0C, xolo  1,1,3,8,10,10-heqsame-Til-2,9-

dimeTilidenindolino[4,5-е]indolinis (2) vilsmaieris kompleqsis didi siWarbisas 

(1:15) 600C  2 saaTis ganmavlobaSi  fiSeris fuZis  axali izomeruli bis-analogebis  

warmoqmniT  – 2,7-di(formilmeTiliden1,3,3,6,8,8-heqsameTilindoli-no[7,6-

g]indolinisa(4) da 2,9-di(formilmeTiliden)-1,1,3,8,10,10-heqsameTilindolino[4,5-

е]indolinis   (5) warmoqmniT Sesabamisad. 
  1,4,5,8-tetrahidro-1,1,8,8-tetrameTil-2,7-dimeTilidenpirolo[1,2,3-d,e:3,2,1-

i,j]benzo[g]qinoqsalinis(3)  formilirebisas fuZisa da vilsmaieris komp-leqsis 

Tanafardobisas 1:5, 400C –ze   30 wuTis morevis pirobebSi dialdehi-dTan  6 erTad 

qromatografiulad SemCneuli iqna  sawyisi fuZe (3).  
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temperaturis Semdgomi aweva  60 °C-de iwvevs sareaqcio aris feris mkveTr  

cvlilebas -  moyviTalo-wiTeli feri gadadis lurj ferSi, msgavsad  naer-Tisa, 
romelic warmoiqmneba indolinuri fiSeris fuZis urTierTqmedebiT fiSeris 
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aldehidTan (5). varaudobT, rom am SemTxvevaSic warmoiqmneba ciani-nuri saRebari.  

ver moxerxda infra wiTeli, ultra iisferi, protonul mag-nituri rezonansis da 

mas-speqtrebis safuZvelze misi struqturis erTmniS-vnelovnad  dadgena.  

 35 °C -ze vilsmaieris kompleqsis  didi siWarbisas (1:45) 2 sT ganmavlobaSi 

Catarebuli iqna fiSeris fuZis 3 formilireba helmut-fritcis mixedviT. 

gamoyofilia fiSeris aldehidis bis-analogi  – 2,7-di(formilmeTiliden)-1,4,5,8-

tetrahidro-1,1,8,8-tetrameTildipirolo[1,2,3,-d,e:3,2,1-i,j]benzo[g]qi-noqsalini (6)  

67%  gamosavlianobiT. 

sinTezirebuli naerTebis 4 -6 infra-wiTel speqtrSi ekzocikluri C=CH2  
fgufis STanTqma  Cans  1643 см–1 da adgili aqvs SeuRlebuli  ormagi bmebis C=CH–

CH=O STanTqmis zolebis warmoqmnas  1628–1519 см–1 ubanSi. 1H bmr speq-tri 

Seesabameba simetriul dialdehidebs  4,5.  speqtrSi Cans:  aldehiduri protonebis 

dubleturi signali da  ekzocikluri meTilidenuri jgufebis signali spin-
spinuri urTierTqmedebis konstantiT  8.8 hc (naerTi 4) и 8.4 hc (naerTi  5). Cans 

agreTve hem-protonebisa,  NCH3  jgufisa da aromatuli protonebis  signalebi 
(cxrili 1). 

cxrili 1  

4-6 nivTierebebis bmr  1Н speqtrebi 

 

nivTi

ereba 
qimiuri wanacvleba (ДМСО-d6), δ, m. n. (J, Гц) 

4 1.65 (12H, с, 2C(CH3)2); 3.75 (6H, c, 2NCH3); 5.50 (2H, д, J = 8.8, 2 =CH–

СНО); 7.59 (2H, д, J = 8.0, Н-5,10); 8.08 (2H, д, J = 8.0, Н-4,9); 10.00 (2H, 

д, J = 8.8, 2СНО) 

5 1.95 (12H, с, 2C(CH3)2); 3.36 (6H, c, 2NCH3); 5.25 (2H, д, J = 8.4, 2 =CH–

СНО); 7.43 (2H, д, J = 8.8, Н-5,6); 8.00 (2H, д, J = 8.8, Н-4,7); 9.90 (2H, д, 

J = 8.4, 2СНО) 

6 

 

E,E-izomeri (6а): 1.92 (12H, с, 2C(CH3)2); 4.03 (4H, c, N(CH2)2N); 5.45 

(2H, д, J = 8.8, 2 =CH–СНО); 8.07 (2H, д. д, J = 6.8, J = 3.6, Н-9,12); 8.37 

(2H, д. д, J = 6.8, J = 3.6, Н-10,11); 10.02 (2H, д, J = 8.8, 2СНО) 

Z,Z-izomeri (6b): 1.64 (12H, с, 2C(CH3)2); 4.06 (2H, т, J = 5.6) и 4.53 

(2H, т, J = 5.6, N(CH2)2N); 5.44 (2H, д, J = 7.2, 2 =CH–СНО); 8.07 (2H, д. 

д, J = 6.8, J = 3.6, Н-9,12); 8.37 (2H, д. д, J = 6.8, J = 3.6, Н-10,11); 9.79 

(2H, д, J = 7.2, 2СНО) 

  

dialdehidis  6  bmr 1Н speqtri. speqtrSi Cans aldehidebisa da ekzocikluri 

meTilidenuri jgufebis sxvadasxva intensiurobisa da sxvadasxva spin-spin-uri 

urTierTqmedebis konstantis mqone  or-ori dubleturi signali. maRali 

ab
s
o
r
b
c
ia
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intesiurobis signalebisaTvis -  JCH=CHO = 8.8 hc, xolo dabali intensiurobis 

signalebisaTvis  JCH=CHO = 7.2 hc. es monacemebi miuTuTebs dialdehidis   6 SesaZlebel  

izomeruli simetriuli formebis warmoqmnaze    – (E,E)-6a и (Z,Z)-6b, rac Seesabameba 

literaturul monacemebs [3].    

               literatiraSi miTiTebulia, rom  meTilis jgufSi Canacvlebuli enaminebi 

warmoadgenen (Е)- и (Z)-izomerebis narevs.   

aromatuli protonebis ubanSi Cans ori signali dublet dubletis saxiT.  

meTilenuri jgufebis protonebis NCH2CH2N signali  vlindeba  erTi 

maRalintensiuri  singletisa da ori dabalintensiuri tripletis saxiT.  

meTilenuri jgufis signali C(CH3)2 vlindeba sxvadasaxva intensiurobis mqone ori 

singletis saxiT (cxrili 2). maRali intensiurobis mqone yvela signali 

mikuTvnebuli iqna  dialdehidis 6a (E,Е)-izomerul forma, radgan es forma unda iyos 

SedarebiT stabiluri[3].  

izomeruli formebis 6a da 6b  Tanfardoba narevSi  sxvadasxva konfi-

guraciis erTi tipis protonebis signalebis integraluri  intensiurobis mixedviT 

((NCH2CH2N-jgufis protonebi, ekzocikluri meTinuri protonebi C=CH–,  СНО и СН3 

jgufebis protonebi) Seadgens  ~3:1. 

N

N

Me

Me

Me

Me
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O
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N
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Me

Me

Me
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O
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bisaldehidebis  4-6 bmr  13C  speqtrebis interpretacia ganxorcielda maTi 

speqtrebis SedarebiT  sawyis fiSeris bisanalogebis 1-3[4] speqtrebTan. 

diformilwarmoebulebis 4-6 speqtrebi  ЯМР 13С  Seesabameba  simetriul 

struqturebs.  vlindeba  formilis jgufis naxSirbad atomebis signalebi, hem-

meTiluri jgufebis signali  (CH3)2, ekzocikluri  =CH, meTiluri jguf-ebis CH3 и 

NCH2;  vlindeba agreTve  pirolisa da benzolis birTvebis meoTx-euli naxSirbad 

atomebis signalebi da aromatuli C–H jgufebis(cxr. 2).  

dialdehidis 6  bmr  13С  speqtrze  ar fiqsirdeba izomeruli formebis  6a  da  

6b sxvadasxva konfiguraciis  naxSirbadis signalebi.   

naerTi 4–6 -is maRali garCevadobis mas-speqtrebze fiqsirdeba  molek-uluri 

ionebis pikebi, Sesabamisad  m/z 374.1999, 374.1976 и 372.1804, romlebic Seesabameba 

sinTezirebuli naerTebis [М]+ .   

 

cxrili 2 
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nivTierebebis 4-6 bmr 13С  speqtrebi 

 

nivTi

ereba 
qimiuri wanacvleba (ДМСО-d6), δ, m.n. 

4 27.4, 29.8 (2C(CH3)2); 68.1 (2NCH3); 79.5 (C-3,8); 96.7 (2 =CH–СНО); 

99.4 (C-3a,8a); 109.3 (C-4,9); 119.2 (C-5a,10a); 157.0 (C-5,10); 177.1 

(2CHO); 199.8 (C-5b,10b); 211.1 (C-2,7)  

5 28.9 (2C(CH3)2); 30.1 (2NCH3); 50.6 (C-1,10); 95.9 (2 =CH–СНО); 109.0 

(C-4,7); 127.9 (C-10a,10c); 129.8 (C-5a); 133.8 (C-5,6); 135.0 (C-10b); 

144.9 (C-3a,7a); 176.6 (2CHO); 185.7 (C-2,9) 

6 27.3, 27.9 (2C(CH3)2); 52.9 (C-1,8); 53.3 (N(CH2)2N); 99.9 (2 =CH–СНО); 

123.1 (C-9,12); 123.7 (C-10,11); 125.6 (C-8b,12a); 126.8 (C-8a,12b); 

126.9 (C-3a,6a); 174.0 (2CHO); 185.1 (C-2,7)  

 

daskvnebi 

 fiSeris fuZis izomeruli bis-analogebis formilirebiT vilsmaieris 

reaqciis pirobebSi miRebulia Sesabamisi dialdehidebi: 2,7-di(formi-

lmeTilmeTiliden)-1,3,3,6,8,8-heqsameTilindolino[7,6-g]indolini da  2,9-di-

(formilmeTiliden)-1,1,3,8,10,10-heqsameTilindolino[4,5-е]indo-lini. 

  analogiur pirobebSi dipirolobenzoqinoqsalinis rigis  fiSeris fuZe   

warmoqmnis saRebars, romlis struqturac ver iqna dadgenili.  

 vilsmaieris kompleqsis didi siWarbis pirobebSi,  helmut-fricis reaqciiT 

miRebulia da daxasiaTebulia  dialdehidi 2,7-di(formil-meTiliden)-1,4,5,8-

tetrahidro-1,1,8,8-tetrameTildipirolo[1,2,3,-d,e:3,2,1-i,j]benzo-

[g]qinoqsalini.    

 

eqsperimentuli nawili 

 

infra wiTeli speqtrebi gadaRebulia speqtroskopze FTIR-Thermo Nikolet 

Avatar 370  (vazelinis zeTi);  ultra iisferi speqtri daregistrire-bulia 

xelsawyoze  Varian Carry 100 UV-vis eTanolSi;  bmr 1H и 13С  speqtrebi 

daregistrirebulia speqtroskopze  Bruker AM-400 (400 и 100 МГц  Sesabamis-ad), 

gamxsneli  ДМСО-d6, standarti trimeTilsilani;  maRali garCevadobis mas-

speqtrebi  (ЭУ, 70 ev) registrirebulia xelsawyoze  МАТ 95 v. Finnigan. reaqciis 

msvleloba da miRebuli nivTierebebis sisufTavis kontrolisaT-vis gamoyenebuli 

iqna Txelfenovani qromatografia (Sylufol UV-254). 

             2,7-di(formilmeTiliden)-1,3,3,6,8,8-heqsameTilindolino[7,6-g]in-dolini (4). 
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amzadeben vilsmaieruis kompleqs:  0.30 ml (3.45 mmoli) POCl3  da  1 ml 

dimeTilformamidi 5 °C-ze. ureven oTaxis temperaturaze 40 wuTis ganmav-lobaSi.  

isev aciveben  –5 °C -de  da wveTobiT amateben xsnars damzadebuls  0.22gr (0.69 

mmoli) fiSeris fuZe  1-sa  8 ml dimeTilformamidisagan. ureven  55–60 °C  3 sT 

ganmavlobaSi, miRebul xsnars asxamen 20 ml yinulovan  wyalSi  da gadayavT tute 

areSi  10%  NaOH tutiT  pH 14-de.  naleqs   ayovneben erTi RamiT, filtraven  

recxaven wyliT  neitralur reaqciamde da aSroben. gamo-savlianoba 0.12 gr (46%), 

yavisferi fxvnili,  daSlis temperatura  >300 °C (EtOH), Rf 0.3 (EtOH).  

             infra wiTeli speqtri , ν, sm–1: 1619, 1565, 1272, 1095, 1041, 918, 810, 563. ultra 

iisferi speqtri, , max, nm (lg ): 197 (4.54), 213 (4.61), 255 (4.60), 396 (4.49). napovnia: m/z 

374.1999 [М]+. C24H26N2O2. gamoTvlilia: M 374.1994. 

                 2,9-di(formilmeTiliden)-1,1,3,8,10,10-heqsameTilindilino[4,5-e]in-dolini 

(5).  iReben nivTierebis 4 analogiurad:  0.23 gr (0.7 mmoli) fiSeris fuZe 2-s xsnian   

10ml dimeTilformamidSi, umateben xsnars  1.00 ml (10.7 mmoli) POCl3    3 ml  

dimeTilformamidSi  da ureven 60 °С-ze  2 sT ganmavlo-baSi. gamosavlianoba  0.24 г 

(89%),  daSlis temperatura  >300 (EtOH). Rf 0.35 (EtOH). infra wiTeli spoeqtri, ν, sm–1: 

1604, 1558, 1519, 1218, 1180, 1069, 910, 825, 786, 601, 563. ultra iisferi speqtri, max, nm (lg 

): 212 (4.20), 239 (4.29), 264 (4.34), 314 (4.71), 372 (4.66). napovnia: m/z 374.1976 [М]+. C24H26N2O2. 

gamoTvlilia: M 374.1994. 

                 2,7-di(formilmeTiliden)-1,4,5,8-tetrahidro-1,1,8,8-tetrameTil-

dipirolo[1,2,3,-d,e:3,2,1-i,j]benzo[g]qinoqsalini (6). iReben  nivTierebis  4  

analogiurad:  0.10 gr (0.31 mmoli) fiSeris fuZe 3 da  4ml dimeTilformam-idi, 1.30 

ml (14mmoli) POCl3 da  5 ml dimeTilformamidi, acxeleben 35–36 °С  2sT 

ganmavlobaSi. gamosavlianoba 0.07gr (67%), daSlis temperatura  >300 °C (EtOH), Rf 0.6 

(EtOH–NH3, 10:1). infra wiTeli speqtri,ν, sm–1: 1628 (CHO), 1581, 1535 (С=С), 1311, 1173, 

1049, 964, 817, 756, 563. ultra iisferi speqtri, max, nm (lg ): 265 (4.11), 327 (4.26), 368 

(4.31). napovnia: m/z 372.1804 [М]+. C24H24N2O2. gamoTvlilia: M 372.1838. 
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 Seswavlilia indoloindoluri da  benzodipiroloqinoqsalinuri  rigis 
Cvens mier adre sinTezirebuli axali kondensirebuli  indolinuri 

bisspiropiranebis fotoqromuli Tvisebebi: 6,6''-dinitro-, 6,6”,8,8”-tetranitro-, 

6,6”,8,8”-tetrabrom-1',3',3',6',8',8'-heqsameTildispiro[qromeno-2,2'-indolino[7,6--

g]indolino-9',2''-qromenebi], 6,6''-dinitro-, 6,6”,8,8”-tetrani-tro-, 6,6”,8,8”-
tetrabrom-1',1',3',8',10',10'-heqsameTildispiro[qromeno-2,2'-indolino[4,5-е]-

indolino-9',2''-qromenebi],   6,6''-dinitro-, 6,6''-dibrom-  da  6,6",8,8"-tetrabrom-1',1',8',8'-

tetrameTil-1',4',5',8'-tetrahidrospiro[qromeno-2,2'-dipirolo[1,2,3-d,e:3,2,1-i,j]benzo-

[g]qinoqsalin-7',2''-qromenebi]. 

 naCvenebia, rom benzodipiroloqinoqsalinis safuZvelze miRebuli 

spiroqromenebi xasiaTdebian SedarebiT gamokveTili fotoqromuli TvisebebiT. 
miRebuli monacemebis gansja 

  bisspiropiranebi imsaxureben interes im mxriv, rom orive piranuli ciklis 
gaxsnis SemTxvevaSi SeuRlebis jaWvis sigrZe mniSvnelovnad  izrdeba da 
fotoinducirebuli formis STanTqmis zolis maqsimumi  ganicdis Zlier 

batoqromul wanacvlebas [1].          

 miRebuli naerTebi ix. sqema 1 
sqema 1 
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1, 2 a R1 = NO2, R2 = H; b R1 = R2 = NO2; c R1 = R2 = Br; 3 a R1 = NO2, R2 = H; b R1 = Br, R2 = H; c R1 

= R2 = Br 
                  fotoqromuli Tvisebebi Seswavlilia  eleqtronuli speqtrebis 

safuZvelze. Seswavlilia bis-spiropiranebis 1-3 axladmomzadebuli 
spirtxsnarebis eleqtronuli speqtrebi uf dasxivebisa da xsnarebis gacxelebis 

Semdeg.  dasxivebuli xsnarebis eleqtronul speqtrebSi cvlileba ar iqna 

SemCneuli.  gacxelebis Semdeg SeimCneva  STanTqmis zolebis intensiurobis zrda, 

xolo zogierT SemTxvevaSi - STanTqmis zolebis batoqromuli wanacvleba.    

          nivTierebis 2a-c eleqtronul speqtrebSi orive SemTxvevaSi  adgili aqvs 

STanTqmis zolebis  intensiurobis cvlilebas  da maqsimumebis mcire wanacvlebas. 

Sesabamisad es nivTierebebi amJRavneben sust fotoqromul Tvisebebs.  

 
 

 
Рис.1   naerTi 3b. ui speqtri qloroformSi 
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c=0.08 mg/ml 
      maRali itensiurobiT xasiaTdebian bezodipiroloqinoqsalinebis safuZvelze 

miRebuli bis-spiropiranebi  3a-c eleqtronuli speqtrebi. naCvenebia gamxsneli 

roli, magaliTad benzoli da qloroformi,  ix.    nax. 2. 
 

 
                                                     Рис.2    naerTi 3b. ui speqtri benzolSi  

c=0.08 mg/ml 
       axladmomzadebuli xsnarebis speqtrebSi daimzireba STanTqmis Semdegi 

maqsimumebi: nivTiereba 3a -  mах(lg) (C2H5OH): 558(0,121),  315(0,964),  269(2,554),  225 

нм(1,867);   mах (lg) (СНСI3): 611(0,020),  357(1,199), 315(1,424)  272 ნმ(4,013); ნივთიერება 3b -  

mах (lg) (СНСI3):624(0,050), 364(0,230), 252(1,403), 237(0,971); mах(lg)(C6H6): 629(0,180),  

361(1,227), 313(1,464), 279(3,376); ნივთიერება 3с -  mах(lg)(СНСI3): 620(0.17), 359(0,756), 

319(1,081), 273(0,420), 246(3,731); mах (lg)(C6H6): 358(0,678), 322(0,976), 277(1,978). 

        nivTiereba 3a-c dafiqsirebulia  fotoinducirebuli formebis STanTq-mis 

maqsimumebi: nivTiereba 3а -  mах(lg) (C2H5OH): 558(0,143),  315(1,595),  269(4,2),  225 ნმ(3,15);   

mах (lg) (СНСI3): 459(0,565),  261(3,142),  247 ნმ (3,222); ნივთიერება 3b - mах(lg)  (СНСI3): 

565(0.702), 538(0,783), 348(1,334); mах(lg)(C6H6): 626(0,153), 359(1,244), 313(1,562), 279(3,325); 

ნივთიერება 3с -  mах (lg) (СНСI3): 467(0,156), 244(3,482), 210 (1,346); mах (lg) (C6H6): 

358(0,916), 322(1,328), 278(2,496).   
     koncentrirebuli xsnarebis speqtrebSi betainuri formis grZeltalRiani ubani 

mJRavndeba intensiuri zolebiT. eleqtronuli speqtrebis monacemebi nivTiereba 

3a-c ix. cxrili 1-Si.  

    literatululi monacemebiT [1-4] grZeltalRiani maqsimumebi daimzireba 500-650 

nm ubanSi, rac Seesabameba betainur formaSi erTi piranuli jgufis gaxsnas, maSin 

rodesac indolinuri spiroqromenebis bmr 1Н speqtrSi  aris rogorc Ria, ise 
cikluri formis [5-7]. 
    Cvens mier miRebuli bmr da eleqtronuli speqtrebi srul SesabamisobaSia 

miRebul SedegebTan [4].    

     aRsaniSnavia, rom Zlier ganzavebuli xsnaris eleqtronul speqtrSi (nivTiereba  

3b) qloroformSi  daimzireba erTi intensiuri STanTqmis zoli  241 nm(1,254)  da 
fiqsirdeba dabali intensiurobis zoli speqtris xilul ubanSi 840 nm(0,037). es ki 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

miuTiTebs imaze, rom gaxsnilia orive piranuli cikli (warmoiqmneba forma  С) 

(sqema  2).    

cxrili  1 
STanTqmis zolebis maqsimumebis mdebareoba  λmax, nm  da  optikuri simkvrive (D) 

bis-spiripiranebi 3 а-с 

 
nivTi
ereba 

R1 
R2 l 
 axladmomzadebuli xsnari dasxivebuli xsnari  

eTan-
oli 

Qloro-
formi 

benzo-
li 

eTano-li qloro-
formi 

benz-
oli 

3а NO2 H 558 
(0.121) 

611 
(0.020) 

 558 
(0.143) 

459 
(0.565) 

 

315 
(0.964) 

357 
(1.199) 

 315 
(1.595) 

261 
(3.142) 

 

269 
(2.554) 

315 
(1.424) 

 269 
(4.2) 

247 
(3.222) 

 

225 
(1.867) 

272 
(4.013) 

 225 
(3.15) 

  

3b Br H  624 
(0.050)** 

629 
(0.180) 

 840 
(0.037)** 

565(0.702) 
 

626 
(0.153) 

 364 
(0.230)** 

361 
(1.227) 

 538(0.783) 359 
(1.244) 

 252 
(1.403)** 

313 
(1.464) 

  313 
(1.562) 

 237 
(0.971)** 

279 
(3.376) 

 241 
(1.254)** 

279 
(3.325) 

3c Br Br  620(0.17)* 
359(0.759) 
 

358 
(0.678) 

 467(0.156) 358 
(0.916) 

 319(1.081) 322 
(0.976) 

 244(3.482) 322 
(1.328) 

 273(0.420) 277 
(1.978) 

 210(1.346) 278 
(2.496) 

 246(3.731)     

   * xsnari, koncentracia   с= 0.8  mg/ml ;      ** ganz. xsnari с= 0.008  mg/ml 
Seswavlilia fotoqromis  3b gauferulebis kinetika dRis sinaTleze 

dayovnebisas da vercxliswylis naTuriT dasxivebis Semdeg. Seferili formis  

gauferulobiT B (sqema 2)  SeiZleba vimsjeloT optikuri simkvrivis (D) 

Semcirebaze.  Seferili formebis  STanTqmis zolebi   В daimzireba 600nm ubanSi.  

eqsperimenti Catarebulia oTaxis temperaturaze.  eqsperimenti Catarda  sxvadasxva 
koncentraciis benzolxsnarebis  optikuri simkvrivis grZeltalRiani maqsimumis 

cvlilebis mixedviT.  SeimCneva am maqsimumis intensiurobis mcire cvlileba droSi.  

monacemebi ix. cxrilebSi   2, 3. 

sqema 2 
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cxrili 2 

nivTiereba 3b optikuri simkvrivis  Semcirebis kinetika 

(talRis sigrZe 627 nm) dRis sinaTleze dayovnebisas  (C6H6,  c=1·10-3  moli/l  ) 
             

dro, wT  talRis sigrZe,  λ,nm. 
optikuri simkvrive, D 

 

0 627.00,  2.140 

2 627.00,   2.130 

7 628.00,   2.126 

17 627.00,    2.114 

30 627.00,    2.098 

60 628.00,    2.099 
 

 

cxrili 3 
 

nivTiereba 3b optikuri simkvrivis Semcirebis kinetika  (629 nm), xsnaris  
vercxliswylis naTuriT dasxivebis Semdeg  (C6H6,  c=0.008 mg/ml ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 motanili speqtrebis 

safuZvelze SeiZleba gakeTdes Semdegi daskvna: fotoqromis 3b axladmomzadebul 

xsnars aqvs Seferili betainuri forma B, xolo gauferulebas aqvs adgili roca 
dasxivebis dros xdeba misi dasxiveba ui sxivebiT swrafaad  dRis sinaTlesTan 

D dro, wT  
 
 

talRis sigrZe, λ, 

nm. 
optikuri 

simkvrive, D 

0 629.00,   0.180 

3 626.00,   0.153 

6 624.00,   0.115 
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SedarebiT. 
     ui speqtrebi gadaRebulia xelsawyoze  Varian, Carry 100, UV-vis.  xsnarebi dasxiveba 

xorcieldeboda vercxliswylis naTuris ui sxivebiT.  

      sinTezis meTodebi da bis-spiropiranebis agebulebis damtkiceba ix 

publikaciebSi [2-4].  
Ddaskvnebi 

 შესწავლილია 6,6''-dinitro-, 6,6”,8,8”-tetranitro-, 6,6”,8,8”-tetrabrom-

1',3',3',6',8',8'-heqsameTildispiro[qromeno-2,2'-indolino[7,6-g]indolino-9',2''-
qrome-nebis], 6,6''-dinitro-, 6,6”,8,8”-tetranitro-, 6,6”,8,8”-tetrabrom-
1',1',3',8',10',10'-heqsameTildispiro[qromeno-2,2'-indolino[4,5-е]-indoli-no-9',-

2''–qromenebis],   6,6''-dinitro-, 6,6''-dibrom -  da 6,6",8,8"-tetrabrom-1',1',8',8'-

tetrameTil -1',4',5',8'-tetrahidrodispiro[qromeno-2,2'-dipirolo [1,2,3-d,e:3,2,1-

i,j]benzo [g]qinoqsalin-7',2''-qromenebis] axladmomzade-buli xsnarebis   foto-

qromuli Tvisebebi;   
 zemoT aRniSnuli naerTebis  xsnarebis vercxliswylis  naTuriT dasxivebisa 

da gacxelebis Semdeg miRebuli  xsnarebis eleqtronuli speqtrebis 

SeswavliT dadgenilia, rom  benzodipiroloqinoqsalinis rigis 
spiroqromenebi  xasiaTdebian  ufro  mkveTrad gamosaxuli 

fotoqromulobiT ukeTesi xsnadobis gamo.  Seswavlilia erT–erTi bis–
spiroqromenis gauferulebis kinetika xsnaris dasxivebisa da dRis 

sinaTleze dayovnebis Sedegad.  

 ultra iisferi (ui) speqtrebis monacemTa safuZvelze gamoTqmulia 
varaudi, rom axladmomzadebul xsnarebSi fotoqromul nivTierebs  aqvT 
Seferili betainuri struqtura, xolo vercxliswylis naTuris ui 
sxivebis moqmedebiT xdeba Seferili xsnarebis gauferuleba. 
gauferulebis procesis siCqare Seswavlilia Seferili formis  
STanTqmis zolis Doptikuri simkvrivis  droSi Semcirebis safuZvelze.      
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3 Aadamantanis fragmentis 

Semcveli zogierTi 
warmoebulis sinTezi, 
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biologiurad aqtiuri axali naerTebis Ziebis mizniT ganxorcielebul iqna 

adamantanis[1-3] rigis zogierTi acikluri da heterocikluri naerTis sinTezi[1-4]. 

 damuSavebulia 2–(1–adamantil)benzimidazolis da 5(6)–(1–adamantil)-

benzimidazolis warmoebulebis sinTezis meTodikebi. dadgenilia reaqciis 

optimaluri pirobebi. 

 aminobenzolis warmoebulebis N–adamantoilirebiT, nitrirebiT da 

aRdgena-ciklizaciiT miRebulia Sesabamisi benzimidazolebi. 

 adamantanis rigis acilaminomJavebis sinTezi ganxorcielebul iqna 

eleqtrofilur areSi, xolo maTi hidroliziT miRebulia Sesabamisi 

aminomJavebi.  

 aSS armiis infeqciur sneulebaTa s/k institutSi (USAMRIID) sinTezirebuli 

36 naerTis testirebis Sedegad gamovlenilia: a) antivirusuli aqtiurobiT 

(Ebola, Marburg, VEE, EEE, RVFV, CCHF, MIC=20 µM) – 15 naerTi; b) antimikrobuli 

aqtiurobiT (S. aureus, MRSA, B. anthracis (Ames), B. anthracis (Sterne), M. smegmatis, , 
F. tularensis (Schu4), F. novicida, MIC=0.6 µM-20 µM )– 11 naerTi, maT Soris 

naerTebi, romlebic axdenen 5 saSiSi virusuli infeqciis da 7 mikrobuli 

infeqciis inhibirebas.  

 naerTis struqturasa da bioaqtiurobas Soris urTierTkavSiris analiziT 

(S. Bavari, R. Panchal, J. Burnett –USAMRIID) gamoikveTa aratoqsikuri 

struqturebi, romelTa damatebiTi testireba da gamocdebis Catareba aris 
perspeqtiuli sxvadasxva saSiSi bioagentebis sawinaaRmdego axali 

saSualebebis Seqmnis mizniT. 

 aSS kibos diagnostikisa da mkurnalobis nacionalur institutSi (NCI)  

dagegmilia 5 nivTierebis (registraciis nomeri: 105043, 105045, 102604, 102608, 

102609) bioskriningis Catareba 60 saxeobis simsivnis sawinaaRmdego 

aqtiurobaze. 

 sinTezirebuli rigi naerTebi warmoadgenen maRalefeqturi anthelminTebis 

modificirebul adamantanSemcvel analogebs, amitom  perspeqtiulia maTi 

Seswavla helminTocidur aqtiurobaze. 

 perspeqtiulad migvaCnia testirebisa da gamocdebis Catareba sxvadasxva 

saSiS virusebze da mikrobebze, agreTve maT mier gamowveuli daavadebebis 

sawinaaRmdegod (maT Soris saqarTveloSi gavrcelebul Turqulis, 

bruceliozis, jilexis da sxva), riCard lugaris saxelobis sazogadoebrivi 

jandacvis referalur laboratoriaSi (Tbilisi). 

 zemoaRniSnulidan gamomdinare, kvlevebis ganviTareba adamantanis 
acikluri da heterocikluri warmoebulebis sinTezisa da biologiuri 
Tvisebebis Seswavlis mimarTulebiT iZleva sxvadasxva bioagentebis da maT 
mier gamowveuli daavadebebis sawinaaRmdego axali dabaltoqsikuri da 
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maRalefeqturi saSualebebis Seqmnis perspeqtivas . 
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adamantanSemcveli 
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       sayovelTaod cnobilia, rom adamantanisa da benzimidazolis 
warmoebulebs axasiaTebT biologiuri aqtiurobis farTo speqtri. maT bazaze 
Seqmnili preparatebi farTod gamoiyenebian medicinaSi, rogorc antivirusuli 
da antimikrobuli Tvisebis mqone preparatebi[1-2]. 
      winamdebare naSromis kvlevis mizans warmoadgenda 2-(1-adamantil)-
benzimidazolis sinTezi da misi zogierTi gardaqmna.  am mizniT Cvens mier 
ganxorcielebuli iqna o-fenilendiaminis adamantoilirebis reaqcia da 
miRebuli acilirebuli nawarmebis ciklizacia. Catarebulia miRebuli 2-(1-
adamantil)benzimidazolis N-alkilirebis reaqcia benzilqlorodiT da 
dimeTilsulfatiT dimeTilformamidis da acetonis areSi. ganxorcielebu-li 
iqna naerTis 1 nitrireba manitrirebeli nareviT. miRebuli nitro produqtis 4 
aRdgena Catarda spirtis areSi renes nikelis katalizatoris Tanaobisas 
molekuluri wyalbadiT. 60-75% gamosavlianobiT gamoyofili da daxasiaTebuli 
iqna 5(6)-amino-2-(1-adamantil)benzimidazoli (5). naerTi 5 urTierTqmedebiT 
sxvadasxva aromatul aldehidTan spirtis areSi da qloranhidridebTan 
urTierTqmedebiT Soten-baumanis meTodiT miRebuli iqna Sesabamisi Sifis 
fuZeebi da amidebi.  
    sinTezirebuli naerTebis struqtura dadgenili iqna iw. ui, bmr da mass-
speqtruli analiziT.  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
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5 Mmailardis reaqciis 

produqtebis 
antioqsidanturi 

aqtiuroba 

Aasistent profesori, 
q.m.d. roza kublaSvili 

roza kublaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

mailardis reaqciis produqtebi sainteresoa antioqsidanturi 
aqtiurobis mxriv, kerZod, mailardis reaqciis zogierTi produqts aqvs unari 
SeboWos Tavisufali radikalebi. organizmSi Tavisufali radikalebi 
nivTierebaTa cvlis procesSi warmoiqmneba. Tavisufali radikalebis Warbi 
raodenoba azianebs ujredis membranebs da mTlianad ujredis SigTavss; amis 
Sedegad viTardeba organizmis iseTi mdgomareoba, romelsac oqsidaciur 
stress uwodeben, da romelic daavadebaTa gamwvavebis erT-erTi ZiriTadi 
mizezia [1]. amJamad farmacevtuli mrewveloba uSvebs specialur preparatebs, 
romlebsac `antioqsidantebi~ anu `antidamJangavebi~ ewodeba. es 
antioqsidantebi urTierTqmedebs Tavisufali radikalis gauwyvilebel 
eleqtronTan da am gziT aneitralebs Tavisufal radikals. am preparatebs 
Tavisufali radikalebis SeboWvis unari aqvs in vivo, ris gamoc Zalze 
perspeqtulia maTi gamoyeneba sxvadasxva daavadebaTa samkurnalod [2]. 

mailardis reaqciis produqtebis antioqsidanturi Tvisebebi pirvelad 
aRweril iqna 1954 wels, glukoza-glicinis urTierTqmedebis produqtebis 
magaliTze [3]. Zlieri antioqsidanturi TvisebebiT xasiaTdeba agreTve sxva da-
balmolekuluri Saqrebisa da aminomJavebis safuZvelze miRebuli melanoidinebi 
[4]. dehidroaskorbinis mJavasa da triptofanis urTierTqmedebiT miRebuli 
melanoidinuri produqtis antioqsidanturi unari bevrad aWarbebs iseTi 

klasikuri antioqsidantis unars, rogoricaa -tokoferoli. 
dadginda, rom mailardis reaqciis bevr produqts lipidebis 

peroqsidaciis procesis daTrgunvisa da Tavisufali radikalebis SeboWvis unari 
aqvs [5]. magaliTad, glukoza-glicinis, glukoza-lizinisa da glukoza-argininis 
eqvimoluri raodenobebis urTierTqmedebiT miRebuli mailardis reaqciis pro-
duqtebi ainhibirebs dabali simkvrivis mqone lipoproteinis spilenZiT 
inducirebul Jangvas [6]. rogorc epr-gamokvlevam aCvena, glukoza-glicinis 
sistemis gacxelebiT miRebul narevSi, hidroqsilis radikalis Semcveli 
formebis 90%-ze meti inhibirdeba melanoidinuri produqtebiT; rkinis ionebis 
Semcvel sistemaSi, dabalmolekulur melanoidinur fraqciasTan SedarebiT, 
ufro Zlieri antioqsidanturi TvisebebiT xasiaTdeba maRalmolekuluri 
melanoidinuri fraqcia, rac aixsneba am ukanasknelis ufro maRali kom-
pleqswarmomqmneli unariT. amasTan dakavSirebiT aRsaniSnavia, rom, magaliTad, 
spilenZis ionebTan kompleqswarmoqmnis unari glukoza-glicinis safuZvelze 
miRebul melanoidinebSi am ukanasknelTa daJangviT matulobs, xolo aRdgeniT 
klebulobs.  
Seswavlil iqna am produqtebis antioqsidanturi Tvisebebis damokidebuleba 
Seferilobis intensiurobaze da dadgenil iqna, rom melanoidinis feris 
intensiurobis matebasTan erTad izrdeba maTi antioqsidanturi aqtiuroba. Tumca 
arsebobs sawinaaRmdego monacemebic. magaliTad, pirolebis warmoebulTa anti-
oqsidanturi aqtiurobis Seswavlisas dadginda, rom rodesac melanoidinur 
sistemaSi feris intensiurobis gaZliereba gapirobebulia pirolebis 
polimerizaciiT, aseT SemTxvevaSi nakleb Seferili produqtebis antioqsidanturi 
aqtiuroba, xSirad, ufro maRalia [7]. 
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asistent profesori, q.m.d. 
roza kublaSvili 

Aroza kublaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

Saqrebis urTierTqmedeba cilebTan mailardis reaqciis 
Taviseburi, specifikuri SemTxvevaa. am dros aminur komponents 
warmoadgens cila, romelic aRmdgenel SaqarTan reaqciaSi Sedis 
ZiriTadi jaWvis bolo aminuri jgufisa da gverdiTi jaWvebis lizinis 
   aminojgufebis xarjze. mailardis reaqciis am saxes, romelic 

cilis molekulebis N-glikozilirebas moicavs, cilebis glikacias 
uwodeben.  

Saqrisa da cilis Semcveli produqtis gadamuSavebis dros cilis in vitro 
glikozilirebis procesi intensiurad mimdinareobs. D-glukozasTan xaris 
Sratis albuminis inkubirebis Sedegad (fosfaturi buferi, pH 7.4, 370C, 40 dRe-

Rame) miiReba glukozilirebuli albumini, romelSic lizinis -aminojgufebis 
gardaqmnis xarisxi lizinis saerTo raodenobis 75,7% aRwevs [1]. aRsaniSnavia, 
rom xaris Sratis albuminis pirveladi aminojgufebis mimarT, rogorc 
Jangbadian ise uJangbadi areSi, D-glukoza ufro maRali reaqciisunarianobiT 
xasiaTdeba, vidre D-fruqtoza. Sesabamisad, amadoris gadajgufebis 

produqtebis -hidroqsikarboniluri jgufebi ufro reaqciisunariania, vidre 
heinsis gadajgufebis produqtebis aldehiduri jgufebi [2]. D-fruqtozasTan 
SedarebiT, D-glukozis ufro maRal reaqciisunarianobaze xaris Sratis 
albuminis pirveladi aminojgufebis mimarT miuTiTebs agreTve SedarebiT 
maRal temperaturaze (50–1040C) Catarebuli reaqciis Sedegebi [3]. Tumca 
aRsaniSnavia, rom kazeinTan urTierTqmedebisas ketozebi ufro aqtiurad 
reagirebs, vidre maTi izomeruli aldozebi.  

arsebobs sxvadasxva mosazreba glikozilirebis procesis SesaZlo me-
qanizmze. varaudoben, rom cilasTan reaqciaSi Sedis molekula, romelic ma-
ilardis reaqciis pirvel etapze Saqrisagan warmoiqmneba. 

ukanasknel wlebSi miRebuli mravali eqsperimentuli monacemi cxadyofs, 
rom cilebis urTierTqmedeba SaqrebTan da Sesabamisi glikozilirebis procesi 
cocxal ujredSic mimdinareobs [4, 5]. aRmoCnda, rom organizmSi, cilebsa da 
Saqrebs Soris mimdinare mailardis reaqcia saerTo metabolizmSi da calkeul 
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paTologiur procesebSi, rogoricaa diabeti, aTerosklerozi, alchaimeris 
daavadeba, organizmis daberebasTan dakavSirebuli meqanizmebi, mniSvnelovan 
rols asrulebs. dadginda, rom adamianis hemoglobini Seicavs cilasTan 
SeerTebul amadoris gadajgufebis produqtebs, romelTa raodenoba diabetiT 
daavadebulebSi matulobs. amJamad, fruqtozilirebuli hemoglobinis 
gansazRvris axali meTodi farTod gamoiyeneba diabetiT daavadebulTa axali 
glikemiuri indeqsis saxiT. aRmoCnda, rom aseTive modificirebas ganicdis sxva 
cilebic, rogoricaa albumini, Tvalis brolis cila, Sededebis kaskadis cile-
bi, kolagenebi, lipoproteinebi, ujredis membranuli cilebi da sxva [6]. 
SaqrebTan cilebis xangrZlivi inkubacia am ukanasknelTa glikozilirebas iwvevs; 
fiqroben, rom cilebis glikozilirebis produqtebi daberebis receptorebis 
funqcias asrulebs. 
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გამოყენებით. 

პროექტი N 31/90. 
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შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

l. WankvetaZe a. msxilaZe,  
m. qarCxaZe,  
i. giuaSvili,  
n. TayaiSvili, 
g. jibuti 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Seswavlilia სხვადასხვა ქირალური სელექტორის გავლენა ქირალური ამინომჟავების 
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მჟავას ნაწარმების ელუირების რიგის სკრინინგი სხვადასხვა ქირალურ სვეტზე; შესწავლილია 

სხვადასხვა ქირალური სელექტორის გავლენა ქირალური სულფოქსიდების ენანტიომერების 

ელუირების რიგზე.   
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Kinetics of Partial 

Transesterification of  tri-
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TayaiSvili 
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a., qarCxaZe m., 
gogalaZe x., 
WankvetaZe b. 
 
 
 
 
 

 

zogierTi beta-
blokatoris 
enantiomerebis 
dayofa siTxur 
qromatografiaSi 
moZrav fazad 
izopropanolis 
gamoyenebiT. 
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samecniero-
praqtikuli 
konferencia. 
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teqnologiebi da 
Tanamedrove 
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Кереселидзе, М. 
Квараия, З. 
Пачулия 

 
   
 

 Квантово-химическое 
изучение  влияния 
заместителей на 
таутомерного 
превращения 
производных 
ацетофенона. 
Изв. НАН Грузии, сер. 

хим. 

2012, 38, 

46-48 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მაცნე 
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10 jibuti g. 
msxilaZe a., 
TayaiSvili 
n., qarCxaZe m., 
WankvetaZe b. 
 

moZravi da uZravi 
fazebis optimizacia 
enantiomerebis 
dasayofad 
maRalefeqtur 
siTxur 
qromatografiaSi 
polisaqariduli 
qiraluri 
seleqtorebis 
gamoyenebiT. 
saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
konferencia. 
inovaciuri 
teqnologiebi da 
Tanamedrove 
masalebi. Sromebis 

krebuli. 

 quTaisi, 6-7 ivnisi, 
2013, gv. 365-368 

4 

Aanotaciebi 

1. წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია ბორაგინაცეების ტიპის მცენარეებიდან ახალი 

ბიოლოგიურად აქტიური პოლიეთერის გამოყოფის ხერხები და მისი ფიზიკო–ქიმიური 

დახასიათება სპექტრალური მეთოდების გამოყენებით. 
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3. naSromSi Seswavlilia maRalefeqturi siTxuri qromatografis saSualebiT 16 
sxvadasxva beta-blokatoris enantiomerebis dayofa izopropanolis moZravi 
fazis gamoyenebiT sxvadasxva qiraluri tipis stacionarul fazebze. 
Seswavlilia agreTve zogierTi beta-blokatoris enantiomerebis dayofa 
eluentSi mcire raodenoba dieTilaminis da WianWvelmJavas Tanaobisas. 
4. Seswavlilia dariSxanis sulfiduri madnebis namwvebSi gogirdis Semcveloba 
da misi formebi, agreTve namwvebidan misi gamorecxvis dinamika da procesze 
moqmedi faqtorebis gavlena.  
5. Seswavlilia dariSxanis sulfiduri madnebis namwvebidan dariSxanis 
gamorecxvis dinamika da raodenobrivad aris Sefasebuli am procesis roli md. 
luxunis xeobis dabinZurebaSi. 
6. Seswavlilia Cais foTlebis da mza produqtis mikroelementuri 
Sedgeniloba. mZime liTonebs Soris wamyvani adgili ukaviaT rkinas da 
gansakuTrebiT manganums. gamokvleul obieqtebSi SedarebiT dabalia TuTiis, 
spilenZis da iodis Semcvelobebi. sinjebSi dariSxanis raodenoba meTodis 
mgrZnobiarobaze (0,01 mg/kg) dabali aRmoCnda. CaiSi Semavali rkinis da 
manganumis daaxloebiT 50% gadadis eqstraqtSi da mniSvnelovani rolis 
Sesruleba SeuZlia adamianis mikroelementuri balansis daregulirebaSi.  

7. ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით შესწავლილია ზოგიერთი ამიდის ცინკთან კომპლექსური 

ნაერთის წარმოქმნის უნარი. 

8. შესრულებულია აზოლებში, პირიდინებში, 7-აზაინდოლებში და ნუკლეოტიდურ 

ფუძეებში ტაუტომეული გარდაქმნების ბოლო წლების ლიტერატურული და საკუთარი 

მონაცემების ანალიზი. განხილულია ცალკეული ტაუტომერული ფორმის გამოვლენის 

შესაძლებლობა, რომელთაც გააჩნია პრაქტიკული მნიშვნელობა ზოგიერთი ქიმიური და 

ბიოქიმიური პროცესების რაოდენობრივი აღწერისათვის. 

9. ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით შესწავლილია აცეტოფენონის წარმოებულებში 

ჩამნაცვლებლის გავლენა ტაუტომერულ გარდაქმნებზე. 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 

d) statiebი 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 S. Samakashvili, A. 
Salgado, G. Scriba, 
B. Chankvetadze,  

Comparative 
enantioseparation 
of ketoprofen with 

trimethylated -, - 

and -cyclodextrins 
in capillary 

electrophoresis and 
study of related 

selector-selectand 

2013, 25, 79–88. Aაშშ 

Wiley 

10 
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interactions by 
using nuclear 

magnetic 
resonance 

spectroscopy, 
Chirality 

2 A. Pinaka, G. C. 
Vougioukalakis, D. 

Dimotikali, E. 
Yannakopoulou, B. 
Chankvetadze, K.  

Papadopoulos,  

Green Asymmetric 
Synthesis: β-Amino 
Alcohol-Catalyzed 
Direct Asymmetric 
Aldol Reactions in 
Aqueous Micelles, 

Chirality, 

2013, 25, 119-
125. 

აშშ 

Wiley 

7 

3 I. Matarashvili, L. 
Chankvetadze, S. 

Fanali, T. Farkas, B. 
Chankvetadze,. 

HPLC separation of 
enantiomers of 

chiral arylpropionic 
acid derivatives  

with emphasis on  
elution order using 

polysaccharide-
based chiral 
columns and 

normal-phase 
eluents. J. Sep. Sci., 

2013, 36, 140-147 გერმანია 

Wiley-VCH 

8 

4 S. Fanali, S. Rocchi, 
B. Chankvetadze 

Use of Novel 
Phenyl-Hexyl Core-

Shell Particles in 
nano-Liquid 

Chromatography, 
Electrophoresis 

2013, 34, 1737-
1742 

გერმანია 

Wiley-VCH 

6 

5 F. Dong, J. Li, B. 
Chankvetadze, Y. 

Cheng, X. Liu, J. Xu, 
X. Chen, Y. Li, C. 

Bertucci, D. 
Tedesco, R. Zanasi, 

Y. Zheng, 

The chiral triazole 
fungicide 

difenoconazole: 
absolute 

stereochemistry, 
stereoisomer 

bioactivity, aquatic 
toxicity and 

environmental 
behavior in 

vegetable and soil, 
Environmental 

Science & 
Technology,  

47, 2013, 3386-
3394 

აშშ 

American 

Chemical Society 

7 

6 B. Chankvetadze, Recent 
developments on 
polysaccharide-

based chiral 
stationary phases 

 v. 970, 2013, 81-
111. 

აშშ 

(Clifton, N.J) 
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for liquid-phase 

separation of 
enantiomers, 
Methods in 

molecular biology 

(Clifton, N.J) 
7 A. Mskhiladze, M. 

Karchkhadze, A. 
Dadianidze, S. 

Fanali, T. Farkas, B. 
Chankvetadze 

Separation of 
enantiomers of 
selected chiral 

antimycotic drugs 
on polysaccharide-

based chiral 
columns and polar 

organic mobile 
phases with the 
emphasis on the 

enantiomer elution 
order, 

Chromatographia,. 

76, 2013, 1449-
1458 

გერმანია 

Springer 

10 

8 L. Mosiashvili, L. 
Chankvetadze, T. 

Farkas, B. 
Chankvetadze, 

On the effect of 
basic and acidic 
additives on the 

separation of the 
enantiomers of 

some chiral beta-
blockers with 

polysaccharide-
based chiral 

selectors and polar 
organic mobile 

phases, Journal of 
Chromatography A 

1317, 2013, 167-
174 

ნიდერლანდები 

Elsevier 

8 

9 A. Pinaka, D. 
Dimotikali, B. 

Chankvetadze, K. 
Papadopoulos, 

G.C. 
Vougioukalakis, 

Catalytic 
Asymmetric 
Reduction of 

Prochiral Ketones 
with Chiral β-Amino 
Alcohol N-boranes 

and their 
Corresponding Tris-
(oxazaborolidine)-
borazines, Synlett  

24, 2013, 2401-

2446 

გერმანია 

Thieme Verlag 

6 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
10 

 
T. Butkhuzi, 
 M. Kurtanidze,  
R. Chaladze,  
M. Gvaramia,  
M. Rukhadze,  
G. Bezarashvili, K. 
Sigua 

Investigation of 
influence of nonionic  
additives on 
structural changes of 
water droplets 
encapsulated in AOT 
reverse micelles by 
instrumental 
methods 

 

Journal of Colloid 
and Interface 

Science 

EElsevier Submitted 

 

 

11 M.Kurtanidze, 
 T. Butkhuzi, 
N.Kokiashvili,  
M. Rukhadze,  
Bezarashvili, 
M.Alexishvili,  
K. Sigua 

 

Study of structural 
changes of water 
confined in the Brij-
30          reverse 
micelles by 
spectroscopic 
methods 

  in preparation 

 

12 J. Kereselidze,  
M. Kvaraia,  
G. Mikuchadze 

Solvatochromic 
Effect for the 
Denaturation and  
Mutation 
Processes in DNA: 
Computational 
Study.  
Modeling and 
Optimization in 
Science and     
Technologies 

2014,  v.2  pp 
109-115. 

. 

Springer 

Switzerland O 

7 

anotaciebi 

1. აღნიშნულ ნაშრომში კაპილარული ელექტროფორეზის მეთოდის გამოყენებით 

დადგენილი იქნა ენანტიომერის განსხვავებული აფინობა ნატივური ალფა–, ბეტა– და 

გამა ციკლოდექსტრინების მიმართ. ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის მეთოდის 

გამოყენებით დადგენილი იქნა შუალედური არაკოვალენტური კომპლექსების 

სტრუქტურები და გამოთქმული იქნა მოსაზრება აღნიშნული ციკლოდექსტრინების 

მიმართ კეტოპროფენის ენანტიომერების განსხვავებული აფინობის ასახსნელად. 

პროექტი განხორციელდა გერმანელ და ესპანელ კოლეგებთან ერთად. 

2. წინამდებარე ნაშროში აღწერილია საბერძნეთის კვლევების ეროვნული ცენტრის 

ფიზიკური ქიმიის ინსტიტუტთან და ათენის უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტთან 

ერთად განხორციელებული გამოკვლევების შედეგები  ასიმეტრიული ალდოლის 

რეაქციების შესახებ მიცელარულ (წყალ)ხსნარებში. ამ ტიპის კვლევები 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ე.წ. „მწვანე ქიმიის“ თვალსაზრისით (არ ხდება 

გარემოს დამაბინძურებელი ორგანული გამხსნელების გამოყენება). 

3. ამ ნაშრომში შესწავლიალია არილპროპიონის მჟავას ქირალური ნაწარმების 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Jumber+Kereselidze%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marine+Kvaraia%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22George+Mikuchadze%22
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ენანტიომერების დაყოფა პოლისაქარიდული ქირალური ადსორბენტებისა და 

ნორმალურფაზიანი ელუენტების გამოყენებით. დადგენილი იქნა ენანტიომერების 

ელუირების რიგის შებრუნების საინტერესო შემთხვევები კეტოპროფენისა და 

იბუპროფენისათვის, ისევე როგორც შეკავების ფაქტორების უჩვეულო 

ტემპერატურული დამოკიდებულება იბუპროფენის, ფენოპროფენისა და 

ფლურბიპროფენის ენანტიომერებისათვის. პროექტი განხორციელდა ამერიკული 

კომპანია ფენომენექსის მხარდაჭერით. 

4. წინამდებარე ნაშრომში პირველად არის აღწერილი ზედაპირულად ფოროვანი 

სილიკაგელის საფუძველზე მომზადებული აქირალური ადსორბენტების გამოყენება 

ნანოქრომატოგრაფიაში. პირველად იქნა შესწავლილი კაპილარული სვეტის შიგა 

დიამეტრის როლი სვეტის ეფექტურობაში, აგებული იქნა ვან დეემტერის მრუდები 

და გამოთვლილი იქნა შესაბამისი პარამეტრების დაყოფის პროცესების დახასიათების 

მიზნით. ნაშრომი განხორციელდა იტალიის კვლევების ეროვნული ცენტრის რომის 

ქიმიური მკეთოდოლოგიების ინსტიტუტთან ერთად. 

5. ამ ნაშრომში აღწერილი არის მრავალმხრივი შედეგები ქირალური პესტიციდის, 

დიფენოკონაზოლის სტერეოიზომერების ქრომატოგრაფიული დაყოფის, მათი 

აბსოლიტური სტერეოქიმიოური კონფიგურაციის დადგენის, სხვადასხვა სასოფლო–

სამეურნეო კულტურებსა და გარემოს ხვადასხვა ობიექტებში აბსორბციის, 

დაგროვებისა და გარდაქმნის შესახებ. პროექტი განხორციელდა ჩინეთის 

მეცნიერებათა აკადემიასა ბოლონიის (იტალია) უნივერსიტეტთან ერთად. 

6. ეს ნაშრომი გახლავთ მიმოხილვითი შრომა, რომელიც დაიწერა შესაბამისი ჟურნალის 

რედაქტორის მიწვევით და აჯამებს ჩვენი ჯგუფისა და ჩვენი კოლეგების უახლეს 

გამოკვლევებს პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონარული ფაზების შექმნისა და 

ოპტიმიზაციის მიმართულებით სითხური ქრომატოგრაფიისათვის. 

7. წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილი იქნა ქირალური ანტიმიკოტიკური 

საშუალებების ენანტიომერების დაყოფა მაღალეფექტური სითხური 

ქრიომატოგრაფიის, პოლისაქარიდული ქირალური ადსორბენტების და პოლარული 

ორგანული მოძრავი ფაზების გამოყენებით. დადეგენილი იქნა ენანტიომერების 

ელუირების შებრუნების საინტერესო შემთხვევები ქირალური სელექტორისა და 

ელუენტის ბუნების, ისევე როგორც დაყოფის ტემპერატურის გავლენით. 

8. წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილი იქნა ქირალური ბეტა ბლოკატორების 

ენანტიომერების დაყოფა მაღალეფექტური სითხური ქრიომატოგრაფიის, 

პოლისაქარიდული ქირალური ადსორბენტების და პოლარული ორგანული მოძრავი 

ფაზების გამოყენებით. დადეგენილი იქნა ენანტიომერების ელუირების შებრუნების 

საინტერესო შემთხვევები ქირალური სელექტორისა და ელუენტის ბუნების, ისევე 

როგორც მოძრავი ფაზის დანამატების გავლენით. 

9. წინამდებარე ნაშროში აღწერილია საბერძნეთის კვლევების ეროვნული ცენტრის 

ფიზიკური ქიმიის ინსტიტუტთან და ათენის უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტთან 

ერთად განხორციელებული გამოკვლევების შედეგები  ასიმეტრიულ კატალიზის 

მიმართულებით. შესწავლილი იქნა პროქირალური კეტონების ენანტიოსელექტიური 

გარდაქმნები ბეტა ამინო სპირტებით მოდიფიცირებული ბორანისა და ბორაზანის 

ტიპის კატალიზატორებით. 

12. The influence of the environment on the proton transfer between nucleotide bases has crucial 
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importance for denaturation and mutation processes in DNA. For quantitative description of these 
processes, activation (ΔE#) and reaction (ΔE) energies of the proton transfer as well as lactam-lactim 
(KT LL) and amino-imino (KT AI) tautomeric equilibrium constants by the quantum-chemical DFT 
method are calculated. It is shown that decrease in the environment polarity (Er) due to mixing of 
ethanol with water (solvatochromic effect) leads to a decrease in the activation energy of the proton 
transfer and to an increase of the mutation frequency (vm), and at the same time to the tendency of 
DNA to denaturation. Hence, energy and kinetic characteristics of the proton transfer may be used 
for quantitative estimation of a solvatochromic effect in DNA. The validity of the solvatochromic 
effect is confirmed by the bathochromic shift of the DNA absorption band in the UV spectrum. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

n. labartyava დარიშხანის გამორეცხვის 

დინამიკა მისი სულფიდური 

მადნების ნამწვებიდან. 

6-7 ivnisi, 2013, ქუთაისი.   
 

2 jumber kereseliZe დნმ-ში პროტონის გადატანის 

პროცესზე გარემოს გავლენის 

ქვანტურ-ქიმიური 

მოდელრება 

ბუნებრივი და სინთეზური 

ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებები. მეორე 

სამეცნიერო კონფერენცია.   

25-26 ნოემბერი, 2013 

თბილისი 

moxsenebaTa anotaciebi 

2.ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით (DFT-Densiry Function Theory) აღწერილია დნმ-ში პროტონის 

გადატანაზე გარემოს გავლენა. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ გარემოს პოლარობის შემცირება იწვევს 

პროტონის გადატანის ალბათობის გაზრდას, მაშინ როდესაც მჟავე არეში პროტონის გადატანა 

ფერხდება. ამას გარდა არსებობს შესაძლებლობა, რომ ადენინ-თიმინის წყვილში NaOH - ის  

თანაობისას წარმოიქმნას წყალბადური ბმის მსგავსი, ე.წ. ხიდური კავშირი (bridge). 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 B. Chankvetadze About Some Unusual 
Observations in Separation of 
Enantiomers in HPLC with 
Polysaccharide-based Chiral 
Selectors 

9-th Balaton Symposium on High 
Performance Separation 
methods, September 4-6, 2013, 
Siofok, Hungary 

2 B. Chankvetadze Recent Developments in 
Enantioseparations Using 
Capillary Electromigration 

29-th International Symposium on 
MicroScale Bioseparations, March 
10-14, 2013, Charlotesville, VA, 
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Techniques USA 

3 B. Chankvetadze 
 

About some unusual findings in 
HPLC separation of enantiomers 
with polysaccharide-based chiral 
stationary phases 
 

XXXVI Symposium on 
Chromatographic Methods for 
Investigation of Organic 
Molecules, June 5-7, Katowize-
Kszyrk, Poland 
 

4 B. Chankvetadze Recent Developments on HPLC 
separation of chiral drugs with 
polysaccharide-based chiral 
selectors 

24th International Symposium on 
Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis (PBA 2013) Bologna, 
Italy, June 30 – July 3, 2013 

5 B. Chankvetadze Recent studies on enantiomer 
separation mechanisms in 
capillary electromigration 
techniques 

20-th International Symposium on 
Electro- and Liquid-phase 
Separation Techniques, October 
6-9, 2013, La Laguna, Canary 
Islands, Spain 

6 B. Chankvetadze On the effect of basic and acidic 
additives on the separation of the 
enantiomers of some chiral beta-
blockers with polysaccharide-
based chiral selectors and polar 
organic mobile phases 

25-th International Symposium on 
Chirality, July 7-10, 2013, 
Shanghai, China 

7 L. Chankvetadze Comparative Separation of 
Enantiomers of FMOC-amino 
acids Using Totally Porous and 
Core-Shell Type Polysaccharide-
based Chiral Stationary Phases in 
Nano-LC and Capillary 
Electrochromatography 

29-th International Symposium on 
MicroScale Bioseparations, March 
10-14, 2013, Charlotesville, VA, 
USA 

8 M. Gumustas Application of Novel Core-shell 
Type Polysaccharide-based Chiral 
Stationary Phases for Separation 
of Enantiomers in Nano Liquid 
Chromatography and Capillary 
Electrochromatography 

29-th International Symposium on 
MicroScale Bioseparations, March 
10-14, 2013, Charlotesville, VA, 
USA 

9 A. Ghibradze Enantioseparation of Chiral 
Phenoxy Acid Derivatives Using 
Polysaccharide Based Chiral 
Stationary Phase under Polar 
Organic Mobile Phase Conditions 

24th International Symposium on 
Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis (PBA 2013) Bologna, 
Italy, June 30 – July 3, 2013 

10 A. Gogolashvili Enantioseparation of FMOC-
Amino Acids Using Polysaccharide 
Based Chiral Stationary Phases 
under Polar Organic Mobile Phase 
Conditions 

24th International Symposium on 
Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis (PBA 2013) Bologna, 
Italy, June 30 – July 3, 2013 
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11 
 

L. Chankvetadze Enantioseparation of Chiral 
Antimycotic Drugs by HPLC  with 
Polysaccharide-Based Chiral 
Columns and Polar Organic 
Mobile Phases with Emphasis on 
Enantiomer Elution Order 

24th International Symposium on 
Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis (PBA 2013) Bologna, 
Italy, June 30 – July 3, 2013 

12 M. Gumustas HPLC separation of enantiomers 
of chiral b-agonist derivatives on 
polysaccharide-based chiral 
columns 

20-th International Symposium on 
Electro- and Liquid-phase 
Separation Techniques, October 
6-9, 2013, La Laguna, Canary 
Islands, Spain 

13 Manoni Kurtanidze, Tinatin 

Butkhuzi, Rusudan Chaladze, 

Manuchar Gvaramia, Nino 

Lominadze and Marina Rukhadze.  

Investigation of Nonionic 
Additives on the Structural 
Changes of Water Droplets 
Encapsulated in the AOT Reverse 
Micelles.  

27-th ECIS Conference, 1-6 
September, Sofia, Bulgaria 

 
14 

 
M.Kurtanidze, T. Butkhuzi, 

N.Kokiashvili, M. Rukhadze.  

 
Study of structural changes of 
water confined in the Brij-30 

reverse micelles by instrumental 
methods. 

 
5-th International Workshop in 
Viscoplastic Fluids : From Theory 
to Application, 18-21 November 
2013, Rueil-Malmaison (France) 
 

15 Jumber Kereselidze Quantum-Chemical Modeling 

of the Tendency of DNA to 

Denaturation        

11th European Conference on 
Computational Biology, 9-12 

September 2012, Congress Center 
Base, Switzerland, F54 

moxsenebaTa anotaciebi 

15. The influence of the environment on the proton transfer between nucleotide bases has crucial importance 
for denaturation and mutation processes in DNA. For quantitative description of these processes, activation 
(ΔE#) and reaction (ΔE) energies of the proton transfer as well as lactam-lactim (KT LL) and amino-imino (KT AI) 
tautomeric equilibrium constants by the quantum-chemical DFT method are calculated. It is shown that 
decrease in the environment polarity (Er) due to mixing of ethanol with water (solvatochromic effect) leads to 
a decrease in the activation energy of the proton transfer and to an increase of the mutation frequency (vm), 
and at the same time to the tendency of DNA to denaturation. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

enantiomeruli narevebis 
dayofis fiziko-qimiuri 
meqanizmebis kvleva 
kapilarul 
eleqtroforezis meTodiT 

beJan WankvetaZe ბეჟან ჭანკვეტაძე, შორენა 

სამაკაშვილი, ლალი 

ჭანკვეტაძე და კოლეგები 

უცხოეთიდან 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

ეს თემა არის ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის მიმართულებისა და ფიზიკური და 

ანალიზური ქიმიის ინსტიტუტის მრავალწლიანი თემატიკა. 

მიმდინარე წელს დასრულებული და გამოქვეყნებული სამუშაოების ანოტაციები 

მოცემულია ქვემოთ შესაბამისი პუბლიკაციების ანოტაციების სახით. 
2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 

 

enantiomeruli narevebis 
dayofis fiziko-qimiuri 
meqanizmebis kvleva 
siTxuri qromatografiis 
meTodiT 

ბეჟან ჭანკვეტაძე 

ბეჟან ჭანკვეტაძე, ნინო 

თაყაიშვილი, ანტონინა 

მსხილაძე, ლალი ჭანკვეტაძე, 

მარინა ქარჩხაძე, იზაბელა 

გიუაშვილი, იზა 

მათარაშვილი, ნატალია 

ოკუჯავა, დოქტოპრანტები, 

მაგისტრები, ბაკალავრები და 

კოლეგები უცხოეთიდან 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ეს თემა არის ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის ქვემიმართულებისა და ფიზიკური და 

ანალიზური ქიმიის ინსტიტუტის მრავალწლიანი თემატიკა. 

მიმდინარე წელს დასრულებული და გამოქვეყნებული სამუშაოების ანოტაციები მოცემულია 

ქვემოთ შესაბამისი პუბლიკაციების ანოტაციების სახით. 
3 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

შებრუნებული ტიპის 

მიკროემულსიების კვლევა 

ინსტრუმენტული  

მეთოდებით 

ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი მ.რუხაძე 

მ.კურტანიძე, თ.ბუთხუზი, 

მ.გვარამია, ნ.ქოქიაშვილი, 

მ.ალექსიშვილი, 

გ.ბეზარაშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

გასული 2012 წლის განმავლობაში კვლევის ძირითად მიზნებს წარმოადგენდა: 

შებრუნებული მიკროემულსიის მიკროგარემოს კვლევა მოლეკულური სინჯების 

გამოყენებით ულტრაიისფერი-ხილული, ინფრაწითელი, პროტონულ მაგნიტური 

რეზონანსული სპექტროსკოპიული და შებრუნებული მიცელური ქრომატოგრაფიული 

მეთოდებით.  

ნატრიუმის ბის (2-ეთილჰექსილ) სულფოსუქცინატის (AOT)-ის შებრუნებული მიცელების 

მიკროგარემო გამოკვლეულია ინფრაწითელი, პროტონულ მაგნიტური რეზონანსული და 

ულტრაიისფერი-ხილული სპექტროსკოპიული მეთოდებით, აგრეთვე წყალი-ზეთში 

მიკროემულსიური ქრომატოგრაფიის მეთოდით. შესწავლილია  სტრუქტურის 

მომაწესრიგებელი და სტრუქტურის დამრღვევი არაიონური დანამატების გავლენა 

შებრუნებული მიცელების მიკროგარემოზე. როგორც პროტონულ მაგნიტურ რეზონანსულმა 

გამოკვლევებმა აჩვენა, ქიმიური წანაცვლებების მნიშვნელობები ქაოტროპული შარდოვანას 

თანაობისას განსხვავებულია, ვიდრე მათი მნიშვნელობები კოსმოტროპული გლუკოზის 
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დანამატების შემთხვევაში. შებრუნებული მიკროემულსიის წყლის გულის სტრუქტურული 

ცვლილებების წყლის შემცველობაზე დამოკიდებულების კვლევა  ინფრაწითელი 

სპექტროსკოპიის გამოყენებით 3000-3800 სმ-1 უბანში სტრუქტურის მომაწესრიგებელი და 

სტრუქტურის დამრღვევი არაიონური დანამატების თანაობისას წყლის გულში მიანიშნებს, 

რომ შარდოვანა ხელს უწყობს თავისუფალი წყლის ფრაქციის ზრდას.  კოსმოტროპული და 

ქაოტროპული არაიონური დანამატების  გავლენის შესწავლამ  ულტრაიისფერ-ხილული 

სპექტროსკოპიის  და წყალი-ზეთში ქრომატოგრაფიული მეთოდებით აჩვენა მოლეკულური 

სინჯის ორთო-ნიტროანილინის (o-NA) შებრუნებულ მიცელებთან შეკავშირების 

კონსტანტებზე და მოდელურ ნივთიერებათა შეკავების ფაქტორებზე მათი განსხვავებული 

გავლენა.   

 

4 
samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

ტრი–იზობუტილარსენიტის 

ეთილენგლიკოლით 

გადაეთერების  კინეტიკის 

შესწავლა 

ასისტენტ–პროფესორი 

გ.ბეზარაშვილი 

ქიმ. დოქ.  კ. სულაბერიძე,  

ქიმ.მეცნ.დოქტორი 

გ.ბეზარაშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

      შესრულდა ტრი–იზობუტილარსენიტის ეთილენგლიკოლით  გადაეთერების კინეტიკური 

ექსპერიმენტის შედეგების დამუშავება. ექსპერიმენტი ჩატარებული იყო  ეთერის სიჭარბის 

პირობებში. ქიმიური  გარდაქმნის სიღრმე ისაზღვრებოდა თანაური პროდუქტის (იზობუტილის 

სპირტის) გადადენის გზით. „იზოლაციის“ მეთოდით შეისწავლებოდა რეაქციის სიჩქარეზე 

გლიკოლის კონცენტრაციისა და ტემპერატურის ზეგავლენა.  შედეგების დამუშავებისათვის 

გამოყენებული იყო გრაფიკული დიფერენცირებისა და სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები. 

კინეტიკური მოდელის (დიფერენციალური განტოლების) ადეკვატურობა  შემოწმდა   ეილერის 

მეთოდის გამოყენებით. 

      დადგინდა  გადაეთერების რეაქციის, როგორც მოცემულ პირობებში მიმდინარე  მეორე რიგის 

პროცესის სიჩქარის მუდმივას ექსპონენტისწინა   მამრავლისა (A ) და აქტივაციის  ენერგიის  (E ) 

რიცხვითი მნიშვნელობები.  აღმოჩნდა, რომ ისინი საკმაოდ უახლოვდებიან  ტრი–

ბუტილარსენიტის გადაეთერების შესაბამის კინეტიკურ მონაცემებს: 

  A = 4 380   ლიტრი ● მოლი–1 ● წთ–1 

                                               E  = 9 500 კალორია● მოლი–1 
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ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმიის მიმართულება 

 

2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

q.m.d. profesori avTandil qoriZe 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 
1. q.m.d. profesori avTandil qoriZe, zogadi, araorganuli da 

metalorganuli qimiis mimarTulebis xelmZRvaneli. 

2. akad. doqt., Tea lobJaniZe, metalorganuli qimiis saswavlo-
samecniero laboratoriis gamge.  

3. oliko lekaSvili , metalorganuli qimiis saswavlo-samecniero 
laboratoriis laboranti. 
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

1. qristine giorgaZe, asistent profesori  
2. lali turiaSvili ,mimarTulebis maswavlebeli, doqtori  
3. guram jioSvili, zogadi da araorganuli qimiis  saswavlo-   
  samecniero laboratoriis laboranti  

 

 

q.m.d. profesori avTandil qoriZe 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

# avtori/ 
avtorebi 

krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

a. qoriZe Bbunebrivi da sinTezuri 
biologiurad aqtiuri 

nivTierebebi 

Tbilisi, 
saqarTvelos 

mecnierebaTa erovnuli 
akademia 

25-27 

Металлоорганическая химия – достижения и проблемы 
A.A. Коридзе 

       В докладе на примере результатов собственных исследований показаны возможности 
металлоорганической химии в области превращений органических соединений. Основой  
органической химии являются реакции разрыва и образования связей С-Н и С-С, и протеканию именно 
этих реакций в гомогенных условиях уделялось особое внимание. Изучение превращений 
углеводородных субстратов на кластерных карбонилах рутения, осмия, а позднее рения-золота, 
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позволило наблюдать интересные примеры активации связей С-Н, С-С и углерод-гетероатом  в 
чрезвычайно мягких условиях, открыть новые перегруппировки и получить новые типы комплексов. 
Этим работам предшествовало установление механизма  внутримолекулярного обмена  СО групп в 
кластерах M3(CO)12 (M=Ru, Os), проблемы, которая в литературе рассматривалась как неразрешимая. 
При  решении этой задачи нами впервые в химии  была применена спектороскопия ЯМР магнитного 
изотопа осмий-187. Другая важная проблема касалась  механизма стабилизации обладающих 
необычно высокой устойчивостью α-ферроценилкарбкатионов и родственных катионных комплексов. 
Здесь нами впервые в химии применена спектроскопия ЯМР железа-57. 
    Исследованные нами на раннем этапе реакции активации связей С-Н и С-С относились к 
стехиометрическим превращениям. Дальнейшие работы направлены на решение задач высокой 
международной значимости:  гомогенное каталитическое дегидрирование алканов и спиртов, с 
получением олефинов и водорода, соответственно. Алканы являются основными компонентами нефти 
и газа, однако в силу химической инертности, их превращение в более полезные соединения на 
гетерогенных катализаторах  требует применения очень жестких условий и не отличается 
селективностью. Поэтому гомогенное каталитическое дегидрирование алканов с образованием 
олефинов  является важнейшей  проблемой металлоорганической химии и катализа, в этой области в 
мире работают выдающиеся химики Нобелевского уровня. Созданные нами недавно иридиевые 
катализаторы нового поколения, т.н. пинцетные бис-фосфиновые комплексы на основе металлоценов, 
проявили беспрецедентную активность в дегидрировании  алканов. Мы также установили роль 
электронных и стерических свойства лигандов в  определении каталитической  активности иридиевых 
комплексов. Вопросам генерирования, хранения и транспортировки водорода в мире уделяется очень 
большое внимание, так как водород рассматривается в качестве энергоносителя будущего. При 
изучении дегидрирования спиртов мы не только открыли высокоэффективные системы для 
генерирования Н2, но также пролили существенный свет на механизм этой реакции.   
Дальнейший прогресс в области металлокомплексного катализа связан с разработкой лигандов нового 
типа, способных осуществлять  "кооперативное" с металлом  участие в катализе. Так, в реакции Н2 с 
катионным пинцетным комплексом рутения  на основе ферроцена, нами обнаружено 
гетеролитическое расщепление Н2 при  низкой температуре, с присоединением атомов Н к атому 
рутения и циклопентадиенильному кольцу пинцетного лиганда. Полученный катионный комплекс 
рассматривается как стабилизированная хелатированным атомом рутения модель ферроцениевого 
иона - "неуловимого" интермедиата реакции электрофильного замещения в ферроцене. 
Еще одной, очень важной областью применения  металлоорганических соединений является 
фармакохимия. Недавно выделенное в следовых количествах из морского организма Echinochalina 
bargibanti вещество As4O3(CH2)3 оказалось эффективным средством против лейкемии. Располагая 
богатым арсеналом синтетических методов металлоорганической химии,  мы провели  дизайн и 
приступили к синтезу полиарса-ферроценовых коньюгатов на основе тетраарсатетраоксаадамантанов 
типа As4O4(CHR)2  (R=H, CH3, C2H5).  Надеемся, что это новое направление также будет развиваться 
успешно и синтезированные  соединения   проявят полезные антираковые  свойства. 
 

2) ucxoeTSi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 
 

Alexey V. 
Polukeev,

  

Pavel V. 
Petrovskii, 

Alexander S. 
Peregudov,

  

Mariam G. 
Ezernitskaya, 

and Avthandil  
A. Koridze 

 

Dehydrogenation 
of Alcohols by 

Bis(phosphinite) 
Benzene  Based 

and  
Bis(phosphine)  
Ruthenocene 
Based Iridium 

Pincer 
Complexes. 

Organometallics, 
2013 

Organometallics  
32(4) 

 
 
 
 

ACS Publications, 
washington, DC 20036 

American Chemical 
Society. Imact Factor 4, 

145 

1000−1015 

Dehydrogenation of alcohols by three iridium pincer complexes, IrH(Cl)[2,6-

(tBu2PO)2C6H3]  (1), 

{IrH- (acetone)[2,6-(tBu2PO)2C6H3]}{BF4} (2), and IrH(Cl)[{2,5- 

(tBu2PCH2)2C5H2}Ru(C5H5)] (3), is reported, in both the presence and the absence 

of a sacrificial  hydrogen acceptor.Dehydrogenation of secondary alcohols proceeds in 

a catalytic mode with turnover numbers up to 3420 (85% conversion) 

for acceptorless dehydrogenation of  1-phenylethanol. Primary alcohols are readily 

decarbonylated 

even at room temperature to  give catalytically   inactive 16e  Ir−CO   adducts.  The 

mechanism of this 

transformation was studied in detail, especially for EtOH; new intermediates were 

isolated and characterized. 
 
 

akad. doqt., Tea lobJaniZe 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

Hg-1223 მაღალტემპერატურულ 

ზეგამტარში ფაზის ფორმირება-  

ზე და ზეგამტარულ თვისებებზე 

დარიშხანისა და სტიბიუმის 

შემცველი ნაერთების დოპირების 

გავლენის გამოკვლევა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ioseb mecxvariSvili 
 

ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტი,  #31/36 

guram dgebuaZe 
magda 

mecxvariSvili  
beJan bendeliani 
Tea lobJaniZe 

ANGARISHIS%20DOKUMENTEBI/pubs.acs.org/Organometallics
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Sb2O3 danamatiani  HgBa2Ca2Cu3Oy  nimuSebis  miRebis procesi ganxorcielda Semdegi 
meTodiT. 

HgO, BaO, CaCO3, CuO reagentebi iqna gamoyenebuli sakontrolo HgBa2Ca2Cu3Oy da Sb-
iT dopirebuli nimuSebis dasamzadeblad. 

reagentebi BaO, CaCO3, CuO da Sb2O3 proporciiT Ba:Ca:Cu:Sbx 2:2:3:X (x= x=0-0.14) 
gadaifqva da gamoiwva RumelSi. alundis tigelebSi (gansazRvrul temperaturaze da 
gansazRvruli droiT) fxvnilebis gamowvis Semdgom, moxda maTi dapresva tabletebis 
saxiT da kvlav gamowva RumelSi. Ggamomwvari tableti gadaifqva da HgO fxvnilTan 
erTad airia. miRebuli fxvnili daipresa tabletis saxiT da moTavsda kvarcis 
ampulaSi. kvarcis ampulidan amoiqaCa 10-4 tori haeri da daixura. Semdgom moxda misi 
gamowva RumelSi maRal temperaturaze. gamowvis Semdgom, miRebuli tabletis 
daJangbadeba moxda 300-600oC haerze RumelSi. 

1. miRebul nimuSebSi fazebis sisufTave Semowmda rentgenofazuri analizis (rfa) 
meSveobiT. 

2. kritikuli temperatura gaizoma amTviseblobis namdvili da warmosaxviTi 
nawilebis gazomvis Sedegad.  

3. kritikuli denebi gaizoma maRali harmonikebis meTodis gamoyenebiT. 
4. aradopirebul da dopirebul nimuSebSi magnituri velebisa da denebis 

gadanawilebis kvlevebi Catarda amTviseblobis namdvili da warmosaxviTi 
nawilebis da maRali harmonikebis gazomvis saSualebiT. 

შესწავლილ იქნა: 

1.არადოპირებული და Sb-ით დოპირებული ნიმუშების რენტგენოფაზური ანალიზი 

2. ამთვისებლობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

3. მაღალი ჰარმონიკების დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

4. კრიტიკული დენის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

5. მაგნიტური ველებისა და დენების განაწილება ნიმუშებში 

ჩვენმა კვლევებმა  გვიჩვენეს, რომ მცირე დოზით Sb-ით დოპირებულ ნიმუშში საგრძნობლად 

გაიზარდა კრიტიკული დენის სიმკვრივე 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

 

krebulebi 

# 
avtori/avtorebi 

krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Tea lobJaniZe 
ioseb mecxvariSvili 

guram dgebuaZe 

kavkasiis mesame 
saerTaSoriso simpoziumi 
polimerul da avangardul 

masalebSi 

Tbilisi. Tsu-s 
gamomcemloba 

gv. 50 

zol-gel meTodisa da polimerizaciiT HHg-fuZiani polikristaluri zegamtarebis 
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sinTezi 

Sol–gel Methods and Polymerization for Synthesized Hg-based Polycrystalline 
Superconductors 

Among all of the known high-Tc superconductors the Hg-based cuprate superconductors 
HgBa2Ca2Cu3Oy have the highest critical temperature Tc≈135K. This peculiar property makes 
the Hg-1223 phase as an invaluable material for its practical utilization. Preparation of Hg-ba  sed cuprate 
superconductors by the solid state reaction method are labor-consuming (expen  sive, multi-stage) also 
needed high temperature and long times for observation chemical 
homogeneity and chemical reactivity. We report the sol-gel methods for preparation Hg-based 
polycrystalline superconductors. The basic idea of sol–gel is to start from a solution of cations 
and to jellify it by polymerization. 
The synthesis of Ba2Ca2Cu3Oy is carried out by dissolving separately CaCO3, CuO in nitric 
acid and BaCO3 in acetic acid. The solutions are mixed afterward in the stoichiometric ratio. 
The cations Cu2+ in the solution are complex with addition of acid-EDTA: 
(H4Y)=[CH2N(CH2-COOH)2]2 and the pH was adjusted ≈3 just to dissolve completely the 
elements into a clear solution. To this solution were added acryl amide monomers, i.e., 
H2C=CHCONH2 and N,N’-methylenebisacrylamide. A few milligrams of a chemical initiator 
a,a’-azoisobutyronitrile, i.e., C8H12N4, was added to initiate the polymerization. The gel is 
then dried at 120 oC temperature for 12 h. The obtained precursor Ba2Ca2Cu3Oy is then mixed 
with HgO in nominal stoichiometric quantity. The resulting powder is pelletized and inserted 
in a quartz tube that is closed under vacuum. These pellets were sintered in furnace at 850 °C 
for 10 hours. The structure of the obtained materials was determined by XRD. Transition tem- perature was 
measured by ac susceptibility and high harmonic methods. Finally, we observed that, the sol–gel processing is 
efficient and very shortening the super- conducting phase formation times.   

 

 

 

2) ucxoeTSi 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Tea lobzhanidze 
Ioseb Metskhvarishvili 

Guram Dgebuadze 
B.G. Bendeliani 

 

11th European Conference on 

Applied Superconductivity. 

EUCAS-2013 

Genova, Italy,  p-564 
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Harmonic generation in Mo2S6I6 polycrystalline superconductor 

We have studied harmonic generation in the ultra-weak magnetic fields of bulk sample of the Mo6S6I2 
 polycrystalline superconductor. Dependence of the odd and even harmonics of magnetization on the dc magnetic 
field, amplitude of the ac magnetic field and temperature was investigated. We observe very high order of odd 
harmonics generated in H=0 and in H≠0. Even harmonics are not observed under 20 Oe magnetic fields. Also, our 
experiments show that the amplitudes of the odd harmonics do not depend on the magnitude of the dc field. 
Numerical results of our experiments have shown that the Bean critical state theoretical model is preferable for 
investigation of the sample.   

# avtori/avtorebi 
krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Tea lobzhanidze 
Ioseb Metskhvarishvili 

Guram Dgebuadze 
B.G. Bendeliani 

11th European Conference on 

Applied Superconductivity. 

EUCAS-2013 

Genova, Italy,  p-893 

Low ac field response of Bi-based superconductors with edition of Antimony oxide 

We are reporting the effects of the addition of Sb2O3 on the electric and magnetic properties of Bi-based high 
temperature superconductors. Samples with composition Bi1.7Pb0.3Ca2Sr2Cu3SbxOy (x=0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 
0.08; 0.10, 0.12) were prepared by the solid-state reaction method. These powders were first well mixed and 
grounded in an agate mortar. The powdered mixture was calcined in air at 800°C for 10 h. Calcined powders 
were grounded and recalcined at 810, 820, 830, 840°C and during 10 hours on each temperature powders were 
grinding again. Finally, powders were grounded and pressed to form of pellets with 10 mm diameter and 1.5 
mm thickness under a pressure of 900 MPa. These pellets were sintered in furnace at 850 °C for 20 hours in an 
air atmosphere. The structure of the obtained materials was determined by XRD. Ac susceptibility and high 
harmonic response of polycrystalline superconductors un-doped and Antimony-doped patterns were measured 
in the presence of small ac excitation field and dc magnetic field applied on them. Critical state models were 
used to explain the nonlinear magnetic response in polycrystalline superconductors and found that the low 
field odd harmonic response qualitatively reasonably well within the Anderson-Kim regime. Finally, we 
observed that, the presence of antimony oxide made the system more reactive and enhanced the kinetic of 
reaction, as well as the promotion of the high-Tc phase.   

 

 

d) statiebi 

# 
avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 
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gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

Tea lobzhanidze 
Ioseb Metskhvarishvili 

Guram Dgebuadze 
B.G. Bendeliani 

“Low Field ac Susceptibility 
and High Harmonics Studies 
in PbMo6S8 Polycrystalline 

Superconductor” 

v. 170 Journal of Low 
Temperature  Physics   

p-68–74 

anotaciebi 

The ac susceptibility and high harmonic response of polycrystalline PbMo6S8 superconductor are measured in the 

presence of small ac excitation field and dc magnetic field applied on it. Our experimental results could be 
explained by the classical Bean critical state model, when the current does not depend on the field and even 

harmonics are not observed. 
# avtori/ statiis saTauri, Jurnalis/ gamocemis gverdebis 
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avtorebi Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

krebulis nomeri adgili, 

gamomcemloba 

raodenoba 

1 

 

Tea lobzhanidze 
Ioseb 

Metskhvarishvili 
Guram Dgebuadze 

B.G. Bendeliani 

“Low ac field response of Bi-
based superconductors with 
edition of Antimony oxide”, 

miRebulia 
beWvdaSi 

 

Journal of physics: 
Conference Series 

 

anotaciebi  

We are reporting the effects of the addition of Sb2O3 on the electric and magnetic properties of Bi-
based high temperature superconductors. Samples with composition Bi1.7Pb0.3Ca2Sr2Cu3SbxOy 

(x=0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08; 0.10, 0.12) were prepared by the solid-state reaction method. These 
powders were first well mixed and grounded in an agate mortar. The powdered mixture was calcined in 

air at 800°C for 10 h. Calcined powders were grounded and recalcined at 810, 820, 830, 840°C and 
during 10 hours on each temperature powders were grinding again. Finally, powders were grounded 
and pressed to form of pellets with 10 mm diameter and 1.5 mm thickness under a pressure of 900 

MPa. These pellets were sintered in furnace at 850 °C for 20 hours in an air atmosphere. The structure 
of the obtained materials was determined by XRD. Ac susceptibility and high harmonic response of 

polycrystalline superconductors un-doped and Antimony-doped patterns were measured in the 
presence of small ac excitation field and dc magnetic field applied on them. Critical state models were 

used to explain the nonlinear magnetic response in polycrystalline superconductors and found that the 
low field odd harmonic response qualitatively reasonably well within the Anderson-Kim regime. Finally, 
we observed that, the presence of antimony oxide made the system more reactive and enhanced the 

kinetic of reaction, as well as the promotion of the high-Tc phase.   
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I statiis anotacia 

ალუმინის ჰიდროქსიდების ან ალუმინის ოქსიდის არამდგრადი შუალედური ფაზების 

თანდათანობითი გახურებით 1200oC ზევით მიიღება თერმოდინამიკურად სტაბილური α-

Al2O3, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების 

კერამიკების მისაღებად.  დაბალ ტემპერატურაზე ტრანსფორმირებa ganxorcielda α-

Al2O3-ის კრისტალების წინასწარი შეტანiT  სინთეზისis procesSi (პრეკურსორების 

დაშლის, ჰიდროლიზის, გაშრობა-გახურებისა და გამოწვისas) საწყის პრეკურსორებად 

გამოყენებულ იქნა ალუმინის ნიტრატი,  ალუმინის ალკოქსიდები, დამჟანგველები და 

ორგანულ-არაორგანული გელების წარმომქნელი ბიფუნქციონალური ნაერთები. 

დადგენილია, რომ ალუმინის ნიტრატისა და შარდოვანას ურთიერთქმედებისას 

მეტალური ალუმინის ფხვნილის დამატებისას ადგილი აქვს ამორფული ალუმინის 

ოქსიდის წარმოქმნას, რომლის გამოწვით ჰაერზე 8000C-ზე (2 სთ) წარმოიქმნება α-Al2O3. 

ფხვნილებისა და მისგან მიღებული კორუნდის ნაკეთობების მიკროსტრუქტურა 

შესწავლილია ოპტიკური  და ელექტრონული მასკანირებელი მიკროსკოპებით (Nikon 

ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, Nanolab-7). მიკროსისალე განსაზღვრულია (DUH – 211S) 

ხელსაწყოზე. სინთეზირებული ფხვნილის მარცვლის ზომა დადგენილ იქნა (Analysette 12 

Dyna sizer) მეშვეობით.  ნიმუშების ფაზური ანალიზი ჩატარდა რენტგენულ 

დიფრაქტომეტრზე ДРОН-3M. თერმული ანალიზი (TG-DTG-DSC)  ჩატარებულია 

ხელსაწყოზე – Setsys Evolution (Setaram Tag 24). 
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 Kuchukhidze T.V., 
Archuadze T.N., 
Gabunia V.G., 
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Lekashvili O.I., 

Chedia R.V., 2014. 
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        -Al2O3 misaRebad gamoyenebul iqna მოდიფიცირებული polimer-

prekursoruli  da თვითგანვითარებადი ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია. sawyis 

prekursorebad gamoyenebul iqna ალუმინის ნიტრატი,  ალუმინის alkoqsidebi, 
damJangvelebi da organul-araorganuli gelebis warmomqneli bifunqcionaluri 
naerTebi (glikolebi, aminospirtebi, karboqsimJaveebi da sxv). organul-
araorganuli gelebi miRebulia aluminisa da organuli naerTebis 
homogenizaciiT 80-2000C da miRebuli masis karbonizaciiT sxvadasxva 
temperaturul reJimiT 300-8000C-ze. karbonizaciis Sedegad miiReba Savi fxvnili, 

romelic ZiriTadad -Al2O3-gan Sedgeba. Mmisi gadayvana -Al2O3 ganxorcielda 
haerze 1180-12000C-ze 2 saaTis ganmavlobaSi. sawyis sareaqcio narevSi 3-5% (mas) 

alfa-modifikaciis aluminis oqsidis damatebiT  fazaSi gadasvlis 

temperatura mcirdeba 120-1500C-iT. zol-gel meTodiT amoniumis nitratisagan -
Al2O3 miiReba 800-11000C. nawilobrivad hidrolizirebuli aluminis 
izopropoqsidis gelisa da Aaluminis nitratis urTierTqmedebiT 400-5000C-ze 

miRebulia - da -Al2O3 modifikaciis aluminis oqsidebi, romlebic xasiaTdebian 
firfitovani aRnagobiT. Ffxvnilebi mikrostruqtura Seswavlilia optikuri  da 
eleqtronuli maskanirebeli mikroskopebiT (Nikon ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, 

Nanolab-7). fxvnilis marcvlis zoma dadgenil iqna (Analysette 12 Dyna sizer) 
meSveobiT.  nimuSebis fazuri analizi Catarda rentgenul difraqtometrze 
ДРОН-3M. Termuli analizi (TG-DTG-DSC)  Catarebulia xelsawyoze – Setsys Evolution 
(Setaram Tag 24). 

 

asistent profesori qristine giorgaZe 
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# avtori/avtorebi 
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saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

m. kikaliSvili 
q. giorgaZe 

laboratoriuli  
praqtikumi 
araorganul 

qimiaSi 

quTaisi 
akaki wereTlis 
saxelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba 

380 

anotacia 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia I kusis studentebisaTvis qimiis specialobiT. igi 
Sedgenilia araorganuli qimiis  silabusis mixedviT. saxelmZRvaneloSi silabusiT 

gaTvaliswinebuli yvela Tavs Seesabameba mravalricxovani eqsperimentuli masa 
Tavisi kiTxvebiT da savarJiSoebiT. 
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 N. LEKISHVILI 
 G. JIOSHVILI,  
KH. BARBAKADZE, 
 L. TURIASHVILI,  
K. GIORGADZE,  
M. RUSIA  
Z. LOMTATIDZE 

Study of Arsenic-
Containing Borates 

Based on 
Transformation 

Products of 
Industrial Waste 
Asian Journal of 

Chemistry;    

Vol. 25, No. 10 
(2013), 

India, Gharaibad, 
Chemical 
Publishing Co, 
Impact Factor 
0.253 

 

5816-5818 

anotacia 

The novel arsenic-containing borates have been synthesized and studied. The composition and structure 

of the synthesized compounds have been established by physico-chemical analysis, IR, NMR and Mass 

spectral studies. Preliminary virtual (theoretical) bioscreening of synthesized compounds have been 

carried out. Biocide properties of obtained compounds were also determined. 

 

 

 

 

 

zogadi da araorganuli qimiis laboratoria 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli _ qimiis doqtori  
                                               maia rusia 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba _ 

1. mixeil gverdwiTeli, qimiis mecnierebaTa doqtori; 
2. nodar lekiSvili, qimiis mecnierebaTa doqtori; 
3. zurab faCulia, qimiis mecnierebaTa doqtori; 
4. giorgi CaCava, qimiis doqtori; 
5. xaTuna barbaqaZe, qimiis doqtori; 
6. irine laferaSvili.  

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

„დარიშხანშემცველი 

წარმოების ნარჩენების 

გაუვნებლობა და მათგან 

სასაქონლო პროდუქცი-

ის მიღება” 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

maia rusia mixeil gverdwiTeli, 

giorgi CaCava,  

irine laferaSvili, 

nikoloz WavWaniZe. 

dasrulebuli proeqtis (II-III etapis) Sedegebi (anotacia) 
პროექტი ეხება საქართველოში რაჭის და ცანის სამთო-ქიმიური ქარხნების, ასევე რუსეთიდან (ურალი, 

ნოვოსიბირსკი) დარიშხანის მისაღებად ჩამოტანილ ფერად და კეთილშობილი მეტალების წარმოების 

ნარჩენებს, მათ გადამუშავებას და ამ ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქციის მიღებას.  

დარიშხანშემცველი წარმოების ნარჩენების გაუვნებლობა-უტილიზაცია დღეისათვის ერთ-ერთი 

გლობალური პრობლემაა. ფერადი და ძვირფასი მეტალების წარმოების ასეთი ნარჩენები მსოფლიოში 

მილიონობით ტონა გროვდება, რაც იწვევს გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის მკვეთრ გაუარესებას. 

დარიშხანის წარმოების ნარჩენები საქართველოში ძირითადად თავმოყრილია რაჭის და ცანის სამთო-

ქიმიური ქარხნების ტერიტორიაზე. ჩვენ საფუძვლიანად შევისწავლეთ ეს ნარჩენები, ასევე რუსეთიდან, 

კერძოდ ურალიდან და ნოვოსიბირსკიდან შემოტანილი ფერადი და კეთილშობილი მეტალების 

დარიშხანშემცველი  წარმოების ნარჩენები, როგორც გამოსავალი მასალა დარიშხანშემცველი   ნაერთების 

მისაღებად. 

ხსენებული ნარჩენები გამოყენებულ იქნა შუალედურ პროდუქტად გამოსავალი ნივთიერებების 

მისაღებად. კერძოდ, ისინი დავამუშავეთ ნაჯერი რიგის ერთატომიანი სპირტებით ROH-ით, სადაც R= С4Н9, 

С5Н11, იზო-С5Н11 ან С6Н13 აზეოტროპული შრობის მეთოდით. ეს პროცესი ეფუძნება მკვეთრად გამოხატულ 

შერჩევით რეაქციას - ნარჩენებიდან სპირტებთან რეაქციაში შედის მხოლოდ დარიშხანის ოქსიდები ან 

შესაბამისი მჟავები, ხოლო თანმდევი პროდუქტები რჩება რეაქტორის ფსკერზე შლამის სახით. რეაქციის 

შედეგად მივიღეთ მაღალი კონდიციის დარიშხანოვანი მჟავას ეთერები. ეს უკანასკნელნი კი, როგორც 

ყველა რთული ეთერი წყალხსნარებში ადვილად ჰიდროლიზდება თეთრი დარიშხანისა და შესაბამისი 

სპირტის წარმოქმნით. მიღებული სპირტი კვლავ იქნა გამოყენებული ექტრაგენტად, ე.ი. პროცესი უწყვეტ 

და ამასთან ციკლურ ხასიათს ღებულობს.  

დარიშხანოვანი მჟავას ეთერები გამოვიყენეთ მთელი რიგი ახალი დარიშხანშემცელი პრეპარატების 

მისაღებად: ჩვენს მიერ პირველად მიღებულ იქნა ბარიუმის ჰიდროარსენატი, სტრონციუმის 

ჰიდროარსენატი, მაგნიუმ-ამონიუმის არსენატი, რომლებსაც დიდი გამოყენება აქვთ სახალხო მეურნეობისა 

თუ მრეწველობის სხვადასხვა დარგში. 

 
IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 

 

d) statiebი 

# 
avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis
/ 

krebuli

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob

gverdebi
s 

raodenob
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s nomeri a a 

1. 

 

K. Kupatadze, 
M. Rusia,  
M. Gverdtsiteli 

Mathematical-chemical 
investigation of arsenic (III) 
halides with the scope of ANB-
matrices method. 
saqarTvelos mecniere-
baTa erovnuli akademiis 
macne. 
qimiis seria. 

2013,  
t. 39.  
#3-4. 

Tbilisi 155-156 

2. g. CaCava,  
m. rusia,  
l. lobJaniZe,  
m. gverdwiTeli. 

dariSxanis qvejgufis 
elementebis maTematikur-
qimiuri gamokvleva. 
saqarTvelos mecniere-
baTa 
erovnuli akademiis macne. 
qimiis seria.  

2013,  
t. 39. 
#3-4. 

Tbilisi 153-154 

3. n. lekiSvili,  
m. rusia,  
z. faCulia da 
sxvebi. 
 

zogierTi azotSemcveli 
difunqciuri ligandis d-
metalebTan kompleqs-
warmoqmnis unaris da bi-
oaqtiurobis Teoriuli 
gamokvleva. 
saqarTvelos mecniere-
baTa erovnuli akademiis 
macne. 
qimiis seria.  

2013,  
t. 39.  
#3-4. 

 147-152 

4. izolda 
didbariZe, nodar 
lekiSvili, 
maia rusia, xaTuna 
barbaqaZe,  
zurab 
faCulia 

dariSxanSemcveli 
warmoebis narCenebi, 
rogorc materialuri 
resursi axali naerTebis 
misaRebad. saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli 
akademiis macne. qimiis se-
ria. 

2013,  
t. 39.  
#3-4. 

 140-146 

anotaciebi 

1. Mathematical-cjemical investigation of arsenic (III) halides with the scope of ANB-matrices method. 

maTematikur-qimiurad Seswavlilia dariSxanis(III) halogenidebi rnb-matricebis 
meTodis farglebSi. agebulia da gamokvleulia oTxi korelaciuri gantoleba. 
korelaciebi damakmayofilebelia. 

2. dariSxanis qvejgufis elementebis maTematikur-qimiuri gamokvleva 

agebulia `korelacia-Tvisebebi~-s tipis korelaciuri gantoleba dariSxanis 
qvejgufis elementebis hidridebisaTvis rnb-matricebis meTodis farglebSi. 
Teoriulad gamoTvlilia Seabamisi maxasiaTeblebis mniSvnelobebi H3Bi-saTvis. 

3. zogierTi azotSemcveli difunqciuri ligandis d-metalebTan kompleqs-
warmoqmnis unaris da bioaqtiurobis Teoriuli gamokvleva 

Catarebulia azotSemcveli difunqciuri ligandebis _ 2-aminofenolis, 1,2-di-
aminobenzolisa da 1,2-N-N′-dimeTildiaminobenzolis d-metalebTan kompleqswarmoqmnis 
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unaris kvleva. gansazRvrulia maTi geometriuli maxasiaTeblebi, atomebze efeqturi 
muxtebi, eleqtronuli simkvrive da atomuri orbitalebis eleqtronebiT dasaxleba. 
dadgenilia, rom SerCeuli aminofenoli da diaminebi warmoadgenen bidentatur 
digandebs da d-metalebTan warmoqmnian korelaciur naerTebs xuTwevriani ciklis 
saxiT. Catarebuli iqna ligandebis virtualuri bioskriningi. 

4. dariSxanSemcveli warmoebis narCenebi, rogorc materialuri resursi axali naer-
Tebis misaRebad 

sinTezirebulia Zn(II), Cd(II), Hg(II), Cu(II), Ni(II) da Co(II)-is tetraTioarsenatebis(V) koordi-
naciuli naerTebi piridinTan zogadi formuliT [M(Py)4]3(AsS4)2. SemuSavebulia maTi 
sinTezis optimaluri pirobebi. miRebuli koordinaciuli naerTebis Sedgeniloba da 
aRnagoba dadgenilia elementuri da rentgenografiuli analizis da iw 
speqtroskopiuli meTodisa. Seswavlili iqna miRebuli koordinaciuli naerTebis 
Termolizis procesi 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebი 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

2) ucxoeTSi 

# 
   

1. მაია რუსია  

 

Bioactive Pyridine coordination 

compounds with some of d-metals of 

tetrathioarsenates (V) based on 

arsenic industrial waste. 

ICCE-21 Tenerife, Spain , July 21-27, 

2013. 

21st Annual International Conference 

on Composites or Nano Engineering. 

moxsenebaTa anotaciebi 

The use of arsenic industrial waste trans-formation products for obtaining of newcompounds with specific 

properties, under growing deficit conditions of raw materials not only will promote the elaboration of 

new,commercially interesting forms of correspon-ding compounds, but also will protect the environment 

from pollution by arsenic-con-taining waste. One of the most interesting ways of solution of this problem is 

obtaining new bioactive coordination compounds based on arsenic compounds separated from industrial 

waste. As it is known from literature, poly-element coordination compounds manifest a lot of interesting 

properties that gives possibility for their wide practical application. In recent years among these types of 

compounds the points of special interest provoke the complex compounds which contain 

tetrathioarsenate(V)groups along with nitrogen and d-metals. 
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მაკრომოლეკულების ქიმიის მიმართულება  

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. პროფ. ომარ მუკბანიანი 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

1. ქიმიის დოქტორი, ლაბორატორიის გამგე ელიზა მარქარაშვილი; 

2. ქიმიის დოქტორი, უფროსი ლაბორანტი იზაბელა ესართია; 

3. უფროსი ლაბორანტი, დოქტორანტი ნათია ჯალაღონია; 

4.  ლაბორანტი დონარი ოტიაშვილი; 

5. ქიმიის დოქტორი, თამარ თათრიშვილი; 

6. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯიმშერ ანელი; 

7. ქიმიის დოქტორი ვაჟა ცხოვრებაშვილი; 

8. ქიმიის დოქტორი ლეილა კალატოზიშვილი; 

9. ქიმიის დოქტორი ლალი ქემხაძე. 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

საკონფერენციო 

გრანტი 

#CF/16/6-450/13 

შ. რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ო. მუკბანიანი ო. მუკბანიანი,  

ჯ. ანელი, თ. თათ-

რიშვილი, ე. მარქარაშ-

ვილი, ნ. ჯალაგონია, დ. 

ოტიაშვილი, ი. ესართია 

და სხვა 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2013 წლის 1-4 სექტემბერს ჩატარდა მე-3 კავკასიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და 

პოლიმერულ მასალებში. ჩამოსული იყო 30 მდე მონაწილე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. 

გამოცემულია თეზისები იხილეთ საიტი:  http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
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ბ) სახელმძღვანელოები 
გ) კრებულები 
დ) სტატიები 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

Editors Francois Kajzar, 

Eli M. Pirse, Nokolai A. 

Turovski, Omari. V. 

Mukbaniani. Reviewers 
and Advisory Board 
Members: A. K. Haghi, 
PhD, and Gennady E. 
Zaikov, DSc 

Key Engineering 

Materials Volume II. 

Interdisciplinary 

Concepts and Research 

Tailor & Francis Group 450 

წიგნში თავმოყრილია და წარმოდგენილია ინფორმაცია ახალი მოწინავე პოლიმერული 

მასალების მიღების, კვლევის და გამოყენების მიმართულებით. 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

გ) კრებულები 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

E. Markarashvili, T. 
Tatrishvili, and N. Koiava, 
A. Berlin, G. Zaikov, J. 
Aneli, and O. Mukbaniani 

Chemistry and Physics of 
Complex Materials 
Concepts and Appli-
cations, Editors: Maria 
Editors: Maria 
Rajkiewicz, PhD Wiktor 
Tyskiewicz, PhD Zbigniew 
Wertejuk, PhD 

2013,USA 395 

ნაშრომში წარმოდგენილია სილიციუმთან მდგომი ეპოქსიდური ჯგუფების შემცველი  

პოლიმერების სინთეზის, ქიმიური გარდაქმნის და მასალების მიღების შესაძლებლობები.  

 

დ) სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებუ-

ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

O. 
Mukbaniani, 

”Siloxane 
Oligomers with 

v.328, issue 1, 2013 p. 25-37  

http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895741#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895741#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895741#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895741#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895741#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895604#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895604#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895604#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895604#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895604#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781926895604#bios
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J. Aneli, I. 
Esartia, T. 

Tatrishvili, E. 
Markarashvili, 

Natia 
Jalagonia 

Epoxy Pendant 
Groups” 

Macromolec. 
Symposia, 

O. 
Mukbaniani, 
K. Koynov, J. 

Aneli, T. 
Tatrishvili, E. 

Markarashvili, 
M. 

Chigvinadze. 

“Solid Polymer 
Electrolyte 
Membranes 
Based on 
Siliconorganic 
Backbone”. 
Macromolec. 
Symposia, v.328, 
issue 1, p. 38-44, 
2013. 

, v.328, issue 1, 2013 p. 38-44,. 
 

 

1. სტატიაში განხილულია სავარცხლის მაგვარი სილოქსანური პოლიმერების მიღების 

რეაქციები ეპოქსიდური ჯგუფებით გვერდით ჯაჭვში. ციკლოტეტრასილოქსანური 

ნაერთების პოლიმერიზაციის რეაქციებით. ჩატარებულია პოლიმერანალოგიური 

გარდაქმნის რეაქციები. შესწავლილია მიღებული პოლიმერების შედგენილობა და 

სტრუქტურა. 

2. ჩატარებულია ხაზოვანი მეთილჰიდრიდსილოქსანის მიერთების რეაქციები 

ალილბუტირატთან და ვინილტრიეთოქსისილანთან პლატინის კატალიზატორების 

თანაობისას და მიღებულია სავარცხლის მაგვარი პოლიმერები. ჩატარებულია 

პოლიმერების დოპირება ლითიუმის ტრიფლატით და ზოლ-გელური რეაქციით 

მიღებულია მყარი პოლიმერ ელექტროლიტები. შესწავლილია მიღებული მემბრანების 

ელექტროგამტარობა  

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

3 
 

 

ჯ.ნ. ანელი, ო.ვ. მუკბანიანი, 

ე.გ. მარქარაშვილი, 

  

 

 

სილიკონური რეზინების 

ელექტროგამტარი და  მექა-

ნიკური თვისებების მოდი-

ფიცირება სინერგული   

ეფექტის გამოყენებით. 

ა. წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 80 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

„ინოვაციური ტექნოლოგიები 

და თანამედროვე მასალები“. 

ქუთაისი 6-7 ივნისი, 2013, გვ. 
283-285.  

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებაა პოლიმერების წარმოქმნისა და მათი 

მოდიფიკაციის პროცესების შესწავლა. ამ მიზნით მიმდინარეობს მეცნიერული მუშაობა თემაზე: 

„სხვადსხვა აგებულების სილიციუმ და სილიციუმელემენტორგანული ოლიგომერებისა და 

პოლიმერების საფუძველზე წინასწარდასახული თვისებების კომპლექსით აღჭურვილი 
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პოლიმერული მასალების მიღება“. კვლევების შედეგად სინთეზირებულია ციკლოხაზოვანი, 

სპიროციკლური, კიბისებური, „მძვისებური“ და სხვა აღნაგობის ახალი 

პოლიორგანოსილოქსანები.  
ამ მიმართულებაზე მიღებული ოლიგოეპოქსიორგანოსილოქსანებისაგან მზადდება კომპოზიციები, 

რომლებიც  გამოყენებიან, როგორც მწებავი და მაჰერმეტიზებელი შედგენილობები.  

 

2) უცხოეთში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

N. Jalagonia, I. Esartia, E.Mar-
karashvili, T.Tatrishvili, J. Aneli, 
L.Kalatozishvili, O. Mukbaniani. 

“Polymer Electrolyte Membranes 
on the Basis of Methylsiloxane 
Polymers with Cyanoacetate Side 
Groups”.  

Abstrats of communications of 
3rd International Caucasian 
Symposium on Polymers and 
Advanced Materials. 
Tbilisi, Georgia 1-4 September, 
2013, p. 55.  
http://www.tsu.edu.ge/icsp3/ABSTR
ACTS.pdf 

2 N. Jalagonia, I. Esartia, T.N. 
Tatrishvili, K. Koynov, O.V. 
Mukbaniani.  

“Comb Type Methylsiloxane 
Block-copolymers”. 

3rd International Caucasian 
Symposium on Polymers and 
Advan-ced Materials Tbilisi, 
Georgia 1-4 September, 2013, p. 
82. 
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRA
CTS.pdf 
 

3 

 

 

 

J. Aneli, E. Markarashvili, T. 
Tatrishvili, M. Chigvinadze, O. 
mukbaniani. 

,,Obtaining and In-vestigation of 
Polymer Electrolytes on the basis 

of Siliconorganic Polymers” 

”. Abstrats of communications of 
3rd International Caucasian 
Symposium on Poly¬mers and 
Advanced Materials. Tbilisi, 
Georgia 1-4 September, 2013, p. 
9. 
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRA
CTS.pdf 

4. . L.G. Shamanauri, J.N. Aneli, and 
L.G. Kiphiani, O.V. Mukbaniani. 

“Composites Based on Epoxy 
Resin and Modified Filler” 

Abstrats of communications of 
3rd International Caucasian 
Symposium on Polymers and 
Advanced Materials. Tbilisi, 
Georgia 1-4 September, 2013, p. 
10. 
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRA
CTS.pdf 

5. . O. Mukbaniani, J. Aneli, E. 
Markarashvili, T. Tatrishvili 

,,Synthesis and Investigation of 
Pro¬per-ties of Comb-type 

Organosilicon Polymers for Solid 
Polymer Electrolyte Membranes”. 

Abstrats of communications of 
3rd International Caucasian 
Symposium on Polymers and 
Advanced Materials. Tbilisi, 
Georgia 1-4 September, 2013, p. 
62. 
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRA

http://www.tsu.edu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.edu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
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CTS.pdf 

6. M. Iskakova, E. Markarashvili, О. 
Mukbaniani. 

,,Composites on the Basis of 
Glycidoxygroup Containing 

Phenylsilsesquioxanes”. 

Abstrats of communications of 
3rd International Caucasian 
Symposium on Polymers and 
Advanced Materials. Tbilisi, 
Georgia 1-4 September, 2013, p. 
93. 
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRA
CTS.pdf 

7. I.G. Esartia, N.T. Jalagonia, T.N. 
Tatrishvili, E.G. Markarashvili, J.N. 

Aneli, O.V. Mukbaniani     

„A new polysiloxane based cross-
linker for solid polymer 

electrolytes. 

9th International Symposium on 
Polyimides and High Performance 
Polymers & Materials, June 3-5, 
2013, P12. 
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRA
CTS.pdf 

8. T. Tatrishvili, O. Mukbaniani Combtype methylsiloxane 
oligomers with various ester side 

groups. 

Frontiers in Polymer Science, in 
association with the journal 
Polymer. Spain, Sitges, 21-23 
May, 2013, P1.96. 
http://www.frontiersinpolymersci
ence.com/resources/downloads/
Poster%20program_2013.pd 

9 E.G. Markarashvili, T.N. Tatrishvili, 
J.N. Aneli, M.J.M. Abadie, O.V. 

Mukbaniani   

  Siloxane based polymer 
electrolytes with 

propylacetoacetate pendant 
groups 

9th International Sym-posium on 
Polyimides and High Performance 
Polymers & Materials, June 3-5, 
2013, P13. 

10 E. Markarashvili, T. Tatrishvili, and 
N. Koiava, A. Berlin, G. Zaikov, J. 

Aneli, and O. Mukbaniani. 

Composite Materials on the Basis 
of Epoxy Containing Organosilicon 

Compounds. 

Chemistry and Physics of Complex 
Materials Concepts and 
Applications, Editors: Maria 
Rajkiewicz, PhD Wiktor 
Tyskiewicz, PhD Zbigniew 
Wertejuk, PhD. Chapter 10: 

შესწავლილია ცის- და ტრანს-იზომერული ნარევის 2.4.6.8–ტეტრაჰიდრო–2.4.6.8–ტეტრამე-

თილციკლოტეტრასილოქსანის (D4
H) ჰიდრიდული მიერთების რეაქცია აკრილის მჟავას მეთილის 

ეთერთან და ვინილტრიეთოქსისილანთან, მორეაგირე კომპონენტების 1:3:1 თანაფარდობით, 

კარსტედის (Pt2[(VinSiMe2)2O]3) კატალიზატორების თანობისას, და სინთეზირებულია ორგანოციკ-

ლოტეტრასილოქსანი D4
R,R’ მეთაკრილატური ჯგუფების განსაზღვრული განლაგებით ციკლში. 

შესწავლილია D4
R,R’ ტიპის ნაერთის თანაპოლიმერიზაციის რეაქციები ჩამკეტ აგენტთან 

ერთად უწყლო კალიუმის ტუტის თანაობისას, ინერტულ არეში ნალღობში და გამხსნელის არეში, 

50-1100 C და მიღებულია რეგულარული აგებულების სავარცხლისებური პოლიმერი. სინთეზი-

რებული ციკლური აგებულების D4R,R’ ტიპის ნაერთის და პოლიმერის შედგენილობა და აღნაგობა 

დადგენილია, მოლეკულური მასების განსაზღვრით, 29Si, 1H, 13C ბმრ და FTIR სპექტრული 

მონაცემებით.  

პოლიმერზე ლითიუმის მარილის ტრიფლატის (LiSO3CF3) დოპირებით და 1-2 წვეთი 0.1 ნ 

HCl-ის სპირტხსნარის დამატებისას მიმდინარე ზოლ-გელური პროცესით მიღებულია მყარი პო-

ლიმერ ელექტროლიტური მემბრანები. 

შესწავლილია მიღებული მყარი პოლიმერ ელექტროლიტების ელექტროფიზიკური 

თვისებები და განსაზღვრულია მიღებული მემბრანების ელექტრო გამტარობა. 

http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
http://www.tsu.ge/icsp3/ABSTRACTS.pdf
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დამატებითი ინფორმაცია 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

O. Mukbaniani, J. Aneli, I. Esartia, T. 

Tatrishvili, E. Markarashvili, N. Jala-
gonia.”Siloxane Oligomers with Ep-
oxy Pendant Groups”. Macromolec. 
Symposia, v.328, issue 1, p. 25-37, 
2013. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1
0.1002/masy.201350603/abstract 

ო. მუკბანიანი ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, თ. თათ-

რიშვილი, ე. მარქარაშვილი, ნ. 

ჯალაგონია 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

შესწავლილია Si-H ბმის შემცველი ხაზოვანი და ციკლური ნაერთების ჰიდროსილილირების 

რეაქციაებინ ალილგლიციდილის ეთერთან პლატინის კატალიზატორების თანაობისას და 

მიღებულია ეპოქსიდური ჯგუფების შემცველი სილოქსანები. ჩატარებულია ეპოქსიდური 

ჯგუფის გარდაქმნის რეაქციები. 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

O. Mukbaniani, K. Koynov, J. Aneli, T. 
Tatrishvili, E. Markarashvili, M. 
Chigvinadze.  “Solid Polymer Electro-
lyte Membranes Based on Silicon-
organic Backbone”. Macromolec. Sy-
mposia, v.328, issue 1, p. 38-44, 
2013. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1
0.1002/masy.201350604/abstract 

ო. მუკბანიანი 

 

 

 

ო. მუკბანიანი, კ. კოინოვი, ჯ. 

ანელი, თ. თათრიშვილი, ე. მარ-

ქარაშვილი, მ. ჩიღვინაძე 

 

 

 

asistent-profesori- marina qarCxaZe 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

Eenantiomeruli  
narevebis dayofis 
fizikur-qimiuri 

meqanizmebis kvleva 
siTxur 

qromatografiaSi 
axali tipis 

polisaqariduli 
qiraluri 

ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi N 

31/90 

 

 ( 2013-2016) 

q.m.d. l. WankvetaZe a. msxilaZe,  
m. qarCxaZe, 
n. TayaiSvili, 
i. giuaSvili, 
g. jibuti 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201350603/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201350603/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201350604/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201350604/abstract
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stacionaruli 

fazebis 
gamoyenebiT 

 
                             IV publikaciebi: 

 2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

2 

 

A.Mskhiladze, 
M.Karchkhadze, 

A.Dadianidze, 
S.Fanali, 
T.Farkas, 

B.Chankvetadze 

Enantioseparation of 
Chiral Antimycotic 
Drugs by HPLC with 
Polysaccharide-Based 
Chiral Columns and 
Polar Organic Mobile 
Phases with 
Emphasis on 
Enantiomer Elution 
Order. 

Chomatographia  

Vol.76 N21-22 Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 

2013 

1449-1458 

anotacia 

Seswavlilia 10 antimikotikuri saSualebis enantiomerebis  dayofa  
polisaqaridul qiralur svetebze  polaruli organuli moZravi fazebis 
gamoyenebiT.   skriningSi  gamoyenebulia  6  polisaqariduli qiraluri sveti- 

Lux Cellulose-1, Lux Cellulose-2, Lux Cellulose-3, Lux Cellulose-4, Sp-6, Lux Amylose-2. am svetebidan 
mxolod Lux Cellulose-3 warmoadgens meTilbenzoats, xolo yvela danarCeni 
warmoadgena fenilkarbamats Camnacvleblebis sxvadasxva mdebareobiT benzolis 
birTvSi.  polisaqariduli struqturis gavlena enantiomerebis eluirebis 
rigze vlindeba  terkonazolis SemTxvevaSi  (celuloza-1 da sepapak-6, moZravi    
faza -acetonitrili), aseve, (celuloza-1 da celuloza-3-is gamoyenebisas  - 
moZravi faza-eTanoli),  celuloza-2 da celuloza-4 svetebze, meTanolisa da 
eTanolis moZrav fazebSi,  magram ara acetonitrilSi. celuloza-2 da 
celuloza-4 svetebi Seicavs erTnair Camnacvleblebs aromatul birTvSi, 
Canacvlebuli mdgomareobebic orive qiralur seleqtorze aris erTnairi,   
magram   struqturaSi Sebrunebuli rigiT, rac ganapirobebs terkonazolis 
enentiomerebis urTierTsawinaaRmdego afinobas maTdami.  aseve rigis Sebrunebas 
aqvs adgili bifonazolis enentiomerebis SemTxvevaSi or amilozur svetze  
moZrav fazad acetonitrilis gamoyenebisas (amiloza-2 da sepapak-6 svetebze). 

aseve, Seswavlilia  enantiomerebis eluirebis rigze  sakvlevi antimikotikuri 
saSualebis struqturis,  mobiluri fazis bunebis,  moZrav fazaze danamatebisa  
da dayofis temperaturis  gavlena, 
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                V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
 

n.TayaiSvili 
a.msxilaZe 
m.qarCxaZe 
x.gogalaZe 
b.WankvetaZe  

 

 
g.jibuti,  
a.msxilaZe, 

n.TayaiSvili, 
m.qarCxaZe, 
b.WankvetaZe 

 

zogierTi beta-
blokatoris 

enantiomerebis dayofa 
siTxur qromatografiaSi 

moZrav fazad 
izopropanolis 

gamoyenebiT 

 
moZravi da uZravi fazebis 

optimizacia 
enantiomerebis dasayofad 
maRalefeqtur siTxur 

qromatografiaSi 
polisaqariduli 

qiraluri seleqtorebis 
gamoyenebiT 

6-7 ivnisi 2013 weli, 
quTaisi, Sromebis 

krebuli. gverdi 320-321 
 
 
 
 
 
 

6-7 ivnisi 2013 weli, 
quTaisi, Sromebis 

krebuli. gverdi 365-368 

moxsenebaTa anotaciebi 

 1) maRalefeqturi siTxuri qromatografiis saSualebiT  gamokvleulia  16 
sxvadasxva beta-blokatoris  enantiomerebis dayofis SesaZlebloba axali tipis 
polisaqaridul  stacionalur fazebze  eluentad izopropanolis gamoyenebisas,   
aseve Seswavlilia  eluirebis rigze moZrav fazaSi dieTilaminisa da 
WianWvelmJavas danamatis gavlena.  stacionaluri fazebidan gamoyenebuli iyo 
qiraluri svetebi: Lux Cellulose-1,  Lux Cellulose-4,   Lux-Amylose -2  da amiloza tris(3,5-
dimeTilfenilkarbamati).  beta -blokatorebis skriningis dros moZrav fazad 
izopropanoli +0,1% dieTilaminis gamoyenebisas  yvelaze ukeTesi dayofa  (7   
dayofa) miRebulia Lux Cellulose -1 svetze,   8 dayofa  amilozatris (3,5-
dimeTilfenilkarbamat)-ze.  Lux Amylose -2-ze  igive eluentis SemTxvevaSi dayofa 
ar xdeba.   Lux Cellulose -1 svetze eluentSi dieTilaminis eqvivalenturi raodenoba 
WianWvelmJavas damateba zrdis garCeviTobas, magram ar cvlis eluirebis rigs.  
amrigad,  beta-blokatorebis skriningma aCvena enantiomerebis dayofaze  rogorc   
moZravi, aseve qiraluri stacionaluri  fazis bunebisa  da  danamatis Tanaobis  
gavlena. 

2) naSromSi warmodgenilia enentiomerebis analizi maRalefeqturi siTxuri 
qromatografiis meTodiT sxvadasxva polisaqariduli  polaruli seleqtorebisa da  
moZravi fazebis gamoyenebiT.  gamoyenebulia  5 polisaqariduli qiraluri 
seleqtori  da pirdapiri,  Sebrunebuli da polarul-organuli  moZravi fazebi 
sxvadasxva  danamatebiT. aseve  naCvenebia forovani zedaopiris mqone gluvi 
silikageliT  momzadebuli  polisaqariduli stacionaluri fazebis Sedareba 
tradiciul forovani silikageliT  momzadebul  stacionalur fazebTan 
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bioorganuli qimiის მიმართულება 

   I.2. samecniero erTeulis xelmZRvanel _qimiis mecnierebaTa doqtori,    
 profesori ramaz gaxokiZe 
 

   I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba _ 
   
    qimiis mecnierebaTa doqtori, asistent profesori neli sidamoniZe, 
   qimiis mecnierebaTa kandidati, saswavlo-samecniero   laboratoriis  
    gamge rusudan vardiaSvili 
    qimiis mecnierebaTa kandidati, saswavlo-samecniero  laboratoriis 
   ufrosi laboranti  maia TaTariSvili 
    qimiis mecnierebaTa kandidati, saswavlo-samecniero  laboratoriis 
   laboranti maia nucubiZe 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
 
1. 
 
 

 
 
  2. 
 
 
 
3. 

 
heterociklebis Semcveli  
naxSirwylebis 
warmoebulebis sinTezi 
 
nitrozojgufis (N=O) 
Semcveli biologiurad 
aqtiuri naerTebi. 
 
 alilglukozidebis 
hidrosililirebis reaqciis 
meqanizmi da qvantur-qimiuri 
gamokvleva. 

 
 
prof. ramaz gaxokiZe 
 
 
 
prof. ramaz gaxokiZe 
asistent profesori 
neli sidamoniZe 
 
prof. ramaz gaxokiZe 
neli sidamoniZe 
 

 
N 
neli sidamoniZe 
rusudan vardiaSvili 
 
 
neli sidamoniZe 
rusudan vardiaSvili 
mixeil gverdwiTeli 
 
 
rusudan vardiaSvili 
maia nucubiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

                              anotaciebi 

1. ukanaskneli wlebis kvlevebma aCvenes, rom biologiur da farmakologiur 
kvlevebSi aqtualuria naklebad toqsikuri naerTebis sinTezi. Aamitom 
sainteresoa naxSirwylebis gamoyeneba zogierTi heterocikluri naerTis 
modifikaciisaTvis, ramac SeiZleba preparatis moqmedebaSi gamoiwvios arsebiTi 
cvlilebebi. Cvens mier pirveladaa Seswavlili α-qlor 2,3,4,6-tetra-0-
acetilgluko(galaqto)piranozis kondensaciis reaqcia heterociklur aminebTan  
da sinTezirebulia Sesabamisi heterociklebis Semcveli 1,2-trans-glikozidebi.  
miRebul naerTTa aRnagoba dadgenil iqna kvlevis fizikur qimiuri meTodebiT: 
Eelementuri analiziT, gadaadglebis koeficientiT (Rf), polarimetruli 
meTodiT, iw, bmr13C da bmr 1H-speqtrometruli meTodebiT. aRniSnul reaqciaTa 
mimarTulebis Teoriuli kvlevis mizniT Catarebul iqna qvantur-qimiuri 
gaTvlebi, riTac dadgenil iqna 1,2-trans-glikozidebis warmoqmna. 

2. ukanasknel aTwleulSi samedicino praqtikaSi mecnierebaTa interesi da 
farTo praqtikuli mniSvneloba moipoves naerTebma, romlebic ciklSi Seicaven 
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N-glikozidebs. maTi warmoebulebi  gamoiyeneba centraluri nervuli sistemis 
mediatorebad, stimulatorebad. isini gamoiyenebian agreTve soflis 
meurneobaSi mavneblebis winaaRmdeg. amitom N-glikozidebis nawarmTa sinTezs 
da sinTezis meTodebis damuSavebas udidesi mniSvneloba eniWeba. 
  ukanasknel aTwleulSi biologiasa da qimiaSi moxda mniSvnelovani movlena, 
romelic exeba fundamentalur cvlilebebs sxvadasxva biologiuri sistemebis 
funqcionirebaze warmodgenis Sesaxeb. saubari midis im aRmoCenaze, rom iseTi 
dabalmolekuluri nivTiereba, rogoricaa azotis oqsidi NO – warmoadgens 
ujreduli metabolizmis funqciis universalur da aucilebel regulators.   
cnobilia am naerTis qimiuri da biologiuri moqmedebis monacemebi sxvadasxva 
fiziologiur  da paTologiur procesebSi CarTvis dros. Catarebulia 
literaturuli, qimiuri, bioqimiuri da farmakologiuri kvlevebi. 
mniSvnelovania samkurnalo preparatebi, romlebic warmoadgenen NO-s 
generatorebs. aRmoCenilia  NO-s roli, rogorc metabolizmis Sidaujreduli 
unikaluri regulatori cocxcal organizmSi. 
    amasTan dakavSirebiT, mecnierebi mividnen im daskvnamde, rom momwifda 
aucilebloba misi ufro Rrma analizisa sxvadasxva aspeqtSi, romelic moicavs 
qimias, biologias d bioqimias; Seiqmnas Teoriuli baza NO-s rolis gasarkvevad 
biologiur procesebSi da perspeqtivaSi misi praqtikul medicinaSi danergvis 
SesaZleblobebSi.  
     samecniero kvlevebiT aRmoCenilia, rom airi NO da amave dros momwamlavi 
airi, romlis molekula warmoadgens Tavisufal radikals, umdgrads da 
advilad ganicdis sxvadasxvagvar qimiur transformacias, uwyvetad 
producirdeba ZuZumwovarTa organizmSi da mniSvnelovan gavlenas axdens 
sxvadasxva fiziologiur da paTofiziologiur procesebze. 
     Aazotis oqsidi (NO) monawileobs sisxlZarRvis tonusis regulaciaSi, 
ainhibirebs trombocitebis agregacias da maT adgezias sisxlZarRvTa 
kedlebze,  funqcionirebs centralur da vegetatiur nervul sistemebSi, 
aregulirebs sasunTqi  organoebis, kuW-Nnawlavis traqtis daA Sardmdeni 
sistemebis moqmedebas, mniSvnelovan rols asrulebs imunitetis regulaciaSi 
da icavs organizms baqterialuri dazianebisagan. Uuamrav kvlevebSi aris 
msjeloba NO –ze rogorc sisxlZararvis gamafarToebel agentze. NO-s 
biologiuri aqtivoba sakmaod farToa. Aar aris gasakviri, rom 1992 wels 
Jurnal “Science”-Si NO  aRiarebul iqna “wlis molekulad”, xolo 1998 wels 
samma amerikelma mecnierma– r. furCgotma, l.ignarrom da f.muradma, romlebmac 
gaarkvies azotis oqsidis roli cocxali organizmis funqcionirebaSi, miiRes 
nobelis premia fiziologiisa da medicinis dargSi  [30]. 
     Cveni yuradReba mipyrobilia NO –s sinTezsa  da funqcionirebaze  
organizmSi da am procesebis dros im rTuli movlenebis qimiuri da fizikur-
qimiuri meTodebiT ganxilvaze. biologiuri da qimiuri midgomis aseTi Serwyma 
perspeqtivaSi iZleva safuZvels am mimarTulebebis ukeTesad ganviTrebisas. 
Aaqedan gamomdinare, aseTi kvlevebi aucilebelia Catardes erTdroulad 
qimikosebis, farmakologebis da bioqimikosebis urTierT TanamSromlobiT, raTa 
kvlevebiT Seswavlil iqnas organizmSi NO–s funqciebi. 
  N notrozo jgufis Semcvel naerTebs gaaCniaT simsivnis sawinaaRmdego 
aqtivoba, maT miekuTvneba iseTi sinTezuri naerTebi, rogoricaa 
nitrozomeTilSardovana da misi warmoebulebi. maTi biologiuri aqtivobis 
Seswavlisas aRmoCnda, rom isini mniSvnelovnad amuxruWeben mTeli rigi 
simsivnuri warmonaqmnis zrdas. MmagaliTad: nitrozomeTil-Sardovana 
amuxruWebs sarkoma-180-is da sarkoma-45-is zrdas, Sesabamisad 90-95%-iT da 70-
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75%-iT; dimeTilnitrozoSardovana aqtiuria uokeris sarkomis mimarT da 
amuxruWebs simsivnis zrdas 80%-iT; meTilnitrozo-Sardovana 60-75%-iT, xolo 
dimeTilnitrozoSardovana – 60-70%-iT amuxruWebs luisis simsivnis zrdas da 
a.S.      
   nitrozoSardovanas jgufis preparatebs iyeneben aradiferencirebuli 
firmis III_IV  stadiis filtvis kibos, aseve III_IV  stadiis limfosarkomis dros. 
Aaris monacemebi kanis melanomis mkurnalobis Sesaxeb 

(nitrozomeTilSardovana). organizmSi SeyavTMvenaSi ineqciis saxiT. C-N=O tipis 
nitrozonaaerTebs axasiTebT antihipertonuli moqmedebi unari.   
    Aam monacemebidan gamomdinare, intensiuri kvlevebi mimdinareobs  azotis 
oqsidis donorebis farTod gavrcelebul klasze _ N_nitrozowarmoebulebze. 
    Cvens mier sinTezirebul iqna nitrozojgufis Semcveli acilSardovana. 
  sawyis nivTierebad  aRebul iqna glukozis (galaqtozis) da p-aminobenzois 

mJavas kondensaciis produqti_N-p-karboqsifenil-β-D-glukoz(galaqtoz)amini. 
  kondensaciis produqtis moqmedebiT N,NI-dicikloheqsilkarbodiimidTan  
tetrahidrofuranisa da trieTilaminis  Tanaobisas 00C temperaturaze,  

sinTezirebul iqna Sualeduri produqti _β-N_karboqsifenil-D-

gluko(galaqto)piranozil-acilSardovana, romlis nitrozirebiT NaNO2_iT, 
Cvens mier pirveladaa sinTezirebuli nitrozojgufis (N=O) Semcveli 
glukozisa da galaqtozis warmoebulebi. 
 
3. Cvens mier Seswavlil iqna adreul wlebSi sinTezirebuli disilazanebis 
Semcveli zogierTi Saqris (glukoza, galaqtoza) warmoebulis reaqciis 
meqanizmi. dadgenil iqna katalizator CO2(CO)8-is moqmedebiT  reaqciis 
mimdinareobis sqema. reaqciis mimarTulebis dadgenis mizniT aseve Catarebul 
iqna qvantur-qimiuri gaTvlebi CS MOPAC (Chem 3D Ultra version 8.03)-is gamoyenebiT. 
 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

r. gaxokiZe, 

T. megreliZe, 

g. gugulaSvili, 
e. sadaRaSvili, 
g. grZeliSvili 

 
 

n. sidamoniZe, 
r. gaxokiZe 

 

kvebis produqtebis 
Tbofizikuri 

Tvisebebi siciviT 
damuSavebis 
procesSi. 

 
samedicino qimiis 

mokle kursi 
(damxmare 

saxelmZRvanelo) 

Tbilisi, 
sagamomcemlo 

saxli “teqnikuri 
universiteti, 2013 

 
 
 

momzadebulia 
dasabeWdad 

 

141 
 
 
 
 
 
 

290 
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anotaciebi 
1. naSromSi mocemulia kvebis produqtebis siciviT damuSavebisa da Senaxvis 
ZiriTadi xerxebi da proncipebi. ganxilulia kvebis produqtebis Tbofizikuri 
Tvisebebi maTi siciviT damuSavebis yvela stadiaze: gacivebis, gadacivebis, gayinvis, 
agreTve, gacivebul da gayinul mdgomareobaSi Senaxvis pirobebSi.  
 
2. krebulSi warmodgenilia Teoriuli masala da Sesabamisi testebi, romlebic 
moicavs bioorganuli qimiis ZiriTad sakiTxebs. TiToeul tests aqvs 4 an 5 pasuxi, 
romelTagan erTi aucileblad sworia. 
   testebi Sedgenilia iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis  medicinis fakultetis studentebisTvis samedicino qimiis  
saswavlo programis Sesabamisad da moicavs aRniSnuli kursis yvela sakvanZo 
sakiTxs. igi agreTve mniSvnelovan daxmarebas gauwevs sabunebismetyvelo 
fakultetebis studentebs da Teoriuli medicinis sakiTxebiT dainteresebul 
pirebs. testebi iZleva studentTa codnis obieqturi gansazRvris saSualebas, 
aviTarebs logikur azrovnebas da exmareba maT damoukidebeli muSaobis Cvevebis 
CamoyalibebaSi.  
 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

 

r. gaxokiZe bioekonomika da 
soflis meurneobis 

mdgradi 
ganviTareba. 

Tsu gamomc., 
Tbilisi, 2013 

7 

anotaciebi 

mowodebulia sasursaTo problemis gadaWris axali gza agrobioorganuli 
teqnologiis gamoyenebiT. damuSavebulia agrobioorganuli teqnologia, romelic 
mcenareTa endogenuri regulatoruli sistemebis marTvis da garemos araxelsayrel 
pirobebTan mcenareTa adaptaciis saSualebas iZleva, rac saSualebas gvaZlevs 
miviRoT ekologiurad sufTa, maRali xarisxis mosavali. 

 
d) statiebi 
 

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

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Н.Н.Сидамонидзе,    
Р.А.Гахокидзе,  
Р.О.Вардиашвили  
 
 
 
 
Сидамонидзе Н.Н.,      
Гахокидзе Р.А., 
Вардиашвили Р.О.,  
Гвердцители М.И,  

Синтез и квантово-
химические расчеты 
некоторых 1,2-транс-
гликозидов. Известия 
АН Грузии. Серия 
химическая 
 
Синтез и математико-
химическое 
исследование 
производных  

 2013, т.39,  

N1-2 
  
 
 
 
 
 
 
2013,   N 2  

 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 
 
 
  Tbilisi 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
  

6 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

М. Мацаберидзе, 

Р. Схиладзе, 

Р. Гахокидзе, 

Л. Топурия, 

М. Джинчарадзе 

 
 
 

N- гликозиламинов.  
Georgian Engineering 
News  

 
Перспективы 
получения абсолютных 
экстрактов (не 
содержащих следов 
остаточных 
растворителей) из 
растительного сырья 
Грузии. Georgia 
Chemical Journal 

 
 
 
 
2013, т.13, 
N1 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
         
 
 
       

 
 
 

12 
 
 
 
 

 

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

 
 

2) ucxoeTSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Sidamonidze N.,   
Vardiashvili R.,     
Nutsubidze M.   

 
 
 

R. Gakhokidze 
 
 
 
 
 

N. Vassilieva-Vashakmadze, 
R. Gakhokidze, 
I. Khachatryan 

 
 

N. Vassilieva-Vashakmadze, 
R. Gakhokidze, 
L. Tabatadze 

Reaction Mechanism and 
Quantum-Chemical Computation 
of Hydrosilyiation Reaction of 
Allyl Glycosides. 
  
World Hunger Problem and New 
Green Revolution. 
 
 
 
 
Irregular Biopolimers – The 
Protein Components of Ion 
Channels  of Plant and Animal 
Cells. 
 
A Possible Mechanism of 
Allosteric Interaction. 

International Symposium on 
Polymers & Advanced Materials.  

2013, p.79. 
Tbilisi  

 
II International Scientific- Practical 

Conference. Bioeconomy and 
Sustainable Development of 

Agriculture. 
2013, p.98. 

                   Tbilisi 
International Symposium on 

Polymers & Advanced Materials. 
 2013, p.86. 

                   Tbilisi 
International Symposium on 

Polymers & Advanced Materials. 
 2013, p.90. 

                   Tbilisi                   
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moxsenebaTa anotaciebi 

 1  siliciumis Semcveli naerTebi sainteresia biologiuri aqtiurobis 
TvalsazrisiT. Cvens mier alilglikozidebisa da alilgalaqtozidebis 
hidrosililirebiT  1,3-bis-(difenilsilil)-2,2,4,4-tetrafenilciklodisila-zaniT   
da  1,3-bis-(dimeTilsilil)-2,2,4,4-tetrameTilciklodislazaniT,  katalizatoris 
Co2(CO)8-is Tanaobisas,     sinTezirebulia glukozisa da galaqtozis warmoebulebi,  
romlebic Seicaven ciklodisilazanur fragments.  Ggamokvleulia sinTezirebul 
naerTTa baqtericiduli aqtivoba.    aRniSnul reaqciaTa mimarTulebis Teoriuli 
kvlevis mizniT Catarebul iqna qvantur-qimiuri gaTvlebi, riTac dadgenil iqna, rom 
reaqcia mimdinareobs anti markovnikovis wesiT, kerZod farmeris meTodiT. 

2. By now millions were supposed to be perished from hunger every year. Relying on multi-yearly research 
experience we have contributed most to improvement in the productivity of the plant and hence the crop. 
The new Ecofriendly Agrobioorganic Technology has been used for cultivation of cereals, melons and 
vegetables. The crop capacity has been increased significantly (2-3 times) yielding ecologically pure products 
of high quality. New technology significantly strengthens the effectiveness of the agricultural chemicals, 
photosynthetic apparatus, assimilation of water and nutrients from the environment; sharply reduces 
negative influence of agricultural chemicals upon the environment. The product practically does not maintain 
any pesticides and fertilizers. All these will maximally increase potential capabilities of the agricultural 
chemicals and the area of their application. 
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ბიოლოგიის  

დეპარტამენტი 
ხელმძღვანელი პროფ. დიანა ძიძიგური 
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ბიოქიმიის მიმარულება 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli Bnana koSoriZe   

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
 1. asist. profesori elene daviTaSvili 
  2.  asist. profesori manana WipaSvili 
3. biologiis doqtori - qeTevan menabde 
4. doqtoranti -  giorgi burjanaZe 
5. doqtoranti - natalia daCaniZe  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

თავის ტვინის მიტო-

ქონდრიების ფუნქ-

ციური მდგომარეო-

ბის ცვლილება 

ხანგრძლივი ფსიქო-

ემოციური სტრესის 

პირობებში 

გრანტის ნომერი:  # 

PG/88/7-220/12 
 

გულიs კუნთის უჯ-

რედებში ენერგე-

ტიკული მეტაბო-

ლიზმისა და ანტიოქ-

სიდანტური 

სისტემის 

ფუნქციონირება 

ფსიქო-ემოციური 

სტრესის პირობებში 

გრანტის ნომერი:  # 

PG/81/7-220/12 

SoTa rusTavelis 
samecniero fondi 

 
 
 
 
 
 
 
 

SoTa rusTavelis 
samecniero fondi 

giorgi burjanaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

natalia daCaniZe 

 

1. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ 

ხანგრძლივი ფსიქოემოციური სტრესის ფონზე ორგანიზმში, კერძოდ კი თავის ტვინში 

ვითარდება ურყოფითი ხასიათის პროცესები, მათ შორის ჰორმონების (სეროტონინი, 

კორტიკოსტერონი) რაოდენობრივი ცვლილებები, რომელნიც ადასტურებენ შესწავლილი 
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პირობების სტრესულ ხასიათს. ამასთან, ნაჩვენებ იქნა, რომ მიმდინარეობს როგორც კალციუმის 

იონის, ისე აზოტის ოქსიდის რაოდენობრივი მატება, რაც მიუთითებს სასიგნალო სისტემების 

პათოლოგიურ აქტივაციაზე და რასაც მნიშვნელოვანი გავლენა შეუძლია იქონიოს უჯრედულ 

მეტაბოლიზმზე, რაც დადასტურდა ენერგეტიკულ მეტაბოლიზმში მონაწილე ფერმენტების 

აქტივობის დაქვეითებით და ასევე ატფ-ის საერთო რაოდენობის შემცირებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული მარკერების შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი 

დამყარებული იყო მიტოქონდრიის გარდამავალი განვლადობის ფორასთან მათ კავშირზე. 

აღნიშნული სტრუქტურა წარმოადგენს მიტოქონდრიის გარე და შიდა მემბრანების 

ურთიერთქმედების საიტებში ფორმირებულ სტრუქტურას, რომელიც ჩართულია კალციუმის 

კონცენტრაციის რეგულაციასა და სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ პროცესებში, ამასთან მის 

ჰიპერაქტივაციას შეუძლია აპოპტოზური პროცესები ინიცირება. 

მიღებული მონაცემებიდან სავარაუდოა, რომ შესწავლილ პირობებში მიტოქონდრიის 

გარდამავალი განვლადობის ფორა გახსნილ მდგომაროებაშია, რაც პრო-აპოპტოზური 

პროცესების განვითარებაზე უნდა მიუთითებდეს. ასევე დადგინდა, რომ აღნიშნული ფორის 

შემადგენლობაში არ იღებს მონაწილეობას ლექტინური აქტივობის მქონე ჯგუფი(ები), რაც მისი 

სტრუქტურის გაგებაში გარკვეულ სიახლეს წარმოადგენს. 

 

2. 2. პროქტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევებით დადგენილი იქნა, რომ ხანგრძლივი 

იზოლაცია და დღე-ღამური რიტმის დარღვევა ვირთაგვებში იწვევდა აზოტის ოქსიდის, 

როგორც სასიგნალო მოლეკულის არაერთგავროვან ცვლილებებს, რაც სავარაუდოდ,საკვლევ  

ქსოვილში მიმდინარე ოქსიდაციური სტრესის მაინიცირებელ ფაქტორად შეიძლება 

განვიხილოთ. აღინიშნა ლიპიდების პეროქსიდაციის პროცესის ინტენსივობის ზრდა, რისი  

მაჩვენებელიცაა  ზეჟანგური ჟანგვის პროდუქტების - მალონის დიალდეჰიდისა და დიენური 

კონიუგატების რაოდენობის მატება.ხანგრძლივი იზოლაცია და დღე-ღამური რიტმის 

დარღვევა ვირთაგვებში იწვევდა ანტიოქსიდანტური სისტემის მოქმედების დაქვეითებას, რაც 

ასახვას პოულობს ანტიოქსიდანტური ფერმენტების აქტივობის შემცირებაში. ასევე 

შეინიშნებოდა ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის დაქვეითება, კერძოდ მიმდინარეობდა როგორც 

აერობული მიტოქონდრიული მეტაბოლიზმის, ასევე ანაერობული, გლიკოლიზის ციკლის 

ზოგიერთი ფერმენტის აქტივობის შემცირება, რაც ატფ-ის გენერაციისა და უჯრედების 

ენერგოდეფიციტის ნიშანია. ასევე განისაზღვრა კალციუმის რაოდენობა და ნანახი იქნა , რომ 

სტრესულ სიტუაციაში კალციუმის უჯრედშიდა როადენობა მატულობს,რაც სავარაუდოდ 

გამოწვეულია ლიპიდური რადიკალების დაკავშირებით პლაზმურ მემბრანასთან, რის 

შედეგადაც  იზრდება კარდიომიოციტების მემბრანის განვლადობა და კალიცუმი დიდი  

რაოდენობით გროვდება უჯრედში. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 Nnana koSoriZe Bbioqimia  Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 
447 

warmodgenil saxelmZRvaneloSi ganxilulia klasikuri bioqimiis ZiriTadi da 
fundamenturi sakiTxebi, moyvanilia monacemebi cocxali ujredisaTvis aucilebeli 
biomolekulebis struqturisa da Tvisebebis Sesaxeb. aseve naCvenebia ujredSi maTi 

gardaqmnis ZiriTadi gzebi. saxelmZRvanelo gankuTvnilia Tsu biologiisa da 
medicinis fakultetis studentebisaTvis, aseve yvela im pirisTvis, vinc 

dainteresebulia bioqimiis SeswavliT. saxelmZRvanelo Sedgenilia Tbilisis 
saxelmwifo universitetSi aprobirebuli programis mixedviT.  

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

Natalia 
Dachanidze, 

George 
Burjanadze, 

 Zurab 
Kuchukashvili, 

Ketevan Menabde, 
Nana Koshoridze 

 
 
 

Natalia 
Dachanidze, 

George 
Burjanadze,  

Zurab 
Kuchukashvili, 

Ketevan Menabde, 
Nana Koshoridze 

Functioning of 

the Antioxidant 

System under 

Psycho-

Emotional 

Stress.  
 

Journal of Stress     
Physiology & 
Biochemistry 

 
 

Lipid Peroxidation 
and Antioxidant 
System Activity 
Changes of Rat 
Blood and Cardiac 
Muscle Cells Under 
Chronic Stress. 
 
International 
Journal of 
Biochemistry and 
Biophysics 
 

 Vol. 9 No. 4 2013, 
pp. 122-131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1, N1, pp.  16-
21,   

 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1. It was studied intensity of lipid peroxidation and activity of enzymes from antioxidant system in 
blood plasma and cardiac muscle cells among laboratory rats under 40 days of isolation and 

http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/258084779_Lipid_Peroxidation_and_Antioxidant_System_Activity_Changes_of_Rat_Blood_and_Cardiac_Muscle_Cells_Under_Chronic_Stress/file/3deec526e67c1933b5.pdf
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violation of  diurnal  cycle.  The  received  data  show  that  at  the  background  of  quantitative 
changes in NO there also take place changes in the intensity of lipid peroxidation process, 
indicated  by  quantitative  change  in  the  concentration  of  Malone  dialdehyde  and  diene 
conjugates, including Malonedialdehyde and marked with a reduced activity of antioxidant 
system enzymes, such as catalase and superoxide dismutase activity. Based on the results, we 
proposed that psychological stress is one of the factors contributing to the development of 
various cardiac diseases. 

2. We studied the functionality of the antioxidant system in laboratory rat cardiac muscle cells and 
blood under psycho-emotional stress. It was found that 40-day isolation and violation of diurnal 
cycle among the animals were accompanied by the intensification of lipid peroxidation process 
shown by a rise in the quantity of one of the primary and final products of this process – diene 
conjugates and thiobarbituric acid active compounds, including malonedialdehydes and marked 
with a reduced activity of antioxidant system enzymes, such as catalase and superoxide 
dismutase activity. Based on the results, we pro-posed that psychological stress is one of the 
factors contributing to the development of various cardiac diseases 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

George Burjanadze, Zurab 
Kuchukashvili, Natalia 
Dachanidze, Ketevan 
Menabde, Nana Koshoridze 

Changes in Activity of Creatine 
kinase and Functional State of 
Mitochondria under Stress 
Conditions 

Tbilisi international conference 
(TIC2013) "Merging neuroscience 

and medicine: implications for 
brain disorders”  Tbilisi, 30. 09.-

03.10. 2013 

Stress is known as the destructive cause of metabolism in the cells, usually resulting in the formation of 
pathologic processes. Reasons of such processes include, among others, changes in energy metabolism. We 
have studied specific features of energy metabolism in rat brain under prolonged psycho-emotional stress. We 
have found that when subjected to the given conditions brain mitochondria display a reduced level of Creatine 
Kinase activity. Having studied the kinetic parameters (Vmax, Km) of the enzyme we have suggested that the 
reason of such reduction must be both structural changes in the Creatine Kinase molecules, and quantitative 
decline of its substrates – ATP and creatine. 
We have also studied the changes in the activity of other enzymes related to energy metabolism, such as 
Succinate Dehydrogenase, Aconitase, Fumarase and Hexokinase, under prolonged stress. It has been 
discovered that similarly to that of Creatine Kinase, their activity also decreases, which may be indicative of a 
decline in the energy efficiency of the brain. 
Based on the data obtained, it was interesting to study some functional changes which could be have place in 
mitochondria under these conditions, so we have studied the status of the brain mitochondria permeability 
transition pore (MPTP) that is known as non-selective mega channel which stabilizes mitochondrial potential, 
Ca2+ concentration in the mitochondrial matrix and is tightly linked to the ATP synthesis and mitochondrial 
normal functioning. It is also known, that Creatine Kinase is functionally connected to MPTP (phosphor 
transferring processes), and so abovementioned changes in enzyme’s activity could have their influence on the 
pore.  
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Observations prove that stress conditions stimulate opening (activation) of MPTP which may serve as a 
stimulant of apoptotic processes in brain cells and reasonable alterations in CK activity and functioning manner 
could be one of the important points for this type of changes. 

 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

2 

 

Nana Koshoridze,  George 
Burjanadze, Zurab 
Kuchukashvili, Natalia 
Dachanidze, Ketevan 
Menabde,  

 

 
Nana Koshoridze,  George 
Burjanadze, Zurab 
Kuchukashvili, Natalia 
Dachanidze, Ketevan 
Menabde. 

Changes in activity of enzymes 
releted to energy metabolizm in 
rat brain and functional state of 

mitochondria under psycho-
emotional stress 

 

 
Psycho-emotional stress and 
antioxidant system in brain 

mitochondria 

Lisbon, Portugal 5-7 May, 2013 
 
 
 
 

 
Lisbon, Portugal 5-7 May, 2013 

1. Changes in Activity of Enzymes Related to Energy Metabolism in Rat Brain and Functional State of 

Mitochondria under Psycho-Emotional Stress 

Stress is known as the destructive cause of metabolism in the cells, usually resulting in the formation 

of pathologic processes. Reasons of such processes include, among others, changes in energy metabolism. 

We have studied specific features of energy metabolism in rat brain under prolonged psycho-emotional 

stress. We have found that when subjected to the given conditions brain mitochondria display a reduced 

level of Creatine Kinase activity. Having studied the kinetic parameters (Vmax, Km) of the enzyme we have 

suggested that the reason of such reduction must be both structural changes in the Creatine Kinase 

molecules, and quantitative decline of its substrates – ATP and creatine. We have also studied the changes 

in the activity of other enzymes related to energy metabolism, such as Succinate Dehydrogenase, Aconitase, 

Fumarase and Hexokinase, under prolonged stress. It has been discovered that similar to that of Creatine 

Kinase, their activity also decreases, which may be indicative of a decline in the energy efficiency of the 

brain. Based on the data obtained, we have studied the status of the brain mitochondria penetration 

transitional pore (MPTP) that is known to be related to the activity of Creatine Kinase. It has been 

established that stress induced opening of the MPTP, which may serve as a stimulant of apoptotic processes 

in brain cells. 

3. Psycho-emotional stress and antioxidant system in brain mitochondria 

We have studied the influence prolonged isolation and violation of diurnal cycle has on behavioral 
activity and hormonal status among animals. It has been showed that such conditions result in 
development of stress. In this state, changes are evident in the activity of rat brain creatine kinase 
isoforms: activity of both isoforms of the enzyme decreases. We have established kinetic parameters 
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(Vmax, Km) of the brain enzyme and nature of their modification. It has been suggested that prolonged 
isolation and violation of natural diurnal cycle among animals may result in lower CK-BB activity caused 
by structural changes in the enzyme and quantitative decrease in ATP and creatine substrates. Lowered 
enzyme activity is accompanied by accumulation of Ca- ions in the cell. This may be considered the 
reason for decreased activity of plasma membrane and mitochondrial Ca-ATPase. Prolonged isolation 
and violation of diurnal cycle has been also accompanied a worsened functional state of mitochondrial 
transitional permeability pore (MPTP). Such deterioration suggests presence of intensified apoptotic 
process in cells and may lead to various neurodegenerative pathologies.  

 

VI დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

cirkaduli ritmis 
darRveviTa da 

izolirebiT gamowveuli 
stresis piriobebSi Tavis 

tvinSi mimdinare  
metaboluri cvlilebebi 

prof. nana koSoriZe qeTevan menabde 
giorgi burjanaZe 
natalia daCaniZe 
matrona CaCua 

manana WipaSvili 

kvlevis mizans warmoadgens im metaboluri procesebis Seswavla, romelic 
viTardeba organizmis moxvedriT im stresul pirobebSi, romelic miaxloebulia 
sazogadoebaSi arsebul stresul pirobebTan (izolireba da dRe-Ramuri ritmis 
darRveva)  da warmoadgens ujredis energetikuli donis cvlilebis safuZvels, rac 
aisaxeba paTologiebis formirebSi; da maTi prevenciis gzebis Zieba. miznis 
misaRwevad ganixileba mTeli rigi fermentuli sistemebis aqtivobis cvlilebebi, 
romlebsac gadamwyveti mniSvneloba eniWebaT cocxali ujredis energiiT 
uzrunvelyofaSi da romelTa aqtivobis Semcireba warmoadgens mTeli rigi 
neirodegeneraciuli daavadebebis mizezs. am sakiTxis gadasawyvetad       Cvens mier 
nanaxi iqna: 
1. izolirebiTa da dRe-Ramuri ritmis darRveviT gamowveuli stresis pirobebSi 
virTagvas Tavis tvinis qerqis sxvadasxva ubnebisa (Sublis, safeTqlis, kefis, Txemis 
wilebi) da hipokampis Cr/CK/PCr sistemis aqtivoba (Cr/CK/PCr sistemis aqtivobis 
cvlilebis dinamika; kreatinis raodenobis cvlilebebi;  CK-s kinetikuri 
parametrebis cvlilebebi). miRebuli monacemebi iZleva saSualebas, gairkves stresis 
pirobebSi Cr/CK/PCr sistemis funqcionireba. 
2. virTagvas Tavis tvinis qerqis da hipokampis suqcinatdehidrogenazuli da 
aldolazuri aqtivobis cvlilebis dinamika dRe-Ramuri ritmis darRveviTa da 

izolirebiT gamowveuli stresis  pirobebSi.  
4. Tavis tvinis qerqisa da hipokampis mitoqondriebis membranaSi arsebuli  
megaaerxis anu e.w. “gardamavali ganvladobis foris” mniSvneloba stresis pirobebSi 
virTagvas Tavis tvinis ujredebSi mimdinare bioqimiuri cvlilebebisaTvis. 
5. arafermentul da fermentul zeJangur JangviT (Tavisufal radikaluri Jangva) 
procesebis da antioqsidanturi statusis Seswavla. 
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მორფოლოგიის მიმართულება, ბიოეფექტური ტექნოლოგიების 

ფუნდამენტური კვლევების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. Dპროფ. diana ZiZiguri 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. პროფ. diana 

ZiZiguri,Aაsoc.prof. pavle WeliZi, asist. prof. irine modebaZe, asist. prof. 
ekaterine bakuraZe, pedagogi elene TavdiSvili, biologiis mecn. doqtori nana 
giorgobiani, laborantebi: levan rusiSvili, TinaTin kvintraZe, nino 
bedineiSvili da institutis TanamSromlebi.  
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

\ 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    4 

I. Modebadze, 

 M. Rukhadze,  

E. Bakuradze,  

D. Dzidziguri. 

Pancreatic Cell 

Proteome - 

Qualitative 

Characterization 

And Function.  
Georgian Medical 

News,  

2013; 7-8(220-221):. Tbilisi, 
saqarTvelos 
samedicino 
siaxleni 

71-77 

Aაnotacia 
zrdasruli TeTri virTagvas kuWqveSa jirkvlis  ujredebidan gamoyofili 

da nawilobriv daxasiaTebulia  cilebis makromolekuluri kompleqsi. 
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aRniSnuli kompleqsis mniSvnelovani ganmasxvavebeli maxasiaTebeli aris masSi 
Semavali cilebis  Termostabiluroba. poliakrilamidis gelSi 
eleqtroforezis da hidrofoburi urTierTqmedebis qromatografiis meTodebiT 
dadgenili iqna, rom kompleqsis SedarebiT maRalmolekuluri komponentebi (45-
60kd) hidrofoburi bunebis cilebia, maSin roca dabalmolekuluri 
komponentebi (11-12kd) svetze Sekavebis drois mixedviT hidrofilur naerTebs 
ganekuTvnebian. dadginda Termostabiluri cilebis kompleqsis homotipuri 
ujredebis zrdis regulaciaSi monawileoba. naCvenebia, rom pankreasis 
Termostabiluri cilebis kompleqsi transkripciis inhibirebis gziT mzardi 
qsovilis ujredebis mitozuri aqtiurobis daTrgunvas ganapirobebs. naCvenebia 
aseve,  aRniSnuli kompleqsis CarTuloba pankreasis reparaciul regeneraciaSi. 
makromolekuluri kompleqsis Cvens mier aRwerili  Tvisobrivi maxasiaTeblebis 
da ujredebis zrdis maregulirebeli funqciis safuZvelze, is SesaZlebelia 
ganvixiloT, rogorc pankreasis ujreduli proteoma. 

 
2) ucxoeTSi 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

2 

 

PP.Tchelidze, L.Lucas, 
H.Bobichon, N.Lalun, 

C.Terryn, D.Ploton 
 

 

D.Ploton, F.Nolin, 
L.Wortham, P.Tchelidze, 

N.Lalun, H.Bobichon, 
J.Michel 

23rd Wilhelm Bernhard 
Workshop on the Cell 
Nucleus 
EMBO 
19 - 24 August 2013 

 

23rd Wilhelm Bernhard 
Workshop on the Cell 
Nucleus 
EMBO 
19 - 24 August 2013 

Debrecen, Hungary 

 

 

 

 

Debrecen, Hungary 

p. 121 

 

 

 

 

p. 72 

Aanotaciebi 

“ Nucleolus in motion: Contraction of Intra- and Perinucleolar Condensed Chromatin Induces Relocalization of 

FC/DFC Assembly during the Selective Inhibition of rRNA Synthesis” 

To combine 4D dynamics of FC together with juxtaposed DFC (FC/DFC assembly) and Nucleolus Associated Chromatin (NAC) 

we studied the redistribution of UBF and fibrillarin under the selective block of RNA polymerase I. For this we used KB cells 

transiently tagged with GFP/YFP/DSred-UBF and GFP/CFP-fibrillarin and treated by low dose (0.05µg/ml) of Actinomycine D 

(AmD) during 8 hours. We found that the treatment with AmD leads to the gradual coalescence and fusion of individual FCs 

on one side and DFCs on another side followed by their displacement to the nucleolar periphery to form caps. The 

reorganization of NAC induced by AmD treatment was studied by 4D confocal microscopy in chosen HeLa cells stably 

expressing H2B-GFP. At different time points (for example 1h) the same cells were fixed, immunolabeled for UBF, imaged 

for simultaneous localization of chromatin and UBF and finally processed for EM. By using a precise positioning and 

orientation system, we were able to find exactly the same cells and image them by TEM. By merging images of 

corresponding areas identified on EM and fluorescent images we identified the intra-nucleolar H2B-GFP label to the 
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filamentous meshwork of Intra-nucleolar Condensed Chromatin (ICC) that links FCs to Peri-nucleolar Condensed Chromatin 

(PCC) shell. In the course of treatment we observed the gradual condensation of filamentous structure of ICC into coarse 

clumps and their shift from nucleolar interior towards the PCC. We conclude that fusion events are largely involved into the 

mechanisms of nucleolar segregation and capping. Presumably concerted condensation of NAC constituents induces forces 

that pull FC/DFC assemblies to the PCC shell. 

“ Changes to Cellular Water and Ion Content by Nuclear stress: Investigation by a Cryo-correlative Nano 

Imagin Approach” 

The objective of our study was to quantify both water and ions concentration in the main nuclear domain at nanoscale 

within control and stressed cells. For this we developed a new correlative light and microscopy  (CLEM) imaging approach 

combining observation on the same cryo-ultrathin section first by fluorescence microscopy (localization of GFP in HeLa cell 

line expressing H2B-GFP) and then by cryo-STEM. As fluorescence and STEM images were perfectly registered, nucleolar 

compartments containing chromatin (identified by fluorescence) were clearly localized on STEM images. This new 

correlative approach allowed us to perform a targeted simultaneous quantification of water and of elements.  All obtained 

data were used for each cellular compartment to create an “element descriptor” which gives a completely new image of 

elementary composition integrating water concentration. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 
2 
3 
 

D. Dzidziguri*, M. Rukhadze, I. 

Modebadze, N. Giorgobiani, L. 

Rusishvili, G. Mosidze, E. 

Tavdishvili, E. Bakuradze.. 
 

 

“The Comparative Study of 

Thermostable Protein 

Macromolecular Complexes (Cell 

Proteomics) From Different 

Organisms” 
Journal of Clinical & Experimental 
Hepatology 2013,3(1):S121 

3rd International Caucasian 
Symposium on Polymers and 
Advanced Materials 
Tbilisi, Georgia 1-4 September, 
2013 

 
 

 

Achievements in proteomics have significantly expanded our imaginations not only about of specific proteins 
involved in biological processes, but about their function as macromolecular complexes. The role of 
polyfunctional macromolecular protein complexes in the biosynthesis of fatty acids, erythrocyte membrane 
proteins macromolecular complexes that are involved in exchange of CO2/O2 was found (1,2). No less 
important is the comparative study of cell proteomics of various organisms (3). From various organs of white 
rats we have identified thermostabile tissue-specific protein complex that regulates cell proliferation and is 
not characterized by species specificity (4). 
The Goal.  Extraction and comparative characterization of thermostable protein complexes from 
phylogenetic distance organisms. 
Material and Methods. The thermostabile protein complexes obtained by alcohol extraction from 
normal and tranformed cells of various organisms (bacteria, snail, lizard, newts, frogs, etc, also human 
postsurgical material and cell culture) were used for research. For comparative analysis hydrophobic 
interation chromatography and gel electrophoresis assay were used (4). 
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Results and discution. We have determined that different cells of phylogenetic distance organisms 
contain protein complexes with hydrophilic and hydrophobic parts (molecular weight from 12 to 45kD) 
and with similar electrophoretic movement. Low molecular weight component (Hydrophilic) of the 
complex is revealed with relatively minor amount in transformed cells and was not observed at all in 
human renal cancer cells. The determination of the identity of mentioned components by the Mass 
Spectrometry is the aim of our future research. 

 
 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 
2 
3 
4 
5 

Salome Kiparoidze, 

 Ekaterine Bakuradze, 

 Irina Modebadze, 

Tamar Sanikidze,  

Diana Dzidziguri  

1. Comparative study of liver 

functional characteristics in 

combined pathologies by the 

method of electron paramagnetic 

resonance 

21th Annual Conference of Indian 
National Association for Study of 

the Liver [INASL] 2013, 22 – 24 

March Hyderabad, Andhra 

Pradesh, INDIA  
 

In the cholestatic liver (the first four days) the nitrosyl complexes (HbNO) of mitochondrial heme-containing 
proteins were detected; free radicals EPR-signal intensity increased and its line widths reduced. This data 
indicate on the disorder of the hepatocytes mitochondrial electron transport chain on the NADH-ubiquinone-
oxidoreductase segment. This is accompanied by development of hypoxia, decreasing of energogenesis 
(Mo5+ EPR signal was increased), enhanced formation of reactive oxygen species and disruption of membrane 
structure (Mn²+-containing complexes was increased). In the hormone imbalance conditions (bilateral 
adrenaleqtomy) mitochondrial electron transport chain’s free radical signal intensity was decreased which 
indicates impairment activity of the mitochondrial respiratory chain. After blocking the common bile duct in 
adrenaleqtomic rats, EPR- spectral changed in cholestatic liver are expressed more sharply. Results indicate 
that the degree of organ destruction in combined pathologies (bilateral adrenaleqtomy and cholestatisis) is 
stronger. 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 
2 
3 
4 
5 

Modebadze I., 
Gurushidze M., 
Bakuradze E., 
 Dzidziguri D. 
  

1. Comparative study of 
hepatocyte transcriptional activity 
at early stage of reparative 

growth. 

" Hepatology International June 

2013, Volume 7, Issue 1 

Supplement, pp 563 

APASL Liver Week 2013 
 

We established that liver regeneration is realised by general schema in phylogenetically distant animals. 

Analysis of transcriptional activity curves shows that RNA synthesis reaches peak after 6 hours of liver 

resection (30%) in rats, guinea pigs, and frogs. Relatively weak expression of transcriptional activity is 

observed between 2nd and 5th hours after the resection in juvenile rats, pigeons, newts and trout’s liver. In 

comparison of animals mentioned above, early response genes activity is delayed in 3 hours in snails and in 

http://link.springer.com/journal/12072
http://link.springer.com/journal/12072/7/1/suppl/page/1
http://link.springer.com/journal/12072/7/1/suppl/page/1
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rats which were undergo repeated resection of liver. 

Based on our results we can conclude that on early stage of reparative growth features of 

transcriptional activity is due to: 1. different pattern of life and 2. functional state of organ.  

VI დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

ზრდასრული ვირთაგვას 

კუჭქვეშა  ჯირკვლის 

რეგენერაციაზე პანკრეასის 

ენდოგენური ცილოვანი 

კომპლექსის ზემოქმედების 

შესწავლა 

პროფ. დიანა ძიძიგური ირინა მოდებაძე, ნათია 

ლიპარტია, ნანი 

გიორგობიანი, მარინა რუხაძე, 

დიანა ძიძიგური 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 

 

 

 

შესწავლილი იქნა პანკრეასის პარენქიმული უჯრედების პროლიფერაციული 

აქტიურობის ცვლილება კუჭქვეშა ჯირკვლის  რეზექციდან შვიდი დღის განმავლობაში. 

დადგინდა, რომ რეზექციის საპასუხოდ ორგანოს დარჩენილ ქსოვილში პირველი მიტოზები 

ოპერაციიდან 24 საათის შემდეგ  აღმოცენდება. მიტოზური ინდექსის  მაჩვენებელი  ორჯერ 

აღწევს პიკს  რეზექციიდან მე-3 და მე-7 დღეს.  რეზექცირებული ქსოვილის მიტოზური 

ინდექსის მაქსიმალური მაჩვენებელი ოპერაციიდან მე-3 დღეს აღინიშნება. აქედან 

გამომდინარე, პანკრეასის რეგენერაციაში ენდოგენური ცილოვანი   კომპლექსის 

მონაწილეობის დასადგენად, სწორედ აღნიშნულ ვადაზე (ოპერაციიდან მე-3 დღეს) 

მოვახდინეთ ინტრაპერიტონიალურად მისი ინექცია. ინექციიდან 3 საათის შემდეგ და  

ორგანოს დარჩენილ ნაწილში შევაფასეთ კონტროლთან შედარებით მიტოზური ინდექსის 

ცვლილება. დადგინდა, რომ პანკრეასის თცკ დამთრგუნველად მოქმედებს რეგენერირებადი 

ქსოვილის უჯრედების მიტოზურ აქტიურობაზე. მიტოზური ინდექსი დაახლოებით 50%-

ით ქვეითდება პანკრეასის თცკ-ს ინექციის შემდეგ. შესწავლილია ასევე, თეთრი 

ზრდასრული ვირთაგვას პანკრეასის ენდოგენური თერმოსტაბილური ცილოვანი  

კომპლექსის (თცკ) ზემოქმედება ზრდასრული ვირთაგვას რეგენერირებადი პანკრეასის 

და ინ ვიტრო სისტემებში ტრანსფორმირებული ლიმფოციტების (B ქლლ) პროლიფერაციულ 

აქტიურობაზე. 

დადგენილია, რომ თეთრი ზრდასრული ვირთაგვას პანკრეასის თერმოსტაბილურ 

ცილოვან კომპლექსს ჰომოტიპურ ქსოვილში აღდგენითი პროცესების ინჰიბირების 

უნარი გააჩნია. ვირთაგვას თცკ-ს ქსოვილოვანი სპეციფიკურობა არ ვლინდება in vitro 

სიმსივნურ უჯრედებთან მიმართებაში. 
2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

ელექტრონულ-

პარამაგნიტური მეთოდით 

ღვიძლის ფუნქციური 

მახასიათებლების 

შედარებითი შესწავლა 

თანმხვედრი პათოლოგიის 

პირობებში 

პროფ. დიანა ძიძიგური 

salome kiparoiZe, Tamar 

sanikiZe, ირინა მოდებაძე, 

დიანა ძიძიგური 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ქოლესტაზურ ღვიძლში (პირველი ოთხი დღის 

განმავლობაში) იზრდება თავისუფალი რადიკალების ეპრ-სიგნალის ინტენსიურობა და 

მცირდება ნახევარგანი. მატულობს Mn²+-ის შემცველი კომპლექსების და ნიტროზილური 

ჰემოგლობინის (HbNO) ეპრ-სიგნალების ინტენსიურობა და სხვა. საპირისპირო შედეგები 

გამოვლინდა ჰორმონული დისბალანსის პირობებში (ორმხრივი ადრენალექტომია). 

აღნიშნული პარამეტრები სარწმუნოდ მცირდება საკონტროლო ცხოველების შესაბამის 

მაჩვენებლებთან შედარებით. ადრენალექტომირებული ვირთაგვების ღვიძლში ნაღვლის 

საერთო სადინარის გადაკეტვის შემდეგ კვლავ სარწმუნოდ იზრდება  ზემოთ ჩამოთვლილი 

პარამეტრები. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ თანმხვედრი  პათოლოგიის 

პირობებში (ორმხრივი ადრენალექტომია და ქოლესტაზი)  ვლინდება ქოლესტაზური 

ღვიძლისთვის დამახასიათებელი  ეპრ-სპექტრების ცვლილებები, რაც ორგანოს უფრო 

ძლიერ დესტრუქციის ხარისხზე მიუთითებს და გამოიხატება შემდეგში:  იზრდება 

თავისუფალი რადიკალების რაოდენობა და დარღვევები მიტოქონდრიონების 

ელექტრონულ სატრანსპორტო ჯაჭვში; ხდება ლიპიდებისზეჟანგური ჟანგვის პროცესების 

ინტენსიფიკაცია, ჰეპატოციტების მემბრანების მთლიანობის დარღვევა  და ჰიპოქსიის 

ხარისხის მატება. 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

3. 

 

 

 

ბირთვაკშიდა ქრომატინის 4D 

დინამიკის შესწავლა 

სიმსივნური უჯრედებში 

რიბოსომული გენების 

ინჰიბირებისას სხვადასხვა 

ანტისიმსივნური 

პრეპარატების ზეგავლენის 

პირობებში 

ასოცირებული პროფესორი პ. 

ჭელიძე  

საფრანგეთის მხრიდან 

პროფესორი დ. პლოტონი 
(MEDyC) (UMR CNRS / URCA 

n°6237) 
 

 

საქართველოს მხრიდან: 

1. ასოცირებული 

პროფესორი პ.ჭელიძე 

2. ლაბორანტი  

ლ. რუსიშვილი 

(საქართველო) 

3. საფრანგეთის 

მხრიდან:ქ.რეიმსის 

(საფრანგეთი, შამპან-

არდენის რეგიონი) 

უნივერსიტეტის 

ლაბორატორიის  

თანამშრომლები 

dasrulebuli kvleviTi etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

Seswavlilia fibrilaruli centrebis (FC), mkvrivi fibrilaruli komponentis 
(DFC), FC/DFC kompleqsis da birTvakTan asocirebuli qromatinis 4 D dinamika. 
Aam mizniT gamoyenebuli iyo HeLa  kultivirebuli ujredebi moniSnuli Semdeg 

markerul cilebze: (1) fibrilarini, (2) UBF dა (3) histon H2B. Cven 
vakvirdebodit am cilebis  gadanawilebas birTvis moculobaSi polimeraza I 
SerCeviTi blokirebis pirobebSi, rac iyo gamocveuli aqtinomicini D –s mcire 
dozebiT (0.05 mkg/ml) 8 saaTis ganmavlobaSi. birTvakTan asocirebuli 
qromatinis reorganizacias vafasebdiT korelaciuri sinaTlis da 
eleqtronuli mikroskopiis meTodebis gamoyenebiT. Ddadgenilia rom FC da DFC 
dinamika ganpirobebulia birTvakSida qromatinis kondensaciiT. 
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გენეტიკის კათედრა და გენეტიკის ლაბორატორია 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – Teimuraz leJava,       
    biol.mecn.doqtori,  sruli profesori   

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
   1. leJava Teimurazi - genetikis kaTedris gamge, sruli     
     profesori, biol.mec.doqt. 
   2. joxaZe TinaTin – genetikis kaTedris asocirebuli profesori, 
     biol. mecn. doqt. 
   3. gaioziSvili maia – asocirebuli profesori, biologiis    
     magistri, doqtoranti 
   4. baraTaSvili nikolozi – genetikis saswavlo laboratoriis     gamge, 

biologiis doqtori  
   5. buaZe Tamar – genetikis kaTedris laboranti, biologiis  
     Ddoqtori 
   6. menabde marine – genetikis kaTedris laboranti, biologiis    

Ddoqtori 

   7. rexviasშvili xaTuna – genetikis kaTedris laboranti –     
     doqtoranti.  

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

Ggenomis koreqcia 

nanopeptidebiT da 

metalis ione- biT, 

rogorc 

hipertrofuli 

kardiomiopaTiis 

prevenciisa da misi 

ganviTarebis 

SeferxebisaTvis   

Ukrainis 

samecniero-

teqnikuri centri, 

saqarTvelos SoTa 

rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondis 

TanadafinansebiT  

Tamar buaZe – 

biologiis 

doqtori 

1. T.leJava (mene-

jeri) 

2.T.buaZe 

3.M.gaioziSvili 

4.m.rogava 

5.j.monaseliZe 

6.T.joxaZe 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

kvlevebi mimdinareobda sagranto proeqtis etapebis Sesabamisad. Catarebulia 

hipertrofuli kardiomiopaTiiT (hkm) daavadebulTa genealogiuri kvleva, 

dadgenilia ojaxuri formebis sixSire. Seswavlilia hkm-Ti daavadebulebisa da 

maTi pirveli rigis naTesavebis ZiriTadi funqciuri genomuri maxasiaTeblebis 

cvalebadoba. Ggamovlenilia genomuri arastabilurobis maRali done (qromosomuli 

aberaciebis testis mixedviT) rogorc pacientebSi, ise maT naTesavebSi. naCvenebia 

qromatinis mdgomareobis cvalebadoba Termuli lRvobis mrudebis mixedviT. 

Seswavlilia peptiduri bioregulatorebis epitalonis, vilonisa da livegenis 

makoregirebeli moqmedeba orive sakvlev jgufSi. Analizis Sedegad aRmoCnda, rom 

epitaloni da livageni avlenen gamoxatul proteqtorul moqmedebas orive jgufis 

individebSi – aaxloeben Secvlil genomur parametrebs janmrTeli individebis 

Sesabamis sakntrolo maCveneblebTan.      

2 proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

T.joxaZe, 
T.buaZe,q.ruba-
novi, e.qiria, 
T.leJava. 
 
 
 
 
 
T.leJava, 
T.joxaZe, 
j.monase-liZe, 
T.buaZe, 
m.rogava 

Ggenomis arasta- 
biluroba fil-
tvis tuberku-
lozisas mkur-
nalobamde da 
mkurnalobis 
Semdeg (rus.) 
Georgian Med News 
 
Ggenomis fun-
qciuri regu-
lacia pepti-
duri biore-
gulatorebiT 
hipertrofuli 
kardiomiopaTiis 
dros (rus.) 

11,224 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,225 (in pres.) 

Tbilisi-niu-
iorki, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi-niu-
iorki, 2013 

77-81 (5 gv.) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24323970
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Georgian Med News 

Aanotaciebi 
1. Catarebulia genomuri parametrebis cvalebadobis SedarebiTi kvleva 
tuberkulozis sensitiuri formiT pirveladad daavadebul individTa 
ujredebSi mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg da am cvalebadobis 
koreqciis SesaZleblobis Seswavla antistresuli peptiduri bioregulatoriT 
– epitaloniT. naCvenebia, rom tuberkuloziT daavadebuli pacientebis 
intaqturi kulturebisaTvis mkurnalobamde damaxasiaTebelia  qromosomaTa 
struqturuli aberaciebis Semcveli ujredebis sarwmunod maRali sixSire, rac 
ufro naklebi xarisxiT, magram mainc SenarCunebulia mkurnalobis Semdegac. K 
Eepitaloni avlens gamoxatul damcvelobiT efeqts qromosomuli aberaciebis 
testis mixedviT mkurnalobis Semdeg.  

tuberkuloziT daavadebulebisaTvis damaxasiaTebeli qromosomaTa 
fragilurobis maRali sixSire SenarCunebuli iyo peptiduri bioregulatoris 
zemoqmedebis dros orive SemTxvevaSi – mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg. 
gamoTqmulia varaudi, rom gamovlenili kanonzomierebebi SesaZloa 
korelaciaSi iyo filtvis tuberkuloziT ganmeorebiT avadobis xSir 
SemTxvevebTan.  

2. Seswavlilia hkm-Ti daavadebulebisa da maTi pirveli rigis naTesavebis 
ZiriTadi funqciuri genomuri maxasiaTeblebis cvalebadoba. Ggamovlenilia 
genomuri arastabilurobis maRali done (qromosomuli aberaciebis testis 
mixedviT) rogorc pacientebSi, ise maT naTesavebSi. Seswavlilia peptiduri 
bioregulatorebis epitalonis, vilonisa da livagenis makoregirebeli 
moqmedeba orive sakvlev jgufSi. Analizis Sedegad aRmoCnda, rom epitaloni da 
livageni avlenen gamoxatul proteqtorul moqmedebas orive jgufis 
individebSi – aaxloeben Secvlil genomur parametrebs janmrTeli individebis 
Sesabamis sakntrolo maCveneblebTan 

 

2) ucxoeTSi 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Lezhava T., 
Jokhadze T., 
Gaiozishvili M., 
Monaselidze J. 

J. Age and Ageing In press.   

Aanotacia 

Peptide bioregulator - Cortagen (Ala-Glu-Asp-Pro) in humans demonstrated a pronounced therapeutic effect upon 

the structural and functional recovery of the damaged peripheral nerve tissue. The synthetic peptide Cortagen was 

obtained by directed synthesis based on amino acid analysis of natural brain cortex peptide preparation Cortexin  

The effect of synthetic peptide bioregulator Cortagen on total, constitutive (pericentromeric, nucleolus 
organizer regions (NOR) heterochromatin and facultative (transcriptionally inactive euchromatn) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24323970
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heterochromatin of cultivated lymphocytes from individuals at the age of 80 and over have been 
studied. 
We show that peptide bioregulator Cortagen: 1) Induces  unrolling deheterochromatinisation (decondensation) of 

total heterochromatin; 2) Activates synthetic processes of ribosomal genes as a result of deheterochromatinisation of 

satellite stalks of acrocentric chromosomes; 3) Does not induce deheterochromatinisation of pericentromeric 

structural heterochromatin; 4) Released genes repressed due to the condensation of euchromatic regions  forming 

facultative  heterochromatin. 

Our data is important as it provides new information on the remodeling effects of facultative heterochromatin 

induced by peptide bioregulator Cortagen in aging and aging pathologies, and may lead to the development of a 

therapeutic treatment.  
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თეიმურაზ ლეჟავა 

(მომხსენებელი) 

 

 

 

Submitted Symposia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თეიმურაზ ლეჟავა 

Drug Discovery and Therapy 
World Congress 
The functional Activation of 
“Aged” Heterochromatin 

 

 

The 20th IAGG World of 

Congress Gerontology and 

Geriatrics Session , Title –

“Chromosome and Aging” 

გამოქვეყნდა ჟურნალ  – The 

Journal of Nutrition, Health and 

Aging (INHA), 17,1,S195,2013 

 

 

1. Peptide Bioregulators 

induced Reaqtivation of 

“Aged” Chromatin. 

გამოქვეყნდა ჟურნალ  – The 

Journal of Nutrition, Health and 

Aging (INHA), 17,1,S195,2013 

 

 

3-6 June, 2013,  Boston, 

  USA 

 

              

 

 

 

 

23-27 June, 2013, Seul,Korea 
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3. 

(სიმპოზიუმის 

ორგანიზატორი–Convenor და 

მომხსენებელი) 

 

TinaTin joxaZe  

simpoziumis monawileebi: 
Teimuraz leJava; 
Joanna bridgeri (inglisi); 
Tetsuji kadotani 
(iaponia); 
TinaTin joxaZe 
 

 

Teimuraz leJava 

(მომხსენებელი) 

 

 

2. Chromatin changes by 

heavy metals in aging 

გამოქვეყნდა ჟურნალ  – The 

Journal of Nutrition, Health and 

Aging (INHA), 17,1,S196,2013 

 

 

3 rdWorld Congress of Cell Science  

and Stem Cell research - 

“Epigenetic regulation of function  

of aged chromatin” გამოქვეყნდა 

ჟურნალ   - Journal Cell Science 

and Therapy,4,4,71,2013 

 

 

 

 

 

23-27 June, 2013, Seul, Korea 

 

 

 

 

       20-22 November, 

Baltimor,  USA 

      აnotacia 

   1. Seswavlili iyo mokle peptiduri bioregulatorebis : ტეტრაპეპტიდების ( Ala-Glu-

Asp-Gly – (Epitalon), Lys-Glu-Asp-Ala – (Livagen), Lys-Glu-Asp-Pro (Prostomax) და  დიპეპტიდის Lys-Glu 

(Vilon) მოქმედება დაბერებულ ინდივიდთა ქრომატინზე.ბიორეგულატორებმა მოახდინეს 

საერთოჰეტეროქრომატინის დეჰეტეროქრომატინიზაცია,ფაკულტატურ ჰეტეროქრომატინში 

ინაქტივირებულ გენთა გამონთავისუფლება რაც მნიშვნელოვანია მედიცინისათვის. 

2.  შევისწავლეთ ჰეტეროცჰრომატინის დონე და mokle peptiduri bioregulatorebis : 

ტეტრაპეპტიდების ( Ala-Glu-Asp-Gly – (Epitalon), Lys-Glu-Asp-Ala – (Livagen), Lys-Glu-Asp-Pro 

(Prostomax) და  დიპეპტიდის Lys-Glu (Vilon) მოქმედება დაბერებულ ინდივიდთა ქრომატინზე. 

დადგინდა, რომ 1.ჰეტეროქჰრომატინიზაცია არის დაბერების ძირიტადი ფაქტორი და რომ 2. 

ბიორეგულატორები ახდენენ ქრომატინის სხვადასხვა უბნების სელექციურ 

დეჰეტეროქრომატინიზაციას. 

3.A Seswavlilia heterocqromatinizaciis – epigenetikur (hipoacetilirebisa               
      da hipermeTilirebis) procesTa mimdinareoba qromatinSi 80 wels da  meti  
       asakis mqone individTa limfocitarul kulturebSi. miRebulma Sedegebma  
      aCvena, rom eu- da hetroqromatini (konstituciuri  
      fakultaturi,birTvakmaorganizebeli) asakTan dakavSirebiT ganicdis  
      progresul heteroqromatinizacias  
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VI დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 SecvliliGgenomuri 

maxasiaTeblebis Seswavla 

daberebisas da maTi 

koreqcia 

bioregulatorebiT 

Pprof. T.leJava 

 

1 .T.joxaZe 
2. T.buaZe, 
3. m.gaioziSvili. 
4. n.baraTaSvili 
5. m.menabde 
6. x.rexviaSvili 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

Seswavlil iqna xandazmul individTa (80 wlisa da metis) genomis ZiriTadi 
funqciuri parametrebis: qromosomaTa-raodenobriv-struqturuli darRvevebis 
sixSire, aqtiur birTvakis organizatorTa sixsire (ribosomuli genebis 
aqtivobis done), somaturi rekombinaciis sixSire (Svileul qromatidTaSorisi 
gacvlebis testis mixedviT), totaluri qromatinis mdgomareobis cvalebadoba 
(skanirebadi mikrokalorimatriis gamoyenebiT) da am parametrebze 
antistresuli peptiduri bioregulatorebis (epitaloni, bronqogeni, kartageni) 
da metalis (kobaltis) ionebis gavlena. gamoyenebuli iyo xandazmul individTa 
kulturaluri ujredebi.  Kkvlevis Sedegebma aCvena, rom xandazmuli 
individebis ujredebi cvalebadobas avlenen yvela Seswavlili parametris 
mixedviT, rac qromatinis progresul heteroqromatinizaciaze, da Sesabamisad 
garkveul genTa inaqtivaciaze miuTeTebs.  Seswavlili peptiduri 
bioregulatorebis moqmedeba iwvevs sapirispiro efeqts. kerZod, adgili aqvs 
totaluri kondensirebuli qromatinis dahateroqromatinizacias, rac 
gamoixateba Seswavlili genomuri maxasiaTeblebis normalizaciaSi. 

2 

samuSaos dasaxeleba 

 

samuSaos xelmZRvaneli 

 
samuSaos Semsruleblebi 

paTologiaTa genetikuri 
safuZvlebi 

  

prof. T.leJava 
  

1 .T.joxaZe 
2. T.buaZe, 
3. m.gaioziSvili. 
4. n.baraTaSvili 
5. m.menabde 
6. q.rubanovi (magist- 
  ranti 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

Catarebulia genomuri parametrebis cvalebadobis SedarebiTi kvleva 
tuberkulozis sensitiuri formiT pirveladad daavadebul individTa 
ujredebSi mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg. da am cvalebadobis 
koreqciis SesaZleblobis Seswavla antistresuli peptiduri bioregulatoriT 
– epitaloniT. Kkvlevebi tardeboda filtvis tuberkuloziT daavadebuli 
pacientebis xanmokle mitogen-stimulirebuli limfocitur kulturaTa 
ujredebze mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg; genomis stabilurobis 
donis indikators warmoadgenda qromosomaTa struqturul-raodenobrivi 
aberaciebisa da fragiluri saitebis sixSire. naCvenebia, rom tuberkuloziT 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
daavadebuli pacientebis intaqturi kulturebisaTvis mkurnalobamde 
damaxasiaTebelia  qromosomaTa struqturuli aberaciebis Semcveli ujredebis 
sarwmunod maRali sixSire, rac ufro naklebi xarisxiT, magram mainc 
SenarCunebulia mkurnalobis Semdegac. K 
Eepitaloni avlens gamoxatul damcvelobiT efeqts qromosomuli aberaciebis 
testis mixedviT mkurnalobis Semdeg – aqveiTebs aberantuli ujredebis 
rogorc zogad jamur maCvenebels, ise maCvenebels TiToeuli individis 
mixedviTac.  

QqromosomaTa fragiluri saitebis Semcveli ujredebis Semcveloba 
maRali sixSiriT aRemateboda sakontrolo jgufis janmrTeli individebis 
maCvenebels. qromosomaTa fragilurobis maRali sixSire SenarCunebuli iyo 
peptiduri bioregulatoris zemoqmedebis drosac orive SemTxvevaSi – 
mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg. gamoTqmulia varaudi, rom gamovlenili 
kanonzomierebebi SesaZloa korelaciaSi iyo filtvis tuberkuloziT 
ganmeorebiT avadobis xSir SemTxvevebTan.   

 

 

 

 

 

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  
     kaTedris gamge, biol. mecn. doqtori,  
     sruli profesori – nanuli kotrikaZe  
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
     kaTedris asocirebuli profesori – biol. doqtori,  
     manana gordeziani 
     kaTedris laboranti, doqtoranti - liana ramiSvili 
     mowveuli profesorebi – b.d. manana alibegaSvili 
                                b.d. irma boWoriSvili 
                                b.d. maia zibzibaZe 
                                b.d. nato veSapiZe 

 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

I. Nakashidze 
N. Kotrikadze 
A. Diasamidze  
M. Nagervadze 
L. Ramishvili 
 

Changes in Sex and 

Non-sex Hormones and 

Distribution of 

Erythrocyte antigens in 

reproductive age women 

with tumors of body of 

uterus in Adjara.// 
Georgian Medical News. 

#4, 2013.  
[PubMed – 
indexed fot 

Medline] 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
samedicino 
siaxleni 

pp.15-20 

anotacia 

The aim the research was to study the hormonal state of reproductive age women with tumors of body of 

uterus. The quantitative changes of sex steroid hormones: progesterone (P), estradiol (E), testosterone 

(T), gonadotropine -Luteinizing hormone (LH) and Follicle-stimulating hormone (FSH) were investigated. 

Distribution of ABO blood group antigens and Rh-Hr systems genetic variants in the blood of women 

living in Adjara Region was also studied. For study was used reproductive age women's blood with 

benign (fibromioma) and malignant (endometrial cancer) tumors of body of uterus (the middle age was 

20-45 years). The determination of hormones was made by the enzymatic analysis method (ELAIZA). For 

the research of blood groups, were used the immunoserologic methods. The study have revealed that in 

blood of reproductive age women with benign and malignant tumors of body of uterus, level of estradiol 

was increased while levels of progesterone and testosterone were sharply reduced. Amount of Follicle-

stimulating hormone and Luteinizing hormone were also increased. It's significant that, both hormones 

were sharply increased in case of cancer of body of uterus, in comparison with control group and benign 

tumor. According to distribution of ABO blood group phenotypes - O (I) phenotypic group of ABO system 

has its highest frequency in blood of women with cancer of body of uterus. Cancer of body of uterus is 

associated with O (I) phenotypic groups; benign tumor of body of uterus - with A(II) and AB(IV) 

phenotypic groups. Women with cc and EE genetic variants of Rh-Hr system have sensitivity to the 

development of benign and malignant tumors of body of uterus; women with ee genetic variant have 

lower sensitivity towards body of uterus cancer and sharply expressed sensitivity to uterus benign tumors. 

In women with malignant tumors of body of uterus the frequency of distribution of Rh-Hr system CC 

genetic variant was sharply reduced. 

 

 

2) ucxoeTSi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

n.kotrikaZe 
T.CigogiZe 
l. managaZe 

m. alibegaSvili 
l.ramiSvili 
m. gordeziani 

prostatis simsivneebis 
Terapiuli mkurnalobis  
SesaZlo perspeqtivebi// 
meore samecniero 
konferencia: 
bunebrivi da sinTezuri 
biologiurad aqtiuri 
nivTirebebi 

25-26 noemberi, 2013w, 
Tbilisi, 

saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademia. 

moxsenebaTa anotaciebi 
prostatis simsivneebis Terapiuli mkurnalobis SesaZlo perspeqtivebis dasaxva fundamentur 
kvlevebze dayrdnobiT  (prostatis simsineebis ujreduli da molekulur meqanizmebis 
kvleva). Terapiuli mkurnalobis SesaZlo perspeqtivebSi igulisxmeba Catarebuli 
fundamenturi kvlevebis 3 ZiriTadi rgoli, esenia: PIN ubnebiani prostatis keTilTvisebiani 
hiperplazia; mitoqondriuli defeqtebi da prostatis simsivneebi; prostatis adenokarcinoma 
da hormonrezistentuli kibo.  

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

Nakashidze  I.,  
 Kotrikadze N .,   
Diasamidze  A.,   
Nagervadze  M.,   
Ramishvili L.,  
Alibegashvili  M., 

 

The erythrocyte  ABO groups antigens 
and the changes of  hormonal  status 

in women with body of uterus  tumors  
in   menopause age// 

19th Meeting of the European Red 
Cell Society (ERCS) 

 

10-13 october, 2013 

Forteiland, Ijmuiden, 
 The Netherlands. 

 

2 Zibzibadze M., 

 Ramishvili L., 
 Alibegashvili M.,  

Gordeziani M,  
Chigogidze T., 

 Kotrikadze N.,  

 

Criteria for the estimation of 
endogenous intoxication in the 

erythrocytes of men with prostate 
tumors// 

19th Meeting of the European Red 
Cell Society (ERCS) 

 
 

10-13 october, 2013 

Forteiland, Ijmuiden, 
 The Netherlands. 

 

3 Nana Kotrikadze,  
Irina Nakashidze,  
Anzor Diasamidze, 
 Davit Baratashvili,  

The Distribution of Blood Group 
Antigens among Reproductive, 
Menopause and Postmenopausal 
Women with Breast Gland Tumors// 

28-30 October, 2013. 
Kusadas, Turkey 
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Marina Nagervadze,  
Manana Alibegashvili, 
 Liana Ramishvili 

 

XIII National Congress of Medical 
Biology  and Genetics 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. The body of uterus tumors development is related to many factors, among them are   erythrocyte groups 

antigens and  hormonal state. The aim of the investigation was to study  ABO  blood  group antigens and  

hormonal status of  women with  body of uterus benign and malignant tumors in the menopause  age.  From 

the  four blood groups the O(I) phenotypic group is charactered with the highest frequency distribution in 

women with malignant tumor.  AB(IV) phenotypic group was lowest frequent to women with uterine tumors. 

Sex steroid hormones levels  of  estradiol  (E2) and testosterone (T) were increased both, in benign and 

malignant tumor case, on the background of  reduced progesterone (P) in women with body of uterus tumors. 

As for non-sex hormones, The levels of Luteinizing hormone (LH) and Follicle-stimulating hormone (FSH) were 

increased in  women with body of uterus tumors (benign, malignant). O(I) phenotypic group has been 

revealed with the highest frequency and AB(IV) phenotypic groups with the lowest frequency in women with 

body of uterus tumors of menopause age. It has been revealed that from sex steroid hormones, progesterone 

level was reduced  on the background of increased  estradiole, testosterone,  LH and FSH levels. Sharp 

increase level of estradiole by positive inverse relationship affect on the hypothalamus – hypophyse system 

and provides increasing of  (FSH) and (LH). The mentioned hormonal imbalance should causes the stimulation 

of proliferation in the uterus tissues and development body of uterus benign and malignant tumors 

2. The syndrome of endogenous intoxication (SEI) represents the pathological condition with accumulation of 
endogenous toxins in biological fluids. The Study of the EI  of men with prostate tumors by the assessment of 
the following parameters of erythrocytes: Sorptioncapacity of erythrocytes, permeability of erythrocytes 
membranes; Antioxidant enzymes (superoxidedismutase (SOD) and catalase (CAT)) activities and  amount of 
medium-molecular-weight substances.  
Sorptioncapacity of erythrocytes stayed the same in case of BHP and was increased in patients with BHP with 
PING(3-4) regions and CaP. Erythrocytes Permeability was slightly increasing by the following dynamics: contol 
group→ BHP with PING(3-4) → CaP. SOD activity was sharply increased in case of BHP and decreased in patients 
with CaP. CAT activity was altered only for patients with CaP. The amount of Medium-molecular-weight 
substances was rised in all  studied groups. The maximum level of the substances accumulation was observed 
in erythrocytes of patients with BHP with PING(3-4) regions, although in erythrocytes of Cap patients it still 
remained increased. Endogenous intoxication coefficient was the highest in case of BHP with PING(3-4) regions. 

Increased sorptioncapacity of erythrocytes in patients with BHP with PING(3-4)  regions and CaP  in one hand 
and decreased activity of antioxidant enzymes in other hand points to the alteration of erythrocytes 
membrane organization during tumor intoxication and reflects the formation of SEI  in given  pathology. 
Accumulation of medium-molecular-weight sybstances, in case of BHP with PING(3-4) regions and CaP, points to 
the importance of the assessment of given substances. Formation of SEI was especially expressed in patients 
with BHP with PING(3-4) regions that indicates to the aggressiveness and poor prognosis of the given pathology. 
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3. It’s known that the importance of blood groups antigens for developing breast gland tumors. we studied 

distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and post menopausal women with 
breast gland tumors. The studies revealed the high frequency of ABO system A(II) phenotypic group among 
women with breast malignant tumor. Form Rh-Hr system antigens, revealed high distribution frequencies of D 
and E antigens among women with breast tumors. From Rh-Hr system genetic variants have been identified 
high frequency distribution of cc, EE and Ee genotypes among women with benign tumor. In the diseased with 
breast cancer, from Rh-Hr system phenotypes, were detected in 9 phenotipic groups, and 8 phenotipic group 
rvealed in the diseased population with benign tumor. From Rh-Hr system 7 haplotypes were detected 6 
haplotypes among women with breast cancer and 5 haplotypes among women with benign tumor. 
 The carriers of A(II) phenotypic group reproductive, menopause and post-menopause women must be carried 
high-risk for breast gland malignant tumor . 
 
From Rh-Hr system D, E, e and e antigens, the frequencies of D and E antigens were increased, among women 
with breast gland tumors. These antigens indicate to sensitivity of mentioned antigens. 
The carriers of CcDee, CCDee and ccddee phenotypes less likely subordination to development of breast 
malignant tumor, and carriers of ccDEe and ccDEE phenotypes - benign tumor development.  
The breast benign and malignant tumors associated with A(II) phenotypic group. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

aWaris populaciaSi 
reproduqciuli, 
menopauzisa da 
postmenopauzis asakis   
saSvilosnos tanis  
simsivneebiT daavadebuli 
qalebis sisxlSi 
eriTrocituri jgufuri 
sistemebisa da  sasqeso 
da arasasqeso hormonebis 
raodenobis cvlileba 

biol. mecn. doqtori - n. 
kotrikaZe 

n. kotrikaZe 
i. nakaSiZe 

m. alibegaSvili 
l. ramiSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

samuSaos mizans warmoadgenda aWaris populaciaSi reproduqciuli, menopauzisa 
da postmenopauzis asakis, saSvilosnos tanis keTilTvisebiani da avTvisebiani  
simsivneebiT daavadebuli qalebis hormonaluri statusis Seswavla sisxlSi. 
Seswavlil iqna sasqeso steroiduli hormonebis progesteronis (P), 
estradiolis (E), testosteronisa (T) da arasasqeso-gonadot¬ropuli 
maluTeinizebeli (LH) da folikulmastimulirebeli (FSH) hormonebis  

raodenobrivi cvlileba. aseve Segveswavla sisxlisO ABO sistemis fenotipuri 
jgufebis gavrcelebis Taviseburebani da maTi kavSiri saSvilosnos tanis 
simsivneebis ganviTarebasTan. aRmoCnda, rom aWaris populaciaSi 
reproduqciuli asakis saSvilosnos tanis avTvisebiani simsivniT daavadebuli 
qalebis sisxlSi, ABOAsistemis fenotipuri jgufebidan maRali gavrcelebis  
sixSiriT xasiaTdeboda A(II) jgufi, xolo menopauzisa da postmenopauzis 

asakis  qalebis sisxlSi ki O (I)  fenotipuri jgufi. 
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მცენარეთა ფიზიოლოგიის მიმართულება 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli - ასოც. პროფ. მარიამ გაიდამაშვილი 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. ასოც. პროფ. მარიამ 

გაიდამაშვილი, ლაბორანტი ე. ხურციძე (ბ. აკ.დ), დოქტორანტი ა. გოგიჩაიშვილი.  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

GNSF/ST08/8-519 

„axali tipis 
mcenareuli 
entomotoqsikuri 
biopesticidis 
SemuSaveba 
lepidoptera rigis 
mavneblebis 
kontrolisaTvis”. 

saqarTvelos 
erovnuli 
samecniero fondi  

მ.გაიდამაშვილი ე.ხურციძე 

ა.გოგიჩაიშვილი 

ნ.გაჩეჩილაძე 

 

mweris larvebis saWmlis momnelebeli traqtis struqturebTan VAC leqtinis 
imunohistoqimiuri Seswavlisas gamovlinda, rom preparati ukavSirdeba mweris 
nawlavis epiTeliumis struqturebs. VAC gavlenam sacdeli cxovelebis 
sicocxlisunarianobaze da maT Sinagan organoebze damazianebeli moqmedebis 
Seswavlam aCvena, rom preparatis rekomendirebuli doziT (0,25 mg/kg) kvebis 
pirobebSi myofi cxovelebis yvela organo vizualurad normalur mdgomareobaSi 
imyofeboda da maTi organoebis zoma, forma, feri, konsisitencia, struqtura da 

kafsula darRveuli ar iyo. preparatis maRali doziT (0,25 mg/kg) gamoyenebisas ki 
aRiniSneboda cvlilebebi naRvlis buStSi, rac SesaZlebelia gamowveuli yofiliyo 
sanaRvle gzebis SeviwrovebiT an RviZlis disfunqciiT. ganisazRvra IgE done 
ZuZumwovrebis sisxlSi da naCvenebi iqna, rom rekomendirebuli doziT VAC ar 
warmoadgenda mitogens da ar avlenda toqsikur efeqtebs periferiuli sisxlis 
limfocitebis mimarT.  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
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# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

E. Khurtsidze, A. D. 
Gogichaishvili, M. 
Khurtsidze, 
M.Gaidamashvili 

The influence of 
endogenous 
auxins and morus 
alba lectin (mal)                        
on the growth and 
elongation of 
wheat coleoptiles 
Annals of Agrarian 
Science  

(2013) v11 N4 თბილისი 4 

Activity of endogenous auxins and lectin-like proteins were investigated in leaves and inflorescence of 
Georgian mulberry (M. alba var. Gruzia L.) at the different stages of plant ontogenesis. Highest activity 
of endogenous auxins (225-300%) and lectins (256 000 ml/mg) were exposed in inflorescence and leave 
buds during the active growth period in compare to that of leaf and fruit formation. Correlation 
between the quantity of lectins and activity of endogenous auxins was shown. Affinity purified 
galactose-specific lectin from mulberry seeds (MAL) initiated the promotion of rapid elongation of 

wheat coleoptile when applied at 50g/ml concentration. 
 

 

V samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

m. gaidamaSvili  
 

ფითრის (Viscum album L.) 

ქიტინ-სპეციფიკური ცილის 

ენტომოტოქსიკური 

თვისებები Lepidoptera რიგის  
აგრომავნებლების მიმართ 
 

22-26 ianvari 2013 
iv.javaxiSvilis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis 
95 wlisTavisadmi 
miZRvnili konferencia. 
Tbilisi 

შესწავლილია ფითრის (Viscum album L.) ქიტინ-სპეციფიკური ლექტინის (MChbL)  

ინსექტიციდური აქტივობა A.sordens და A.segetum (Lepidoptera: Noctuidae) აგრომავნებელი 

მწერების მიმართ.  გამოვლენილია ლექტინის ნეგატიური გავლენა ლარვების ფიზიოლოგიურ 

განვითარებასა და სიცოცხლისუნარიანობაზე. დადგენილია MChbL მიერ მწერების ლარვების 

საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ენდოგენური პროტეოლიზური ფერმენტების აქტივობის 

ინჰიბირების უნარი. გამოვლინდა MChbL 60% ჰომოლოგია Hevea brasilienisis ოსმოტინის მსგავს 

ცილასთან და Zea mays  ალფა-ამილაზა/ტრიპსინის ინჰიბიტორთან. გამოთქმულია მოსაზრება 

MChbL გამოყენების შესახებ Lepidoptera რიგის მავნებლების კონტროლისათვის. 
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VI დამატებითი ინფორმაცია 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

endogenuri auqsinebis da 
TuTis leqtinis gavlena 
xorblis koleoptiles 
gaWimviT zrdasa da 
dagrZelebaze.  

 

მ.გაიდამაშვილი e.xurciZe 

ა.გოგიჩაიშვილი 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlili iqna endogenuri auqsinebis da leqtinebis aqtivobebi qarTuli 
TuTis (M. alba var. Gruzia L.) foTlebSi da yvaviledebSi mcenaris ganviTarebis 
sxvadasxva stadiebze. gamovlenili iqna endogenuri auqsinebis maRali aqtivoba 
foTlis kvirtebSi aqtiuri zrdis fazaSi. naCvenebi iqna, rom afinurad 
gasufTavebuli galaqtoza-specifikuri TuTis Teslis leqtini iwvevs xorblis 
koleoptiles swraf dagrZelebas. dadginda korelacia leqtinebis raodenobasa 
da endogenuri auqsinebis aqtivobas Soris.  

 

 
 

                                          იმუნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის კათედრა 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli - Tsu imunologiisa da 
mikrobiologiis kaTedris gamge, biologiis mecn. doqtori n. 
foraqiSvili 

 
II. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

          kaTedris gamge –biologiis mecn. doqt. n. foraqiSvili 
asoc. prof. – biologiis mecn. doqtori n. gaCeCilaZe 
asoc. prof. – biologiis mecn. doqtori n. mickeviCi 
saswavlo-kvleviTi laboratoriis gamge,  
biologiis mecn. doqtori – n. WikaZe 
maswavlebeli – q. siWinava 
laborantebi: T. cercvaZe, m. xaribegaSvili 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 n. gaCeCilaZe imuniteti 
infeqciebis mimarT 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

310 

saxelmZRvaneloSi warmodgenilia dacvis faqtorebis moqmedeba, romelic 
ganapirobebs infeqciebis mimarT imunitetis warmoqmnas, agreTve infeqciuri 

agentebis daxasiaTeba da maTi zemoqmedeba organizmze  

 

g) krebulebi 
d) statiebi 

 
2) ucxoeTSi 
 
b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

D. Male, J. Brostoff, DB 
Roth, IM Roitt, P. 

Lydyard, N. Porakishvili 

Cells, Tissues and 
Organs of the Immune 

System 

London, Oxford Press 504 

The textbook  introduces the immune system in all its aspects to undergraduates, and also provides a treatment 

of the subject that is comprehensive enough to be useful to graduate students interested in research, and to 

medical students focused on clinical applications, continues to set the standard for currency and authority with 

its clear writing style and organization, uniform art program, and scientific accuracy. It presents a consistent 

point of view throughout—that of the host’s interaction with an environment containing many species of 

potentially harmful microorganisms. The full-color art program is conceptually coherent and illustrates the 

processes and mechanisms underlying the concepts in the text. The 16 chapters in this readable, accessible 

textbook are organized and presented in such a way as to help deliver a complete one-semester immunology 

course, beginning with innate immunity, then moving to adaptive immunity, and ending with applied clinical 

immunology. 

 

d) statiebi 

# avtori/ 
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Porakishvili N, 
Vispute K., Steele 

A, Memon A, 
Kulikova N, Clark E 

A, Rai K R, 
Nathwani A, Damle 

R N, Chiorazzi, 
Lydyard P M. 

CD180-induced re-
wiring of BCR-
mediated pro-

survival signalling in 
chronic 

lymphocytic 
leukaemia cells. 

 

 Under submission to 
“Blood” 

 

2 Porakishvili N, 
Chikadze N,  

Akhvlediani L, 
Gachechiladze N, 

Mitskevich N, 
Delves P, Lund T, 

Roitt I. 

. Prototype of anti-
tumour vaccine 
based on the β-
chain of human 

chorionic 
gonadotropin 

(hCG). 
 

 Under submission to 
“Vaccine” 

 

3 Mitskevich N., 

Chikadze N., 

Gachechiladze N., 

Kvirkvelia N,, 

Delves PJ., 

Porakishvili N.    

Comparison of 

Immunospecificity 

and 

Immunogenicity of 

three prototypes of 

anti-hCG vaccines 

based upon the 

recombinant hCG 

β-chain 

Vol.15, #2  International 

Journal of 

Immunoreabilitation 

p.67-69 

anotaciebi 

1. We previously showed that approximately 60% of B chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) cells 
express surface CD180, an orphan receptor of the Toll-like receptor family. Here we investigated the 
ability of anti-CD180 monoclonal antibody (mAb) to induce activation, cell cycling, survival and 
signalling in B-CLL cells and normal B cells. Upon addition of anti-CD180 mAb, alone or in combination 
with anti-CD40 mAb or recombinant IL-4 (rIL-4), expression of CD86, Ki-67, uptake of DiOC6, 
phosphorylation of signalling protein kinases and Ca2+ flux were measured in B-CLL cells from 
untreated patients and normal B cells from age-matched volunteers. Normal B cells and approximately 
50% of CD180+ B-CLL clones responded to CD180 ligation by activation, cycling and increased survival 
comparable with, or superior to, those induced by anti-CD40 mAb or rIL-4 (Responder B-CLL). Non-
responder CD180+ B-CLL clones failed to respond to CD180 mAb and responded poorly to CD40 mAb 
and rIL-4. Anti-CD180 mAb induced phosphorylation of ZAP70/Syk, Erk, p38MAPK and Akt in normal B 
cells and Responder B-CLL cells. In contrast, Erk, p38MAPK and Akt were not phosphorylated in Non-
responder B-CLL cells indicating a block in signalling and possible anergy. CD180 may provide powerful 
expansion and survival signals for Responder B-CLL cells and have an important prognostic value. 

  2. Human chorionic gonadotropin (hCG) is a receptor overexpressed by a variety of common cancers. It 
is a glycoprotein hormone supporting cancerous growth and survival. Thus hCG is an important target 
protein for active immunotherapy and vaccination against tumours.  
hCG is a heterodimer that consists of an α and a β chain, with the β chain acting as a tumour growth 
factor. Our earlier studies concentrated on the development, through site-specific mutagenesis, of an 
epitope-specific vaccine based on structurally modified epitopes of the β chain. We have selected and 
expressed as a recombinant protein a mutant molecule hCGβ(R68E), containing a single point 
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substitution of an arginine to glutamic acid at the position 68 (Figure 1). This recombinant protein 
induced high affinity antibody response in rabbits against native hCG and its small epitope – C-terminal 
peptide (CTP, Figure 2). We have further demonstrated that immune complexes formed by native hCG 
and mutant hCGβ(R68E) rabbit sera can be successfully cleared by the phagocytic system (Figure 3) that 
further argues in favour of its safety. 
The main objective of the current study is to further develop and to optimise this vaccine prototype. The 
work is carried out in collaboration with University College London, University of Westminster and 
Middlesex University (all - UK). It is anticipated that the end-product would represent an effective 
vaccine candidate for the prevention and immunotherapy of cancer.  
 
3. Human chorionic gonadotropin (hCG) is a placental member of the glycoprotein hormone (GPH) family 
which also includes the pituitary hormones: follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) and 
thyroid stimulating hormone (TSH) (1). They are heterodimers consisting of a common alpha and a 
hormone-specific beta subunit. The β-subunits are partly homologous to each other. The closest homology 
is between hCGβ and hLHβ.  Elevated serum hCGβ levels and/or tissue expression were since used as an 
independent predictor of an unfavorable disease outcome and were associated with a more aggressive 
disease course in renal, colorectal, bladder, and pancreatic cancers It was proposed that hCG may act at 
different levels to facilitate cancer progression: as a transforming growth factor, an immunosuppressive 
agent, an inducer of metastasis, and/or an angiogenic factor . Therefore, the hCG-based vaccines are been 
tested in anti-tumor therapy. Vaccines, which incorporate the full-length hCGβ-chain, stimulate the 
production of antibodies that cross-react with hLH due to the 85% amino acid sequence homology of the 
first 110 amino acids of the β-chains of the two hormones. As a strategy aimed at reducing hLH cross-
reactivity with hCG  several hCGβ-chain mutants were engineered by using oligonucleotide-directed site-
specific mutagenesis. One of the mutant molecules hCGβ(R68E) containing an arginine to glutamic acid 
replacement at a position 68 in the protein sequence has grossly diminished ability to provoke hLH cross-
reactive antibodies whether administered intranasally to mice or intramusculary to rabbits. Much of anti-
hCGβ(R68E) antibodies were re-focused towards normally weakly immunogenic C-terminal peptide (CTP) 
unique for hCGβ and not shared by hLH. In the mutant hCG molecule CTP acquires the properties of an 
immunodominant epitope. The aim of this study was to assess immunogenicity of the sera elicited in 
response to hCGβ(R68E) conjugated to heat shock protein 70 ( HSP 70) or to keyhole limpet hemocyanin 
(KLH) compared to the hCGβ(R68E) alone.We have demonstrated that the HSP70 increases immunogenisity 
of the mutant molecule hCGβ(R68E) since antibodies generated against hCGβ(R68E)-HSP70 conjugate bind 
with high affinity to the CTP region of hCG, as well as to the native holohormone hCGαβ and its hCGβ 
subunit. Thus, hCGβ(R68E)-HSP70 is an effective prototype of hCG-based vaccine characterized by a high 
degree of immunogenicity.   
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Gachechiladze N. G, Chikadze N., 
Akhvlediani L, Delves P, 
Porakishvili N 

Changes in peripheral blood 
lymphocyte subsets in patients 

with reproductive system tumors 

The oncological perspectives of 
fertility preservation: 
gynaecological and breast cancer  
Berlin, March 21-23, 2013 

 

 

2 

Mitskevith, N. Machavariani, K. 

Omiadze, K. Khechinashvili, G, 

Telia, A.  

Epidemiological association and 

some immuunological 

peculiarities of atopic disesases 

and TB infection in view of 

allergy hygiene hypothesis 

XXXII Congress of the European  

Academy of Allergy and Clinical 

Imunology. Procedings p 382. 

Milan, Italy. June, 2013.  

 

 

3 

Mitskevith  N., Machavariani K., 

Telia A., Khechinashvili G 

The influence of Professional 

Contact to Fungal Allergens on 

developing Respiratory Allergy 

Disorders in workers of bakeries 

in Georgia. 

15th International Congress of 

Immunology, Journal Frontier in 

Immunology. Milan, Italy 

August, 2013 Processing 

/P5.05.12 

 
1. The uterus body cancer (UBC), cervical cancer (CC) and ovarian cancer (OC) are the most common 

cancers of the female reproductive system with lethal outcomes and gynecological fatalities. Because 
patients with cancers of reproductive organs have high recurrence rates and poor long term survival, 
there is an interest in developing adjunctive therapies, including immunotherapy. Successful 
immunotherapy requires a functional immune system and defect in the immune responses may 
contribute to tumor growth. Such defects, especially T-cell dysfunction, can be partially due to the 
active suppression by the tumor. The aim of the present study was quantitation of the main 
circulating blood cell population in patients with malignant and benign tumors of reproductive system 
by flow cytometry.  No important differences have been found in the expression of CD3+, CD19+ or 
CD8+ in patients with uterus benign tumor, although the percentages of CD4+ cells and therefore 
CD4/CD8 ratio was decreased. Low numbers of CD4+ cells were also detected in patients with UBC 
and CC, however the percentages of CD19+ and CD8+ cells were increased almost twofold. Both these 
diseases were also characterized by extremely low number of circulating CD25+T lymphocytes. In 
patients with OVC very similar changes have been detected, apart from the normal number of CD19+ 
B cells. Although an increase of cytotoxic CD8+ T cells in blood of the patients with UBC, CC and OVC 
suggests a potential for anti-tumor responses, these cytotoxic cells seem to be unable to react by 
activation due to the lack of the expression of IL-2Ra receptor. In addition, elevated number of CD19+ 
B cells may reflect the production of antibodies to tumour-associated antigens (TAA) in patients with 
UBC and CC which would prevent CD8+ T cells from the recognition of the tumours. These results 
suggest that gynecological cancer is associated with specific alterations in the T cell population and 
up-regulation of the IL-2Ra receptor may be important for potential therapeutic strategies. 
 

2. Background: The epidemiological association between allergy and TB has become especially topical 
over the last ten years, since the time when the new wave of TB epidemic arose worldwide. The goal 
of the research is to define the epidemiological association of mycobacterial infection with bronchial 
asthma and allergies under high TB prevalence condition and, also, to determine some immunological 
peculiarities of this relation. 
Method: The study was conducted in three key directions, determining the specificity of the study 
material and methodology: I. Establishing association of BCG immunisation and TB infection with 
symptoms of bronchial asthma and allergies in internally dislocated children. II. Determining atopy 
frequency rate at a tender age following TB latent infection emerged through confirmed close 
contacts. III. Evaluating peculiarities of IgE regulation and delayed hypersensitivity to PPD in cases of 
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pulmonary TB, bronchial asthma and other clinical forms of atopy. 
Results: The epidemiological association of BCG immunisation with the symptoms of bronchial 
asthma and allergies in 7-10 year-old target population has not been statistically confirmed, which 
leaves doubtful feasible application of TB vaccination in allergy hygiene hypothesis to a certain extent. 
Bronchial asthma and allergies symptom rate in 7-10 year-old TB infected target population has been 
proved to be twice lower, compared with the non-infected group. Prospective study of tender age has 
demonstrated statistically valid epidemiological inverse association between latent TB, developed 
through close family contacts and later emerged atopic diseases. Herewith, atopic diseases in TB 
infected children population is by far later manifested in comparison with non-infected group.  
Conclusion: It is suggested, that epidemiological and immunological evaluation of pro and con 
arguments of allergy hygiene hypotheses should be extended in Georgia, not only in view of TB and 
atopy association study, but atopy and other infectious diseases. TB infection and allergy 
epidemiological association should be investigated considering regional peculiarities of the country. 
Herewith, extended allergological examination and the study of Th1/Th2 immunological links should 
be conducted after determination of bronchial asthma and symptoms of other allergies in prospective 
and retrospective research. 

3.  The inducing role of sensitization to fungal Allergens of RA (Respiratory Allergosis) originated from 
exposure to wheat flour environmental dust -has not been studied in Georgia.The aim of the research 
is to study the specifics of the spread, epidemiological  
issues of RA induced by professional contact with Fungal Allergens. According to the Global Strategy 
for Asthma Management and Prevention (NHLBI/WHO), one of the main reasons of developing RA in 
adults is occupational sensitizing agents Materials and Methods: We studied 390 people working in 
bakeries. They were divided into 2 groups: (1)workers with symptoms of RA [AR(Allergic 
Rhinitis),BA(Bronchial Asthma) and SEAA(Syndrome of Extrinsic Allergic Alveolitis)] ; (2)workers with 
no symptoms. There were selected 2 control groupswithout contact with the professional 
environment : (1)with RA symptoms; (2)healthy individuals.There was used the unified three-stage 
respiratory questionnaire (National Heart, Lung and Blood Institute,USA). For the skin tests were used 
the fungal allergens AF(Aspergillus fumigatus),MR(Mucor racemosus), AT(Alternaria 
tenius),PN(Penicillium notatum),RN(Rhizopus nigricans).Results: In workers with AR and BA 
symptomes the sensitization was similary: the highest to AF, high to all three fungal allergens MR, PN 
and RN (66,7%), The workers with BA were mainly sensitized to the AF(80%) and the sensitization to 
the MR and PN were revealed to be the least of all. In subjects with SEAA, the highest sensitization 
was to AF(77,8%).Conclusion: The professional contact to grain dust frequently induces RA and the 
reciprocal influence of fungal sensitization significantly increases the risk of RA development. 
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adamianis qorionuli gonadotropini (hCG) – α da  β jaWvebis Semcveli 
heterodimeruli hormonia, romlis α jaWvic igivea, rac danarCeni 
glikoproteinuli hormomebis α jaWvi, xolo β jaWvi ki hormonspecifiuria. 
fexmZimobis hormoni hCG ukanasknel wlebSi, aRiarebul iqna simsivnur markerad. 
simsivnuri ujredebi mas asinTezireben, rogorc autokrinuli zrdis faqtors. 
amasTanave, hCG da misi calkeuli komponentebi eqspresirebulicaa simsivnur 
ujredebze. yovelive zemoTTqmulidan gamomdinare es hormoni da misi 
komponentebi warmoadgenen samiznes simsivnesawinaaRmdego vaqcinis SeqmnisaTvis. 
am mizniT londonis universitetis imunologiis departamentSi Seiqmna 
qorionuli gonadtropinis ramodenime mutanturi, rekombinantuli molekula 
da Cveni TanamonawileobiT Seswavlili iqna maTi antigenuroba da 
imunogenuroba. AaRniSnuli kvlevebiT gamovlinda, rom mutanturi molekula, 
romelic miRebulia erTi wertilovani mutaciis Sedegad, kerZod 68-e 
poziciaSi arsebuli arginini Canacvlebulia glutaminis mJaviT (hCGβ(R68E)), 
aris maRali imunogenurobis. mis sapasuxod sinTezirebuli antisxeulebi 
moklebuli arian  jvaredin reaqtiulobas monaTesave hormonebTan, rac  hCG-ze 
dafuZnebuli vaqcinebis Seqmnisas mniSvnelovani problemaa, xolo am 
antisxeulebiT da  bunebrivi hCG-iT Seqmnili imunuri kompleqsebi warmatebiT 
fagocitirdebian fagocituri ujredebis mier.  aqedan gamomdinare (hCGβ(R68E) 
miCneulia efeqtur kandidat molekulad masze dafuZnebuli anti-simsivnuri 
vaqcinis Sesaqmnelad. vaqcinis saboloo saxiT formirebisaTvis aucilebelia  
molekula matareblisa da aduvantis optomaluri kombinaciis SerCeva. Cvenc 
Semdgomi samuSaoebi swored am mimarTulebiT ganvagrZeT da SevqmeniT vaqcinis 
sami prototipi: (hCGβ(R68E)- dakavSirebuli siTburi Sokis cila 70-Tan, 
(hCGβ(R68E)- dakavSirebuli moluskidan miRebul  hemocianidTan da 
arakonugirebuli  (hCGβ(R68E). miRebuli konugatebiT Catarda Tagvebis 
imunizacia da mimdinare wlis ganmavlobaSi Cvens mier Seswavlil iqna 
miRebuli imunizebuli Sratebis specifiuroba, anti-hCG, anti-hCGβ da anti-
hCGβCTP antisxeulebis titrebi da bunebriv hCG-sTan maTi kavSiris afinoba. am 
amocanebis ganxorcielebisaTvis gamoviyeneT arapirdapiri imunofermentuli 
analizi e.w. ELISA. miRebuli Sedegebi ki ase gamoiyureba: vaqcinis samive 
prototipiT Tagvebis imunizaciis Sedegad miRebul SratebSi antisxelebis 
maRali titrebia. samive SemTxvevaSi am antisxeulTa umetesoba  anti-hCGβCTP 

specifiurobisaa. Tumca es Sratebi gansxvavdeba bunebriv hCG-sTan kavSiris 
unariT. kerZod, arakonugirebuli da moluskis hemocianidTan konugirebuli 
hCGβ(R68E)- iT imunizaciis Sedegad miRebuli Sratebi erTnairad sustad 
urTierTqmedeben natiuri formis  hCG- sTan, maSin rodesac siTburi Sokis 
cila 70-Tan konugirebuli hCGβ(R68E)-iT imuniziciiT miRebuli Sratis 
antisxeulebi erTnairad maRali afinobiT ukavSirdebian natiuri  formis  hCG-

s, hCGβ-s da hCGβCTP-is. miRebuli Sedegebi gamoxatavs, rom siTburi Sokis cila 
70-Tan konugirebuli hCGβ(R68E)-i warmoadgens efeqtur kandidats masze 
dafuZnebuli antisimsivnuri vaqcinis Sesaqmnelad.  

 
 
.   
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I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. b.m.d. sruli profesori nanuli doreuli 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

სრული პროფესორი, ბ.მ.დ, ნანული დორეული, სულხან ცაგარელი (ბ.მ.დ., ფიზიოლოგიის კათედრის 

ასოცირებული პროფესორი),  მაგდა ალანია (ბ.დ. ფიზიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფ), 

ჩხარტიშვილი ბუციკო (ბ.დ., ფიზიოლოგიის კათედრის ასისტ. პროფ.), ჩიქოვანი მანანა (პედაგოგი), 

ქუჩუკაშვილი ზურაბი (ბ.დ., ბიოფიზიკის მიმართულების ასისტ. პროფ.), ეკატერინე მითაიშვილი 

(ბ.დ., მოწვეული პედაგოგი), როზა ბუკია (ბ.დ. მოწვეული პედაგოგი), სადოქტორო პროგრამა 

ნეირობიოლოგია/ქცევის ნეირომეცნიერებები დოქტორანტები: ცირა კაპანაძე, ზაზა ბერუაშვილი, ნინო 

გოგინაშვილი, სამაგისტრო პროგრამა „ბიოლოგია“ და „გამოყენებითი ბიომეცნიერება“ სტუდენტები 

მარიამ ქურასბედიანი, ნათია ჩერქეზიშვილი და თამარ ქარსელაძე.  
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ვირთაგვებში ასოცირებულია ჰიპოკამპის გლუტამატერგულ/გაემერგული და ჰიპოთალამუსის 

ორექსინერგული ნეირონების კვდომასთან 

ეპილეფსია ქრონიკული ნევროლოგიური დაავადებაა, რომელიც მსოფლიო მოსახლეობის 1%-ში 

გვხვდება. ეპილეფსიის დროს ელექტრული პროცესების მიმდინარეობაში დისბალანსი იწვევს 

განმეორებად ეპილეფსიურ განმუხტვებს. ეპილეპტოგენეზისათვის დამახასიათებელია ცვლილებები 

ნეირონულ კავშირებში, ნეიროდეგენერაციები, ნეიროგენეზი, გლიოზი, აქსონური სპრაუტინგი, 

დენდრიტული პლასტიკურობა, ჰემატოენცეფალური ბარიერის დაზიანება, ექსტრაუჯრედული მატრიქსის 

რეორგანიზაცია, ასევე ინდივიდუალური ნერვული უჯრედების მოლეკულური არქიტექტურის 

რეორგანიზაცია.  

ეპილეფსიის პათოფიზიოლოგია არაა ბოლომდე გახსნილი. ეპილეფსიური შეტევები ვითარდება 

თავის ტვინში არანორმალური, ძლიერი ჰიპერსინქრონული ნეირონული აქტივობით და მისი გამოვლენის 

მთავარ მიზეზს უნდა წარმოადგენდეს ამაგზნებელ და შემაკავებელ ნეირომედიატორს  შორის 

დისბალანსი. ნევროლოგიური დაავადებების უმრავლესობა გლუტამატერგული სისტემის დისფუნქციითაა 

განპირობებული. გლუტამატი მთავარ ამაგზნებელ ნეიროტრანსმიტერს წარმოადენს ძუძუმწოვართა 

ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში და კრიტიკულად არის ჩართული სინაფსური პლასტიკურობის და  

მეხსიერების მექანიზმებში. 

ცნობილია, რომ ლიმბურ კრუნჩხვებში, რომელიც დღეისათვის ყველაზე მეტად რეზისტენტულია 

ანტიკონვულსანტებით წარმოებულ თერაპიაში, მონაწილეობს ჰიპოკამპი. აღნიშნულ სტრუქტურასთან 

დაკავშირებულ ფიზიოლოგიურ და პათოფიზიოლოგიურ პროცესებში სხვადასხვა ენდოგენური 

ნეირომოდულატორული სისტემის როლი მრავალი კვლევითაა დადასტურებული.  ბოლო წლების 

გამოკვლევებით განისაზღვრა ორექსინის როლი ჰიპოკამპის ფუნქციონირებაში. ჰიპოკამპში ორექსინის 

რეცეპტორები აღმოჩენილია სპეციფიკურად CA1, CA2 და CA3 უბნებში და დაკბილულ ხვეულში (DG). ამ 

მონაცემებზე დაყრდნობით გამოითქვა მოსაზრება, რომ ორექსინს შეუძლია ითამაშოს წამყვანი როლი იმ 

ფუნქციებში, რომლებშიც მონაწილეობს ჰიპოკამპი და ნაჩვენებ იქნა, რომ ორექსინი  განაპირობებს 

გლუტამატერგული და გაემ-ერგული ნეიროტრანსმისიის მოდულაციას. დადგენილია, რომ ორექსინი 

ჰიპოკამპში იწვევს იზოლირებული NMDA პასუხების ხანგრძლივ დეპრესიას და ნორადრენალინის 

გამონთავისუფლების სტიმულაციას. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ჩვენს მიერ გამოითქვა მოსაზრება 

ორექსინერგული სისტემის ეპილეპტოგენეზის პროცესში შესაძლო მონაწილეობის შესახებ. 

მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ეპილეფსიის ცხოველური მოდელის გამოყენებით 

შეგვესწავლა ეპილეფსიური სტატუსით გამოწვეული ქცევითი და მორფოლოგიური დარღვევები და 

განგვესაზღვრა სხვადასხვა ნეირომოდულატორული სისტემის როლი ეპილეპტოგენეზში.  

მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოთქმულია მოსაზრება, რომ სივრცითი მეხსიერების 

დარღვევა კაინის მჟავას ეპილეფსიური სტატუსის ცხოველურ მოდელებში  განპირობებულია როგორც  

გლუტამატერგული ნეირონების კვდომით ჰიპოკამპში, ისე ჰიპოთალამო-ჰიპოკამპური ორექსინერგული 

პროექციების დისფუნქციით. ორექსინერგული ნეირონების დაზიანება თავის მხრივ ასევე გამოიწვევდა 

ცვლილებებს დოფამინერგულ ნეიროგადაცემაში. ეს კი სავარაუდოდ, უნდა განაპირობებდეს იმ 

ცვლილებებს, რაც ჩვენს ექსპერიმენტებში აღინიშნა ვირთაგვების მოტორულ და ემოციურ სტატუსში. 

 

ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის „საფერავის“ ფლავონოიდების გავლენა ლაბორატორიულ თეთრ 

ვირთაგვებში დასწავლა/მეხსიერების მექანიზმების ასაკთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე 

ფლავონოიდები და მისი მსგავსი ფენოლური ნაერთები წარმოადგენენ ძლიერ ანტიოქსიდანტებს და 

ხასიათდებიან ცირკულაციაში მყოფი რეაქტიული ჟანგბადისა და აზოტის შებოჭვის უნარით.  ისინი 

ადვილად  გადიან  ჰემატოენცეფალურ ბარიერს და აქვთ ტვინის სტრუქტურებში, განსაკუთრებით კი 

ქერქსა და ჰიპოკამპში დაგროვების უნარი,  ამდენად მონაწილეობენ ჰიპოკამპთან დაკავშირებული 

ფუნქციების რეალიზაციაში. უკანასკნელი ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით ფლავონოიდები 

თავის ტვინში ნეიროპროტექტორული მოქმედების ფართო სპექტრს ავლენენ:  ეფექტურად იცავენ 

ნეირონებს ტოქსინებით გამოწვეული დაზიანებებისაგან, თრგუნავენ ტვინში მიმდინარე ანთებით 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
პროცესებს და დადებითად მოქმედებენ დასწავლა/მეხსიერების, ზოგად კოგნიტურ ფუნქციებზე. 

ფლავონოიდების აღნიშნული ეფექტები განპირობებული უნდა იყოს ჭარბი აგზნებისაგან ნეირონების 

დაცვით, არსებული ნეირონული ფუნქციის გაძლიერებით ან ნეირონთა რეგენერაციის პროცესების 

სტიმულაციით. ამის გამო, დიდია ინტერესი ფლავონოიდების მიმართ.  

აღნიშნული კვლევის ინტერესს წარმოადგენდა ლაბორატორიულ თეთრ ვირთაგვებში ჰიპოკამპთან 

ასოცირებული დასწავლა/მეხსიერების მექანიზმების ასაკთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე ქართული 

ენდემური ყურძნის ჯიშის „საფერავის“ ფლავონოიდების ეფექტების განსაზღვრა. ბიოქიმიურმა 

ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ საფერავის ჯიშის ყურძნიდან გამოყოფილი ფლავონოიდებით 

ზრდასრული ვირთაგვების კვება იწვევდა ბუნებრივი სიბერით გამოწვეული ჟანგვითი სტრესის 

კორექციას. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით დაიგეგმა ქცევითი ექსპერიმენტები ველური 

ხაზის თეთრი ლაბორატორიული ვირთაგვების 2 ასაკოვან ჯგუფზე: 8-10  და 28-32 კვირის ასაკის, რათა 

გაგვერკვია საფერავის ფლავონოიდებით აღნიშნული ჯგუფის ვირთაგვების წინასწარი კვების ეფექტები 

დასწავლა/მეხსიერების და ემოციური სტატუსის მაჩვენებლებზე. საფერავის ფლავონოიდების ექსპოზიცია 

ვირთაგვებში განხორციელდა ადრეულ პოსტნატალურ პერიოდში (მე-7-მე-15 დღე) ან უშუალოდ 8-10 ან 

28-32 კვირის ასაკში. ვირთაგვების ქცევითი პარამეტრების მონიტორინგი მიმდინარეობდა ღია ველის, T-

ლაბირინთისა და პასიური განრიდების ტესტებში, სადაც ვაფასებდით მათ ემოციურობას, შიშის დონეს, 

თავდაცვით რეაქციებსა და მეხსიერება/დასწავლის კრიტერიუმებს. 

ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ საფერავის ყურძნის ჯიშებიდან გამოყოფილი ფლავონოიდებით 

ვირთაგვების წინასწარი კვება დადებითად მოქმედებს თავის ტვინის პლასტიკურ პროცესებზე და 

ზრდის ვირთაგვას თავის ტვინის ანტიოქსიდანტურ შესაძლებლობებს. ჩვენი მონაცემების მიხედვით 

ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის საფერავის ფლავონოიდები იწვევს სივრცითი მეხსიერების ასაკთან 

დაკავშირებული დარღვევების კორექციას. გარდა ამისა, საფერავიდან გამოყოფილი ფლავონოიდების, 

როგორც კვებითი დანამატის გამოყენება ადრეულ პოსტნატალურ პერიოდში აუმჯობესებს დასწავლის 

დინამიკას, თუმცა დასწავლაში ცვლილებები არ აღინიშნა საფერავის ფლავონოიდებით უშუალოდ 8-10 

კვირის ვირთაგვების კვების შემთხვევაში. შეიძლება დავასკვნათ, რომ საფერავის ეფექტების სიძლიერე 

დაკავშირებულია ჰიპოკამში მესხიერებისა და დასწავლის მექანიზმების ასაკთან დაკავშირებულ 

სტატუსთან: კერძოდ ის დადებითად მოქმედებს მექანიზმების ფორმირებისა და მისი დარღვევების 

შემთხვევაში და არ ავლენს ეფექტს აღნიშნული მექანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების შემთხვევაში. 
 

The effects of Flavonoids from Georgian grape species Saperavi on hippocampal related plasticity. 
N. Doreulee, M. Kurasbediani, B. Chkhartishvili, E. Mitaishvili, R. Bukia. 

Introduction: Earlier we have found that dietary flavonoids from the Georgian endemic grape species Saperavi 
significantly improved age-related spatial memory decline in adult rats and efficiently corrected scopolamine-induced 
memory disturbance in young ones (Doreulee et.al, 2012, SfN abst., 810.25). In the present study behavioral and 
morphological experiments were performed to investigate the influence of flavonoids from the Saperavi grapes (FSG) 
on morphological alterations and spatial memory deficit associated with kainic acid-induced status epilepticus (KA-SE) 
in laboratory rats.   

Methods:  Animal model of epilepsy were induced by single intraperitoneal injection of kainic acid (KA) (15mg/kg) 
in 8-10 weeks old rats. Behavioral changes associated with epilepsy were recorded in the open-field, T-maze and 
passive avoidance tasks. After 3 weeks of KA injection morphological analyses have been performed. Total number of 
neurons in different fields (CA1, CA3, DG) of the hippocampus were analyzed by hematoxilin-eosine staining. 
Immunocytochemical experiments were performed on hippocampal slices with anti-GAD65/67 antibodies. The effects 
of FSG on KA-SE induced morphological and behavioral changes were monitored after supplementation of rats with 
FSG (8 days 25mg/kg, daily).    

Results: FSG led to significant reversals of KA-SE-induced spatial memory decline, that was accompanied by 
massive reduction of the total number of neurons in right CA3 and left CA1 of the hippocampus shown by 
hematoxilin-eosine staining and significant decrease in number of glutamic acid decarboxylase (GAD)-positive neurons 
in left CA3 field demonstrated by anti-GAD65/67 antibodies in immunocytochemical experiments. Positive 
modulations of hippocampal related learning and memory processes were also observed in rats of same ages when 
they were fed by breast milk of the lactating mothers supplemented with the FSG (200mg/kg per day, 8 day), while no 
alteration of dynamic of learning was observed in control group when administration of FSG was performed in ages of 
8 week. This effect of FSG was more pronounced than effect of nootropic drug – piracetam (200mg/kg).  
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Conclusions: We suggest that dietary flavonoids from the Saperavi grapes have beneficial effects on neuronal 

processes ongoing during postnatal development in hippocampus or which are stimulated by KA-SE. 
 
Influence of allosteric modulators of type 5 Metabotropic Glutamate Receptors (mGluR5) on behavioral and 

memory alteration induced by ketamine-model of schizophrenia in rats. 
N. Doreulee1*, Ts. Kapanadze1, B. Chkhartisvili1, E. Mitaishvili1, M. Kurasbediani1 

Introduction: Schizophrenia is a serious mental illness that affects approximately 1% of the world’s population. It is a 
chronic, frequently progressive and multidimensional disease and presents itself as a set of positive, negative and 
cognitive symptoms. The essential neurotransmitter pathology of schizophrenia remains poorly defined. It has been 
suggested that schizophrenia is due to dopaminergic overactivity in the brain. In recent years, the attention has been 
shifted to the glutamate system. There is increasing evidence that a primary glutamatergic dysfunction is associated 
with schizophrenia, leading secondarily to a dopaminergic imbalance. It has been shown that phencyclidine, ketamine 
or MK-801, antagonists of glutamate N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors exacerbate all symptoms in individuals 
with schizophrenia, suggesting a possible role for decreased NMDA receptor signaling in this disorder. NMDA receptor 
function in a variety of forebrain regions are regulated by mGluR5 and it has been postulated that activators of 
mGluR5 could provide novel therapeutic agents that may be useful for treating schizophrenia. Using ketamine-model 
of schizophrenia we study the functional interaction between NMDA and mGluR5. Ketamine-induced behavioral 
disturbance were defined and the effects of allosteric modulators of mGluR5 on these alterations were investigated.  
Methods. Rat model of schizophrenia was induced by low dose of non-competitive antagonist of NMDA-receptors 
ketamine (0.3/0,5mg/kg. i.p.,). Schizophrenia model-associated behavioral changes were monitored in the open-field, 
T-maze test and passive avoidance task.  
Results. ketamine (0.3mg/kg) induces behavioral and cognitive impairment. Total motor activity was decreased and 
emotional state of the animals altered as well - the number/duration of grooming decreased and frequency of 
urination/defecation was increased. In T-maze test it was shown that spatial memory was damaged. To determine 
whether mGluR5 and NMDA receptor interact to regulate complex behaviors that are relevant to disorders such as 
schizophrenia we focused on assessing whether the selective mGlu5 receptor antagonist 2-methyl-6-(phenylethynyl)-
pyridine MPEP mimics or exacerbates the effects of the NMDA receptor antagonist. Ketamine-induced memory 
disturbance was significantly increased after injection MPEP.  

Antipsychotic drugs haloperidol (0.2mg/kg, i.p.) and clozapine (1.3mg/kg, i.p) weren’t effective to correct the 
memory deficit and the changes in emotional state induced by ketamine. Unlike these Antipsychotics positive 
allosteric modulator of NMDA receptors 3,3'-Difluorobanzaldazine (DFB, 1mg/kg, i.p) effectively ameliorate emotional 
disturbances, but it wasn’t potent to correct the memory disturbance induced by ketamine.  

Conclusion. It was suggested that during some neurological or psychiatric disorders with NMDA dysfunction 
pharmacological manipulation of mGluR5 receptors could have therapeutic effects. 

 

The influence of flavonoids from Georgian endemic grape species Saperavi on 
hippocampus related plastic processes in laboratory white rats 

N. Doreulee1*, T. Carseladze1, N. Cherkezishvili1, M. Chikovani1, M. Kurasbediani1 
Introduction: Flavonoids and other phenol compounds, which are mainly found in fruits, vegetables, in beverages 
such as wine, tea, cocoa and fruit juice play an important role in the human diet. Flavonoids are powerful antioxidants 
and are characterized by scavenging of wide range of reactive oxygen and nitrogen. Flavonoids can easily pass through 
the blood brain barrier and they have ability to accumulate in the brain structures, especially in the cortex and 
hippocampus, thus they can participate in the hippocampus-dependent memory functions. According to the recent 
literature, flavonoids in the brain show a wide range of neuroprotective activities. They effectively protect neurons 
from injuries induced by toxins, inhibit the inflammatory processes in the brain and positively affect learning/memory, 
general cognitive functions. The aim of our work was to determine the effects of flavonoids from Georgian endemic 
grape species Saperavi on aging-related changes in hippocampus-dependent spatial memory functions in laboratory 
white rats. In the previous biochemical experiments flavonoid rich fraction isolated from “Saperavi” revealed 
multicomponent phenol content and antioxidant capacity.  
Methods: Behavioral experiments were planned on laboratory rats of 2 different ages (8-10 and 28-32 weeks old). To 
define the effects of flavonoids from Saperavi grape species on learning/memory ability and emotional state of rats, 2 
different regime of 8 days administration of flavonoids were used – early postnatal (P7 - P15 by breast milk of rats 
orally administered with 200mg/kg flavonoids per day) or late supplementation of rats with 25mg/kg daily directly 
before testing them in a standardized behavioral paradigms. The open field, T-maze and passive avoidance tests were 
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carried out to assess emotional state, fear level, defensive reactions and memory/learning ability of animals.  
Results: The analysis of data showed that supplementation with flavonoids from Saperavi grapes during early 
postnatal period positively modulates hippocampal-related plastic processes in the 8-10 week old rats (a shift of the 
curve of learning dynamic to the left). No significant changes were observed when flavonoids from Saperavi grapes 
were orally administered in 8-10 week old rats. While the same doses of Saperavi flavonoids significantly improves 
age-related spatial memory decline in 28-32 week old rats. We suggest that the potency of flavonoids from “Saperavi" 
is related to the ontogeny of neuronal circuits underlying spatial memory and the status of neuronal mechanisms of 
plastic processes in rat brain. 
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anotaciebi 

Методики по изучению поведенческих параметров у мышей. 

В статье предлагается новый метод, позволяющий без проведения дополнительных тестов, вмешиваясь в 
эксперимент по изучению различных реакций в условиях свободного поведения при предъявлении двух 
симметричных раздражителей, оценить направленность и степень генетической двигательной асимметрии у 
мышей. Методика позволяет ставить вопрос о корреляции характеристик обучения мышей со степенью 
двигательной асимметрии и, тем самым, дает возможность более точной характеристики динамики 
формирования отсроченных реакции и дискриминации условного рефлекса в условиях свободного поведения. 
Кроме того, появляется возможность предварительного анализа для и избирательного раздражения и 
разрушения структур левого и правого полушария мозга, что, в свою очередь, позволит более конкретно оценить 
роль той или иной структуры головного мозга в поведенческих реакциях в различных экспериментальных 
условиях. 

Statolith of the Pomatias rivulare 

G.I.Gorgiladze, A.M. Nosovsky, R.D.Bukia* 

Institute of Biomedical Problems Russian Academy of Sciences, Moscow 123007, Khoroshevskoe highway, 76A 

*Tbilisi Javakhishvili State University (Georgia), Chavchavadze Avenue, 1 

Using light and scanning electron microscopy studied the morphological parameters, ultrastructure, elemental and 

crystal composition of the statoliths in the snails statocyst Pomatias rivulare (Eichw.). For morphometry statoliths 

determined their diameter, perimeter, area, volume and form factor. Internal structure was studied in thin 

sections, as well as fragments of statoliths obtained in their mechanical breakage. With the size of the shell increases 
the weight of snails. The larger the snail, the bigger the statolith. Growth dynamics of statoliths with the size of the 
snails themselves demonstrates uneven and at the same asymmetry with predominance for left statoliths. 

Even in the same snail right and left statoliths differ in their morphometric parameters. The main mineral element, giving 
the weight of statoliths - is calcium carbonate, in the form of aragonite crystals that fill the frame of organic nature. 
Statolith of the snails’ P. rivulare consists of a core and layers in the form of hollow spherical structures, the number of 
which increases with the growth of the animals. 
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in behavioral changes induced by kainic 
acid status epilepsy in laboratory rats 
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6. 1 
 

 

magda alania arasinapsuri gadacema uxerxemlo 
modeluri obieqtis centraluri 
nervuli sistemis neironebs 
Soris 

თბილისი, 2013. თსუ 

moxsenebaTa anotaciebi 

arasinapsuri gadacema uxerxemlo modeluri obieqtis centraluri nervuli sistemis 

neironebs Soris (მ. ალანია)   

   arasinapsuri gadacemis Sesaswavlad izolirebuli neironis, rogorc multireceptoruli 
biosensoris gamoyeneba aRwerili iyo uxerxemlo modelur obieqtSi tborulaSi [1]. 
mikroeleqtrodze moTavsebuli izolirebuli neironi reagirebda centraluri nervuli 
sistemis sxvadasxva gangliebTan miaxloebaze. tborulaSi gansakuTrebiT detaluradaa 
Seswavlili kvebiTi qcevis makontrolebeli neironuli jgufebi, romelTa gaaqtiveba iwvevs 
sxvadasxva tipis kvebiT aqtivobebs. kvebis motoneironebs uSualod akontrolebs kvebis 
centraluri generatori, romelic mdebareobs bukalur gangliebSi. centraluri generatori 
modulatoruli neironebis zegavleniT  sxvadasxva tipis aqtivobebs agenerirebs. 
aRsaniSnavia, rom TviTon modulatoruli neironebi neiromodulacias ganicdian ufro 
maRali rangis neironebidan an neironuli centrebidan. kvlevis mizani iyo  kvebis 
generatoris proeqciuli modulatoruli neironebis gaaqtivebis dros bukaluri gangliebis 
SesaZlo arasinapsuri  aqtivobis dadgena. amisTvis gamoyenebuli iyo izolirebuli neironi, 
rogorc multireceptoruli biosensori, romlis miaxloebac xdeboda bukalur gangliebTan 
ramdenime saaTis ganmavlobaSi sxvadasxva kvebiTi paternis generaciis dros. biosensori 
reagirebda adre daxasiaTebuli mniSvnelovani proeqciuli  modulatoruli neironebis 
gaaqtivebis sapasuxod. gamoiTqva varaudi, rom garkveuli kvebiTi aqtivobebis dros bukalur 
gangliebSi xdeba neirotransmiterebis iseTi raodenobiT gamoyofa, rac sakmarisia 
arasinapsuri gadacemisaTvis. gamoyofili neirotransmiterebis koqteilis detaluri 
daxasiaTeba biosensoris daxmarebiT momavali kvlevis Temaa. [1] I.A.Chistopolsky and D.A.Sakharov, 

2007, Russ. J. Physiol. 93 (2007):1210-1213. 
Flavonoids from Georgian grapes: biochemical specificity and physiological effects. 

Z. Beruashvili , N. Doreulee 
Evidence suggests that flavonoids - a family of plant-derived polyphenolic compounds with potent antioxidant and free 
radical scavenging properties might have a positive impact on brain pathology and aging. In this regard to evaluate 
potential of flavonoids of Georgian endemic grape species is under our intense interest. By modified method of 
Zaprometov we have extracted the flavonoid rich fraction from the endemic grape species Saperavi. Multicomponent 
phenol content (flavonoid glycosides and aglycones) of this fraction was revealed by TLC and HPLC methods. The 
influence of the extracted flavonoids on spatial memory of laboratory rats was investigated in the T-maze test. 
Supplementation with flavonoids from Saperavi grapes (25mg/kg, daily, for 5 days) to adult rats (28-32 week old) led to 
significant reversals of age-related spatial memory decline. In biochemical experiments it was revealed that the flavonoid 
extract also effectively prevented age-related increase of quantity of malondialdehyde (final product of lipid oxidation) in 
the brain of adult rats. Furthermore, the dietary flavonoids from Saperavi grapes efficiently corrected scopolamine-
induced memory disturbances in young rats (8 week old), while no alteration of dynamic of learning was observed in 
control group. In conclusion, we suggest that dietary flavonoids from the Saperavi grapes have beneficial effects on 
hippocampal-related plasticity and the ability to increase antioxidant defenses of the rat brain. The work is supported by 
Rustaveli foundation, grant GNSF- 6/89. 

 
Levetiracetam and piracetam provide inhibitory action on epileptiform discharges in CA1 field of mice hippocampal 

slices. 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
N. Doreulee, M. Chikovani 

Epilepsy is one of the most common serious neurological disorders affecting, approximately 1% of the world population. 
Despite of the great variety of antiepileptic drugs, they are effective in only about 60 to 80% of epileptic patients. 
Knowledge of epileptogenesis and the mechanisms of action of anticonvulsants will help to elaborate the right strategy 
of the therapeutic treatment of this disease and syntheses of new antiepileptic drugs. The aim of this work was to 
investigate the effects of piracetam and its derivative, new antiepileptic drug levetiracetam (UCB LO59) on epileptic 
discharges of pyramidal neurons in hippocampus. In vitro bicuculline model of epilepsy was used. Extracellular recording 
of field potentials, evoked by Schaffer-collateral stimulation in hippocampal area CA-1 of mice slices was performed to 
determine the fine mechanisms of action of levetiracetam and piracetam. The amplitude of orthodromic field population 
spike (pop-spike) markedly increases and repetitive population spikes appeared in the later portion of the response after 
bath application of bicuculline methiodide (20-40μΜ). Bath application of piracetam (20, 60μМ), levetiracetam (10, 
40μМ) or arterenol (noradrenaline analogue, 10, 30μМ) induced the slow onset of depresses of first pop-spike and 
marked reduction of the second pop-spike. Compare to the baseline duration of the multiple discharges was decrease 4-
5 times during 30min washout period. Arterenol has a dosedependent effect and depresses of second pop-spike 
amplitude induced by 30μМ of drug was 2 times stronger then with 10μМ. Inhibition of second pop-spike induced by 
piracetam 20μМ and levetiracetam 10μМ was already maximal. The same concentration of piracetam and levetiracetam 
had no effect on basal synaptic transmission in normal ACSF. Further experiments showed that inhibition of multiple 
discharges of pop-spikes evoked by arterenol are mediated mainly by activation of α-adrenoreceptors since the selective 
α-adrenomimetic cirasolin (3μМ) mimicked the action of arterenol. A potent β2-agonist procaterol (10μМ) even slightly 
increases the first pop-spike and had no significant effect on amplitude and duration of multiple discharges. An 
involvement of adrenergic mechanism in inhibitory effect of piracetam was tested by application of piracetam and 
arterenol together. The results were same as after application piracetam or arterenol alone, so piracetam could work 
throughout release of noradrenaline from the adrenergic terminals. Depression of multiple discharges by levetiracetam 
(40μМ) was probably not mediated by activation of adrenergic system, at least β1 and α-adrenoreceptors are not 
involved, since antagonists of these receptors - betaxolol (10μМ) or prazosin (10μМ), were not blocked the effect of 
levetiracetam. Thus, piracetam and levetiracetam could inhibit epileptic activity by activation different mechanisms. This 
work was supported by ISTC Grant G-780. 

 

Influence of flavonoids from Georgian endemic grape species Saperavi on age-related and 

scopolamine induced memory disturbance. 

B. Chkhartishvili, E.Mitaishvili, M.Alania, T.Kurasbediani, M. Chikovani, N. Doreulee 
         Flavonoids and related phenolics are historically part of the basic human diet. They are major constituents of fruit, 
vegetables and beverages, such as wine, tea, cocoa and fruit juices. Flavonoids have been identified as powerful 
antioxidants in vitro (Rice-Evans, 2001) and they may scavenge reactive oxygen and nitrogen species in the circulation 
(da Silva et al., 1998). According latest literature data (Vauzour et al., 2008) flavonoids exert a multiplicity of 
neuroprotective actions within the brain, including a potential to protect neurons against injury induced by neurotoxins, 

an ability to suppress neuroinflammation, and the potential to promote memory, learning and cognitive function. In this 

regard to evaluate potential of flavonoids of Georgian endemic grape species is under our intense interest. By modified 

method of Zaprometov we have extracted the flavonoid rich fraction from the endemic grape species Saperavi. The 

influence of the extracted flavonoids on spatial memory of laboratory rats was investigated in the T-maze test. 

Supplementation with flavonoids from Saperavi grapes (25mg/kg, daily, for 5 days) to adult rats (28-32 week old) led 

to significant reversals of age-related spatial memory decline. Furthermore, the dietary flavonoids from Saperavi 

grapes efficiently corrected scopolamine-induced memory disturbances in young rats (8 week old), while no 

alteration of dynamic of learning was observed in control group. The anti-amnesic effects of the flavonoid extract 

from Saperavi grapes compared to two other antioxidant flavonoids – quercetin (50mg/kg) and katechin (25mg/kg) or 

nootropic drug piracetam (200mg/kg) were more pronounced. In open field experiments no significant changes of 

emotional state were detected in the flavonoid-fed rats. In conclusion, we suggest that dietary flavonoids from the 

Saperavi grapes have beneficial effects on hippocampal-related plasticity. [1] C. Rice-Evans. Curr Med Chem., 8 (2001) 

797–807. [2] D. Vauzour, G. Ravaioli, K. VafeiAdou et al. Arch Biochem Biophys., 476 (2008) 145–151. Supported by Shota 

Rustaveli National Science Foundation Grant 1-6/89. 
 

The role of orexinergic system of the brain in behavioral changes induced by kainic acid status epilepsy in rats 
Ts. Kapanadze, N. Doreulee 
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          Epilepsy appears to be a widely spread disease having observed in 1% of the world population. Even under 
conditions of optimal therapeutic treatment the epilepsy is totally controlled only in 75% of the patients The 
pathophysiology of epilepsy is not clear. It involves a complex interaction of many factors. One possible mechanism is 
considered a disbalance between excitatory and inhibitory neurotransmiters. Knowledge of epileptogenesis and 
investigation of the mechanisms of antiseizure action of intrinsic modulatory systems of brain will help to elaborate the 
right strategy of the therapeutic treatment of this disease. Disbalance between excitatory and inhibitory transmitter 
systems is considered as a common reason of epileptic activity and it is well known that several neuromediators in the 
brain play an important role in controlling of epilepsy. The functioning of above-mentioned systems is considerably 
dependent on the activity of orexinergic system. It has been shown that orexin induces modulation of bursting activity of 
the hippocampal neurons, depression of isolated NMDA responses (Doreulee et al., 2004) and the stimulation of 
norepinephrine release. Basing on these data a consideration was made about a possible involvement of orexinergic 
system in epileptogenesis. The behavioral experiments were carried out in open field, passive avoidance and T-maze 
labyrinth to determinate behavioral changes induced by KA-SE. The experiments have shown that status epilepticus 
prompts a deterioration of hippocampal associated learning and memory processes as well as strengthening of fair 
emotion and changes in motor activities of rats. A morphological analysis of the brain of experimental animals revealed 
changes at the hippocampal level resulting in decrease of the amount of main glutamatergic pyramidal neurons, which 
was in correlation with decrease amount of Glutamicaciddecarboxylase (GAD) – positive neurons in hippocampus. On the 
other hand our experiments show the statistically significant reduction of orexinergic neurons in periventricular area of 
the hypothalamus. Basing on these data we suggest that in KA-SE-laboratory rats disturbance of hypocampal-associated 
spatial memory is conditioned by massive death of glutamatergic neurons in hippocampus. Disruption of hypothalamo-
hippocampal relationship may play additional role for this memory changes. The massive death of hypothalamic 
orexinergic neurons and accompanied changes in functionality of mesolimbic system throughout deterioration of activity 
of dophaminergic system should be caused the changes in motor and emotional status of rats which were founded in our 
study. 
 

The role of allosteric modulation of mGluR on behavioral changes induced by ketamine model of schizophrenia 

Ts.Kapanadze, N.Doreulee 
Introduction. Schizophrenia is a mental disorder characterized by a disintegration of the process of thinking and of 

emotional responsiveness. It has been suggested that specific neurochemical abnormality associated with schizophrenia is 

due to dopaminergic overactivity in the brain. Schizophrenia is currently thought to be associated with a 

hypoglutamatergic state. Taken into consideration the role of glutamatergic system in development of schizophrenia and 

involvement of striatal dopaminergic receptors in generation of schizophrenia symptoms, it was planned to study the 

functional interaction between NMDA and metabotropic glutamatergic receptors 5 (mGluR5) in schizophrenia-associated 

behavioral and memory disturbance and the role of mGluRs allosteric modulation in cortico-striatal synaptic plasticity.  

Methods. Behavioral experiments. Rat model of schizophrenia were induced by low doses of non-competitive antagonist 

of glutamatergic NMDA-receptors ketamine (0.3-0,5mg/kg. i.p.,). Schizophrenia model-associated behavioral changes 

were monitored in the open-field, T-maze test and passive avoidance task.  

Results. In our experiments investigation of dose-dependent effects of ketamine revealed that 0.3mg/kg ketamine induces 

statistical changes in most of behavioral and cognitive parameters. Alterations in emotional state showed decrease of the 

number and total duration of grooming in behavioral experiments. Decrease of motor activity was also detected, statistical 

changes were observed in number of defecations and urination. In T-maze test it was shown that spatial memory was 

damaged. To determine whether mGlu5 and NMDA receptor interact to regulate complex behaviors that are relevant to 

cognitive disorders such as schizophrenia we focused on assessing whether the selective mGlu5 receptor antagonist 2-

methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine MPEP mimics or exacerbates the effects of the NMDA receptor antagonist. Ketamine-

induced memory disturbance was significantly increased after injection of mGluR5 negative allosteric modulators MPEP.  

In in vivo experiments effects of antipsychotic drugs (haloperidol and clozapine) on ketamine-induced cognitive and 

emotional changes were studied. In our experiments Haloperidol (0.2mg/kg) and clozapine (1.3mg/kg) wasn’t effective to 

correct the memory disturbance and the changes in emotional status induced by Ketamine injection.  

Comparative analyses with positive alosteric modulator DFB (3,3-Difluorobanzaldazine) was performed. The analyses 

show that DFB (1mg/kg) has corrects emotional disturbances in schizophrenia model unlike above-mentioned 

antipsychotics. But it wasn’t effective to correct the memory disturbance induced by ketamine.  

Conclusion. Due to our behavioral experiments it was suggested that during some neurological or psychiatric disorders 

with NMDA dysfunction pharmacological manipulation of mGlu5 receptors could have therapeutic effects. 
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*N.DOREULEE, M. KURASBEDIANI, M. 
ALANIA, B. CHKHARTISHVILI, M. CHIQOVANI, 
E. MITAISHVILI, T. KAPANADZE; 

Oral administration of flavonoids from 
Georgian endemic grape species 
Saperavi ameliorates memory deficit 
associated with kainic acid-induced 
status epilepticus in laboratory white 
rats. 

2013. 9-13, November, 

San Diego, USA 

moxsenebaTa anotaciebi 

Earlier we have found that dietary flavonoids from the Georgian endemic grape species Saperavi significantly improved 

age-related spatial memory decline in adult rats and efficiently corrected scopolamine-induced memory disturbance in 

young ones (Doreulee et.al, 2012, SfN abst., 810.25). The anti-amnesic effects of the flavonoid extract from Saperavi 

grapes compared to two other antioxidant flavonoids - quercetin and katechin and nootropic drug - piracetam were 

more pronounced. In the present study, we have investigated in T-maze test the influence of flavonoids from the 

Saperavi grapes on spatial memory deficit associated with kainic acid-induced status epilepticus (KA-SE) in laboratory 

rats. Supplementation with flavonoids from Saperavi grapes (25mg/kg, daily, for 8 days) to rats (8 weeks old) 2-3 days 

after single intraperitoneal injection of kainic acid (15mg/kg) led to significant reversals of KA-SE-induced spatial memory 

decline, that was accompanied by massive reduction of the total number of neurons in right CA3 and left CA1 of 

hippocampus shown by hematoxilin-eosine staining and significant decrease in number of glutamic acid decarboxylase 

(GAD)-positive neurons in left CA3 field demonstrated by anti-GAD65/67 antibodies in immunocytochemical 

experiments. In open field experiments dietary flavonoids from Saperavi grapes corrected changes of some parameters 

of emotional state of KA-SE rats. We suggest that dietary flavonoids from the Saperavi grapes have beneficial effects on 

kainic acid-induced pathological processes of the brain. 
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ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის 

„საფერავის“ ფლავონოიდებით ვირთაგვების 

ადრეული პოსტნატალური კვების გავლენა    

ჰიპოკამპთან დაკავშირებული 

დასწავლა/მეხსიერების მექანიზმებზე.  

 

ფლუვოქსამინის წინასწარი ადმინისტრაციის 

როლი კაინის მჟავას ან პილოკარპინის  

ეპილეფსიური სტატუსით განპირობებულ 

დარღვევებზე. 
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გიგანტური სეროტონინერგული ნეირონების 

შედარებითი ანალიზი მუცელფეხიან 

მოლუსკებსა და სამედიცინო წურბელას 

შორის. 
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1.         აღნიშნული კვლევის ინტერესს წარმოადგენდა ლაბორატორიულ თეთრ ვირთაგვებში 

ჰიპოკამპთან ასოცირებული დასწავლა/მეხსიერების მექანიზმების ასაკთან დაკავშირებულ 

ცვლილებებზე ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის „საფერავის“ ფლავონოიდების ეფექტების 

განსაზღვრა. საფერავის ფლავონოიდების ექსპოზიცია ვირთაგვებში განხორციელდა ადრეულ 

პოსტნატალურ პერიოდში (მე-7-მე-15 დღე). ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ვირთაგვების საფერავის 

ფლავონოიდებით ადრეული პოსტნატალური კვება იწვევდა დასწავლის დინამიკაში ცლილებებს: 

ასეთი ვირთაგვები დასწავლის კრიტერიუმს აღწევდნენ უკვე მე-5 დღეს, განსხვავებით საკონტროლო 

ჯგუფისა, სადაც  დასწავლის კრიტერიუმი მიიღწეოდა მე-10-მე-11 დღეს. დასწავლაში აღნიშნული 

ცვლილებები ასოცირებული იყო ღია ველში გარეთა კვადრატების გადაკვეთისა და გრუმინგების 

ხანგრძლივობის მაჩვენებლების სტატისტიკურად სარწმუნო ცვლილებებთან. მოტორული 

აქტივობისა და ემოციური სტატუსის აღნიშნული ცვლილებები იყო დადებით კორელაციაში 

მეხსიერების დინამიკის ცვლილებასთან. პასიური განრიდების ტესტის მონაცემებმა აჩვენა, რომ 

საფერავის ფლავონოიდებით ადრეული პოსტნატალური კვება არ ცვლის 2 თვის ასაკის ვირთაგვების 

თავდაცვით ქცევას. მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით კეთდება ზოგადი დასკვნა, რომ საფერავის 

ფლავონოიდების ეფექტები დამოკიდებულია მეხსიერების მექანიზმების განვითარების ეტაპზე. 

2.        ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ კაინის მჟავას ან პილოკარპინით განპირობებული  ეპილეფსიური 

სტატუსი  ვირთაგვებში იწვევს სივრცითი მეხსიერების დარღვევას და ღია ველში აღრიცხული  

უმეტესი ქცევითი პარამეტრის ცვლილებას. ცვლილებები აღინიშნა ასევე თავდაცვითი ქცევის 

რეალიზაციაშიც. ეპილეფსიური სტატუსით გამოწვეული მორფოლოგიური ცვლილებების ანალიზმა 

კი აჩვენა, რომ ჰიპოკამპის გლუტამატერგულ/გაემერგულ ნეირონების წარმომადგენლობაში კაინის 

მჟავას-ეპილეფსიური სტატუსით განპირობებული ცვლილებები სტატისტიკურად სარწმუნოდ იყო 

გამოხატული ვიდრე პილოკარპინის ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელში. ამასთან, კაინის მჟავას-

ეპილეფსიური სტატუსი იწვევდა ცვლილებებს ჰიპოთალამუსის ორექსინერგულ სისტემაშიც.  

ენდოგენური ორექსინერგული სისტემის ეპილეპტოგენეზში როლის გარკვევის მიზნით გამოვიყენეთ  

არაპირდაპირი მიდგომა. კერძოდ, სეროტონინის უკუშეწოვის ბლოკატორი ფლუვოქსამინი, რომელიც 

ნაჩვენებია, რომ იწვევს ორექსინერგული სისტემის აქტივობის შემცირებას.  ექსპერიმენტებმა აჩვენა, 

რომ ვირთაგვებში ფლუვოქსამინის წინასწარი ადმინისტრაცია ამცირებს ეპილეპტოგენული 

პრეპარატების ინექციით გამოწვეულ ლეტალობას, თუმცა  არ იწვევს ეპილეფსიით განპირობებული 

მეხსიერების დარღვევის კორექციას. მიმდინარეობს მორფოლოგიური მასალის ანალიზი.   

 

3. 

 

 

 

      კარგად არის ცნობილი ბიოგენური მონოამინის - სეროტონინის როლი უხერხემლოების 

ფილოგენეტიკურად საკმაოდ დაშორებულ წარმომადგენლებს შორის კვებით აქტივობაში. 

ამასთან ერთად იდენტიფიცირებულია ის ცენტრალური სეროტონინერგული ნეირონები, 

რომლებიც უშუალო გავლენას ახდენენ კვებით ნეირონულ ცენტრებზე. მუცელფეხიან 

მოლუსკებში სეროტონინერგული ნეირონები, რომლებიც აინერევირებენ  კვებითი პატერნის 

ცენტრალურ გენერატორსა და კვების აქტში მონაწილე მოტონეირონებს, მოთავსებულია 

ცერებრალურ განგლიებში. ესენია გიგანტური ცერებრალური სეროტონინერგული ნეირონები. 

მსგავსი სეროტონინერგული ნეირონების ჰომოლოგიური წყვილები იდენტიფიცირებულ იქნა 

მუცელფეხიანი მოლუსკების მრავალ წარმომადგენელში. ნეირონთა ჰომოლოგიის როგორც ცნების 

დამკვიდრებაც ამ ნეირონული წყვილიდან მომდინარეობს. განსაკუთრებით დეტალურად იქნა 

აღწერილი ამ ნეირონული წყვილის როგორც მორფოლოგიური ისე ელექტრული აქტივობის 

თავისებურებანი მუცელფეხიანი მოლუსკების წარმომადგენელ გუბურაში (Lymnaea stagnalis). 

მკაფიოდ იქნა ნაჩვენები მისი მონაწილეობა კვებით აქტივობაში. ეს ნეირონული წყვილი 

ერთმანეთთან დაკავშირებულია ელექტრული სინაპსებით და თავიანთ პროექციებს აგზავნიან 

ბუკალური განგლიებისკენ და პერიფერიისაკენ. სწორედ მათში იქნა აღწერილი პირველად 

მაღალი რანგის ნაკადი (Higher-Order Input). სეროტონინის მაინტეგრირებელი როლი მოლუსკების 

ტიპიდან ფილოგენეტიკურად დაცილებული რგოლოვანი ჭიების (Annelida) წარმომადგენელი 
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სამედიცინო წურბელის (Hirudo Medicinalis) კვებით აქტივობაში აღწერილი იყო ლენტის მიერ 

(Lent, 1985, Brain Res. Bull. 14, 643–655). ლენტის მიერვე წურბელის ეგრეთწოდებულ თავის ტვინში, 

რომელიც მოლუსკების ცერებრალური განგლიების ანალოგად შეიძლება განვიხილოთ, 

აღწერილი იყო სეროტონინერგული ნეირონების წყვილი LL. თუმცა მათი დეტალური აღწერა არ 

განხორცილებულა. სტომატოგასტრული ნერვული ძეწკვის შესწავლისას (Mesce, Alania et al., 2008, 

Soc. Neurosci. Abst. 574.8) განხორციელდა ხელახალი რევიზია ზემოაღნიშნული ნეირონული 

წყვილისა. შედეგად გაირკვა, რომ წყვილი აინერვირებს სომატოგასტრულ ნეირონულ ძეწკვს. 

მარჯვენა და მარცხენა ნეირონებს შორის არსებობს ელექტრული სინაპსები. გარკვეულ 

პირობებში მათ მიერ ხდება მაღალი სიხშირის ჯგუფური განმუხტვების გენერაცია.  

            არსებული მონაცემების საფუძველზე განხორცილედა შედარებითი ანალიზი გუბურას 

გიგანტური ცერებრალური სეროტონინერგული ნეირონებისა და სამედიცინო წურბელის 

სუბეზოფაგური გიგანტური სეროტონინერგული წყვილისა. ორივე წყვილი აინერვირებს იმ 

განგლიებს, რომლებიც პასუხისმგებელია კვებით აქტივობაზე. ორივე წყვილი იძლევა პროექციებს 

პერიფერიაზეც. ორივე წყვილს შორის არსებობს კარგად გამოხატული ელექტრული კავშირები, 

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოლუსკებში ეს კონტაქტები სავარაუდოდ ხორცილედება 

ბუკალური განგლიების დონეზე, ხოლო წურბელაში სუბეზოფაგური განგლიების დონეზე. ორივე 

წყვილისთვის დამახასიათებელია მაღალი რანგის ნაკადის არსებობა, რაც გამოიხატება მაღალი 

სიხშირის ჯგუფურ განმუხტვებში. აღსანიშნავია, რომ ორივე ტიპის წარმომადგენელში არსებული 

ნაკადის წარმოშობა დაკავშირებული აცეტილქოლინერგულ სისტემასთან. ამრიგად, 

უხერხემლოების ორი სხვადასხვა ტიპის წარმომადგენელში კონკრეტულ ნეირონულ წყვილში 

აღინიშნება როგორც მორფოლოგიური ასევე ელექტრულ აქტივობების ბევრი მსგავსი ნიშან-

თვისება. ეს გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა გიგანტური სეროტონინერგული უჯრედების 

წყვილის არსებობა უხერხემლოთა გარკვეული ტიპთა წარმომადგენლებსი ევოლუციური 

კონსერვაციის შედეგია. მომავალში სასურველია, გენეტიკური ანალიზის საფუძველზე 

დადგინდეს, რამდენად ახლოსაა ეს უჯრედები გენეტიკურად ერთმანეთთან. 

 

 
 

 

 

ბიომრავალფეროვნების  კათედრა და ბიომრავალფეროვნების 

ლაბორატორია 

   

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  arnold gegeWkori - 

biologiis mecnierebaTa doqtori, sruli profesori.  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
1. arnold gegeWkori – sruli profesori 

2. Samil SeTekauri – asocirebuli profesori 

3. zelimxan kereseliZe – asistent profesori 

4. nana barnaveli – asistent profesori 

5. ekaterine popiaSvili – ufrosi laboranti 

6. qeTevan odikaZe – laboranti 

7. maia CubiniZe -laboranti 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

  
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

 

 

saqarTveloSi 
haidelbergcementis 

obieqtebis 
(dedofliswyaro, 
kaspi, gardabani) 

midamoebis floris 
mravalferovneba  

haidelbergcementi Aasoc. 
profesori 

Samil SeTekauri 

Samil SeTekauri 
da studentebi 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Shamil Shetekauri Botanical diversity of the  
Heidelbergcements 
Quarries in Georgia 

(Dedoplistkaro, Kaspi, 
Gardabani) 

Tbilisi 
gamomcemloba 

meridiani 
Ggamoicema 2014 

wlis TebervalSi 

230 gv. 

Anotaciebi 

Tema sruldeba 2014 wlis 28 Tebervals. 

Tema iTvaliswinebs saqarTveloSi haidelbergcementis karierebis midamoebSi 
gavrcelebuli 200-ze meti mcenaris Sesaxeb feradi ilustrirebuli wignis Sedgenas 

qarTul- da inglisur enebze. masSi mocemuli iqneba calkeuli istoriul-
geografiuli raionebis (dedofliswyaro, kaspi, gardabani) florisa da 
mcenareulobis mravalferovnebis aRwera, TiTeuli saxeobis botanikuri 

daxasiaTeba(morfologia, taqsonomia), gavrceleba, ekotopologia, fenoriTmika da 
sxva. wigns Tan darTuli eqneba mokle qarTul- inglisuri botanikuri leqsikoni. 

 

g) krebulebi 
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Samil SeTekauri, 
giorgi 

darCiaSvili, daTo 
TarxniSvili, 

giorgi jafoSvili 

saqarTvelos 
bunebis atlasi 

Tbilisi, bakur 
sulakauris 
gamomcemloba 

152gv. 

Aanotaciebi 

krebulSi Sesulia sxvadasxva habitatebis botanikuri da zoologiuri 
mravalferovnebis masalebi. mocemulia TiToeuli saxeobis tipiuri biomi, 

daxasiaTeba da feradi fotosuraTi 

 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

Arnold 
Gegechkori, Maia 

Chubinidze, 
Ekaterine 

Popiashvili 

Fauna of psyllids (Psylloidea) of 
the riparian forests of the 

Caucasus and some 
peculiarities its intrazonality 

#5, 2013 Proceedings of the 
Georgian National 
Museum, Natural 

Sciences and 
Prehistory Section 

145-150pp. 

2 Gegechkori,  A. 

Chubinidze, 

M,      
 

Steppes and semideserts 

biodiversiti of Kartly (East 

Georgia) - comparative 

analysis in anthropogenic 

and recovered habitats at 

the example of apidofauna 

(INSECTA: HYMENOPTERA, 

APOIDEA). 

N12, 2013. Journ. Caucasus 
Geographical 

Review 

12-14pp. 

Aanotaciebi 

1. kavkasiis aridul da humiduri raionebis Walis tyeebis fsilidofaunis 
taqsonomiuri struqtura da horizontaluri da simaRlebrivi dispersiis 
Taviseburebebi; pirvelad kavkasiis masStabiT dadgenilia ariduli 
(simSralis moyvaruli) saxeobebis gansaxleba kolxeTis humidur 
dablobebSi intrazonaluri biotopebis gziT. 

2. aRmosavleT saqarTvelos (Sida qarTli) pirobebSi apidofaunis 

(HYMENOPTERA, APOIDEA) taqsonomiuri struqturis SedarebiTi analizi 
anTropogenuli zemoqmedebisagan daucvel da dacul habitatebSi.  

 

2) ucxoeTSi 
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a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

Arnold Gegechkori 
 
 

 

The biomes of the 
Caucasus Ecoregion 

 

 

UUSA, Nova P.H. 

(naSromi ori 
mxaris 

xelSekrulebis 
safuZvelze, 
monografiis 
dasruleba 

gaTvaliswinebul-
ia 2014-2015ww. 

 
 
 
 
 
 
 

 

anotaciebi 

 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Shamil Shetekauri, 
Dato Chelidze, 
Nana Barnaveli 

HHigh mountain 
lithophilous  flora 

of the Tusheti 
(eastern part of 

the Greater 
Caucasus). 

Turkish Jurnal of 
Botany 

Ggadacemulia 
dasabeWdad 

 
seqtemberSi 

Istanbul 29 

Aanotacia 

statiaSi mocemulia TuSeTis liTofiluri (klde-naSal-RorRianebis) floris 
mravalmxrivi analizis Sedegebi: sistematikur-geografiuli, ekotopologiuri, 

simaRlebrivi gavrcelebis kanonzomiereba da endemizmi. erTmaneTTanaa 
Sedarebuli calkeuli maRalmTis mezobeli masivebis (Tebulo, awunTa, qaCu, 

diklo, komiTo, alaznistavi da sxva) floristuli nairgvaroba. 

Ggamotanilia daskvna, rom miuxedavad imisa rom Seswavlili myinvaruli xeobebi 
erTmaneTis mezobeli teritoriebia, isini floristulad gansxvavebulia. 
aRniSnuls ganapirobebs calkeuli maTganis gamyinvarebis xarisxi, ekotopebis 
struqturaTa variaciebi da maRalmTis ekosistemaSi mkafiod gamoxatuli 
geografiuli izolacia. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
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1) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

Samil SeTekauri enguris auzis qveda 
welis tyis ekosistemis 

florisa da 
mcenareulobis 

mravalferovneba (zemo 
svaneTi) 

8-10 maisi, 2013w. baTumi 

moxsenebaTa anotaciebi 

Seswavlilia mdinare enguris qveda welis (zemo svaneTi) tye-kldis floristuli 
kompleqsis botanikuri mravalferovneba. mdiare nenskris da xaiSuras midamoebidan 

aRricxulia 200-ze meti saxeoba. gamovlenilia iSviaTi endemuri saxeobebi: 
elenevskis katabalaxa, enguris maCita da sxv. endemur saxeobebTan erTad 

dafiqsirebulia aseve invaziuri neofitebis eqspansiac. 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 Sh. Shetekauri Diversity of flora of the Pshavi, 

Tusheti and Khevsureti (SE and NE 

part of the Greater Caucasus) 

9-15 September, 2013. Papermo. 

Italy 

moxsenebaTa anotaciebi 

moxseneba exeba TuS-fSav-xevsureTis floris mravalferovnebis; cal-calkea 
daxasiaTebuli sxvadasxva biomebis mcenareuloba da flora; gakeTebulia 

Seswavlili raionebis mcnareulobis SedarebiTi analizi. 

 

 

VI დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

iran-Turanis ariduli 
ladSaftebis flora-

faunis gavlena kavkasiis 
Sesatyvisi biomis 
fsilidofaunaze 
(Hemiptera. Psylloidea) 

prof. arnold gegeWkori prof. arnold gegeWkori 
teqnikuri personali: 
maia CubiniZe 
ekaterine popiaSvili 

2 TuSeTis- fSavisa da 
xevsureTis floris 

Aasocirebuli profesori 
Samil SeTekauri 

Samil SeTekauri 
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mravalferovneba 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 

 

1. Tema sruldeba 2016 wels. dasrulebulia Temis kavkasiasTan da iranTan 
dakavSirebuli fragmentebi (Tema gardamavali). 

2. Tema sruldeba 2014 wels. dazustebulia yvavilovan mcenareTa sruli 
sia; saxeobaTa geografia, ekotopologia da hipsometruli gavrcelebis 
areebi. mimdinareobs endemur saxeobaTa dazusteba da sxvadasxva 
floristuli kompleqsebis mravalmxrivi analizi; calkeuli raionebis 
florisa da mcenareulobis SedarebiTi analizi 
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გეოგრაფიის 

დეპარტამენტი 
ხელმძღვანელი პროფ. დავით კერესელიძე  
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გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. prof. ramin gobejiSvili 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 
asistent profesori Tengiz gordeziani 
asistent profesori cecili donaZe  
asistent profesori giorgi dvalaSvili 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi 

proeqtebi 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

 

კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები-

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

d.kereseliZe, 
 

g. dvalaSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 cecilia donaZe imereTis mewyrebi Tbilisi, 
gam.“universali” 

148 gv. 

anotaciebi 

gravitaciuli procesebis yvelaze farTod gavrcelebul saxes mewyruli procesebi 
warmoadgens, igi gansakuTrebiT mniSvnelovani  reliefwarmomqmneli movlenaa iseTi 
mTa-goriani qveynisaTvis,rogoric saqarTveloa, mas udidesi zaralis motana 
SeuZlia, isedac mcire miwiani qveynisaTvis. mewyrebi andgurebs ara marto sasoflo-
sameurneosavargulebs, aramed sainJinro-teqnikur nagebobebs da rac mTavaria am 
process mohyveba  msxverpli; yovelwliurad msoflioSi asobiT adamiani iRupeba 
mewyrebisagan, gansakuTrebiT mWidrod dasaxlebul adgilebSi. 

monografiaSi ganxilulia saqarTvelos erT-erTi strategiuli mniSvnelobis mqone 
regionis-imereTis mewyrebis geneturi klasifikacia, maTi gavrcelebis geografiuli 

kanonzomierebani. 
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2 giorgi dvalaSvili saCxere da WiaTura gam.  ,,Tbilisi” 368 gv. 

anotaciebi 
wignSi ganxilulia saCxeris da WiaTuris municipalitetis teritoriis 
dasaxlebuli punqtebi: qalaqebi saCxere da WiaTura, agreTve saCxeris da WiaTuris 
municipalitetebSi 27 teritoriul marTvis organoSi  gaerTianebuli 115 sofeli. 
regionSi mravladaa turistebisaTvis saintereso obieqti, aq uamravi mRvime-gamoqva-
bulia. Tavisi bunebrivi egzotikiT gamoirCevian:  md. md. yvirilas, jruWulas, kac-
xuras, bujisa da saZalixevis auzSi arsebuli mRvimeebi. istoriul-arqiteqturuli 
Zeglebi: sveris, kacxis, iTxvisis, modinaxes, TodaZis, navarZeTis cixe-simagreebi, 
savanis, qoreTis, exvevis, sarekis, gorisas, korboulis, kacxis, perevisis, iTxvisis, 
mRvimevis, darkveTis eklesia-monastrebi, kacxis bunebriv-kirqvuli sveti. mravlad 
aris mdinareebi: saZalixevi, jruWula, Cixura, SuSa, Rebura, Zirula, buja, yvirila, 
dumala, cixiswyali, kacxura, wilToswyali, Werula, Tabagrebiswyali. egzotikuri 
tbebi: sofel xreiTSi arsebuli tba _ Semoreva, sofel rganSi nabardebis tba, 
vulkanuri warmoSobis tba sof. perevisaSi, agreTve devis tba. municipalitetebi ag-
reTve mdidaria floriTa da fauniT.  
3 
 

ნ. ელიზბარაშვილი, 

ლ. მაჭავარიანი, დ. 

ნიკოლაიშვილი, გ. 

მელაძე, გ. 

დვალაშვილი 

საქართველო – ჩვენი 

ფასეულობები, I 

ტომი. ბუნება. 

გამომც.“პალიტრა L“, 

თბილისი,2013,  

296 გვ.” 

 
ბ)saxelmZRvaneloebi 

 
 r. gobejiSvili, 

 e. wereTeli,  
c. donaZe, v. trapaiZe 

g. dvalaSvili,  
l. laRiZe,  

T. nanobaSvili,  
T. TigiSvili 

zogadi 
dedamiwismcodenoba, 
(saleqcio kursi) 

Tsu gamomcemloba, 
Tbilisi  

306 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia bakalavriatis geografiisa da ekologiis 
mimarTulebis studentebisaTvis da masSi ganxilulia dedamiwismcodneobis rogorc 
mecnieruli dargissagani,  kvlevis obieqti da amocanebi, geografiuli garsis 
formirebis pirobebi, geografiuli garsis struqtura da misi Semadgeneli sferoebi 

 

g) krebulebi 

# 
avtori/avtorebi 

krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

nikolaiSvili d., 
saluqvaZe e., donaZe 

c. 

kolxeTis baris 
landSaftebis 
anTropogenuri 
transformaciis 
dinamika. 
I saerTaSoriso 

Tbilisi, gam.”SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi” 

gv.112-118 
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konferencia-
“kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosistemebi-dacva 
da racionaluri 
gamoyeneba. SromaTa 
krebuli 

Aanotaciebi 

statistikuri, kartografiuli da saeqspedicio monacemebis safuZvelze 

gamovlenilia kolxeTis dablobis landSaftebis anTropogenuri transformaciis 

aspeqtebi, SemuSavebulia am cvlilebis gansazRvris meTodika. sakvlev regions 

gaaCnia metismetad mravalferovani landSaftebi, romelic dakavSirebulia mraval 

faqtorTan. gamoangariSebulia da gaanalizebulia sxvadasxva parametri,iseTi 

rogoricaa tyis farTobis,itomasis maragi, mosaleobis raodenoba da simWidrove da 

sxv. yvelaferi es damuSavebulia gis teqnologebiT. 

2 

 

g. dvalaSvili, s. 
yvavaZe 

ანთროპოგენური 

ფაქტორის გავლენა 

კოლხეთის დაბლობის 

სანაპირო ზოლზე. 
I saerTaSoriso 
konferencia-
“kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosistemebi-dacva 
da racionaluri 
gamoyeneba. SromaTa 
krebuli 

„kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosisitemebi – 

dacva da 
racionaluri 
gamoyeneba“ 

Sromebis krebuli, 
Tbilisi,-foTi 

 

Aanotaciebi 

zRvis napiris ganviTarebis procesebze mniSvnelovan gavlenas axdens misi 
daxriloba da zRvis siRrme, qanebis Semadgenloba da simtkice, teqtonikuri 
moZraobebis xasiaTi, sanapiro xazis konturis konfiguracia da a.S. atmosferuli 
zemoqmedeba qarismieri talRebis warmoqmniT gamoixateba, Tumca qviSian 
sanapiroebze isini TviTon qmnian sanapiro formebs zvinulebisa da diunebis saxiT. 

sxva gare faqtorebs (egzogenuri) atmosferuli naleqebi, moqcevebis, yinulis, 

mdinaris myari natanis moqmedeba da sxvadasxva biogenuri faqtorebi warmoadgenen. 

napirebis xangrZlivi ganviTarebis procesSi (evolucia), aseve mniSvnelovani 

wvlili SeaqvT Sida (endogenur) faqtorebs, ZiriTadad dedamiwis qerqis SedarebiT 

nel, vertikalur moZraobas da msoflio okeanis wylis moculobis cvlilebas 

(donis evstaturi ryeva). 

 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-

Jurnalis/ 
krebulis 

gamocemis 
adgili, 

gverdebis 
raodenoba 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
lis dasaxeleba nomeri gamomcemloba 

1  
g. dvalaSvili, 
z. gulaSvili, 
e. aleqsandria, 

s. yvavaZe 

kolxeTis 
dablobis 
Warbteniani 
teritoriebis 
foTi-qobuleTis 
mikroubnis 
bunebrivi 
faqtorebis 
Sefaseba 

vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
institutis 
SromaTa 
krebuli, 

axali seria 
# 5 (84) 

Tbilisi 
Tsu-s 

gamomcemloba 

gv. 100-107 

kolxeTis teritoriaze kompleqsuri kvlevebis warmoeba am teritoris sakmaod 
didi farTobis gamo erT-erT mniSvnelovan problemas warmoadgens. maSindeli 
melioraciuli RonisZiebebi Seicavda araswori menejmentis elementebs samuSaoTa 
daproeqtebis mxriv, bunebriv pirobebze dakvirvebebis statistikuri monacemebi 
grovdeboda dasaxlebul punqtebSi mowyobili sadgurebis meSveobiT, maTgan 
moSorebiT ki ara. amitom es parametrebi srulad mainc ver asaxavda am teritoriaze 
daWaobebis gamomwvevi faqtorebis warmoqmnis zust mizezebs. Sesabamisad, 1990 
wlamde miRebul dakvirvebis monacemebze dayrdnobiT rTulia mecnierulad 
dadasturebuli daskvnebis gamotana. imavdroulad tardeboda mxolod ekonomikuri 
efeqtis gazrdisken mimarTuli samuSaoebi Waobebis daSrobis gziT. am meTodiT 
midgomam ki rig SemTxvevebSi aunazRaurebeli stiqiuri movlenebi gamoiwvia. 
2 Tengiz Gordeziani 

(Roman 
Maisuradze, Tamar 
Mamukashvili) 

Some Questions of 
the Method of 
Evalution of 
Mountainous 
Landscape s 
Ecological Value. 
“Georgian 
International Journal 
of Science and 
Technology”    

#5 “Nova Science 
Publishers” 

71-77 

anotaciebi 

1. statiaSi ganxilulia landSaftur-ekologiuri kvlevis Sedegebi raWa-
leCxumisa da qvemo svaneTis regionis magaliTze. Kvleva efuZneba savele 
eqspediciuri kvlevebis Sedegad mopovebul masalebs.    

 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 NNikolaishvili 

D.,Seperteladze Z., 

Evaluation of agri resource 
potential of Georgia’s 

ibeWdeba, 
PInternational Journalof 

indoeTi 10 gv. 
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Davitaia E., 
Kikvadze T., 
Donadze Ts. 

landscapes be the use of 
mathematical methods 

scientific research 

anotaciebi 
Method have been developed to determine agri resource potential of the territory on the bases of weighted metrics 
introduced in the factors’ space and the relevance of using this method by this point of view is established. On the 
bases of the closeness value to the etalon-object are identified territorial distribution of the agri resource potential 
of Georgia and also different altitudes, landscapes and administrative units with maximum potential are 
determined. On the bases of a large amount of data processing and systematization also is created a DB of agri 
resource potential for Georgia’s territory and a series of thematic maps. Data processing and visualization was 
implemented through GIS technologies. 
2 
 

Matchavariani L, 

Dvalashvili G.  

“Soil Quality Changes in 

response to ther pollution 

of Heavy Metals in 

Georgia 

The 2 International 

Symposium on kaz 

Mountains and Edremit 

(Human-Environment 

interactions and Ecology 

of Mountaion 

Ecosystems 

Edremit 

Turkey 

 

  
3 Lia G. 

Matchavariani, 

George B. 

Dvalashvili,  

Heavy Metal Pollution of 

Soils and Food Crops from 

Irrigation Water due to 

Mining 

Wastes, Georgia 

PS-1 Traditional 

Wisdom 

Chair(s): Yoshitaka 

Ishikawa 

Kyoto Univ 

Japan 

 

anotaciebi 
 

4 Г. В. ДВАЛАШВИЛИ,  

Б. Б. КАНДАЛАДЗЕ,  
 В. З. ТРАПАИДЗЕ   

“Проблемы и перспективы 
изучения и освоения 
форм карстового рельефа 
(на примере пещер    «ТГУ 
95»”  Материалы IV  
Международной научно-
практической 
конференции 
«НЕПРЕРЫВНОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ»,  

Материалы 
конференции 

ГОМЕЛЬ, . 
 

3,. ст  210-212, 
2013 г 

 

anotaciebi 
Обнаружение и изучение пещеры «ТГУ-95» Департаментом географии факультета точных и естественных 
наук ТГУ и Институтом географии имени Вахушти Багратиони при ТГУ было приурочено к празднованию 95-
летнего юбилея ТГУ. Пещера находится в Западной Грузии, на территории села Интхвиси Чиатурского 
Муниципалитета  (42018’26.64’’ N. 430198’51.58’’ E.), на левом склоне р. Квирила, выработана в 
верхнемеловом известняке. Добраться до пещеры со стороны ущелья реки Квирила можно как по тропинке, 
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так и по воздушно-канатной дороге, по маршруту «Ущелье реки Квирила – село Итхвиси-32». Протяженность 
воздушной дороги   составляет 310 метров. В этом смысле пещера «ТГУ-95» выделяется особо. Попасть туда 
можно с помощью  экзотического транспорта – по воздушно-канатной дороге.  Расстояние от верхней 
станции канатной дороги по тропинке, ведущей к пещере, составляет приблизительно 350 метров. 
Туристическую тропу можно будет устроить прямо вдоль скалы, ее протяженность составит приблизительно 
60 метров.  
5 Lia G. 

Matchavariani, 

George B. 

Dvalashvili,  

Heavy Metal Pollution of 

Soils and Food Crops from 

Irrigation Water due to 

Mining 

Wastes, Georgia 

PS-1 Traditional 

Wisdom 

Chair(s): Yoshitaka 

Ishikawa 

Kyoto Univ 

Japan 

 

anotaciebi 

 
6 Dali Nikolaishvili  

George B. 

Dvalashvili,  

Evalution of ecological 

potential of Caucasus forest 

LAndscapes 

International caucasian 

frestry simposium 

 

Artvin, Turkey 

24-26 october 

 

anotaciebi 

The main purpose of this work is to determine ecological potential of forest landscapes of Caucasus Eco-region. This 
eco-region, which encompasses more than 583 thousand sq km, contains the territories of six countries: whole area 
of Georgia, Azerbaijan, Armenia, and part of territories of Russia,Turkey and Iran. Here are represented 25 types, 62 
sub-types and 205 genera of landscapes. Caucasus eco-region is divided into several climatically contrasting regions. 
Sub-tropical humid conditions dominate in the lowland and foothills of West Georgia, and much of the eastern part 
of lowlands and foothills of Caucasus experiencing mostly hot, dry weather year-round. The most area of forests is 
concentrated in middle-mountain landscapes, which occupies roughly 20 % of total area of eco-region. 
Comparatively little trace remains of the forest in the lowlands and plains. High volcanic plateaus of South Caucasus 
also are without forest areas. The research is based on the Conception of Spatial-temporal Analyze and Syntheses of 
Landscapes, statistical and cartographical material was used too. All these data were processed by means of GIS-
technologies 

7 
 

Тенгиз Гордезиани, 
Зураб Лаошвили 

Геоинформационное 
картографирование 
рекреационного 
потенциала Аджарии. 
Сб. «Картография 
Чёрного моря» 

№1 Одесса, изд-во 
Одесского гос. 
Университета им. 
Мечникова 

- 

anotaciebi 

     statiaSi ganxilulia aWaris avtonomiuri respublikis turistul-rekreaciuli 
potenciali da Sedgenilia specialuri daniSnulebis rukebi, romlebzedac asaxulia 
regionSi arsebuli turistul-rekreaciuli daniSnulebis obieqtebi, aseve ZiriTadi 
rekomendirebuli turistuli marSrutebi. gis-Si inventarizebuli da Sefasebulia es 
obieqtebi.  

 

. V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

Tsereteli E., Qutsnashvili O., 
Gaprindashvili M., Gaprindashvili 

G., Donadze ts., 

Common condition of landslide-
gravitatioonal events in Georgia 

and risk of their development 
scale on the background of 

climate change and earthquake 
activity. 

1st international conference and 
workshop caucasus active 

tectonics and magmatism-hazards 
and resources abstracts 

29 agvisto-3 seqtemberi, 
2013, 

 Tbilisi 
 
 

2 nikolaiSvili d., 
saluqvaZe e., donaZe c. 

kolxeTis baris 
landSaftebis 
anTropogenuri 
transformaciis dinamika. 
 
I saerTaSoriso 
konferencia-“kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosistemebi-dacva da 
racionaluri gamoyeneba. 
SromaTa krebuli 

22 ivlisi, 2013, Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1.Georgia with its scale of origination of Geological disasters, their re-occurance, vulnerability and with the 
negative results inflicted by these processes to the population and economics is a mountainous region of the 
world.In Georgia there are fixed 53 thousand landslide-gravitational body, mudflow gorges.Disasters may be 
triggered by extreme hydro-meteorological events,probably on the background of global climatic 
changes,ntense earhtquakes in Caucasus pontides region, societes with a low level of preparedness for 
concerning these hazards are especially hit hard. 

2. statistikuri, kartografiuli da saeqspedicio monacemebis safuZvelze 
gamovlenilia kolxeTis dablobis landSaftebis anTropogenuri transformaciis 
aspeqtebi, SemuSavebulia am cvlilebis gansazRvris meTodika. sakvlev regions 
gaaCnia metismetad mravalferovani landSaftebi, romelic dakavSirebulia mraval 
faqtorTan. gamoangariSebulia da gaanalizebulia sxvadasxva parametri,iseTi 
rogoricaa tyis farTobis,itomasis maragi, mosaleobis raodenoba da simWidrove da 
sxv. yvelaferi es damuSavebulia gis teqnologebiT. 

 

2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

giorgi dvalaSvili Evalution of ecological potential 

of Caucasus forest LAndscapes 

International caucasian frestry 

simposium, Artvin, Turkey 24-

26 october 
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moxsenebaTa anotaciebi 

 

2 Tengiz gordeziani, zurab 
laoSvili 

kartografiisa da 
geoinformatikis 
Tanamedrove mdgomareoba 
saqarTveloSi 

24.05.2013, q. odesa 
(ukraina) 

moxsenebaTa anotaciebi 

    moxseneba gakeTda saerTaSoriso konferenciis plenarul nawilSi, romelic 
mieZRvna Turqi admiralis piri reisis mier Sedgenili rukis 500 wlisTavs (ruka 
Sedgenil iqna 1513 wels). moxsenebaSi ganxilul iqna kartografia saqarTveloSi 5 
aspeqtis saxiT: a)  akademiuri mecniereba,  b) warmoebis dargi da teqnologiur 
saSualebaTa sistema, g) meTodologiuri sistema, d) samxedro dargi da e) 
xelovnebis dargi. 

 

 

 

ნნიიაადდააგგეებბიისს   გგეეოოგგრრააფფიიიისს   კკაათთეედდრრაა 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი ლია მაჭავარიანი 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

პროფ. ლ. მაჭავარიანი (კათედრის გამგე); ასოც. პროფ. ბ. კალანდაძე; კათედრასთან არსებული 

ნიადაგმცოდნეობისა და ნიადაგების გეგოგრაფიის ლაბორატორიის თანამშრომლები: გ. 

აფციაური (უფრ. ლაბ.), ე. ნიკოლაიშვილი (ლაბ.), ი. შელია (ლაბ.). 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# 
პროექტის  

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

„საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დახარისხება და 

გადამუშავება ეკოლოგიურ 

სოფელში“ 

შოთა რუსთაველის ეროვ-

ნული სამეცნიერო ფონდი 

(საგრანტო 

ხელშეკრულება:  

# 19/12, 20.12.2012) 

ლ. მაჭავარიანი 
ვ. ცხოვრებაშვილი 

ხ. ბარბაქაძე 

2 

 „AMIES, მაღალმთიანი 

რეგიონების - გარემოს-

დაცვითი და სოციალური 

პროცესების ანალიზი 

VW ფონდი ა. ოტტე  

ლ. კინგი,  

კ. ლეონჰოიზერი,                     

რ. გობეჯიშვილი, 

ბ. კალანდაძე,  
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(არაგვის ხეობისა და 

ბაკურიანის მთიანეთის 

მაგალითზე)“  

ი. სალუქვაძე,  

ტ. კელერი,  

ნ. ლომიძე 

3 

„Transboundary assessment of 

persistent organic pollutant 

contamination in central 

Caucasian countries Georgia 

& Azerbaijan -TransPOP“ 

(საპილოტე) 

VW ფონდი ა. დიურინგი 

ი. ლუტერბახერი 

ბ. კალანდაძე 

ე. ბაბაევი 

4 

სამთო წარმოება და მისი 

გავლენა ჭიათურა-

ზესტაფონის რეგიონის 

სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებზე 

DAAD, გისენის 

უნივერსიტეტი 
ბ. კალანდაძე – 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

1. პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა სოფლის მცხოვრებთათვის საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დახარისხებისა და კომპოსტად გადამუშავების მეთოდიკის შეთაზება მოსახლეობაში 

ეკოლოგიური აზროვნების ამაღლების თვალსაზისით. საპილოტე რეგიონი იყო მცირედ 

დასახლებული სოფელი არგოხი ახმეტის მუნიციპალიტეტში. აღნიშნულ სოფელში წარმატებით 

ფუნქციონირებს ორგანიზაცია „მომავლის მიწის“ წევრის, ფრანგი ფერმერის, ჟან-ჟაკ ჟაკობის 

ეკოლოგიური მეურნეობა. საქმიანობის ძირითადი პრინციპი ეყრდნობოდაა მოსახლეობის 

ინფორმირებას ორგანული სასუქის გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების შედეგად, ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა 

ბიოპროდუქტების მისაღებად. 

ცნობილია, რომ კომპოსტი, რომელიც მცენარეული და ცხოველური ნივთიერებების  დაშლისა 

და გარდაქმნის შედეგად მიიღება, ხელს უწყობს ნიადაგის გამდიდრებას ჰუმუსით – 

ნაყოფიერების განმსაზღვრელი ორგანული ნივთიერებით. კომპოსტი შეიცავს მცენარისათვის 

აუცილებელ ყველა მაკრო- და მიკროელემენტს, აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას, ქმნის 

კონტროლირებად გარემოს, რათა ნარჩენები სწრაფად გარდაიქმნას მძლავრ, საკვები 

ნივთიერებებით მდიდარ მასად, ხელს უწყობს მცენარეების დაცვას პათოგენებისაგან, ამარაგებს 

მას საკვები ნივთიერებებით. კომპოსტი არ შეიცავს ქიმიკატებს, რაც მინერალური სასუქების 

საპირწონეს იაფ და ჯანსაღ ალტერნატივას წარმოადგენს. 

პროექტი ითვალისწინებდა: სოფლის მოსახელეობასთან შეხვედრებს, კომპოსტის დამზადების 

მარტივი, ხელმისაწვდომი მეტოდიკის შეთავაზებას, საკომპოსტე მოცულობების დამზადებას და 

განთავსებას თითოეულ ოჯახში, საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგებას და განმარტებას 

მოსალოდნელი შედეგების ხელსაყრელობის შესახებ. მოსახლეობა დიდი ენთუზიაზმით შეხვდა 

შეთავაზებას და პერსპექტივის მოლოდინში იმყოფება.  

ჩატარებული სამუშაო სამომავლო საქმიანობას წარმოადგენს, რომელიც რამდენიმე მომგებიან 

შედეგს ემსახურება: გარემოში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობისა და, შესაბამისად, 

ნაგვის გატანის ხარჯების შემცირებას; საზოგადოებაში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

დახარისხების კულტურის ჩამოყალიბებას; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან ორგანული სასუქის 

– კომპოსტის დამზადების უნარის გამომუშავებას მოსახლეობაში; საკარმიდამო ნაკვეთებში 

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებას იაფი და ჯანსაღი ბიო-სასუქის გამოყენებით; ეკოლოგიურად 

სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის მიღების წინაპირობის შექმნას; მოსახლეობის 
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სენსიბილიზაციას აღნიშნული საკითხების მიმართ და წინაპირობის შექმნას მომავალი მსგავსი 

პროექტების განხორციელებისათვის. ყველა ჩამოთვლილი მოსალოდნელი შედეგი, საბოლოო 

ჯამში, ემსახურება პროექტის ძირითად მიზანს – მოსახლეობაში ეკოლოგიური ცნობიერების 

ამაღლებას.  

2. AMIES პროექტის ფარგლებში მიმდინარე 2013 წელს გაგრძელდა წინა წელს დაწყებული 

საველე სამუშაოები არაგვის ხეობაში - მლეთა, გუდაური, ყაზბეგის მონაკვეთზე. შესწავლილ 

იქნა მეწყერსაშიში ზონების მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგების მდგომარეობა, მისი 

მექანიკური და მორფოლოგიური  მახასიათებლები.   

3. პილოტ პროქტის 2013 წლის სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდა საკვლევი ობიექტების 

მონიშვნა, რუკებისა და სხვა სამეცნიერო მასალების მოძიება. სოფლის მეურნეობაში 

გამოყენებული ორგანული ნარჩენებით ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურება კაცობრიობის ერთ-

ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა. ამიერკავკასიის ბარის სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულები სერიოზულად არის დატვირთული სხვადასხვა ორგანული წარმოშობის 

პესტიციდებით, რაც დასტურდება წინასწარი - შერჩევითი კვლევებით. 

4. პროექტის საველე სამუშაოები განხორციელდა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე სამუშაოები 

ჩატარდა ქ. ჭიათურაში და მდ. ყვირილას ხეობაში განლაგებულ სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებზე. ჩვენი ინტერესის სფეროში მოხვდა აგრეთვე ზედაპირული და გრუნტის 

წყლები, კულტურული მცენარეები. საველე კვლევის მეორე ეტაპი კი განხორციელდა 

ზესტაფონის რაიონის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე, ზედაპირულ და გრუნტის წყლებზე, 

კულტურულ მცენარეულ საფარზე. პროექტის ანალიზური კვლევები ჩატარდა გისენის 

უნივერსიტეტში. კვლევებით დადგენილია, რომ აღნიშნულ რეგიონში ბუნებრივი გარემოს 

ობიექტები (ნიადაგები, წყლები) დაბინძურებულია მანგანუმით და სხვა მეტალებით. 

 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში  

ა) მონოგრაფიები 

# 
ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის  

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
ლ. მაჭავარიანი 

(ავტორთა ჯ გუფი –

თანაავტორი) 

საქართველოს 

გეოგრაფია 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა,  2013, 
324 გვ. 

2 

ნ. ელიზბარაშვილი, ნ. 

ზაზანაშვილი,  

დ. ნიკოლაიშვილი, ლ. 

მაჭავარიანი,  

გ. მელაძე,  

გ. დვალაშვილი 

საქართველო – ჩვენი 

ფასეულობები.  

ტომი I – ბუნება 

თბილისი, “პალიტრა L” 296 გვ. 

ანოტაცია 

1. მონოგრაფია, რომელიც თსუ-თან არსებული ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის 
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ინიციატივით იქნა გამოცემული, წარმოადგენს ავტორთა ჯგუფის მიერ შედგენილ ნაშრომს, 

რომელშიც კომპლექსურადაა განხილული საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ 

გეოგრაფიული სკითხები. კერძოდ, მოცემულია საქართველოს ბუნებრივი პირობების (რელიეფი, 

გეოლოგია, კლიმატი, ნიადაგები, შიდა წყლები, შავი ზღვა, მყინვარები, ჰიდროგეოლოგია, 

ლანდშაფტები, მცენარეული და ცხოველთა სამყარო) ძირითადი მახასიათბლები; შეფასებულია 

ქვეყნის რესურსული პოტენციალი, გარემოს დაცვითი საკითები, მიმოხილულია მეურნეობის 

გეოგრაფიის ცალკეული დარგები, ღირშესანიშნაობები, და სხვ. მონოგრაფიის ერთი თავი – 

„ნიადაგები“ შედგენილია თსუ პროფ. ლ. მაჭავარიანის მიერ (გვ. 149–164). 

2. საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდითა და მისი უწმინდესობის ილია II–ის ლოცვა–

კურთხევით გამოცემულ ფერად ილუსტრირებულ წიგნში წარმოდგენილია საქართველოს 

გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, ბიომრავალფეროვნება, დაცული 

ტერიტორიები, კურორტები, ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რეგიონები და სხვ. (წიგნი 

საემცნიერო–პოპულარული ხასიათისაა). 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

# 
ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 თ. ურუშაძე,  

ლ. მაჭავარიანი 

გამოყენებითი ეკოლოგიის 

საფუძვლები 

თბილისის უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა 
260 გვ. 

2 
თ. ურუშაძე 

ნიადაგების კლასიფიკაცია 

(რედაქტორი ლ. მაჭავარიანი) 

თბილისის უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა 
199 გვ. 

ანოტაცია 

1. სახელმძღვანელოში განხილულია გარემოს დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის ცნებების 

ურთიერთკავშირი. წიგნის პირველი ნაწილი ეძღვნება ეკოლოგიის საფუძვლებს, აბიოტურ და 

ბიოტურ ფაქტორებს, ეკოსისტემებს. მეორე ნაწილში განიხილება გარემოს ცალკეული 

კომპონენტები (ატმოსფერო, ლითოსფერო, ჰიდროსფერო, პედოსფერო, ბიოსფერო), მათი 

თავისებურებანი და დაცვის პრობლემები. მესამე ნაწილში მოტანილია ცნობები გარემოს დაცვის 

მექანიზმების შესახებ, მათ შორის ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლებზე, ეკოლოგიურ 

კონტროლზე და საერთაშორისო საქმიანობაზე გარემოს დასცვის თვალსაზრისით. 

2. სახელმძღვანელოში განხილულია ნიადაგების კლასიფიკაციის ძირითადი საკითხები: ზოგადი 

ცნება, კლასიფიკაციის განვითარების პერიოდები, კლასიფიკაციის თანამედროვე სისტემები, 

მსოფლიოს ნიადაგური ბაზა – დიაგნოსტიკური ნიშნები და სუბსტრატები, მსოფლიოს 

ნიადაგური ჯგუფების დახასიათება, თანამედროვე ანალიზების მოკლე მიმოხილვა, ტერმინთა 

ლექსიკონი და სხვ. 

 

გ) კრებულები 

# 
ავტორი / ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ლ. მაჭავარიანი, 

გ. აფციაური, 

ე. ნიკოლაიშვილი, 

შრომათა კრებული: 

I საერთაშორისო კონფერე-

ნციის „კოლხეთის დაბლობის 

თბილისი–ფოთი, 2013 

შოთა რუსთველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

66–70 
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ნ. პაიჭაძე, 

ი. შელია 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ მასლები  

ფონდის საკონფერენციო 

გრანტი #CF48/9-180/13 

ანოტაციები 

სტატიაში შეფასებულია დაჭაობების პროცესის გენეტიკურ–გეოგრაფიული არსის თეორიები, 

განხილულია ჭარტენიანობის ნიადაგური ჰიპოთეზები და დაჭაობებების ტიპები, 

დახასიათებულია კოლხეთის დაბლობის ჭაობიანი, ეწერ–ლებიანი, სუბტროპიკული ეწერი და 

ალუვიური ნიადაგების ჰიდროლოგიური რეჟიმი, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს ნოტიო 

სუბტროპიკული კლიმატის პირობებშია ფორმირებული. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ 

გარემოებებს, რომლებიც განაპირობებენ კოლხეთის ნიადაგების ჭარბტენიანობას და მის 

ზემოქმედებას ნიადაგწარმოქმნის პროცესებზე; ღონისძიებათა კომპლექსის შემუშავებას; წყლოვან–

ფიზიკური თვისებების გაუმჯობესებასა და ნაყოფიერების ამაღლებას. კოლხეთის ნიადაგების 

დაჭაობების ძირითად მიზეზად, გარდა ჭარბი ატმოსფერული ნალექებისა და გრუნტის წყლების 

გავლენისა, დასახელებულია ასევე: ნიადაგეის მექანიკური შედგენილობა, რაც აფერხებს წყლის 

ფილტრაციას პროფილში; დადაბლებული რელიეფის პირობები, მისი უმნიშვნელო დახრილობა, 

რაც ზედაპირული წყლების მოხვედრისა და დაკავების დამატებით პირობებს ქმნის. 

 

დ) სტატიები 

2) უცხოეთში  

ა) მონოგრაფიები 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

გ) კრებულები 

# ავტორები სტატიის სათაური კრებულის სახელწოდება 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Dvalashvili G., 

Paichadze N.  

Heavy Metal Pollution  

of Soils & Food Crops    

from Irrigation Water   

due to Mining Wastes, 

Georgia 

IGU Kyoto Regional Conference 

2013, Japan  

http://oguchaylab

.csis.u-

tokyo.ac.jp/IGU2

013/html/igu_201

3_program4.html 

2 

Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Motsonelidze N., 

Paichadze N. 

Meteorological and 

Ecological Factors Impact of 

Ground Ozone Spatial-

Temporal Distribution 

United Nations Convention to 

Combat Desertification 2nd 

Scientific Conference Presenta-

tions, Bonn, UNCCD2013 

68-73 

3 

Tsivtsivadze N,, 

Matchavariani L., 

Lagidze L,  

Paichadze N., 

Motsonelidze N.  

Some Recommendations for 

Ecological Problems 

Solution in Georgia 

Proceedings of 2nd International 

Symposium on Kazdaglari & 

Edremit “Human-Environment 

Interactions and Ecology of 

Mountain Ecosystem”, IKES2013 

186-195    

4 
Basilashvili T., 

Matchavariani L.  

Utilization of Mountain 

River Water Resourses, 

Problems & the Ways of 

Overcoming them  

Proceedings of 2nd International 

Symposium on Kazdaglari & 

Edremit “Human-Environment 

Interactions and Ecology of 

Mountain Ecosystem”, IKES2013 

155-159 

http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
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5 

Двалашвили  Г.,  

Каландадзе Б.,  

Трапаидзе  В..  

“Проблемы и перспективы 

изучения и освоения форм 

карстового рельефа на 

примере пещер „ТГУ 95“ 

Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Непрерывное геогра-

фическое образование: новые 

технологии в системе высшей и 

средней школы», Гомель 

210-212 

6 
Каландадзе Б.  

Урушадзе Т. 

Загрязнение почв долины 

р. Машавера тяжёлыми 

металлами  

и возможности их 

восстановления 

Материалы конференции 

“Проблемы окружающей среды 

и выделение групп риска среды 

и населения”, Ереван 

94-107 

7 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Lagidze L, 

Paichadze N. 

Problem of Surface Water 

Ecology in Georgia 

In book: “Environment & Ecology 

in the Mediterranean Region-II”. 

CAMBRIDGE Scholars Publishing 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები 

1.  Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they will 

easily return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & restoring 

takes very long time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, 

various radioactive substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution 

with heavy metals. 

The main goal of our research was studying of composition, migration & accumulation of toxic heavy 

metals in irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise in south of Georgia; also, 

establishing the possible sources of pollution & their impact on environmental situation. Important 

anthropogenic factors causing soil degradation is irrigation of agricultural land with polluted water, which 

results in changed pH. When heavy metals get into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate 

system is barrier for them that are how surface accumulation of metals can be explained. Our research 

allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese have especially active negative 

impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, which results in deterioration of 

hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in the soil is 

violated. Characteristics & quantities of components existing in soil are changing dramatically; soil is 

degrading, vital functions of agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. Summation of 

agro-physical parameters of slightly, averagely & highly polluted soils provides a clear evidence of that.    

2.  Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of 

the last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a 

significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and 

ecosystems, but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main 

component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. 

Based on the observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. 

The following features of the ground-level ozone concentration temporal variation were revealed: 1). 

diurnal variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The concentration of ozone in the night 

hours is increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a thunder, a 

pouring rain, strong wind; 2). Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in winter) are 
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mainly depended on the frequency of temperature inversion and isothermal processes. 

The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors 

influence on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases 

concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution 

degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

3.  Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation 

to the population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and 

means for an environment improvement is carried out. It is real fact – environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society.  

Despite of an extensive material on the separate, hazard character natural phenomena (earthquake, 

landslides, mud streams, avalanches, sea level rise, flooding, etc.), lack of a solid data on an ecological 

situation as a whole on the country takes place. There is no popular databank and special maps available. 

Except of the several projects financed from external sources, last year only limited inspections by experts 

were carried out there. The available data do not reflect to the full a current situation developed. On this 

basis, it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice 

shows, that effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the 

environment improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protecttion 

legislation and the norms regulating nature protection activity. Thus the special attention should be paid to 

work with local population - community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also 

the nature’ other objects and values preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance of laws 

and statutory acts. In management of nature protecttion activity it is necessary to take into account 

economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, 

penalties, scientifically proved recommendations implementation, economic stimulus and environment 

protective activity (on a contract basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, 

by all means, in the country the following principle should be applied: «responsible pays for environment’ 

damages». In modern economic situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and 

ecological development issues as a component in economy of other spheres development programs, for 

example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development. 

4.  Development of a country significantly depends on the utilization of water resources. Georgia is 

distinguished by its rich hydro resources, but due to their uneven discrimination, the demand on water 

frequently doesn’t coincide with water provision. This causes acute deficit situation. Due to the global 

climate change, it is expected that the fresh water amount will decrease in Georgia. This is why it is 

necessary to approach the use of water resources in a complex way by means of water reservoirs, which 

will enable attaining of a large economic effect. Main components of the existing in Georgia hydro objects 

are: energy production, irrigation, water provision, regulation of flooding, recreation, tourism, sports. 

In the mountainous conditions filling of reservoirs take place in spring time, when snow and glaciers melt. 

In Georgia as in mountainous country, abundant rains take place, thus causing catastrophic flooding on 

rivers. In summer and winter water amount decreases 10 times and irrigation, water provision and energy 

production is impeded. Thus, the lack of water just like the excess amount of water causes damage. This is 

why it is needed to forecast water amount in water reservoirs for different periods of the year. But in a 
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complex, mountainous terrain operative data of hydrometeorology is not sufficient for application of 

modern mathematical methods. We have elaborated multiple-factor statistical model for a forecast, which 

by means of different mathematical criteria and methods can simultaneously research the increase of the 

timeliness of forecasts and the level of their precision. This method is universal due to its algorithms and 

computer programs and can be used in different statistical researches. Through their application we have 

obtained methodologies for short and long term forecasts of inflowing water properties in Georgia’s main 

water reservoirs to further plan optimally and regulate water resources and their unimpeded and safe 

exploitation. 

5.  Обнаружение и изучение пещеры «ТГУ-95» Департаментом географии факультета точных и 

естественных наук ТГУ и Институтом географии имени Вахушти Багратиони при ТГУ было 

приурочено к празднованию 95-летнего юбилея ТГУ. Пещера находится в Западной Грузии, на 

территории с. Интхвиси Чиатурского муниципалитета (42018’26.64’’N, 430198’5158’E.), на левом склоне р. 

Квирила, выработана в верхнемеловом известняке. Добраться до пещеры со стороны ущелья реки 

Квирила можно как по тропинке, так и по воздушно-канатной дороге, по маршруту «Ущелье реки 

Квирила – с. Итхвиси-32». Протяженность воздушной дороги составляет 310 метров. В этом смысле 

пещера «ТГУ-95» выделяется особо. Попасть туда можно с помощью экзотического транспорта – по 

воздушно-канатной дороге.  Расстояние от верхней станции канатной дороги по тропинке, ведущей к 

пещере, составляет приблизительно 350 м. Туристическую тропу можно будет устроить прямо вдоль 

скалы, ее протяженность составит приблизительно 60 метров. 

6.  В оросительных почвах расположенных близ Маднеульского Горно-обогатительного комбината 

находящегося к югу от Тбилиси зафиксированы разные концентрации токсических элементов. 

Проведённое нами исследование даёт возможность заключить, что на свойства почвы, его состав и 

протекающие в почве процессы почвообразования активное негативное взаимодействие оказывают 

загрязняющие тяжёлые металлы – в этом случае в первую очередь медь, кадмий и цинк. В 

особенности это выражается в понижении гидрофизического потенциала почвы. В почве между 

стойкими, жидкими и газообразными фазами нарушается уравновешенное взаимосогласование. 

Происходит резкое качественно-количественное изменение, деградация почвы, расстройство 

жизненных функций сельскохозяйственных культур и резкое падение биопродуктивности. Явным 

подтверждением тому является взаимонасыщение агрофизических параметров слабо, средне и сильно 

загрязнённых почв тяжелых металлов.    

7.  It is a well-known fact that since the ancient times water renders huge influence on population live 

ability, therefore the problem of submitted water quantity and quality plays an important role in health 

preservation of both individuals and settlements as a whole. 

Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to 

the population that it is better to prevent water pollution, than subsequently to spend forces and means for 

its improvement. Surface water improvement progress substantially depends on the public attitude and 

readiness to support its protection. Public understanding and support in this sphere is not less important, 

than development of scientific and technological potential of a society. Despite of an extensive material on 

the separate water objects current state lack of a solid data on their ecological situation takes place. There is 

no popular databank and special maps available. Except of the several projects financed from external 

sources, last year only limited inspections by experts were carried out there. On this basis, it is difficult to 

reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice shows, that effective 

financial, technological and scientific management is the necessary tool in the water objects environment 

improvement and preservation activities. In connection with this issue it is necessary to develop the 
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human and the nature coexistence harmonization promoting management strategy, also to continue work 

above the nature protection legislation and the norms regulating surface water protection activity. Thus 

the special attention should be paid to work with local population - community, convincing it in necessity 

of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values preservation. In management of 

water protection activity it is necessary to take into account economic interests of the industry, obtaining 

enterprises, etc. From our point of view, in the country principle «responsible pays for environment’ 

damages» should be applied. In modern economic situation, apparently, it is expedient to include wildlife 

management and ecological development issues as a component in economy of other spheres development 

programs, for example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development.  

 

დ) სტატიები 

# ავტორი/ ავტორები სტატიის სათაური  

ჟურნალის 

დასახელება, 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Kereselidze D.N., 

Matchavariani L.G., 

Kalandadze B.B., 

Trapaidze V.Z.   

Allowable Soil Erosion 

Rates in Georgia 

Eurasian Soil 

Science, 

 vol. 46, #4 

Springer  

Impact Factor: 0.247 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

438-446 

2 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Gokhelishvili N.,  

Sulkhanishvili N., 

Paichadze N. 

Soil Quality Changes in 

Response to their 

Pollution of Heavy 

Metals in Georgia 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni  

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

3 

Lagidze L., 

Matchavariani L., 

Tsivtsivadze N., 

Khidasheli N., 

Paichadze N., 

Motsonelidze N. 

Medical Aspects of 

Atmosphere Pollution 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni  

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

4 

Basilashvili Ts., 

Matchavariani L., 

Lagidze L. 

Desertification Risk in 

Kakheti Region, East 

Georgia 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni  

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები 

1. A procedure was proposed for the determination of the maximum allowable soil disturbance in Georgia 

in order to develop a strategy of soil conservation and restoration. The allowable soil losses were calculated 

within the risk limits of 0.01 < r < 0.1. The lower and upper limits of the allowable soil loss were 

determined for the soils of different thicknesses. To compare the rates of the soil erosion, one uses the 

erosion index: the ratio between the actual erosion rate and its maximum allowable value. The actual 

erosion rate is determined from erosion equations, in which the integrated parameters of the soil loss 

tolerance include the permissible flow velocity and data on the climatic and soil conditions. From the 

estimated allowable soil erosion rates, criteria of decision making can be formulated for substantiating the 

strategy of soil conservation or restoration. 

http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=journal+Eurasian+Soil+Science&cb=XP&pg=GGmain&p2=%5EXP%5Echr999%5EYYA%5Ege&n=77fd7cff&qid=bb423d88743a476fb6f4420514d97d0d&ss=sub&pn=1&st=tab&ptb=0FE9772F-4571-4A82-8B84-AADBE753F0F4&tpr=&si=q910sbUhSD&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEQiHEhPJVx5wgwWAJfi9w0UvEYrXptyKN5ebHngFIUyN%2B9LMiG%2FMUsiqbiQta4%2FULbEv5Je83ucsjLxHXjFFfO%2Bijqx7Cl4BATsTkZMBefibaBwDFhw5t9t1h1AiGGEFXKMMKqg5OdftXIP7pkNADjk%3D&ord=0&
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2. Soil is the most informative part of the landscape because it’s formed as a result of interaction of all 

other elements of the landscape. Therefore all those anthropogenic and natural processes that are taking 

place within the concrete ecosystem are reflected there. Soils are the most specific and complicated 

component of nature. In case of water and air pollution if the toxic substances are removed from them 

they will easily return to their original conditions. In case of soils this process is much more complicated. 

If the soil is polluted the centuries old balance is upset and restoring that balance takes a very long time. 

As a result of human economic activities environment is polluted with industrial waste, wastewater, 

various radioactive substances, pesticides used in agriculture etc. One of the most considerable problems is 

pollution of environment with heavy metals. 

The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy 

metals in irrigated soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital 

Tbilisi); and also, the establishing the possible sources of pollution and their impact on environmental 

situation of region. The contents of toxic elements in the irrigated soils adjacent to ore mining and 

processing enterprise were studied. The different concentrations of heavy metals were identified there. 

Our research has shown that more than half of territory is seriously polluted by copper and zinc. Some 

part of the area can be considered catastrophically polluted. Here takes place expressed technogenesis that 

points to influence of irrigation, because these territories are intensely irrigated with water of rivers and 

channels that are polluted with water flowing from the mining enterprise. Wastewaters from ore 

enterprise subsequently go into the soil through irrigation system. Our study shows that pollutant heavy 

metals, first of all copper, zinc and manganese have active negative effect on the properties of soil, its 

composition and soil-forming processes taking place in the soil. It is especially well represented in the 

deterioration of hydro-physical potential of the soil. Irrigation of agricultural land plots by water polluted 

with heavy metals results also in changed pH. Balanced correlation among solid, liquid and gas phases is 

disrupted. In the highly polluted soils the cementing processes takes place and sharply increases bulk 

density of the soil, the porosity of the soil deteriorates and water permeability is critically low.  

3. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, 

is the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 

technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on 

human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 

intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 

geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and 

percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and 

ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated 

with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 

0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in 

negative correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-

factorial statistical analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather types, 

atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were determined. 

Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in 

Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 

4. Development of a country significantly depends on the utilization of water resources. Georgia is 

distinguished by its rich hydro resources, but due to their uneven discrimination, the demand on water 

frequently doesn’t coincide with water provision. This causes acute deficit situation. Due to the global 
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climate change, it is expected that the fresh water amount will decrease in Georgia. This is why it is 

necessary to approach the use of water resources in a complex way by means of water reservoirs, which 

will enable attaining of a large economic effect. Main components of the existing in Georgia hydro objects 

are: energy production, irrigation, water provision, regulation of flooding, recreation, tourism, sports. 

In the mountainous conditions filling of reservoirs take place in spring time, when snow and glaciers melt. 

In Georgia as in mountainous country, abundant rains take place, thus causing catastrophic flooding on 

rivers. In summer and winter water amount decreases 10 times and irrigation, water provision and energy 

production is impeded. Thus, the lack of water just like the excess amount of water causes damage. This is 

why it is needed to forecast water amount in water reservoirs for different periods of the year. But in a 

complex, mountainous terrain operative data of hydrometeorology is not sufficient for application of 

modern mathematical methods. We have elaborated multiple-factor statistical model for a forecast, which 

by means of different mathematical criteria and methods can simultaneously research the increase of the 

timeliness of forecasts and the level of their precision. 

This method is universal due to its algorithms and computer programs and can be used in different 

statistical researches. Through their application we have obtained methodologies for short and long term 

forecasts of inflowing water properties in Georgia’s main water reservoirs to further plan optimally and 

regulate water resources and their unimpeded and safe exploitation. 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 
ლ. მაჭავარიანი 

ნიადაგის ასაკი: წარსული, აწმყო, 

მომვალი  

http://conference.ens-

013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9 

Lia-Matchavariani-Plenar-ENG.pdf  

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

2 
დ. კერესელიძე, 

ლ. მაჭავარიანი, 

ვ. ტრაპაიძე 

ნიადაგების ეროზიის დასაშვები 

ნორმები 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/63 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

3 

ლ. მაჭავარიანი, 

გ. აფციაური, 

ე. ნიკოლაიშვილი, 

ნ. პაიჭაძე, 

ი. შელია 

კოლხეთის ნიადაგების 

ჰიდროლოგიური რეჟიმი  

და დაჭაობების არსი 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და რაციო-

ნალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

4 

ბ.  კალანდაძე,   

პ. ფელიქს-

ჰენინგსენი,   

თ. ჰანაუერი,   

თ. ურუშაძე,   

ლ  ნავროზაშვილი 

ნიადაგების მძიმე მეტალებით 

გაჭუჭყიანება და მათი ფუნქცი-

ების აღდგენის შესაძლებლობები 

- მდ. მაშავერას ხეობის 

მაგალითზე, საქართველო 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

http://conference.ens-013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9%20Lia-
http://conference.ens-013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9%20Lia-
http://conference.ens-013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9%20Lia-
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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5 
ე. ნოკოლაიშვილი 

„ნიადაგების მორფოლოგიის 

შესწავლის თანამედროვე 

მიდგომები ქვემო ქართლის 

ნიადაგების მაგალითზე“ 

თსუ 95-ე სტუდენტური კონფე-

რენცია ზუსტ და საბუნებისმეტ-

ყველო მეცნიერებებში 

2013, 4–13 ივლისი, თბ., თსუ 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. დრო ნიადაგწარმოქმნის უმთავრესი ფაქტორია. ნიადაგს, ისევე, როგორც ნებისმიერ 

ბუნებრივ–ისტორიულ სხეულს, გააჩნია გარკვეული ასაკი. მეცნიერებაში არსებობს მოსაზრება 

იმის თაობაზე, რომ „ნიადაგი – ლანდშაფტის სარკეა“, რომელიც ასახავს თანამედროვე 

ეკოლოგიურ პირობებს, რომელშიც ისინი იმყოფებიან. ეს განსაზღვრება ითვლება 

ნიადაგმცოდნეობის ძირითად პოსტულატად. მაგრამ, ნიადაგის პროფილი ყოველთვის 

ადეკვატური არ არის თანამედროვე პირობებისა და ყოველთვის სარკისებურად არ ასახავს 

არსებულ გარემოს. ზოგჯერ ისინი ინარჩუნებენ თვისებებს განვითარების წინამორბები 

ეტაპებისაგან, რომლებშიც ისისნი ადრე ვითარდებოდნენ. ამდენად, ნიადაგი გვესახება არა 

მხოლოდ როგორც „ლანდშაფტის სარკე“, არამედ „ლანდშაფტის მეხსიერებაც“, რომელიც 

ინარჩუნებს პალეოგეოგრაფიულ, რელიქტურ თვისებებს, „იმახსოვრებს“ ყველა მოვლენას 

ლანდშაფტის ცხოვრებაში. ნიადაგები იყოფიან მონოგენეტურ და პოლიგენეტურად. 

მონოგენეტურია ნიადაგი, თუ მისი პროფილი ერთი ასაკით ხასიათდება, ჰორიზონტები 

სინგენეტურია და ფორმირებულია ერთად და ერთდროულად; ხოლო თუ ფენების ასაკი 

განსხვავებულია – ნიადაგი პოლიგენეტურია. 

ნიადაგს გააჩნია თვისებათა სამი კატეგორია: ლითოგენური (დედაქანიდან შთენილი), 

რელიქტური პედოგენური (პედოგენეზის წინა ეტაპებიდან შთენილი) და თანამედროვე 

პედოგენური (გარემოს არსებური პირობებისას ფორმირებული). ტრადიციულად „პალეოსოლები“ 

განიხილება როგორც პალეოეკოლოგიური და პალეოკლიმატური ცვლილებების საუკეთესო 

„აღმწერები“. ნიადაგში თანამედროვე და რელიქტური თვისებების გამოვლენის ერთ–ერთ 

ყველაზე ინფორმაციულ საშუალებას წარმოადგენს მიკროპედოლოგიური კვლევა. საქართველოს 

ნიადაგების მიკრომორფოლოგიური შესწავლის შედეგად დიაგნოსტირებულია ლითო– და 

პედორელიქტური მაჩვენებლები, გამოვლენილია პოლიგენეტური პროფილები, დადგენილია 

მათი ჰეტეროქრონულობა.   

2. საქართველოს ნიადაგების შენარჩუნებისა და აღდგენის სტრატეგიის შემუშავების მიზნით, 

სტატიაში შემოთავაზებულია ნიადაგების მდგრადობის დარღვევის ზღვრულად დასაშვები 

ნორმის განსაზღვრის მეთოდიკა. გაანგარიშებულია ნიადაგების დასაშვები დანაკარგები 

1,001,0  r  რისკოს ფარგლებში. გამოვლენილია ზედა და ქვედა ზღვრები დანაკარგების 

დასაშვები მნიშვნელობები მეტ-ნაკლებად მძლავრი ნიადაგებისათვის. სანდოობის თეორიის 

საფუძვლეზე შედგენილია მოდელი, რომელსაც გამოხატული ეკოლოგიური მიმართულება აქვს. 

ნიადაგების ეროზიის ინტენსიურობის შედარების მიზნით, გამოიყენება დასაშვები ინდექსი, 

რომელიც გამოიხატება ეროზიის ფაქტობრივი ინტენსიურობის შაფარდებაში ზღვრულად 

დასაშვებ მნიშვნელობასთან. ფაქტობრივი ინტენსიურობა განისაზღვრება ეროზიული 

განტოლებებით, რომელშიც ჩარეცხვისადმი ნიადაგის წინაღობის ინტეგრალურ მაჩვენებეს 

წარმოადგენს ნაკადის დასაშვები სიჩქარე, ასევე გარკვეული ინფორმაცია კლიმატური და 

ნიადაგურ პირობების შესახებ. ნიდაგების ეროზიის დასაშვები ნორმების შეფასების შედეგები 

გადაწყვეტილებების მისაღები კრიტერიუმების ფორმულირების საშუალებას იძლევა, რომლებიც 

ასუცილებელია ნიადაგების შენარჩუნებისა ან აღდგენის სტრატეგიის დასაბუთებისათვის. 

3. მოხსენებაში, რომელიც ეხებოდა კოლხეთის ნიადაგების ჰიდროლოგიურ რეჟიმს, 
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შეფასებულია დაჭაობების პროცესის გენეტიკურ–გეოგრაფიული არსის თეორიები, განხილული 

იყო ჭარტენიანობის ნიადაგური ჰიპოთეზები და დაჭაობების ტიპები. დახასიათებულია 

კოლხეთის დაბლობის ჭაობიანი, ეწერ–ლებიანი, სუბტროპიკული ეწერი და ალუვიური 

ნიადაგების ჰიდროლოგიური რეჟიმი, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს ნოტიო 

სუბტროპიკული კლიმატის პირობებშია ფორმირებული. მოხსენებაში განსაკუთრებული 

ყურადღება დაეთმო იმ გარემოებებს, რომლებიც განაპირობებენ კოლხეთის ნიადაგების 

ჭარბტენიანობას და მის ზემოქმედებას ნიადაგწარმოქმნის პროცესებზე, ღონისძიებათა 

კომპლექსის შემუშავებას, წყლოვან–ფიზიკური თვისებების გაუმჯობესებასა და ნაყოფიერების 

ამაღლებას. კოლხეთის ნიადაგების დაჭაობების ძირითად მიზეზად, გარდა ჭარბი ატმოსფერული 

ნალექებისა და გრუნტის წყლების  გავლენისა, დასახელდა ასევე: ნიადაგეის მექანიკური 

შედგენილობა, რაც აფერხებს წყლის ფილტრაციას პროფილში; დადაბლებული რელიეფის 

პირობები, მისი უმნიშვნელო დახრილობა, რაც ზედაპირული წყლების მოხვედრისა და დგომის 

დამატებით პირობებს ქმნის. 

4. კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა გაგვერკვია თუ რა გავლენას ახდენდა  მადნეულის 

სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი ბოლნისის რაიონის ეკოსისტემაზე და მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ტერიტორიის ნახევარზე მეტი სერიოზულად არის 

დაბიძურებული მძიმე მეტალებით. კერძოდ სპილენძით, კადმიუმით და თუთიით, ხოლო 

ზოგიერთ უბანზე ამ მხრივ კატასტროფული მდგომარეობაა. აქ ადგილი აქვს ნათლად 

გამოხატულ ტექნოგენეზს, რაც მორწყვის გავლენაზე მიუთითებს. პრობლემის შესწავლის 

მიზნით აღებული იქნა ნიადაგის ზედა ფენის 128 ნიმუში. ამ ნიმუშებში შევისწავლეთ Cu, Zn და 

Cd საერთო კონცენტრაცია და მათი მოძრავი ფორმები. ნიადაგის 37 ნიმუშში გაიზომა ნიადაგის 

მიკრობული პარამეტრები (ფერმენტული და რესპირატორული მოქმედება). იმ ნიადაგის 

ნიმუშებში, რომელიც ირწყვებოდა დაბინძურებული წყლით Cu, Zn და Cd საერთო შემცველობა 

მომატებული იყო 2.1, 1.3 და 3.3-ჯერ შესაბამისად საკონტროლო ნიმუშებთან შედარებით, ხოლო 

მოძრავი ფორმების შემცველობა მომატებული იყო თუთიის შემთხვევაში 18.5-ჯერ, ხოლო 

კადმიუმის შემთხვევაში 16.4-ჯერ. კვლევა ცხადყოფს, რომ მძიმე ლითონები და უპირველესად 

სპილენძი, კადმიუმი და თუთია ძლიერ უარყოფით გავლენას ახდენს ნიადაგის თვისებებზე, მის 

შემადგენლობაზე და ნიადაგში მიმდინარე ნიადაგწარმომქმნელ პროცესებზე. ეს განსაკუთრებით 

კარგად ჩანს ნიადაგის ჰიდრო-ფიზიკური პოტენციალის გაუარესებით. დარღვეულია წონასწო-

რობა ნიადაგის მყარ, თხევად და აიროვან ფაზებს შორის. მიმდინარეობს გამკვრივების პროცესი, 

რის გამოც მკვეთრად იზრდება ნიადაგის მოცულობითი სიმკვრივე, მცირდება ნიადაგის 

ფორიანობა, წყალგამტარობა კი კრიტიკულად დაბალია. მდ. მაშავერას ველზე ნიადაგების 

ნაყოფიერება და საკვების ხარისხი დიდი რისკის ქვეშ არის.  

5. მოხსენებაში განხილულ იქნა ნიადაგების საველე კვლევის უახლესი მეთოდები, რომლის 

მთავარი არსი კოდირების თანამედროვე სისტემაში მდგომარეობს. ამ სისტემის ათვისება 

აუცილებელი ეტაპია იმ სამუშაოების შესასრულებლად, რასაც საქართველოს ნიადაგების 

ხარისხობრივი შეფასება ჰქვია. საველე კვლევის თანამედროვე მეთოდებით შესწავლილი იქნა 

ქვემო ქართლის ყავისფერი, ყავისფერი კარბონატული, მდელოს ყავისფერი, რუხი-ყავისფერი, 

მდელოს რუხი-ყავისფერი და ბარის შავმიწა ნიადაგები. კოდირების სისტემის გამოყენებით 

ველზე დეტალურად იქნა აღწერილი აღნიშნული ნიადაგების მორფოლოგიური 

მახასიათებლების მთელი სპექტრი: მექანიკური შედგენილობა, ხირხატი, ფერი მანსელის 

სკალით, ჰუმუსის შემცველობა, ლაქიანობა, კარბონატულობა, სტრუქტურა, მოცულობითი წონა, 

სიმკვრივე და ფესვები. ეს მახასიათებლები კოდირების სისტემის გამოყენებით აღიწერება 

ლაბორატორიულ მონაცემებთან მიახლოებული სიზუსტით საველე პირობებში. ნიადაგების 

საველე კვლევის კოდირების სიტემის გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. კერძოდ, მიღებული 
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მონაცემების საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში განთავსების შემდეგ ხდება საქართველოს 

ნიადაგების წარდგენა ნიადაგური რესურსების მსოფლიო რეფერეტულ ბაზაში (WRB). 

 

2) უცხოეთში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
Matchavariani L. 

Lagidze L., 

Paichadze N., 

“Implementation & Results of 

Compost Utilization in Georgia  

for Environmental Sustainability”   

International Conference “Biochars, Composts 

and Digestates: Production, Characterization, 

Regulation, Marketing, Uses and Environmental 

Impact” (BCD-2013)   http://www.bcd2013.eu 

2013, 17-20 Sept., Bari, ITALY 

2 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Paichadze N.   

“Heavy Metal Pollution of Soils & 

Food Crops from Irrigation Water 

Due to Mining Wastes, Georgia” 

IGU-2013  Kyoto Regional Conference 

http://oguchaylab.csis.u-

tokyo.ac.jp/IGU2013/index.html 

2013, 4-9 August, Kyoto, JAPAN 

3 

Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Paichadze N. 

Meteorological & Ecological 

Factors Impact of Ground Ozone 

Spatial-Temporal Distribution 

UNCCD 2nd  Scientific Conference 

2013, 9-12 April, Bonn, GERMANY 

4 
Basilashvili Ts., 

Matchavariani L.,  

Lagidze L. 

“Desertification Risk in Kakheti 

Region (East Georgia)” 

The 3rd International Geography Symposium – 

GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/in

dex.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

5 

Lagidze L., 

Matchavariani L.,  

Tsivtsivadze N., 

Paichadze N. 

“Medical Aspects of Atmosphere 

Pollution in Georgia” 

The 3rd International Geography Symposium – 

GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/in

dex.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

6 Basilashvili Ts., 

Matchavariani L.,  

“Utilization of Mountain River 

Water Resources, Problems & 

Ways of Overcoming Them” 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY 

7 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Paichadze N.  

“Soil Quality Changes in Response 

to their Pollution  

of Heavy Metals in Georgia“ 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY 

http://www.bcd2013.eu/
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
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8 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L.,  

Lagidze L., 

Paichadze N. 

“Some Recommendations for 

Ecological Problems Solution  

in Georgia” 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY 

9 

Nikolaishvili D., 

Trapaidze V., 

Kalandadze B., 

Mamukashvili T., 

Sharashenidze M. 

“Complex Evaluation of Climate 

Change on the Example of 

Georgia's Landscapes” 

The 3rd International Geography Symposium – 

GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/in

dex.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

10 

Keller T., Gaprin-

dashvili G., 

Gobejishvili R.,                         

Keggendorff I.,                     

Elizbarashvili M.,                   

Kalandadze B.,  

Lomidze N., 

Tielidze L, King L.   

 „Natural hazards in the Great 

Caucasus range – risk maps for the 

Kazbegi and Mleta areas  

(Georgia)“ 

EGU General Assembly 

2013, 6-10  April, Vienna, Austri 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. For sustainable development of Environment, a very important issue for Georgia is the sorting of 

household waste. One of the key environmental activities, along with ecological sanitation and 

conservation of water, is composting. Compost, which is created as a result of sorting, processing and 

recycling of organic substances, has been successfully used in agriculture to maintain and improve of soil 

fertility. In nature, occur regularly depleted of soils with humus. Compost contains all necessary macro- 

and microelements. Any organic matter eventually turns into compost, but independent process of 

decomposition in nature requires a lot of time (centuries). Compost also creates a controlled environment 

and balances quickly processed into a powerful, nutrient-rich mass which is the perfect organic fertilizer. 

The use of compost leads to soil humus enrichment. It supplies plant with nutrients and improves the soil 

structure. Compost does not contain chemicals; therefore it is a cheaper and healthier alternative against 

expensive fertilizer.  

The main goal of our research is improvement of ecological consciousness of rural population in Georgia. 

In experimental region we offered to population financial and technical support for sorting of household 

waste and recycling in compost. The selected object was a sparsely populated village Аrgokhi (Аkhmeta 

district, Kakheti, East Georgia), where each family were provided with special compost boxes, where they 

gather all easily accessible organic materials and natural enrichments. On the base of proposed method, 

creating the appropriate conditions, for a short time they receive the best compost. As a result, we have 

several benefit: formation a culture of household waste sorting in rural population; decrease the amount of 

waste in nature and, accordingly, diminish of costs for trash; elaboration of ability to produce and use the 

cheap bio-fertilizer – compost from the household waste; improvement of soil fertility, that is the best 

alternative as a counterbalance to toxic chemicals; creation of preconditions for production of 

environmentally pure products; sensibilisation of population on this issue; implementation of results and 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html


December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

outcomes with relevant authorities in other regions of country, etc. 

2. Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they 

will easily return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & restoring 

takes very long time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, 

various radioactive substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution 

with heavy metals. 

The main goal of our research was studying of composition, migration & accumulation of toxic heavy 

metals in irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise in south of Georgia; also, 

establishing the possible sources of pollution & their impact on environmental situation. Important 

anthropogenic factors causing soil degradation is irrigation of agricultural land with polluted water, which 

results in changed pH. When heavy metals get into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate 

system is barrier for them that are how surface accumulation of metals can be explained. Our research 

allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese have especially active 

negative impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, which results in 

deterioration of hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in 

the soil is violated. Characteristics & quantities of components existing in soil are changing dramatically; 

soil is degrading, vital functions of agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. 

Summation of agro-physical parameters of slightly, averagely & highly polluted soils provides a clear 

evidence of that.        

3. Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of 

the last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a 

significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and 

ecosystems, but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main 

component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. Based on the 

observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. The following features of the ground-level ozone concentration 

temporal variation were revealed: 1. diurnal variations were clearly identified. The concentration of ozone 

in the night hours is increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a 

thunder, a pouring rain, strong wind; 2. Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in 

winter) are mainly depended on the frequency of temperature inversion and isothermal processes. The 

value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors 

influence on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases 

concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution 

degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

4. Desertification - land degradation in any dryland caused by variety of factors, such as climate change is 

a significant global ecological problem. Desertification, as an environmental process of ecosystem 

degradation, often cause by human activity. It is a common misconception that droughts cause 

desertification. Well-managed lands can recover from drought when the rains return. These practices help 

to control erosion and maintain productivity during periods when moisture is available. The most 

vulnerable territories in Georgia under threat of desertification traditionally was considered Kakheti 
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region (East Georgia), which has been selected as one of the priority for the country. In Eastern Georgia 

intervals of atmospheric precipitation does not coincide with the phases of water demand of plants. In 

recent decades as a result of more frequent droughts in Kakheti region are already damaged hundreds of 

thousands hectares of fertile lands. Based on the contemporary climate warming, upon projections, it is 

expected to increase of temperature and decrease of precipitation. This leads increase of evaporation and 

reduction of river flow. In such conditions it is possible making danger of desertification. To mitigate the 

negative effects of desertification is recommended set of adaptation activities: rehabilitation of water use 

systems to prevent loss of water;  reconstruction and expansion of irrigation canals; accumulation of 

unused autumn-winter river water and spring floods in reservoirs; develop an optimal scheme of 

distribution of water resources among water users; device windbreaks and breeding of drought resistant 

varieties; preparation of water volume forecasts of  rivers and their role in planning of water use; 

application of drip and sprinkler irrigation; using of artificial precipitation increase as a result of active 

influence on clouds. All of these activities will provide the deceleration and suspension of desertification 

process, ecological safety of the environment and improvement of the economic wellbeing of population. 

5. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, 

is the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 

technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on 

human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 

intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 

geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality for Georgia was 

carried out. Also the assessment of meteorological and ecological conditions impact on human health was 

made for Tbilisi city. A relation between the contaminants and meteorological factors was revealed: 

particularly gas pollutant are strongly correlated with each to other, that is the result of their 

photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 0.69) between the air temperature and 

polluting compositions were found; all contaminants are in negative correlation with relative humidity, 

due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-factorial statistical analysis the correlative relations 

between the ambulance call intensity, weather types, atmosphere pollution index, changes of ground 

ozone quantity and earth magnetic field were determined. Atmosphere pollution by manmade dust, 

carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in Tbilisi significantly exceeded maximum 

permissible concentration that is reflected on human health. 

6. Development of a country significantly depends on the utilization of water resources. Georgia is 

distinguished by its rich hydro resources, but due to their uneven discrimination, the demand on water 

frequently doesn’t coincide with water provision. This causes acute deficit situation. Due to the global 

climate change, it is expected that the fresh water amount will decrease in Georgia. This is why it is 

necessary to approach the use of water resources in a complex way by means of water reservoirs, which 

will enable attaining of a large economic effect. Main components of the existing in Georgia hydro objects 

are: energy production, irrigation, water provision, regulation of flooding, recreation, tourism, sports. In 

the mountainous conditions filling of reservoirs take place in spring time, when snow and glaciers melt. In 

Georgia as in mountainous country, abundant rains take place, thus causing catastrophic flooding on 

rivers. In summer and winter water amount decreases 10 times and irrigation, water provision and energy 

production is impeded. Thus, the lack of water just like the excess amount of water causes damage. This is 

why it is needed to forecast water amount in water reservoirs for different periods of the year. But in a 

complex, mountainous terrain operative data of hydrometeorology is not sufficient for application of 

modern mathematical methods. We have elaborated multiple-factor statistical model for a forecast, which 

by means of different mathematical criteria and methods can simultaneously research the increase of the 
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timeliness of forecasts and the level of their precision. This method is universal due to its algorithms and 

computer programs and can be used in different statistical researches. Through their application we have 

obtained methodologies for short and long term forecasts of inflowing water properties in Georgia’s main 

water reservoirs to further plan optimally and regulate water resources and their unimpeded and safe 

exploitation. 

7. The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy 

metals in irrigated soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital 

Tbilisi); and also, the establishing the possible sources of pollution and their impact on environmental 

situation of region. The contents of toxic elements in the irrigated soils adjacent to ore mining and 

processing enterprise were studied. Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc 

and manganese have active negative effect on the properties of soil, its composition and soil-forming 

processes taking place in the soil. It is especially well represented in the deterioration of hydro-physical 

potential of the soil. Irrigation of agricultural land plots by water polluted with heavy metals results also 

in changed pH. Balanced correlation among solid, liquid and gas phases is disrupted. In the highly polluted 

soils the cementing processes takes place and sharply increases bulk density of the soil, the porosity of the 

soil deteriorates and water permeability is critically low.  

8. In the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 

population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and means for 

an environment improvement is carried out. It is real fact - environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society. It is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protection 

legislation and the norms regulating nature protecttion activity. Thus the special attention should be paid 

to work with local population – community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, 

also the nature’ other objects and values preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance 

of laws and statutory acts. In management of nature protection activity it is necessary to take into account 

economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. The specifications, penalties, scientifically 

proved recommendations implementation, economic stimulus and environment protective activity give the 

best result when they are used in a complex. As a whole, by all means, in the country the following 

principle should be applied: «responsible pays for environment’ damages». In modern economic situation, 

apparently, it is expedient to include wildlife management and ecological development issues as a 

component in economy of other spheres development programs, for example, in planning for an 

agriculture, industry, tourism and urbanization etc development.  

9. The main purpose of this work is to develop spatial-temporal model of Georgia's landscapes, which give 

chance to determine the current tendencies of landscapes changes in different landscapes, such as 

humidity/aridity, arise/decrease of bio-productivity, etc. Also, this model gives possibility to reveal causes 

and reasons of mosaic changes, associated with global climate change. The research is based on the 

Conception of Spatial-temporal Analyze and Syntheses of Landscapes, also on the meteorological data and 

field work materials of the LAB for Environmental Studies (TSU), carried out in different landscapes 

across Georgia. The daily geo-conditions and annual dynamics of landscapes were determined by analysis 

of some long-term data collected by meteorological stations across Georgia. As a complex value daily geo-

conditions of landscapes are analyzed. On the base of inventory of landscapes, GIS-technologies and 

thematic mapping, the main tendencies of landscapes are revealed. Arid, Semi-arid, Semi-humid 
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landscapes occupy a great area, which consists approximately 1/3 part of whole territory of Georgia. The 

main share of these landscapes is concentrated in East Georgia, but some semi-humid areas are spreaded in 

West Georgia. The influence of climate change were valued considering several parameters, such as the 

change of forest area, the share of agricultural land in the total area of landscape, the degree of 

fragmentation of landscapes, the productivity of vegetation, etc.  

10. Kazbegi and Mleta areas belong to an extremely complex mountainous region of Georgia on account of 

its geology, and magnitude and frequency of natural hazards. The activation of mass wasting processes 

regularily leads to damage for population, farm lands and engineering facilities. Especially debris flows 

may create serious hazards for population and infrastructure. The aim of this study is tho creation of a risk 

map conceming mass wasting events. Mass wasting processes were analyzed based on topographical, 

geological, geomorfologica, land use, soil, and climate conditions. The risk map can be used for hazard 

managment is the investigated region. The progect is part of the project "AMIES Analyzing multiple 

interrelationships Between environmental and societal processes in mountainous regions of Georgia”. 

Sponsored by Volkswagen stiftung. 
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I. 3. asist. prof. eTer daviTaia, asist. prof. Tamar aleqsiZe  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 
a) monografiebi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1 

zurab seferTelaZe 
gela margvelani 
eTer daviTaia 
nana paiWaZe 
Tamar aleqsiZe 

 
msoflios fizikuri 

geografia 

 
Tbilisi, 

Tsu 

 
241 
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2 zurab seferTelaZe 
eTer daviTaia 
Tamar aleqsiZe 
nino ruxaZe 

geografia 
ekologebisaTvis 

Tbilisi, 
Tsu 

135 

anotaciebi 

1. ,,msoflios fizikuri geografia” (saxelmZRvanelo umaRles saswavleblebis  
studentebisaTvis) _ Sedgeba 3 nawilisagan.  

     pirveli nawili exeba landSaftSemqmnel faqtorebs, meore nawilSi ganxilulia 
bunebis calkeuli komponentebis ZiriTadi Taviseburebebi, xolo mesame nawili ki 
miZRvnilia msoflio okeanis fizikur-geografiuli daxasiaTebisadmi. 

2. ,,geografia ekologebisaTvis” (,,interdisiplinaluri” programis – ekologiis 
specialobis studentTaTvis) _  Sedgeba 3 nawilisa da 12 Tavisagan.  

        saxelmZRvaneloSi ganxilulia geografiuli sakiTxebi ekologiuri 
aspeqtebis gaTvaliswinebiT. kerZod, liTosfero da masTan dakavSirebuli stiqiuri 
movlenebi, atmosferos ekologia, hidrosfero da sanapiro zolis Seswavlisa da 
marTvis problemebi, biosfero da mTiani teritoriebis aTvisebasTan dakavSirebuli 
problemebi da sxv. 

 
 

 
g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 
 

 
z. seferTelaZe 
e. daviTaia 
T. aleqsiZe  

 

Tsu, vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
instituti axali 
seria, #5 (84) 
,,geografiis Tana-
medrove proble-
mebi” saerT. konf. 
masalebi 

 
 

Tbilisi,  
Tsu 

 
 

297 

 
2 

 
z. seferTelaZe 
e. daviTaia 

 

I saerT. konf. 
,,kolxeTis dab-
lobis wylis eko-
sistemebi _ dacva 
da racionaluri 
gamoyeneba” 

Tbilisi-foTi, 
S. rusTavelis 

erovnuli samecn. 
fondi _  
,,kolori” 

 
 

198 

anotaciebi 

1. krebuli miZRvnilia vaxuSti bagrationis geografiis institutis daarsebis 80 
wlisTavisadmi, masSi ganxilulia geografiis Tanamedrove aqtualuri problemebi. 
kerZod, regionis turistul-rekreaciuli Sefasebis landSafturi safuZvlebi, 
kolxeTis SavizRvispireTis racionaluri aTvisebis problemebi, klimatis 
cvlilebebi, bunebis stiqiuri procesebi da sxv. 

2. krebulSi warmodgenilia kolxeTis dablobis wylis ekosistemebis dacvisa da 
racionaluri gamoyenebis problemuri sakiTxebi. kerZod, kolxeTis Savi 
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zRvispireTis bunebaTsargeblobis landSaftur-ekologiuri problemebi, kolxeTis 
dablobis Warbteniani landSaftebi, kolxeTis baris landSaftebis anTropogenuri 
transformacia da sxv. 
 

 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

1 

Seperteladze Z., 

Davitaya E., 

Alpenidze M., 

Alexidze T., 

Rukhadze N. 

Nature Management 

Zoning of Upper Svaneti 

Geographical 

Environment. 
Annals of Agrarian 

Science 
www.agrscience.ge 
 

 

Vol.11. no 2 

 

Tbilisi, 

,,Universal” 

 

 
4 

anotaciebi 

    Catarebulia zemo svaneTis fizikur-geografiuli zonireba garemos 
optimaluri aTvisebisa da bunebrivi resursebis racionaluri gamoyenebis 
TvalsazrisiT. statiaSi mocemulia zemo svaneTis zonirebis sqematuri ruka, 
sadac adgilobrivi bunebrivi da sameurneo Taviseburebebis gaTvaliswinebiT 
gamoyofilia taqsonomiur erTeulTa ramdenime gradacia (raioni, qveraioni).  
 
2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 
d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 

1 

 

 
Seperteladze Z. 
Davitaya E. 
Nikolaishvili D. 
Donadze C. 
 

 
EVALUATION OF AGRI 
RESOURCE POTENTIAL  

OF GEORGIA’S 
LANDSCAPES BY THE 

USE OF 
MATHEMATICAL 

METHODS 

 

International 
Journal of Scientific 
Research 
Website: www. 
theglobaljournals.com 
 (ISSN №2277-8179) 

Impact Factor 
2012: 0.3317 

 
 
 

Gujarat 
(INDIA) 

 

 

16 
 

(იბეჭდება 2013 

წლის დეკემბრის 

ნომერში) 

anotacia 
 

kvlevis safuZvelze miRebul iqna ramdenime mniSvnelovani Sedegi: 
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 SemuSavda teritoriuli erTeulebis agroresursuli potencialis 

Sefasebis meTodika, romelic emyareba etalon-obieqtamde faqtorTa 
prioritetulobis koeficientebiT Sewonili manZilebis gaangariSebas; 

 Seiqmna saqarTvelos teritoriis agroresursuli potencialis monacemTa 
baza da Tematur rukaTa seria; 

 gamovlinda saqarTvelos agroresursuli potencialis teritoriuli ga-
nawilebis Taviseburebani, kerZod, maqsimalurad maRali potencialis hifsomet-
riuli safexurebi, landSaftebi da administraciuli mxareebi. 

 

 

V. samecnieroforumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 z.seferTelaZe 
e. daviTaia 
 

regionis turistul-
rekreaciuli 
Sefasebis  landSafturi 
safuZvlebi 

 
7-9 noemberi,  

Tbilisi 

2 z.seferTelaZe 
e. daviTaia 
 

kolxeTis Savi 
zRvispireTis 
racionaluri aTvisebis 
problemebi 

7-9 noemberi,  
Tbilisi 

3 z.seferTelaZe 
e. daviTaia 

 

kolxeTis Savi 
zRvispireTis 
bunebaTsargeblobis 
landSaftur-ekologiuri 
problemebi 

22-24 ivlisi, 
Tbilisi-foTi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. moxsenebaSi ZiriTadi aqcenti gakeTda teritoriis bunebriv-rekreaciuli 
zonirebis landSaftur safuZvlebze, landSaftis rekraciul tevadobis 
ganmsazRvrel fizikur-geografiuli faqtorebze. aseve warmodgenil iqna btk-s da 
misi komponentebis bunebriv-rekreaciuli Sefasebis baluri sistema. 

2. moxsenebul iqna md. enguris SesarTavis myari natanis deficitis Sevsebis meTodis 
Sesaxeb, aseve gaanalizebul iqna anakliis portis mSeneblobis pozitiuri da 
negatiuri Sedegebi da dasaxul iqna saTanado RonisZiebebi uaryofiTi Sedegebis 
minimizaciis mizniT. 

3. moxsenebaSi yuradReba gamaxvilda saqarTvelos Savi zRvispireTis 
morfodinamikur Taviseburebebze,  turistul-rekreaciuli infrastruqturis 
racionaluri ganlagebisa da teritoriis bunebaTsargeblobis landSaftur-
ekologiur problemebze. 

 

VI დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
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1 

 
fizikuri geografiis, 
garemos dacvis da 
bunebaTsargeblobis 

problemebi 
 

 
prof. zurab seferTelaZe 

asist. prof. eTer 
daviTaia 
asist. prof. Tamar 
aleqsiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 

 

_ Seswavlilia saqarTvelos landSaftebis agroresursuli potencialis 

teritoriuli ganawilebis Taviseburebani da gamovlenilia maqsimalurad maRali 
potencialis mqone hifsometriuli safexurebi, landSaftebi da administraciuli 
mxareebi. 
_ Catarebulia fizikur-geografiuli zonireba regionis (dasavleTY saqarTvelo da 

zemo svaneTi) agroresursuli potencialis gamovlenis mizniT 

 

 

saqarTvelos geografiisa da landSafturi dagegmarebis 

kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  
prof. nodar elizbaraSvili 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

 prof. nodar elizbaraSvili, 
 asoc. prof. giorgi melaZe, 
 asoc. prof. dali nikolaiSvili, 
 asoc. prof. mariam elizbaraSvili, 
 asoc. prof. robert maRlakeliZe. 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 mcxeTis kultu-
ruli landSaf-

tis kvleva, 
mimdinare da 

dagegmili axal-
mSeneblobebis 

zegavlenis Sefa-
seba da landSaf-
tis dacvis, reabi-

litaciisa da 

UNESCO, 
kulturis da 
ZeglTa dacvis 
saministro 

 

landSafturi 
dagegmarebis 
mimarTulebis 
xelmZRvaneli 

n. 
elizbaraSvili 
 

d. svanaZe 
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ganviTarebis 

saxelmZRvanelo 
principebis 
SemuSaveba 

2 migracia 
aRmosavleT 
partniorTa 
(belorusi, 
saqarTvelo, 

ukraina, moldova) 
da viSegradis 
qveynebs Soris 

viSegradis 
fondi 

 

i.saluqvaZe 
 

i.saluqvaZe, 
g.melaZe 

 
 

3 Savi zRvis 
qselis Seqmna 

turizmis mdgradi 
ganviTarebisaTvis 

bulgareTSi, 
rumineTSi, 
ukrainaSi, 

moldovasa da 
saqarTveloSi 

EU 
 

k. bilaSvili 
 

k. bilaSvili, 
s.saluqvaZe, 
v.meliqiZe, 

n.pavliaSvili, 
g.melaZe, 
v.trapaiZe 

 

4 Modeling of Extreme 
Temperature and 
Precipitation over 

Georgia for the 
Sustainable 

development of the 
Country 

Fulbright Grant, 
Bureau of Education 
and Cultural Affairs, 

United States 
department of State. 

 
 

m. 
elizbaraSvili 

 

5 Extreme Weather and 
Climate Events in the 
Southern Caucasus – 

Black Sea Region 

abdus salamis 
saxelobis 
Teoriuli 
fizikis 
saerTaSoriso 
centri, ICTP 

Nn.mesxiZe 
m. 
elizbaraSvili 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

mcxeTis kultu-ruli landSaf-tis kvleva, mimdinare da dagegmili axal-
mSeneblobebis zegavlenis Sefa-seba da landSaf-tis dacvis, reabi-litaciisa da 

ganviTarebis saxelmZRvanelo principebis SemuSaveba 

 mcxeTis istoriuli landSaftis, jvrisa da sveticxovlis vizualur 
auzSi, mdinare aragvis marjvena sanapiroze ganxorcielebuli 
mSeneblobebisaTvis, aseve samTavros monastris mimdebare dagegmili 
ganaSenianebis zegavlenis Sefaseba;  

 mcxeTis msoflio memkvidreobis Zeglebis landSafturi garemos 
gansakuTrebuli zogadsakacobrio mniSvnelobis Sefaseba;  

 ganisazRvra mcxeTis kulturul landSaftze Semarbilebeli da 
gamosasworebeli RonisZiebebi;  

 gamovlinda mcxeTis kulturuli landSaftis is ZiriTadi 
maxasiaTeblebi, rac warmoaCens mcxeTis msoflio memkvidreobis Zeglebis 
zogadsakacobrio mniSvnelobas;  
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 ganisazRvra mcxeTis kulturuli landSaftis dacvis, reabilitaciis da 

mdgradi gamoyenebis ZiriTadi Taviseburebani.  
 

Modeling of Extreme Temperature and Precipitation over Georgia for the Sustainable development of 
the Country 

In this study we used the regional climate model – RegCM-4 to study the spatial and temporal 
distribution of extreme precipitation and temperature events over the Georgian territory.  For model 
simulations the minimum allowable horizontal resolution of 20 km with 4km sub-gridding was used.  A 
number of model runs have been carried out using different reanalysis data - ERAinterim and ERA40.  As 
a result of this study maximum temperature and precipitation distribution maps were created over the 
domain.  The relationship between climate change and the intensity of extreme precipitation and 
temperature events are discussed. 

Extreme Weather and Climate Events in the Southern Caucasus – Black Sea Region 
The aim of this proposal was to organize an international conference dedicated to the effects of climate 
change and unsustainable development in the Southern Caucasus - Black Sea region. Extreme events in 
small mountainous countries can have high societal impact including health risks, water scarcity, and the 
country’s food security. Therefore, forecasting and prevention of disasters and extreme evens is 
profoundly important for the regional stability and well-being of populations. In Southern Caucasus 
there are very limited studies for development of a future climate scenario, a plausible, self-consistent 
measure of action for explicit use when addressing the potential challenges of environmental security. 
The conference facilitated interactive discussion and initiated new activities between international 
research community and local scientists, identified and documented the extent of extreme weather and 
climate events and related environmental issues, and defined the research priorities and proposed 
potential solutions to problems. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 
a) monografiebi 

# avtori/avtorebi monografiis 
saTauri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 elizbaraSvili n. aWara 
 

gamomc.“klio“ 
 

56 
 

2 elizbaraSvili n. 
nikolaiSvili d. 
melaZe g. da sxv.  

 

mravaltomeulis: 
saqarTvelo – Cveni 

faseulobebi, I 
tomi. buneba 

gamomc.“palitra L“ 
 

296 

3 Элизбарашвили Н.К 
 (соавт.Б.Купатадзе) 

 

100 
достопримечателносте

й Грузии 

Изд-во «Клио» 
 

120 
 

4 nikolaiSvili d. landSaftebi. 
saqarTvelos 
geografia.  

 

Tbilisi  
Tsu, vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
instituti  

15 
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5 melaZe g. 
 

saqarTvelo da 
globaluri 

demografiuli 
procesebi 

Tbilisi, 
,,universali” 

 

232 
 

6 melaZe g., 
nadareiSvili n., 
TuTberiZe m. 
 

mosaxleoba. 
saqarTvelos 
geografia.  

 

Tbilisi 
Tsu, vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
instituti 

22 
 

7 elizbaraSvili e., 
tatiSvili m., 
elizbaraSvili m, 
mesxia r., 
elizbaraSvili S. 

saqarTvelos 
klimatis 
cvlileba 
globaluri 
daTbobis 
pirobebSi 

gamomc. "wignis 
saxelosno" 

 

128 

anotaciebi 

1. monografiaSi "saqarTvelo da globaluri demografiuli procesebi" 
mosaxleoba ganxilulia sistemuri midgomis poziciida. saqarTveloSi 
mimdinare demografiuli procesebi gaanalizeblia globalur demografiul 
procesebTan kavSirSi. demografiuli analizisaTvis Sesabamis oficialur 
statistikur informaciasTan erTad, gamoyenebulia calkeul specialistTa da 
avtoriseuli gaangariSebebi, romelTa safuZvelze gakeTebulia daskvnebi da 
mocemulia praqtikuli rekomendaciebi. 

2. wignSi "saqarTvelo – Cveni faseulobebi", warmodgenilia saqarTvelos 
geografiuli mdebareoba, bunebrivi pirobebi, biomravalferovneba, daculi 
teritoriebi, kurortebi, bunebrivi RirsSesaniSnaobebi, regionebi da sxva. 

3. naSromSi "mosaxleoba", saqarTvelos geografia, statistikis mimdinare 
aRricxvisa da mosaxleobis aRwerebis monacemebis safuZvelze, ganxilulia 
saqarTvelos mosaxleobis raodenobrivi dinamikis, bunebrivi moZraobis 
(Sobadoba, mokvdaoba), asakobriv-sqesobrivi struqturis, migraciis, erovnuli 
struqturisa da sxva sakiTxebi. 

4. monografiaSi "saqarTvelos klimatis cvlileba globaluri daTbobis 
pirobebSi" ganxilulia maRali rezoluciis saSualo Tviuri baduri 
temperaturisa da naleqebis monacemTa masivis Seqmna da validacia klimatis 
globaluri cvlilebebis SefasebisaTvis saqarTveloSi. 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 nikolaiSvili d., 
saluqvaZe e.,  
donaZe c.  

kolxeTis baris 
landSaftebis 

I saerTasoriso 
konferencia 
"kolxeTis 

dablobis wylis 
ekosistemebi - 

Tbilisi 
 
 
 

6 
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anTropogenuri 
transformaciis 

dinamika 
 

 

dacva da 
racionaluri 

gamoyeneba". 22-24 
ivlisi, 2013, 

Tbilisi-foTi. 
SromaTa krebuli 

2 nikolaiSvili d.,  
cxvaraZe m. 
klimatis cvlilebis 
gavlena saqarTvelos 
landSaftebis 
bioproduqtiulobaze  
 

II saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
konferencia: 

"bioekonomika da 
soflis 

meurneobis 
mdgradi 

ganviTareba". 
Sromebis krebuli. 

Tbilisi, 11-12 
oqtomberi, 2013 

Tbilisi 
 

5 

3 nikolaiSvili d.,  
Tolordava r.  
sofel aibgis 
teritoriuli 
mikuTvnebulobis 
geografiul-
kartografiuli 
Sefaseba 
 
 
 

SromaTa krebuli, 
axali seris, #5 

(84). saerTaSoriso 
konferenciis 

masalebi 
"geografiis 
Tanamedrove 
problemebi", 

miZRvnili vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
institutis   
daarsebis 80 

wlisTavisadmi (7-
9.XI.2013) 

Tbilisi 
 

7 

4 nikolaiSvili d., 
kubecia m. 
landSaftebis 
anTropogenuri 
transformaciis 
xarisxis 
kompleqsuri 
Sefaseba (imereTis 
magaliTze) 

ak. wereTlis sax. 
quTaisis 

universitetis 
Sromebi 

 

Tbilisi 
 

7 

5 nikolaiSvili d., 
maRlakeliZe r., 
jamaspaSvili n., 
cxvaraZe m. klimatis 
cvlilebis mimarT 
saqarTvelos 
ZiriTadi 
agrolandSafturi 
zonis kvlevis 

vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
instituti, 

SromaTa krebuli,  
# 4 (83) 

 

Tsu 15 
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zogierTi 
meTodologiuri 
sakiTxi. 

anotaciebi 

 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 elizbaraSvili 
n. 
 

saqarTvelos 
geografiis 

zogierTi aqtua-
luri sakiTxi. 
samecniero 
naSro-mebis 
krebulSi: 

sazogadoebrivi 
geografiis 
aqtua-luri 
sakiTxebi. 

 Tbilisi 
 

7 
 

2 elizbaraSvili 
n. 
 

aWaris 
landSafturi 
dagegmarebis 
Sedegebi da 
perspeqtivebi. 
baTumis botani-
kuri baRis daar-
sebidan 100 wlis-
Tavisadmi 
miZRvni-li 
saerTaSoriso 
samecniero-
praqti-kuli 
konferen-ciis: 
botanikuri 
baRebis mniSvne-
loba mcenareTa 
mravalferovnebis 
SenarCunebaSi -  
masalebi (I 
nawili) 

 baTumi 
 

 

6 
 

3 elizbaraSvili 
n.  

 

kolxeTis dablo-
bis Warbteniani 
landSaftebi - 
geografiuli 
Taviseburebani 
da problemebi. I 
saerTaSoriso 
konferenciis: 

 Tbilisi 
 

5 
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„kolxeTis dab-
lobis wylis 
ekosistemebi - 

dacva da 
racionaluri 
gamoyeneba“ 

4 elizbaraSvili 

n. (გ. melaZe., რ. 
elizbaraSvili).  
 

 

klimatis globa-
luri cvlileba 
da saqarTveloSi 

ekologiuri 
soflis meurne-
obis zogierTi 

aspeqti. Sromebis 
krebulSi: 

„bioekonomika da 
soflis 

meurneobis 
mdgradi 

ganviTareba“ 

 Tbilisi 
 

 

7 
 

5 Elizbarashvili N. 
 

Geographical Barriers 
and ”Georgian 

Landscape’. 
International scientific 

conference: 
”Space,Society, 

Politics” 

 Tbilisi 
 

9 
 

6 Meladze G. 
 

Problems of 
Population Caused by 

an Ecological 
Condition of Industrial 
Zones (cause of Kaspi). 
Pressing Problems in 
Hydrometeorology 

and Ecology. 

Vol. 119 
 

 

Vol. 119 
 

4 
 

7 melaZe g. 
 

mosaxleobis 
daberebis 

globaluri 
tendenciebi. 

sazogadoebrivi 
geografiis 
aqtualuri 
sakiTxebi 

 Tbilisi 
 

10 
 

8 melaZe g. 
 

kolxeTis 
dablobis 

mosaxleobis 
dinamika da 
bunebrivi 
moZraoba. 
"kolxeTis 

dablobis wylis 

 Tbilisi 
 

10 
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ekosistemebi" 

9 melaZe g. 
 

soflis 
mosaxleobis 
bunebrivi 
moZraobis 
tendenciebi 
saqarTvelos 
regionebSi 

 Tbilisi 
 

5 
 

10 melaZe g. 
 

mosaxleobis 
bunebrivi 
moZraobis 
tendenciebi 

samxreT kavkasiis 
qveynebSi 

 
SromaTa 
krebuli, 
axali 

seria #5, 
(84) 

 
 

Tbilisi 
 

4 
 

11 Элизбарашвили 
Э.Ш. 
Татишвили М.Р., 
Элизбарашвили 
М.Э., 
Элизбарашвили 
Ш.Э. 
Месхия Р.Ш., 
Шавлиашвили Л.У 

Перспективы 
исследования 

региональных и 
локальных 

климатических 
изменений Грузии по 

данным сеточных 
массивов высокого 

разрешения за 
период 1936-2008 

годы. 
Международная 

конференция 
«Актуальные 

проблемы 
гидрометеорологии 

и экологии «, 
Тр. Института 

гидрометеорологии 

#119, 2013 
 

Tbilisi 
 

5 
 

12 Элизбарашвили 
Э.Ш. 
Татишвили М.Р., 

Элизбараш
вили М.Э., 
Элизбарашвили 
Ш.Э. Месхия Р.Ш. 

Современные 
тенденции 

изменения климата 
Грузии. 

Международная 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
гидрометеорологии 

и экологии «, 
Тр. Института 
гидрометеорологии 

#119,  2013 Tbilisi 
 

4 
 

anotaciebi 

1. statiaSi "Problems of Population Caused by an Ecological Condition of Industrial Zones" 
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konkretuli sociologiuri gamokvlevis safuZvelze ganxilulia q.kaspis 
mosaxleobis ekologiuri problemebi. 

2. naSromSi: "mosaxleobis daberebis globaluri tendenciebi" Sesabamisi 
statistikur masalebze dayrdnobiT gaanalizebulia Tanamedroveobis 
erT-erTi mwvave – mosaxleobis daberebis problema. msoflios regionebis 
mixedviT. 

3. naSromSi: "kolxeTis dablobis mosaxleobis dinamika da bunebrivi 
moZraoba" oficialuri statistikuri informaciis safuZvelze 
Seswavlili da gaanalizebulia kolxeTis dablobze gansaxlebuli 
mosaxleobis raodenobis dinamika 1926-2012 ww. da bunebrivi moZraoba 1959-
2011 ww. gakeTEbulia Sesabamisi daskvnebi. 

4. naSromSi: "klimatis globaluri cvlileba da saqarTveloSi ekologiuri 
soflis meurneobis zogierTi aspeqti" saTanado informaciaze 
dayrdnobiT, gaanalizebulia klimatis globaluri cvlilebis SesaZlo 
gavlena saqarTvelos soflis meurneobaze.  

 
5. naSromSi: "soflis mosaxleobis bunebrivi moZraobis tendenciebi 

saqarTvelos regionebSi" statistikur informaciaze dayrdnobiT, 
Seswavlili da gaanalizebulia saqarTvelos soflis mosaxleobis 
demografiuli maCveneblebi da tendeciebi mxareebis mixedviT 2000-2012ww. 
 

6. naSromSi: "mosaxleobis bunebrivi moZraobis tendenciebi samxreT 
kavkasiis qveynebSi" Seswavlilia demografiuli procesebi samxreT 
kavkasiis (saqarTvelo, somxeTi, azerbaijani) qveynebSi. ganxilulia 
mosaxleobis dinamikis, bunebrivi moZraobis, migraciis tendenciebi da 
sxva. 
 

7. naSromSi: "Современные тенденции изменения климата Грузии" saqarTvelos 87 
meteorologiuri sadguris 1936-2011 wlebis dakvirvebaTa monacemebiT 
gamokvleulia haeris temperaturis da atmosferuli naleqebis cvlilebis 
tendenciebi. Sedgenilia klimatis am elementebis cvlilebis siCqaris 
sivrcobrivi struqturis geoinformaciuli rukebi. 

 
naSromSi: "Перспективы исследования региональных и локальных климатических изменений 

Грузии по данным сеточных массивов высокого разрешения за период 1936-2008 годы" 
temperaturis da atmosferuli naleqebis 25 km garCevadobis baduri monacemTa 

masivebis safuZvelze 1936-2011 wlebis periodisaTvis gamokvleulia saqarTvelos 
regionaluri da lokaluri klimaturi cvlilebebi. 

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 Nikolaishvili D., 
Trapaidze V., 

The 3rd International 
Geography Sympozium. 

qemeri-anatlia, 
TurqeTi 

1 
 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
Kalandadze B., 
Mamukashvili T., 
Sharashenidze M. 
Complex Evaluation of 
Climate Change on the 
Example of Georgia's 
Landscapes 

GEOMED 2013.  June 10 
- 13, 2013 

 
 

 

 
 

2 Nikolaishvili D., 
Tolordava R. 
Determining 
Geographical Factors of  
Historic Transformation 
of the State Border of 
Georgia.  

 

 
International Scientific 

conference "Space, 
Society, Politics", 
dedicated to 70th 

birthday anniversary of 
Professor Revaz 

Gachechiladze. Abstract. 
3-5 June, 2013 

 

 
Tbilisi 

 

 
2 
 

3 Nikolaishvili D., 
Dvalashvili G. 
Evaluation of Ecological 
Potential of Caucasus 
Forest Landscapes. 

International Caucasian 
Forestry Symposium. 
October 24-26, 2013. 

Abstract book. 
 

arTvini, TurqeTi 
 

1 

4 Elizbarashvili E.,  
Tatishvili M., 
Elizbarashvili M., 
Elizbarashvili Sh., 
Meskhia R. 
Regional Climate Change 
in Georgia Under Global 

International Caucasian 
Forestry Symposium. 
October 24-26, 2013. 

Abstract book. 
 
 

 
 

arTvini, TurqeTi 
 

1 
 

5 Keggenhoff, I., 
Elizbarashvili, M., 
Anahita-Farahani, A., 
King, L.  

Recent trends in 
extreme precipitation 
over Georgia, 1936-2010 

4th International 
Geosciences Student 

Conference, 2013 

Berlin, Germany 
 

 

  1 
 

Aanotaciebi 

1. Regional Climate Change in Georgia Under Global Warming Conditions. 
Based on the observation data of 87 meteorological stations of Georgia over the period between 1936 
and 2009, a trend in changes of air temperature and atmospheric precipitation have been investigated 
under the conditions of global warming. The geoinformational maps of spatial structure of rate of change 
in these climate elements have been constructed.  
It has been established that changes in temperature and precipitation in Georgia under the conditions of 
global warming are of heterogeneous nature due to complex physical-geographical and basically 
orographic and landscape-climatic conditions. 
The largest centers and areas of strong warming, with the mean annual air temperature rising at the 
speed of more than 0.1ºC in a decade have been observed in eastern Georgia. Namely, those are the 
southern part of Kakheti Ridge, areas in Gudamakari and Kharuli Ridges, Javakheti Plateau.  Centers of 
weak and moderate warming with the temperature rising at a speed of 0.02-0.1ºС in ten years have been 
basically detected in western Georgia. Decrease in temperature was observed in western Georgia. A sharp 
drop in temperature has taken place in the most parts of Adjara and northern part of the Black Sea coast 
where a mean annual air temperature decreased at a speed of more than 0.1ºС in ten years. 
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On the most part of eastern Georgia total annual precipitation has decreased at a speed of 1-3% in ten 
years. Total annual Precipitation was increased in some parts of western Georgia - Lechkhumi and Egrisi 
Ridges, central part of Kolkheti Lowland, western part of Adjara as well as central part of Iori Plateau in 
east Georgia. 

 
2. Recent trends in extreme precipitation over Georgia, 1936-2010 

This study investigates recent trends in extreme precipitation indices over Georgia. Number of precipitation indices 
are chosen, which consider either the aspects of frequency, intensity or duration of extreme events. Past and 
recent trends of extreme indices from observation data are calculated using the software RClimDex 1.0. The 
statistical significance of those trends is determined by the Mann-Kendall test. Trends of precipitation indices are 
calculated for the period 1936-2010. For each analyzing period two subperiods (1936-1990 and 1961-2010) are 
chosen to compare changes in trends. During the period 1936-1990 – an overall wetting period throughout 
Georgia– the highest positive trends are observed for the precipitation indices, whereas there is a decreasing trend 
of consecutive dry days. However, during the recent observation period 1961-2010 a reverse trend of extreme 
precipitation patterns can be observed. Due to a negative trend in total precipitation, trends in extreme 
precipitation show only slight increasing trends compared to the period 1936-1990 but a strong increasing trend of 
consecutive dry days. The study concludes there is currently a slight increasing risk in the occurrence of heavy 
precipitation events over Georgia and a strong increase in the occurrence of drought events. 
 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 Элизбарашвили 
Н.К. 

Функции горных 
ландшафтов 

Грузии. В 
сборнике 

международной 
научной 

конференций: 
Структурно-

донамические 
особенности, 
современное 
состояние и 
проблемы 

оптимизации 
ландшафтов 

 

 Воронеж, 
Россия 

 

6 
 

 

2 Elizbarashvili N., 
Meladze G. 

 

Elizbarashvili N., 
Meladze G. 

 

 Mitterspil, Austria 
 

4 
 

3 Elizbarashvili N., 
Meladze G., 
Seperteladze Z. 

 

The evaluation of 
landscape 

condition in 
Georgia by the and 

of XXI centuri. 
Materials of 
International 
Conference 

 Baku, 
Azerbaidjan 

 

Baku, 
Azerbaidjan 

 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

4 Elizbarashvili N., 
Meladze G.,  
Seperteladze Z. 

 

Climate Change 
and the Possible 

Migration of 
Population in 

Georgia 
 

 Cambridge Scolars 
Publishing. United 

Kingdom 
 

miRebulia 
dasabeWdad 

 

5 Elizbarashvili E.Sh.,  
Tatishvili M.R.,   
Elizbarashvili M.E.,  
Elizbarashvili Sh.E., 
 Meskhiya R.Sh. 
 

Air temperature 

trends in 

Georgia under 

global warming 

conditions, 

Russian 

Meteorology and 

Hydrology 

Volume 38,  
Issue 4,  2013 

 

Russia, USA 
 

 

5 
 

6 Elizbarashvili E.Sh., 
Varazanashvili 
O.Sh., 
Tsereteli N.S., 
Elizbarashvili M.E. 

Hurricane winds 
on the territory of 

Georgia. 
Russian 

Meteorology and 
Hydrology 

 

Volume 38,  
Issue 3,  2013 

 

Russia, USA 
 

4 
 

 

7 Elizbarashvili E.Sh., 
Tatishvili M.R., 
Elizbarashvili M.E., 
Elizbarashvili Sh.E., 
Meskhia R.Sh., 
Gorgisheli V.E., 
Kaishauri K.A. 

Creation of High-
resolution Climatic 
Grid Datasets for 
the Territory of 

Georgia. 
 Russian 
Meteorology and 
Hydrology 

Volume 38,  

Issue 9,  2013 
 

 

Russia, USA 
 

5 

anotaciebi 

1. statiaSi Climate Change and the Possible Migration of Population in Georgia ganxilulia 
klimatis cvlilebiT gamowveuli saqarTvelos mosaxleobis SesaZlo migraciis 
sakiTxi. gaanalizebulia klimatis cvlilebis tendenciebi saqarTveloSi. 
landSafturi zonaloba da geografiuli Taviseburebebi. 

 
2. Air temperature trends in Georgia under global warming conditions.  Air temperature trends under 

conditions of global warming are studied using the observational data from 87 meteorological stations of 
Georgia for the period of 1936-2011. Plotted are the geographical information maps of the spatial 
structure of temperature variation rate. 

 
3. Hurricane winds on the territory of Georgia. The statistical structure of hurricane winds is studied 

using the data of observation at 50 meteorological stations in Georgia for the period of 1961-2008. 
Determined are the number of days and the duration of hurricane winds in different regions of the 
country. Studied are the empirical functions of their distribution and the areal limits. 

 
Creation of High-resolution Climatic Grid Datasets for the Territory of Georgia. Created are the grid 

datasets of monthly mean and annual mean temperature as well as monthly, seasonal, and annual values of 
the total precipitation with the resolution of 25 km for the period of 1936-2011. The obtained datasets 

characterize the real picture of the spatial distribution of temperature and precipitation on the territory of 
Georgia; therefore, they are the areas for working out geoinformative maps of temperature and 

precipitation variations. Revealed are the areas and centers with different intensity of warming and cooling. 
It is found that the annual temperature and total annual precipitation averaged fro the territory do not vary 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+Sh.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+R.+Tatishvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+E.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sh.+E.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+Sh.+Meskhiya%22
http://link.springer.com/journal/11983/38/4/page/1
http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+Sh.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22O.+Sh.+Varazanashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22N.+S.+Tsereteli%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+E.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/journal/11983
http://link.springer.com/journal/11983
http://link.springer.com/journal/11983
http://link.springer.com/journal/11983/38/3/page/1
http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+Sh.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+R.+Tatishvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+E.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sh.+E.+Elizbarashvili%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+Sh.+Meskhiya%22
http://link.springer.com/journal/11983
http://link.springer.com/journal/11983
http://link.springer.com/journal/11983
http://link.springer.com/journal/11983/38/9/page/1
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considerably under conditions of the global warming.  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 maRlakeliZe r., 
nikolaiSvili d.,  
jamaspaSvili n., 
cxvaraZe m., 
dekanoiZe T., 
SaraSeniZe m. 
 

klimatis cvlilebis 
mimarT saqarTvelos 

ZiriTadi 
agrolandSafturi zonis 

kvlevis zogierTi 
meTodologiuri sakiTxi 

 

pirveli samecniero 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi-zsm-2013 
http://conference.ens-
2013.tsu.ge/ 
2013, 22-26 ianvari, 
Tbilisi, Tsu 

 
  

2 melaZe g. 
 

mosaxleobis 
demografiuli daberebis 

aspeqtebi 
 

22-25 ianvari, 2013, Tsu 
 

3 melaZe g. 
 

Problems of Population Caused by 
an Ecological Condition of 

Industrial Zones (cause of Kaspi). 
Pressing Problems in 

Hydrometeorology and Ecology. 
 

 28-30 maisi, 2013 
Tbilisi 

 

4 melaZe g. 
 

kolxeTis dablobis 
mosaxleobis dinamika da 

bunebrivi moZraoba 

22-24, 2013 
Tbilisi-foTi 

5 elizbaraSvili n., 
melaZe g., 
elizbaraSvili r. 

 

klimatis globaluri 
cvlileba da 
saqarTveloSi 

ekologiuri soflis 
meurneobis zogierTi 

aspeqti 

 
11-12 oqtomberi, 2013, 

Tbilisi 
 

6 melaZe g. 
 

soflis mosaxleobis 
bunebrivi moZraobis 

tendenciebi saqarTvelos 
regionebSi 

 
11-12 oqtomberi, 2013, 

Tbilisi 

 

7 melaZe g. 
 

mosaxleobis bunebrivi 
moZraobis tendenciebi 

samxreT kavkasiis 
qveynebSi 

 
7-8 noemberi, 2013, 

Tbilisi 
 

8  Keggenhoff I.,  
Elizbarashvili M.,  
Anahita-Farahani A.,  
King L. 

Changes in extreme temperature 
and precipitation over Georgia, 
1936-2010. 

3-7 June, 2013.  
Tbilisi, Georgia. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. mosaxleobis demografiuli daberebis aspeqtebi ganxilulia demografiuli 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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daberebis - rogorc globaluri movlenis socialuri da ekonomikuri aspeqtebi. 
yuradReba gamaxvilebulia aRniSnuli movlenis mimdinareobaze saqarTveloSi da 
mis gamomwvev mizezebze.  

2. industriuli zonebis ekologiuri mdgomareobiT gamowveuli mosaxleobis 
problemebi. konkretuli sociologiuri gamokvlevis safuZvelze ganxilulia 
q.kaspis mosaxleobis ekologiuri problemebi. 

3. kolxeTis dablobis mosaxleobis dinamika da bunebrivi moZraoba.  oficialuri 
statistikuri informaciis safuZvelze Seswavlili da gaanalizebulia kolxeTis 
dablobze gansaxlebuli mosaxleobis raodenobis dinamika 1926-2012 ww. da 
bunebrivi moZraoba 1959-2011 ww. gakeTEbulia Sesabamisi daskvnebi. 

4. klimatis globaluri cvlileba da saqarTveloSi ekologiuri soflis 
meurneobis zogierTi aspeqti. saTanado informaciaze dayrdnobiT, 
gaanalizebulia klimatis globaluri cvlilebis SesaZlo gavlena saqarTvelos 
soflis meurneobaze.  

5. soflis mosaxleobis bunebrivi moZraobis tendenciebi saqarTvelos regionebSi. 
statistikur informaciaze dayrdnobiT, Seswavlili da gaanalizebulia 
saqarTvelos soflis mosaxleobis demografiuli maCveneblebi da tendenciebi 
mxareebis mixedviT 2000-2012 ww. 

6. mosaxleobis bunebrivi moZraobis tendenciebi samxreT kavkasiis qveynebSi. 
Seswavlilia demografiuli procesebi samxreT kavkasiis (saqarTvelo, somxeTi, 
azarbaijani) qveynebSi. ganxilulia mosaxleobis dinamikis, bunebrivi migraciis 
tendenciebi da sxva.  

7. Changes in extreme temperature and precipitation over Georgia, 1936-2010. Climate extreme 
indices (CEIs) used in this study are approved as core indices by the CCl/CLIVAR/JCOMM Expert 
Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI). Climate extreme indices have been 
assessed using R and the RClimDex1.0 software developed at the Canadian Meteorological 
Service. Homogeneity and quality of the time-series were tested by the software package 
RHTestsV3. 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Elizbarashvili N., 
Meladze G. 
 

Main Principles and Results of 
Landscape Planning of New 
Protected Area in Central 

Caucasus (Georgia). 

10 to 12 June 2013, Mittersill, 
Austria 

 

2 Meladze G. 
 

Forest Landscapes of Georgia – 
Distribution of Population and 

Dynamics 

5-6 September, 2013. 
Skinsskatteberg (Sweden). 

 

3 Elizbarashvili N. Forest landscapes of Georgia: use 
of forms and traditions 

5-6 September, 2013. 
Skinsskatteberg (Sweden). 

 

4 Meladze G. 
 

Sustainable Tourism 
Development in Georgia 

 8-9 November, 2013. 
Varna (Bulgaria) 

 

5 Meladze G. 
 

Migration Processes in Post 
Soviet Georgia 

12-13 December, 2013. 
Budapest (Hungary) 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. saTanado samecniero gamokvlevis safuZvelze, ganxilulia centraluri 
kavkasionis axali daculi teritoriebis landSafturi dagegmarebis principebi 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
da misi Sedegebi. 

2. gaanalizebulia saqarTvelos mosaxleobis simWidrove, misi dinamika 1989-2002 ww. 
da ganawileba qveynis calkeuli regionebis tyian landSaftebSi. 

3. saTanado informaciisa da gamokvlevis safuZvelze ganxilulia saqarTvelos 
tyis landSaftebis mdgomareoba, Sefasebulia misi gamoyenebis formebi, agreTve 
mocemulia Tu rogor iyenebdnen/icavdnen tyeebs saqarTveloSi istoriul 
warsulSi. 

4. ganxilulia saqarTvelos SavizRvispireTSi turizmis mdgradi ganviTarebisa da 
turizmis sxvadasxva saxeobebis perspeqtivebi. 

5. oficialuri statistikuri da sociologiuri gamokvlevis safuZvelze, 
gaanalizebulia saqarTveloSi mimdinare migraciuli procesebi 1990-2012 ww. 

 

 

 

martyofis geografiuli laboratoria 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  
Asoc. prof. robert maRlakeliZe (sazogadoebriv sawyisebze) 

 
I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

 laboranti n. paiWaZe, 
 inJineri, geografiis doqtori n. jamaspaSvili 
 laboranti m. SaraSeniZe, 
 ufr. laboranti n. ruxaZe 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 Manuscript Draft   
A Thermodynamic 
Geography: Night-time 
Satellite Imagery as a 
proxy measure of 
Emergy 
Role: Reviewer 

AMBI-D-13-00122R1  

Kungl. Vetenskaps 
AkademienKK 

n. jamaspaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Reviewer 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

2 

nino paiWaZe  
zurab seferTelaZe 
gela margvelani 
eTer daviTaia 
Tamar aleqsiZe 
 

 

nino ruxaZe 
zurab seferTelaZe 
eTer daviTaia 
Tamar aleqsiZe 

msoflios 

fizikuri 

geografia 

 

 

 

geografia 

ekologebisaTvis 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

 

 

 
Tbilisi, 

Tsu 
 

241  
 
 
 

 
135  
 

Aanotaciebi 

1. ,,msoflios fizikuri geografia” (saxelmZRvanelo umaRles saswavleblebis  
studentebisaTvis) _ Sedgeba 3 nawilisagan. pirveli nawili exeba 
landSaftSemqmnel faqtorebs, meore nawilSi ganxilulia bunebis calkeuli 
komponentebis ZiriTadi Taviseburebebi, xolo mesame nawili ki miZRvnilia 
msoflio okeanis fizikur-geografiuli daxasiaTebisadmi 

2. ,,geografia ekologebisaTvis” (,,interdisiplinaluri” programis – ekologiis 
specialobis studentTaTvis) _  Sedgeba 3 nawilisa da 12 Tavisagan. 
saxelmZRvaneloSi ganxilulia geografiuli sakiTxebi ekologiuri 
aspeqtebis gaTvaliswinebiT. kerZod, liTosfero da masTan dakavSirebuli 
stiqiuri movlenebi, atmosferos ekologia, hidrosfero da sanapiro zolis 
Seswavlisa da marTvis problemebi, biosfero da mTiani teritoriebis 
aTvisebasTan dakavSirebuli problemebi da sxv. 

 

g) krebulebi 

 

# 
avtori/avtorebi 

krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

jamaspaSvili n., 
nikolaiSvili d., 
maRlakeliZe r., 
cxvaraZe m. 
klimatis 
cvlilebis mimarT 
saqarTvelos 
ZiriTadi 
agrolandSafturi 
zonis kvlevis 
zogierTi 
meTodologiuri 
sakiTxi. 
 
 
jamaspaSvili n., 
maisuraZe r., 
seferTelaZe z., 
beruCaSvili n., 
inaSvili n., 
xarZiani T. 
axali 
landSafturi ruka 
da 
geoinformaciuli 
ს istema, misi 
samecniero da 
praqtikuli 
mniSvneloba. 
 

vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 

instituti, SromaTa 
krebuli,  # 4 (83) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
vaxuSti 

bagrationis 
geografiis 

instituti, SromaTa 
krebuli,  # 4 (83) 

 

 
Tsu 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tsu 

 
   15 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   12 

Aanotaciebi 

1. naSromSi, klimatis cvlilebis mimarT saqarTvelos ZiriTadi 
agrolandSafturi zonis kvlevis zogierTi meTodologiuri sakiTxi, 

ganxilulia საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო 

რაიონები,  სადაც იწარმოება ქვეყნის აგროპროდუქციის 80 %-ზე მეტი. შესაბამისად მას 

ძლიერ აქვს შეცვლილი პირვანდელი ბუნებრივი სახე. ტყის ფართობები აქ მნიშვნელოვნას 

შემცირდა ისტორიულ პერიოდში [კეცხოველი ნ.,1959; ბერუჩაშვილი ნ,2004]. საერთო 

მცენარეული მასა  281.4 ტონიდან 105.3 ტონამდე შემცირდა, რამაც შეადგინა საქართველოს 

მთელი ტერიტორიის საერთო ფიტომასის შემცირება დაახლოებით 8 %-ით [Николаишвили 

Д. 2002; 2008]. კიდევ უფრო მწვავე ხასიათი მიიღო ანთროპოგენურმა ზემოქმედებამ 

უკანაკსნელ ათწლეულებში. კლიმატის ცვლილების ფონზე ლანდშაფტების ასეთი 

მასშტაბის ცვლილებები მნიშვნელოვან საფრთხეებს ქმნის ეკოლოგიური წონასწორობის 

შენარჩუნებისა და აგროლანდშაფტების მდგრადი ბუნებათსარგებლობისათვის.  

2. naSromSi, axali landSafturi ruka da geoinformaciuli ს istema, misi 
samecniero da praqtikuli mniSvneloba,  გ ა ნ ი ხ ილე ბ ა  შ ე დგ ე ნ ილი  
ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  ლა ნ დშ ა ფტური  რუკ ა  და  გ ე ოი ნ ფორმ ა ციული  
ს ი ს ტე მ ა , რა ც   ს ა ქ ა რთვ ე ლოშ ი  ჯე რჯე რობ ით ყ ვ ე ლა ზე  ა ხ ა ლ და  
თა ნ ა მ ე დროვ ე  მ ე თოდე ბ ით შ ე დგ ე ნ ილ ს ა შ უა ლომ ა ს შ ტა ბ ი ა ნ ი  
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კ ვ ლე ვ ი ს  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს  ს ა მ ე ც ნ ი ე რო პ როდუქ ცი ა ს  წ ა რმ ოა დგ ე ნ ს . 
ა ღნ ი შ ნ ული  კ ვ ლე ვ ი ს  მ ა ს შ ტა ბ ი ს  გ ა თვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ით 
ჩ ა ტა რე ბ ული  გ ე ოს ტა ტი ს ტი კ ურ-კ ა რტომ ე ტრიული  ა ნ ა ლიზი  და  
თე მ ა ტური  შ ე დე გ ე ბ ი ს  და ჯგ უფე ბ ა მ ,  ს ა კ მ ა ოდ ს ა ი ნ ტე რე ს ო 
შ ე დე გ ი  მ ოგ ვ ც ა . ჩ ა ტა რე ბ ული  კ ვ ლე ვ ი ს  შ ე დე გ ა დ, ჩ ა მ ოთვ ლილი  
თე მ ა ტი კ ი ს  მ ი ხ ე დვ ით და ვ ა დგ ი ნ ე თ ხ ე ლუხლე ბ ე ლი , 
კ ვ ა ზი ხ ე ლუხლე ბ ე ლი  და  უმ ნ ი შ ვ ნ ე ლოდ ტრა ნ ს ფორმ ი რე ბ ული  
ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  ფა რთობ ე ბ ი , ა ს ე ვ ე  ძ ლი ე რ გ ა რდა ქ მ ნ ილი  
ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  ფა რთობ ე ბ ი  და  მ ა თი  ხ ვ ე რდითი  წ ილი  
ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  ტე რიტორი ი ს  ფონ ზე , ა ს ე ვ ე  ტყ ი ს  და  
ს ა მ ე ურნ ე ოდ ვ ა რგ ი ს ი  მ ი წ ი ს  ფონ დი ს  ფა რთობ ე ბ ი  მ ა თი  
რე ს ურს ული  პ ოტე ნ ცი ა ლი ს  მ ი ხ ე დვ ით, ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  
ე კ ოლოგ იური  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობ ა , მ ა ღა ლი , ს ა შ უა ლო და  და ბ ა ლი  
ე კ ოლოგ იური  მ ნ ი შ ნ ე ლობ ი ს  მ ი ხ ე დვ ით და  ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  
რე კ რე ა ც იული  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობ ე ბ ი , შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ ძ ა ლი ა ნ  მ ა ღა ლი , 
მ ა ღა ლი  და  ს ა შ უა ლო რე კ რე ა ც იული  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობ ი ს  
გ ა თვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ით. ა ღნ ი შ ნ ული  შ ე ფა ს ე ბ ა  ს ა შ უა ლე ბ ა ს  
გ ვ ა ძ ლე ვ ს  მ ა ქ ს ი მ ა ლური  ს ი ზუს ტით ი ქ ნ ა ს  მ ოხ ა ზული  
თითოე ული  ს ფე როს  გ ა ნ ვ ითა რე ბ ი ს  ს ტრა ტე გ ი ა  ქ ვ ე ყ ნ ი ს  
მ დგ რა დი  გ ა ნ ვ ითა რე ბ ი ს  ს ფე როშ ი . 

 

d) statiebi 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

Rukhadze N., 
Seperteladze Z., 
Davitaya E., 
Alpenidze M., 
Alexidze T. 

 

 

Nature Management 
Zoning of Upper Svaneti 
Geographical 
Environment. 
Annals of Agrarian Science 

www.agrscience.ge 

 
Vol.11. no 2 

 
 
 
 

 

Tbilisi, 
,,Universal” 

 
 
 
 
 

  

4 
 
 
 
 

 

anotaciebi 
8. Catarebulia zemo svaneTis fizikur-geografiuli zonireba garemos 

optimaluri aTvisebisa da bunebrivi resursebis racionaluri gamoyenebis 
TvalsazrisiT. statiaSi mocemulia zemo svaneTis zonirebis sqematuri ruka, 
sadac adgilobrivi bunebrivi da sameurneo Taviseburebebis gaTvaliswinebiT 
gamoyofilia taqsonomiur erTeulTa ramdenime gradacia (raioni, qveraioni). 

 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
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b) saxelmZRvaneloebi 

 
g) krebulebi 

# 
avtori/avtore

bi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 Sharashenidze M. 
Nikolaishvili D., 
Trapaidze V., 
Kalandadze B., 
Mamukashvili T., 
Sharashenidze M. 
Complex Evaluation 
of Climate Change 
on the Example of 
Georgia's 
Landscapes 

The 3rd International 
Geography 
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1.  Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they 

will easily return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & 
restoring takes very long time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, 
wastewater, various radioactive substances, pesticides used in agriculture. The most considerable 
problem is pollution with heavy metals. The main goal of our research was studying of composition, 
migration & accumulation of          toxic heavy metals in irrigated soils & plants near to ore mining & 
processing enterprise in south of Georgia; also, establishing the possible sources of pollution & their 
impact on environmental situation. Important anthropogenic factors causing soil degradation is 
irrigation of agricultural land with polluted water, which results in changed pH. When heavy metals get 
into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate system is barrier for them that are how surface 
accumulation of metals can be explained. Our research allows us to conclude that pollutant heavy 
metals – copper, zinc & manganese have especially active negative impact on soil characteristics, its 
composition & soil-formation processes, which results in deterioration of hydro-physical potential of 
soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in the soil is violated. Characteristics & 
quantities of components existing in soil are changing dramatically; soil is degrading, vital functions of 
agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. Summation of agro-physical parameters 
of slightly, averagely & highly polluted soils provides a clear evidence of that.    

2. Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of the 
last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a 
significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and 
ecosystems, but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main 
component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. Based on the 
observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of meteorological 
(wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the spatiotemporal distribution 
was studied. The following features of the ground-level ozone concentration temporal variation were 
revealed: 1). diurnal variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The concentration of ozone 
in the night hours is increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a 
thunder, a pouring rain, strong wind; 2). Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in winter) 
are mainly depended on the frequency of temperature inversion and isothermal processes. The value of 
surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors influence on them 
were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases concentration and the 
amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution degree can be evaluated 
according the ozone concentration in the lower layers.  

3.  Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to 
the population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and means 
for an environment improvement is carried out. It is real fact – environment improvement progress 
substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 
protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 
technological potential of a society.  
Despite of an extensive material on the separate, hazard character natural phenomena (earthquake, 
landslides, mud streams, avalanches, sea level rise, flooding, etc.), lack of a solid data on an ecological 
situation as a whole on the country takes place. There is no popular databank and special maps available. 
Except of the several projects financed from external sources, last year only limited inspections by experts were 
carried out there. The available data do not reflect to the full a current situation developed. On this basis, it is 
difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice shows, that 
effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the environment 
improvement and preservation activities. 
In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization 
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promoting management strategy, also to continue work above the nature protecttion legislation and the 
norms regulating nature protection activity. Thus the special attention should be paid to work with local 
population - community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other 
objects and values preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance of laws and statutory 
acts. In management of nature protecttion activity it is necessary to take into account economic interests of 
the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, penalties, scientifically 
proved recommendations implementation, economic stimulus and environment protective activity (on a 
contract basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, by all means, in the country 
the following principle should be applied: «responsible pays for environment’ damages». In modern economic 
situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and ecological development issues as a 
component in economy of other spheres development programs, for example, in planning for an agriculture, 
industry, tourism and urbanization etc development. 

4.  It is a well-known fact that since the ancient times water renders huge influence on population live 
ability, therefore the problem of submitted water quantity and quality plays an important role in health 
preservation of both individuals and settlements as a whole. 

Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 
population that it is better to prevent water pollution, than subsequently to spend forces and means for its 
improvement. Surface water improvement progress substantially depends on the public attitude and 
readiness to support its protection. Public understanding and support in this sphere is not less important, 
than development of scientific and technological potential of a society.  

Despite of an extensive material on the separate water objects current state lack of a solid data on their 
ecological situation takes place. There is no popular databank and special maps available. Except of the 
several projects financed from external sources, last year only limited inspections by experts were carried 
out there. On this basis, it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The 
international practice shows, that effective financial, technological and scientific management is the 
necessary tool in the water objects environment improvement and preservation activities. In connection with 
this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization promoting 
management strategy, also to continue work above the nature protection legislation and the norms 
regulating surface water protection activity. Thus the special attention should be paid to work with local 
population - community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other 
objects and values preservation. In management of water protection activity it is necessary to take into 
account economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view, in the country 
principle «responsible pays for environment’ damages» should be applied. In modern economic situation, 
apparently, it is expedient to include wildlife management and ecological development issues as a 
component in economy of other spheres development programs, for example, in planning for an agriculture, 
industry, tourism and urbanization etc development. 

  
6. The actual for Georgia  too, because of climate change are different problems chain, such as natural 
disasters activation (floods, landslides, mudflows, etc..), Deforestation / desertification, soil erosion, 
improvement of biodiversity decline, surviving / endemic species extinction risk, increasing landscape 
fragmentation / degradation its environmental sustainability and the weakening of the function - loss of 
agriculture productivity and reduce.  
A few words about the technique of the method of allocating of natural territolnyh complexes. This, of 
course, first of all, the field of research. The use of satellite and aerial photography And, in the last decade, 
the use of geographic information systems. On this basis, developed maps environmental systems. In 
allocating geosystems focus (unlike the ecosystem approach) paid abiogenic components, that is, Geom. 
Vegetation can be in different states, due to the individuality of their successional changes or human 
activities. Here are several examples of maps of natural territirialnyh complexes. This card is for mountain 
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Oni,  Ambrolauri. These maps released from 1500 to 3000 thousand natural territorial complexes. Of course, 
that is a lot. In order to sort out this puzzle necessary to use the landscape, which is called the morphology of 
landscapes. 
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Motsonelidze N 

 Aanotaciebi 

1. Для развития бизнеса и экономических выгод при  наблюдение Земли из космоса особое значение 

имеет изучение динамики  природных явлений. На основе космической теледетекции можно изучать 
как динамику отдельных природных явлений (например, динамику снежного покрова, изменение 
фенологического состояния растительности и др.), так и динамику геосистем (географических систем), 
из которых особое значение имеют ландшафты. Для космической теледетекции особое значение 
имеют суточные состояния ландшафта – стексы. Стексы связаны не только с конкретными 
метеорологическими условиями, но и с внутренней готовностью к смене состояний. 

 
3.  The purpose of this study is to develop spatial-temporal model of Georgia's landscapes, which give chance 
to determine the current tendencies of landscape changes in different landscapes, such as humidity/aridity, 
increase/decrease of bio-productivity, etc. The model used gives possibility to reveal causes of mosaic 
changes, associated with global climate change 

 
4. Soil is the most informative part of the landscape because it’s formed as a result of interaction of all other 
elements of the landscape. Therefore all those anthropogenic and natural processes that are taking place 
within the concrete ecosystem are reflected there. Soils are the most specific and complicated component 
of nature. In case of water and air pollution if the toxic substances are removed from them they will easily 
return to their original conditions. In case of soils this process is much more complicated. If the soil is 
polluted the centuries old balance is upset and restoring that balance takes a very long time. As a result of 
human economic activities environment is polluted with industrial waste, wastewater, various radioactive 
substances, pesticides used in agriculture etc. One of the most considerable problems is pollution of 
environment with heavy metals. 

The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy metals 
in irrigated soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital Tbilisi); and 
also, the establishing the possible sources of pollution and their impact on environmental situation of 
region. The contents of toxic elements in the irrigated soils adjacent to ore mining and processing enterprise 
were studied.  

The different concentrations of heavy metals were identified there. Our research has shown that more than 
half of territory is seriously polluted by copper and zinc. Some part of the area can be considered 
catastrophically polluted. Here takes place expressed technogenesis that points to influence of irrigation, 
because these territories are intensely irrigated with water of rivers and channels that are polluted with 
water flowing from the mining enterprise. Wastewaters from ore enterprise subsequently go into the soil 
through irrigation system.  

Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc and manganese have active negative 
effect on the properties of soil, its composition and soil-forming processes taking place in the soil. It is 
especially well represented in the deterioration of hydro-physical potential of the soil. Irrigation of 
agricultural land plots by water polluted with heavy metals results also in changed pH. Balanced correlation 
among solid, liquid and gas phases is disrupted. In the highly polluted soils the cementing processes takes 
place and sharply increases bulk density of the soil, the porosity of the soil deteriorates and water 
permeability is critically low.  

5. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, 
is the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 
technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on 
human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 
intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 
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geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and 
percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and 
ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 
contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated 
with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 
0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in negative 
correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-factorial statistical 
analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather types, atmosphere 
pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were determined. Atmosphere 
pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in Tbilisi significantly 
exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 
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moxsenebaTa anotaciebi 

1. კაცობრიობის წინაშე მდგარ გლობალურ ეკოლოგიურ პრობლემებს შორის ერთ-ერთი 

ყველაზე უმწვავესია კლიმატის ცვლილება. მრავალი მეცნიერის, საერთაშორისოvთუ 

ადგილობრივი ორგანიზაციის ძალისხმევა მიმართულია იმ გზების 

ძიებისაკენ,vრომლებიც შეძლებისდაგვარად შეასუსტებდა კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეულ საფრთხეებს და თავიდან აგვაცილებდა გარემოს დეგრადაციის შედეგად 

მოსალოდნელ სოციალურ-ეკონომიკურ დესტაბილიზაციას. ლანდშაფტური მიდგომა 

კლიმატური პირობების ცვლის მოზაიკური ხასიათის დადგენისა და მიზეზების 

გამოვლენის შესაძლებლობას იძლევა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ლანდშაფტური მიდგომის გამოყენება ისეთი ქვეყნისათვის, როგორიცაა 

საქართველო, ვინაიდან იგი ძლიერ მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით 

ხასიათდება. 
 

2. ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  რე ს ურს ული  პ ოტე ნ ცი ა ლი ს  
შ ე ფა ს ე ბ ა  ხ ა ნ გ ძ ლი ვ ი  პ როც ე ს ი ა , ა მ  ე ტა პ ზე  და ვ ი წ ყ ე თ მ ი ს ი  
რა მ ოდე ნ ი მ ე  თე მ ა ტი კ ი ს  გ ა ნ ხ ილვ ა , რომ ლე ბ ი ც  გ ა რკ ვ ე ული  
პ ე რიოდი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლობ ა შ ი  ჩ ვ ე ნ ს  მ ი ე რ ი ქ ნ ა  და მ უშ ა ვ ე ბ ული , 
გ ა მ ოთვ ლილი  და  კ ლა ს ი ფი ცი რე ბ ული . ა ღნ ი შ ნ ული  თე მ ა ტი კ იდა ნ  ა მ  
ე ტა პ ზე  გ ა ნ ვ ი ხ ილა ვ თ: 1. ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  ხ ე ლუხლე ბ ლობ ი ს  
მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლე ბ ს  და  ტრა ნ ს ფორმ ა ცი ი ს  ხ ა რი ს ხ ს . 2. ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  
ე კ ოლოგ იურ მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობ ა ს , 3. ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  ტური ს ტულ-
რე კ რე ა ც იულ პ ოტე ნ ცი ა ლს , 4. ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  
რე ს ურს ულ პ ოტე ნ ცი ა ლს  ტყ ი ს  რე ს ურს ე ბ ი ს  თვ ა ლს ა ზრი ს ით და  5. 
ს ა ქ ა რთვ ე ლოს  ლა ნ დშ ა ფტე ბ ი ს  რე ს ურს ულ პ ოტე ნ ცი ა ლს  
ს ა მ ე ურნ ე ოდ ვ ა რგ ი ს ი  მ ი წ ი ს  ფონ დი ს  რე ს ურს ული  პ ოტე ნ ცი ა ლი ს  
შ ე ფა ს ე ბ ი ს  თვ ა ლს ა ზრი ს ით.  
 

3. 2012 წელს შედგენილი   საქართველოს ახალი ლანდშაფტური რუკის 

გეოინფორმაციული სისტემა  ბევრად უფრო მსხვილ მასშტაბიანია (1 : 200 000). ამ 

რუკაზე გათვალისწინებულია ყველა კომპონენტის დეტალური თავისებურება, 

დიფერენცირებულია ლანდშაფტის უფრო მცირე რანგის ტაქსონომიური ერთეულები 

- ლანდშაფტის სახეები (1052 - ლანდშაფტის სახე). უნდა აღინიშნოს, რომ ამგვარი 

მასშტაბის კვლევა ჯერ არ წარმოებულა და შესაბამისად მსგავსი დეტალურობის მქონე 

ფუნდამენტური ნაშრომი დღესდღეობით გამოცემული არ იყო. 

 

4. საქართველო ოდითგანვე ვაზის და ღვინის ქვეყანა. ისტორიულათ მევენახეობა-

მეღვინეობა მეურნეობის ერთ-ერთი წამყვანი დარგის ფუნქციას ასრულებდა. 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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ნაშრომში განხილულია საქართველოში ვაზის კულტურის გავრცელების 

თავისებურებები. მისი დამოკიდებულება ტერიტორიის აგრო კლიმატურ 

პირობებზე.აღნიშნულია რომ საქართველოში ვაზის კულტურა ზღვის დონიდან 1200 

მეტრის სიმაღლემდე კარგდ ხარობს და ეს ჰიფსომეტრიული საფეხურები 

ლანჩაპტების სხვადა-სხვა კლასებში, ტიპსა და გვარში გვხვდება. 

 

5. ულტრამოკლე რადიოტალღები ვრცელდება ტროპოსფეროს დაბალ ფენებში. 

ამდენად, მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ტროპოსფეროში მიმდინარე პროცესების 

გავლენა რადიოტალღების გავრცელებაზე. ტროპოსფეროში არსებული 

„გაბატონებული ქარები, ინტენსიურად მოძრავი ჰაერის მასები, ისეთი პროცები, 

როგორიცაა ტურბულენტობა, კონვექცია, ინვერსია და სხვადასხვა სახის 

სინოპტიკური შემოჭრები იწვევენ ულტრამოკლე რადიოტალღების  გავრცელების 

არაპროგნოზირებად ცვლილებებს. აღნიშნული პორცესების გავლენით 

შესაძლებელია რადიოტალღების გარდატეხის მაჩვენებლის ისეთი ცვლილებები, რაც 

ცვლის რადიოკავშირის პირობებს. ტემპერატურული ინვერსია ამცირებს 

ტურბულენტობას და იწვევს სინოტივის გრადიენტის გაზრდას. აღნიშნული პროცესი 

წარმოშობს ტალღამატარებელ ფენას, რაც იწვევს რადიოტალღების გავრცელებას 

„მხედლელობის არეს“ მიღმა და აუმჯობესებს რადიოკავშირის პირობებს.  

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 Paichadze N., 

Matchavariani L. Lagidze L., 
 

“Implementation & Results of 

Compost Utilization in Georgia 

for Environmental 

Sustainability”   

International Conference 

“Biochars, Composts and 

Digestates: Production, 

Characterization, Regulation, 

Marketing, Uses and 

Environmental Impact” (BCD-

2013)   http://www.bcd2013.eu 

2013, 17-20 Sept., Bari, ITALY 

2 Paichadze N., Matchavariani 

L., Kalandadze B., Lagidze L., 

Dvalashvili G.   

“Heavy Metal Pollution of Soils & 

Food Crops from Irrigation 

Water Due to Mining Wastes, 

Georgia” 
 

IGU-2013  Kyoto Regional 

Conference 

http://oguchaylab.csis.u-

tokyo.ac.jp/IGU2013/index.html 

2013, 4-9 August, Kyoto, JAPAN 

3 Paichadze N., Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., Matchavariani 

L., Motsonelidze N.  

Meteorological & Ecological 

Factors Impact of Ground Ozone 

Spatial-Temporal Distribution 

UNCCD 2nd  Scientific Conference 

2013, 9-12 April, Bonn, 

GERMANY  

4 Paichadze N., Lagidze L., 

Matchavariani L.,  

Tsivtsivadze N. 
 

 “Medical Aspects of 

Atmosphere Pollution in 

Georgia“ 
 

The 3rd International Geography 

Symposium – GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed201

0/WebEN/index.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, 

http://www.bcd2013.eu/
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
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TURKEY 

5 Paichadze N., Matchavariani 

L., Kalandadze B., Lagidze L. 
 

“Soil Quality Changes in 

Response to their Pollution  

of Heavy Metals in Georgia“ 
 

The 2nd International Symposium 

on  

Kaz Mountains & Edremit 

“Human-Environment 

Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-

2013 

http://www.kazdaglarisymposium.

org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, 

TURKEY 

6 Paichadze N., Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L.,  

Lagidze L. 
 

Some Recommendations for 

Ecological Problems Solution  

in Georgia  

 

The 2nd International Symposium 

on  

Kaz Mountains & Edremit 

“Human-Environment 

Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-

2013 

http://www.kazdaglarisymposium.

org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, 

TURKEY  

7 N. Jamaspashvili, Beruchasvili 
N.N, Beruchasvili L.N. 

 

„The Georgian high natural 
landscape - resource potential“ 
 

Russia and the World. Russia and 
the post-Soviet space., - 13th 
Annual Aleksanteri Conference in 
Helsinki, October 23-25, 2013. 

8 N. Jamaspashvili, Beruchasvili 
N.N, Beruchasvili L.N. 
 

„Geophysical aspects landscapes 
of Georgia on the example in the 
region Ratcha“ 

Jun.16-18, 2013. Beijing, 
China. International Conference on 
Geology and Geophysics. 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

For sustainable development of Environment, a very important issue for Georgia is the sorting of 

household waste. One of the key environmental activities, along with ecological sanitation and 

conservation of water, is composting. Compost, which is created as a result of sorting, processing and 

recycling of organic substances, has been successfully used in agriculture to maintain and improve of soil 

fertility. In nature, occur regularly depleted of soils with humus. Compost contains all necessary macro- 

and microelements. Any organic matter eventually turns into compost, but independent process of 

decomposition in nature requires a lot of time (centuries). Compost also creates a controlled environment 

and balances quickly processed into a powerful, nutrient-rich mass which is the perfect organic fertilizer. 

The use of compost leads to soil humus enrichment. It supplies plant with nutrients and improves the soil 

structure. Compost does not contain chemicals; therefore it is a cheaper and healthier alternative against 

expensive fertilizer. The main goal of our research is improvement of ecological consciousness of rural 

population in Georgia. In experimental region we offered to population financial and technical support 

for sorting of household waste and recycling in compost. The selected object was a sparsely populated 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
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village Аrgokhi (Аkhmeta district, Kakheti, East Georgia), where each family were provided with special 

compost boxes, where they gather all easily accessible organic materials and natural enrichments. On the 

base of proposed method, creating the appropriate conditions, for a short time they receive the best 

compost. As a result, we have several benefit: formation a culture of household waste sorting in rural 

population; decrease the amount of waste in nature and, accordingly, diminish of costs for trash; 

elaboration of ability to produce and use the cheap bio-fertilizer – compost from the household waste; 

improvement of soil fertility, that is the best alternative as a counterbalance to toxic chemicals; creation 

of preconditions for production of environmentally pure products; sensibilisation of population on this 

issue; implementation of results and outcomes with relevant authorities in other regions of country, etc. 

Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they will 

easily return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & restoring 

takes very long time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, 

various radioactive substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution 

with heavy metals. The main goal of our research was studying of composition, migration & 

accumulation of toxic heavy metals in irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise 

in south of Georgia; also, establishing the possible sources of pollution & their impact on environmental 

situation. Important anthropogenic factors causing soil degradation is irrigation of agricultural land with 

polluted water, which results in changed pH. When heavy metals get into soil they’re absorbed by clay 

minerals, carbonate system is barrier for them that are how surface accumulation of metals can be 

explained. Our research allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese 

have especially active negative impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, 

which results in deterioration of hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, 

liquid & air phases in the soil is violated. Characteristics & quantities of components existing in soil are 

changing dramatically; soil is degrading, vital functions of agricultural crops are disrupted and bio-

productivity is falling. Summation of agro-physical parameters of slightly, averagely & highly polluted 

soils provides a clear evidence of that.        

Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of 

the last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a 

significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and 

ecosystems, but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main 

component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. Based on the 

observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. The following features of the ground-level ozone concentration 

temporal variation were revealed: 1. diurnal variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. 

The concentration of ozone in the night hours is increased during the events connected with the passage 

of the atmospheric front, a thunder, a pouring rain, strong wind; 2. Seasonal changes (in the summer in 

2-3 times more, than in winter) are mainly depended on the frequency of temperature inversion and 

isothermal processes. The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and 

the orographic factors influence on them were estimated. The existence of a relationship between the 

greenhouse gases concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the 

atmosphere pollution degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, is 

the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 

technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts 
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on human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 

intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 

geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and 

percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and 

ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated 

with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 

0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in 

negative correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-

factorial statistical analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather types, 

atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were 

determined. Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone 

quantity in Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human 

health. 

The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy 

metals in irrigated soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital 

Tbilisi); and also, the establishing the possible sources of pollution and their impact on environmental 

situation of region. The contents of toxic elements in the irrigated soils adjacent to ore mining and 

processing enterprise were studied.  Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc 

and manganese have active negative effect on the properties of soil, its composition and soil-forming 

processes taking place in the soil. It is especially well represented in the deterioration of hydro-physical 

potential of the soil. Irrigation of agricultural land plots by water polluted with heavy metals results also 

in changed pH. Balanced correlation among solid, liquid and gas phases is disrupted. In the highly 

polluted soils the cementing processes takes place and sharply increases bulk density of the soil, the 

porosity of the soil deteriorates and water permeability is critically low.  

In the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 

population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and means 

for an environment improvement is carried out. It is real fact - environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society.  

It is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization promoting management 

strategy, also to continue work above the nature protection legislation and the norms regulating nature 

protection activity. Thus the special attention should be paid to work with local population - community, 

convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values 

preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance of laws and statutory acts. In management 

of nature protection activity it is necessary to take into account economic interests of the industry, 

obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, penalties, scientifically proved 

recommendations implementation, economic stimulus and environment protective activity (on a contract 

basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, by all means, in the country the 

following principle should be applied: «responsible pays for environment’ damages». In modern economic 

situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and ecological development issues as a 

component in economy of other spheres development programs, for example, in planning for an agriculture, 

industry, tourism and urbanization etc development. 
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hidrologiis, okeanologiis da meteorologiis kaTedra 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. prof. daviT 

kereseliZe 

II. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. . . . . .  
 

asocirebuli profesoris kaxaber bilaSvili, 
asocirebuli profesori vaJa trapaiZe,  
asisitent profesori lamzira laRiZe,  
asistent profesori giorgi bregvaZe 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები-

დაცვა და 

რაციონალური 

გამოყენება 

(საკონფერენციო 

გრანტი) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi 

d. kereseliZe v. trapaiZe, 
 g. dvalaSvili, 
z. gulaSvili 

 მიმდინარე წლის ივლისში თბილისში და ფოთში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

რომელიც მიეძღვანა კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვასა და რაციონალური 

გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ათამდე უცხოeლმა და 

50–მდე ქართველმა მეცნიერმა, მომზდდა და დაიბეჭდა შრომების კრებული. 

2 
 
 
 
 

“mdinareTa 
sanapiros 

mowylvadobis 
Sefasebis 

meTodologia 
wyalmovardnebis 

riskebis 
gaTvaliswinebiT” 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi 

g. doxnaZe d.kereseliZe, 
v.trapaiZe 

proeqtis mimdinareobis pirvel saangariSoO periodSi movaxdineT samecniero literaturis 
moZieba, maqsimaluri xarjebis  gaangariSebis  meTodebis detaluri Seswavla da analizi. 
mopovebul iqna dasavleT saqarTvelos mdinareebze arsebuli dakvirvebuli maqsimaluri 
yovelTviuri xarjebis monacemebi. gadaviyvaneT isini eleqtronul (ricxviT) formatSi da 
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daviwyeT mdinareebis mixedviT monacemTa bazis  Seqmna, aseve  movaxdineT  wyaldidobebisa 
da wyalmovardnebis talRebis gavrcelebis prognozirebis arsebuli meTodebis sistemuri 
analizi da dadginda  rom,  realobasTan miaxloebiTi Sedegebis miReba SesaZlebelia 
kompleqsuri midgomiT. 

 samxreT evropis 
zRvebSi sazrvao 
garemos kvleva 

“PERSEUS” 

evrokomisia 
EUEU, grantis #287600 

k. bilaSvili v. trapaiZe 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ( პირველი 18 თვე) თსუ მონაწილეობას იღებდა პროექტი  „ 

პერსეუსი“ –ის ფარგლებში  გამართულ სამუშაო შეხვედრებში  ( ათენი,საბერძნეთი;  პარიზი, 

საფრანგეთი). შავი ზღვის სამხრეთ–აღმოსავლეთი ნაწილის ეკოლოგიური მონიტორინგის 

მიზნით, საქართველოს წყლებში ჩატარდა  2 საზღვაო ექპედიცია. მოპოვებული ბილოგიური და 

ქიმიური მონაცემები, სათანადო ფორმატიზების (CDI ODV) შემდეგ მიეწოდა პროექტების 

„სიდატანეტ– 2“ – ის და „პერსეუს“–ის მონაცემთა ბაზებს. პროექტის 18–თვიანი ანგარიში 

მოწონებული და დამტკიცებული იქნა ევროკომისიის მიერ. პროექტის ფარგლებში მზადდება 1–

ლი სამეცნიერო უორქშოფი ( 01. 2014 ), სადაც თსუ–ც მიიღებს მონაწილეობას. 
 panevropuli 

infrastruqtura 
saokeano da sazRvao 

monacemebis 
marTvisaTvis 

SeaDataNet 2 

evrokomisia 
EUEU, grantis #283607 

k. bilaSvili v. trapaiZe 

პროექტი „სიდატანეტ 2“ –ის პირველი 18 თვის განმავლობაში შესრულდა შემდეგი სახის 

სამუშაოები: 

– მონაწილეობა მივიღეთ ყველა სამუშაო შეხვედრებში (ათენი, საბერძნეთი) და 

საერთაშორისო კონფერენციაში  (IMDIS-2013, ლუკკა, იტალია), რომელიც პროექტის 

ეგიდით ჩატარდა ; 

– საზღვაო მონაცემების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯებესების მიზნით, 

განხორციელდა პროექტ ‘სიდატანეტ 1“ –ის ფარგლებში შემუშავებული ყველა სახის 

პროგრამული უზრუნველყოფის აფგრეიდინგი ( MIKADO, NEMO, DIVA, CDI ODV); 

– ამა წლის ნოემბერში, ბრიუსელში, ბელგია, ჩასატარებელ შუალედური შეფასების 

შეხვედრისათვის, თსუ–ს მიერ, მომზადდა და გაიგზავნა საზღვაო მონაცემების ახალი 

პაკეტი 

 „ შავი ზღვის გარემოს 

მონიტორინგის 

გაუმჯობესება” 

UNDPgaeros 
ganviTarebis 

programa UNDP 

k. bilaSvili v. trapaiZe 

გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის ( „ შავი ზღვის გარემოს 

მონიტორინგის გაუმჯობესება“)  ფარგლებში, განვლილ პერიოდში განხორციელდა: 

– შავ ზღვაზე ორიენტირებული და მასთან დაკავშირებული სთეიქჰოლდერების სია; 

– დამუშავდა და დაიგზავნა ორი სახის დიაგნოსტიკური კითხვარი, რომელიც მოიცავს 

ყველა საკითხს, რომელიც ეხება შავი ზღვის მონიტორინგის ყველა სფეროს; 

–  კითხვარებზე გაცემული პასუხების ანალიზის საფუძველზე, პროექტის განრიგის 

შესაბამისად  მიმდინარეობს მუშაობა დიაგნოსტკურ ანგარიშზე, რომელიც გადაეგზავნება 

სამთავრობო სტრუქტურებს, შავი ზღვის კომისიას და დონორებს. 

 Savi zRvis qselis 
Seqmna turizmis 

evrokomisia 

EUEU, შავი ზღვის 

k. bilaSvili დ. კერესელიძე 

v. trapaiZe, 
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mdgradi 

ganviTarebisaTvis 
bulgareTSi, 
rumineTSi, 
ukrainaSi, 

moldovasa da 
saqarTveloSi 

(BS_TOURISM  NET)“ 

ერთობლივი სამოქმედო 

პროგრამა 
გ. მელაძე, 

ვ. მელქიძე, 

ნ. პავლიაშვილი, 

გ. მეტრეველი 

პროექტი „შავი ზღვის ტურიზმის  ქსელი“ , რომლის განხორციელებაც ოქტომბერში დაიწყო ( 

პირველი სამუშაო შეხვედრა შედგა ამა წლის ნოემბერში ქ. ვარნაში,  ბულგარეთი მიმდინარე 

ეტაპზე, სამუშაო გეგმის შესაბამისად აყალიბებს შავი ზღვის ქვეყნებში არსებული და 

პოტენციური ტურისტული მარშრუტების სრულ  ნუსხას. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

 daviT kereseliZe, 
kaxaber bilaSvili, 

vaJa trapaiZe, 
giorgi bregvaZe 

zogadi okeanologia 
nawili I, zRvebisa da 

okeaneebis 
hidrologia 

Tsu gamomcemloba, 
Tbilisi  

210 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia bakalavriatis geografiisa da ekologiis 
mimarTulebis studentebisaTvis, Sedgenilia moqmedi slabusis mixedviT da 
ganxilulia msoflio okeaneSi mimdinare ZiriTadi procesebi  

 r. gobejiSvili, 
 e. wereTeli,  

c. donaZe, v. trapaiZe 
g. dvalaSvili,  

l. laRiZe,  
T. nanobaSvili,  
T. TigiSvili 

zogadi 
dedamiwismcodenoba, 
(saleqcio kursi) 

Tsu gamomcemloba, 
Tbilisi  

306 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia bakalavriatis geografiisa da ekologiis 
mimarTulebis studentebisaTvis da masSi ganxilulia dedamiwismcodneobis rogorc 
mecnieruli dargissagani,  kvlevis obieqti da amocanebi, geografiuli garsis 
formirebis pirobebi, geografiuli garsis struqtura da misi Semadgeneli sferoebi 

 

g) krebulebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

Jurnalis/ 
krebulis 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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dasaxeleba nomeri 

1 d. kereseliZe, 
v. trapaiZe, 

z. gulaSvili, 
z. jiqia 

kolxeTis 
Warbteniani 

teritoriebis 
Seswavlis 
istoria da 
momavali 

ganviTarebis 
perspeqtivebi, 

pirveli 
saerTaSoriso 
konferenciis 
„kolxeTis 

dablobis wylis 
ekosisitemebi – 

dacva da 
racionaluri 
gamoyeneba“ 
Sromebis 
krebuli, 

#1 Tbilisi 4, gv. 59-62 

kolxeTis dablobis Warbteniani teritoriebis garkveuli nawili saerTaSoriso 
mniSvnelobis adgilebadaa miCneuli. Waobebze intensiuri antropogenuri zemoqmedeba 
gasuli sakunis ociani wlebidan daiwyo, kolxeTis dablobis Warbteniani 
teritoriebis gamoyeneba unda emsaxurebodes erT mniSvnelovan mizans masze 
adamianis gansaxlebas da amavdroulad am teritoriebis gamoyenebas maTi yovelgvari 
formis Tu sxva mniSvnelovani maxasiaTeblebis cvlilebis gareSe  

kolxeTis dablobis wylis ekosistema saqarTvelosaTvis unikaluri da 
mniSvnelovani wylis obieqtia, romlis dacvasa da racionalur gamoyenebas udidesi 
mniSvneloba aqvs qveynis ganviTarebisaTvis. 
2 g. grigolia, 

d.kereseliZe, 

v. trapaiZe, 

g. bregvaZe 

„klimatis 
cvlilebasTan 
dakavSirebiT 
mdinareTa deltaSi 
wyaldidobebisa da 
wyalmovardnebis 
riskebis Sefaseba 
mdinare rionis 
magaliTze“ 
pirveli 
saerTaSoriso 
konferenciis 
„kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosisitemebi – 
dacva da 
racionaluri 
gamoyeneba“ 
Sromebis krebuli, 

Sromebs krebuli Tbilisi 4, gv. 
11-15 

kolxeTis dablobis Warbteniani teritoriebis garkveuli nawili saerTaSoriso 
mniSvnelobis adgilebadaa miCneuli. Waobebze intensiuri antropogenuri zemoqmedeba 
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gasuli sakunis ociani wlebidan daiwyo, kolxeTis dablobis Warbteniani 
teritoriebis gamoyeneba unda emsaxurebodes erT mniSvnelovan mizans masze 
adamianis gansaxlebas da amavdroulad am teritoriebis gamoyenebas maTi 
yovelgvari formis Tu sxva mniSvnelovani maxasiaTeblebis cvlilebis gareSe 
kolxeTis dablobis wylis ekosistema saqarTvelosaTvis unikaluri da 
mniSvnelovani wylis obieqtia, romlis dacvasa da racionalur gamoyenebas udidesi 
mniSvneloba aqvs qveynis ganviTarebisaTvis. 
3 g. grigolia, 

d. kereseliZe, 
v. trapaiZe,  
g. bregvaZe 

“mdinareTa 
napirebis 

gadarecxva da  
Walebis datborvis 
riskebis Sefaseba 

da marTva“,  
vaxuSti 

bagrationis 
geografiis 
institutis 

SromaTa krebuli  

#5 (84), Tbilisi 215 

maqsimaluri xarjebis gaangariSebisas Cveulebriv gamoiyeneba wliur maqsimumebze 
dakvirvebis monacemebi. datborvis riskebis Sefasebisas Cven gTavazobT gaangariSeba 

Catardes sxvadasxva Tveebis maqsimaluri xarjebis mixedeviT. am SemTxvevaSi 
monacemebis genetikuri erTgvarovneba    SenarCunebulia. muSavdeba da analizi 
ukeTdeba gacilebiT farTo informacias. mosalodneli sezonuri danakargis 

gaTvaliswinebiT soflis  meurneobaSi, da rac yvelaze mniSvnelovania calkeuli 
Tvis maqsimumebi ufro prognozirebadia, vidre sezonuri da miTumetes wliuri 

maqsimumebi 

 

გ)statiebi 

დ)krebulebi 

 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
Matchavariani L., 

Kalandadze B., Lagidze L., 

 Dvalashvili G., 

Paichadze N.  

Heavy Metal Pollution  

of Soils and Food Crops    

from Irrigation Water   

due to Mining Wastes, 

Georgia 

IGU Kyoto Regional 

Conference 2013, Japan  

http://oguchaylab.csis.u-
tokyo.ac.jp/IGU2013/html/i
gu_2013_program4.html 

     Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they will easily 

return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & restoring takes very long 

time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, various radioactive 

substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution with heavy metals. 

 The main goal of our research was studying of composition, migration & accumulation of toxic heavy metals in 

irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise in south of Georgia; also, establishing the possible 

http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
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sources of pollution & their impact on environmental situation.    

    Important anthropogenic factors causing soil degradation is irrigation of agricultural land with polluted water, 

which results in changed pH. When heavy metals get into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate system is 

barrier for them that are how surface accumulation of metals can be explained. 

Our research allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese have especially active 

negative impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, which results in deterioration of 

hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in the soil is violated. 

Characteristics & quantities of components existing in soil are changing dramatically; soil is degrading, vital 

functions of agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. Summation of agro-physical parameters 

of slightly, averagely & highly polluted soils provides a clear evidence of that.    
2 

Lagidze L., Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Motsonelidze N., 

Paichadze N. 

Meteorological and 

Ecological Factors Impact 

of Ground Ozone Spatial-

Temporal Distribution 

United Nations 

Convention to Combat 

Desertification 2nd 

Scientific Conference 

Presentations, Bonn, 

UNCCD2013 

68-73 

   Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of the last 

couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a significant problem. 

Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and ecosystems, but also produces 

harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main component of smog. Besides, it is also one of the 

gases causing the “greenhouse effect”. 

Based on the observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the spatiotemporal 

distribution was studied. 

The following features of the ground-level ozone concentration temporal variation were revealed: 1). diurnal 

variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The concentration of ozone in the night hours is 

increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a thunder, a pouring rain, strong 

wind; 2). Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in winter) are mainly depended on the 

frequency of temperature inversion and isothermal processes. 

The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors influence 

on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases concentration and the 

amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution degree can be evaluated 

according the ozone concentration in the lower layers.  
3 

Tsivtsivadze N,, 

Matchavariani L., Lagidze 

L,  

Paichadze N., 

Motsonelidze N.  

Some Recommendations 

for Ecological Problems 

Solution in Georgia 

Proceedings of 2nd 

International Symposium 

on Kazdaglari & Edremit 

“Human-Environment 

Interactions and Ecology 

of Mountain Ecosystem”, 

IKES2013 

186-195    

8. It is a well-known fact that since the ancient times water renders huge influence on population live ability, 

therefore the problem of submitted water quantity and quality plays an important role in health preservation of 

both individuals and settlements as a whole. 

Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 

population that it is better to prevent water pollution, than subsequently to spend forces and means for its 

improvement. Surface water improvement progress substantially depends on the public attitude and readiness to 

support its protection. Public understanding and support in this sphere is not less important, than development of 

scientific and technological potential of a society.  
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Despite of an extensive material on the separate water objects current state lack of a solid data on their ecological 

situation takes place. There is no popular databank and special maps available. Except of the several projects 

financed from external sources, last year only limited inspections by experts were carried out there. On this basis, 

it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice shows, that 

effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the water objects environment 

improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization 

promoting management strategy, also to continue work above the nature protection legislation and the norms 

regulating surface water protection activity. Thus the special attention should be paid to work with local population - 

community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values 

preservation. In management of water protection activity it is necessary to take into account economic interests of 

the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view, in the country principle «responsible pays for 

environment’ damages» should be applied. In modern economic situation, apparently, it is expedient to include 

wildlife management and ecological development issues as a component in economy of other spheres development 

programs, for example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development. 

4 
Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., Lagidze 

L, Paichadze N., 

Motsonelidze N. 

Problem of Surface Water 

Ecology in Georgia 

In book: “Environment & 

Ecology in the 

Mediterranean Region-

II”. CAMBRIDGE 

Scholars Publishing 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

9. It is a well-known fact that since the ancient times water renders huge influence on population live ability, 

therefore the problem of submitted water quantity and quality plays an important role in health preservation of 

both individuals and settlements as a whole. 

Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 

population that it is better to prevent water pollution, than subsequently to spend forces and means for its 

improvement. Surface water improvement progress substantially depends on the public attitude and readiness to 

support its protection. Public understanding and support in this sphere is not less important, than development of 

scientific and technological potential of a society.  

Despite of an extensive material on the separate water objects current state lack of a solid data on their ecological 

situation takes place. There is no popular databank and special maps available. Except of the several projects 

financed from external sources, last year only limited inspections by experts were carried out there. On this basis, 

it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice shows, that 

effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the water objects environment 

improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization 

promoting management strategy, also to continue work above the nature protection legislation and the norms 

regulating surface water protection activity. Thus the special attention should be paid to work with local population - 

community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values 

preservation. In management of water protection activity it is necessary to take into account economic interests of 

the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view, in the country principle «responsible pays for 

environment’ damages» should be applied. In modern economic situation, apparently, it is expedient to include 

wildlife management and ecological development issues as a component in economy of other spheres development 

programs, for example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development. 
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d) statiebi 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 Kereselidze D.N., 
Machavariani L.G.,  

Kalandadze B.B., 
Trapaidze V.Z.   

 

.  Allowable Soil Erosion 
Rates in Georgia // Eurasian 
Soil Science,   

 

Vol. 46, #3,  

 

Eurasian 

Soil 

Science,  
 

   8,  pp. 438-446 

 

A procedure was proposed for the determination of the maximum allowable soil disturbance in Georgia in order to develop 

a strategy of soil conservation and restoration. The allowable soil losses were calculated within the risk limits of 0.01 < r < 

0.1. The lower and upper limits of the allowable soil loss were determined for the soils of different thicknesses. To 

compare the rates of the soil erosion, one uses the erosion index: the ratio between the actual erosion rate and its 

maximum allowable value. The actual erosion rate is determined from erosion equations, in which the integrated 

parameters of the soil loss tolerance include the permissible flow velocity and data on the climatic and soil conditions. 

From the estimated allowable soil erosion rates, criteria of decision making can be formulated for substantiating the 

strategy of soil conservation or restoration. 
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  “Fishing capacity of the 
southeastern Black Sea 
anchovy fishery” Journal of 
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MARSYS-D-11-00320R3 Spain 36 

GGeorgian, Turkish and Ukrainian vessels have exploited the southeastern Black Sea anchovy fish stock in the Economic Exclusive 

Zone (EEZ) of Georgia sinse 1999. This Exploitation has resulted in a significant decrease of the anchovy fish  stock.  The 
availability of reliable and accurate measures of the capacity and overcapasity of the  fleet provides policymakers with useful 
tools to avoid rent dissipation of fishermen and /or the  overexploitation of anchovy stoks.  Tsis paper is aimed at measuring the 
fishing capasity and the structural excess of fishing capasity over sustainable levels (overcapasity) of this fleet in the period 2005-
2009. Two  Data Envelopment Analysis linear mathematical programs were run to attain the desired measures. This Paper 
concludes that fishing capascity was 142.37 mt in the 2008-2009 season and that it increased  sinse  the implementation of a 
new management  framework in 2006. This paper  also concludes that there was a considerable overcapasity of the fleet in 
2009, given that the measured fishing capasity exceeded almost 2 times the total Allowable Catch set by policymakers and the 
technical efficiency of the fleet was very low.  These results suggest the necessity of international cooperative rights-based 
fisheries management to guarantee bio-economic sustainability. 
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Possible threat to some or other area may be of a natural-tectogenic or of some other origin. Such threats depend on many 
different casual factors. Naturally, some safety parameters are also casual. Therefore, some safety parameters are determined 
by a certain set of conditions.  
An area may include different objects, sites or elements with different degrees of responsibility. However, a single plan of 
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calculation and same measure of risk are desirable to develop. For this purpose, every element of environment is evaluated and 
a common indicator of safe operation of the given area is fixed by considering the possible outcomes in case of the object 
breakdown or human victim. The operation life of the object is also to be considered.  

Risk assessment is undertaken in the following order: internal and external factors raising or diminishing concrete risk size are 
identified; the identified factors are analyzed; the risk is specifically assessed, and financial and economic practicability is 
examined.  
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Обнаружение и изучение пещеры «ТГУ-95» Департаментом географии факультета точных и 

естественных наук ТГУ и Институтом географии имени Вахушти Багратиони при ТГУ было приурочено к 

празднованию 95-летнего юбилея ТГУ. Пещера находится в Западной Грузии, на территории села Интхвиси 

Чиатурского Муниципалитета  (42018’26.64’’ N. 430198’51.58’’ E.), на левом склоне р. Квирила, выработана в 

верхнемеловом известняке. Добраться до пещеры со стороны ущелья реки Квирила можно как по тропинке, 

так и по воздушно-канатной дороге, по маршруту «Ущелье реки Квирила – село Итхвиси-32». Протяженность 

воздушной дороги   составляет 310 метров. В этом смысле пещера «ТГУ-95» выделяется особо. Попасть туда 

можно с помощью  экзотического транспорта – по воздушно-канатной дороге.  Расстояние от верхней станции 

канатной дороги по тропинке, ведущей к пещере, составляет приблизительно 350 метров. Туристическую 

тропу можно будет устроить прямо вдоль скалы, ее протяженность составит приблизительно 60 метров. 
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5. Soil is the most informative part of the landscape because it’s formed as a result of interaction of all other elements of 

the landscape. Therefore all those anthropogenic and natural processes that are taking place within the concrete 

ecosystem are reflected there. Soils are the most specific and complicated component of nature. In case of water and air 

pollution if the toxic substances are removed from them they will easily return to their original conditions. In case of soils 

this process is much more complicated. If the soil is polluted the centuries old balance is upset and restoring that balance 

takes a very long time. As a result of human economic activities environment is polluted with industrial waste, 

wastewater, various radioactive substances, pesticides used in agriculture etc. One of the most considerable problems is 

pollution of environment with heavy metals. 
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The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy metals in irrigated 

soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital Tbilisi); and also, the establishing the 

possible sources of pollution and their impact on environmental situation of region. The contents of toxic elements in the 

irrigated soils adjacent to ore mining and processing enterprise were studied.  

The different concentrations of heavy metals were identified there. Our research has shown that more than half of 

territory is seriously polluted by copper and zinc. Some part of the area can be considered catastrophically polluted. Here 

takes place expressed technogenesis that points to influence of irrigation, because these territories are intensely irrigated 

with water of rivers and channels that are polluted with water flowing from the mining enterprise. Wastewaters from ore 

enterprise subsequently go into the soil through irrigation system.  

Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc and manganese have active negative effect on the 

properties of soil, its composition and soil-forming processes taking place in the soil. It is especially well represented in the 

deterioration of hydro-physical potential of the soil. Irrigation of agricultural land plots by water polluted with heavy 

metals results also in changed pH. Balanced correlation among solid, liquid and gas phases is disrupted. In the highly 

polluted soils the cementing processes takes place and sharply increases bulk density of the soil, the porosity of the soil 

deteriorates and water permeability is critically low.  
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6. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, is the main 

problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive technogenic pollution. 

The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on human health and raises level of risk 

factors for life.  Despite of global character of climate change an intensity of its numerous displaying and scale of influence 

is characterized by local specificity of regions geographical location and meteorological factors. The research of 

atmosphere quality (quantitative and percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment 

of meteorological and ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated with each to 

other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 0.69) between the air 

temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in negative correlation with relative humidity, 

due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-factorial statistical analysis the correlative relations between the 

ambulance call intensity, weather types, atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth 

magnetic field were determined. Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground 

ozone quantity in Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 
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7. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, is the main 

problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive technogenic pollution. 

The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on human health and raises level of risk 

factors for life.  Despite of global character of climate change an intensity of its numerous displaying and scale of influence 

is characterized by local specificity of regions geographical location and meteorological factors. The research of 

atmosphere quality (quantitative and percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment 

of meteorological and ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated with each to 

other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 0.69) between the air 
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temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in negative correlation with relative humidity, 

due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-factorial statistical analysis the correlative relations between the 

ambulance call intensity, weather types, atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth 

magnetic field were determined. Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground 

ozone quantity in Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 
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ლ. ლაღიძე, ნ.პაიჭაძე, 

მ.ვახტანგიშვილი 

მეტეოროლოგიური პროცესების 

გავლენა რადიოტალღების 

გავრცელებაზე ამიერკავკასიის 

ტერიტორიაზე 

პირველი სამეცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/ 
2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

ულტრამოკლე რადიოტალღები ვრცელდება ტროპოსფეროს დაბალ ფენებში. ამდენად, მნიშვნელოვანია 

შევაფასოთ ტროპოსფეროში მიმდინარე პროცესების გავლენა რადიოტალღების გავრცელებაზე. 

ტროპოსფეროში არსებული „გაბატონებული ქარები, ინტენსიურად მოძრავი ჰაერის მასები, ისეთი პროცები, 

როგორიცაა ტურბულენტობა, კონვექცია, ინვერსია და სხვადასხვა სახის სინოპტიკური შემოჭრები იწვევენ 

ულტრამოკლე რადიოტალღების  გავრცელების არაპროგნოზირებად ცვლილებებს. აღნიშნული პორცესების 

გავლენით შესაძლებელია რადიოტალღების გარდატეხის მაჩვენებლის ისეთი ცვლილებები, რაც ცვლის 

რადიოკავშირის პირობებს. 

    ტემპერატურული ინვერსია ამცირებს ტურბულენტობას და იწვევს სინოტივის გრადიენტის გაზრდას. 

აღნიშნული პროცესი წარმოშობს ტალღამატარებელ ფენას, რაც იწვევს რადიოტალღების გავრცელებას 

„მხედლელობის არეს“ მიღმა და აუმჯობესებს რადიოკავშირის პირობებს.  
2 
 ნ. წივწივაძე, გ.მეტრეველი, 

ლ.ლაღიძე, ნ.მოწონელიძე, 

ლ.ზაზაძე 

„საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპიროს დაცვის თანამედროვე 

მიდგომები 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და 

რაციონალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

საქართველოს ზღვისპირი მაღალი სოციალური ღირებულებისაა  რეკრიაციული, კომუნიკაციური და სხვა 

რესურსების გამო. ამ სანაპიროს ყველაზე მიმზიდველი ობიექტებია პლაჟები, რომლებიც შექმნილია მდინარის 

ნატანით. ასეთი ნატანი ნაპირგასწვრივ ნაკადებს სანაპიროს გასწვრივ გადააქვთ და შესაბამის ადგილზე 

პლაჟებს და სხვა აკუმულაციურ ფორმებს ქმნიან. მაღალი რეკრიაციული ღირებულების გარდა პლაჟები 

ყველაძე ეფექტიანად იცავენ ნაპირებს. მდინარეთა გადაკეტვა კაშხლებით, საზღვაო ჯებირებითდა მსგავსი 

კონსტრუქციებით იწვევს ამ მასალის დეფიციტს, რომლის ხელოვნურად გადაფარვა შესაძლებელია უახლოესი 

წყალსაცავიდან ამოღებული ნატანით, მაგრამ შესაბამისი გემორფოლოგიური ოკეანოგრაფიული პირობები 

ყველგან არ გვხვდება, რადგან ზოგ შემთხვევაში ამ ნაკადს კანიონები კვეთენ და ნატანის დიდი ნაწილი მათში 

იკარგება.  

    ხელოვნური პლაჟების შექმნის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს აღნიშნული წინაღობა და ასავე ის 

გარემოება, რომ პლაჟი უნდა იყოს ესთეტური, მდგრადი ტალღური გარეცხვის მიმართ, აგებული 

წვრილფრაქციული ქვიშით და კენჭით და უნდა შეეძლოს ბუნებრივი პროცესის (ტალღური აქტიურობის და 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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სხვა) რეგულირებაც. 

 

ვაჟა ტრაპაიძე,  დავით 

კერესელიძე,   

 

ხუდონის წყალსაცავში წყლის 

ხარისხისა და 

ევტროფიკაციული 

პროცესების პროგნოზირება 

 

პირველი სამეცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/ 
2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ძალზე აქტუალურია ქვეყნის 

ენერგოდამოუკიდებლობის მისაღწევად, მაგრამ მისი მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს 

აუცილებლად გასათვალისწინებელია წყალსაცავის მრავალმხრივი ზეგავლენა ბუნებრივ 

გარემოზე, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია წყლის ხარისხი და ევტროფიკაციული პროცესები. 

წყალსაცავის ჰიდროქიმიური რეჟიმის ცვალებადობა დაკავშირებულია მრავალ ფაქტორზე: 

ტემპერატურაზე, საზრდოობის წყაროებზე, აუზის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ  თავისებურებებზე, 

სამეურნეო გამოყენებაზე და სხვა.   ხუდონის წყალსაცავისათვის წყლის ხარისხის 

პროგნოზირებისათვის  გამოვიყენეთ სეგმენტურ-შრეობრივი მეთოდი.  ეს მოდელი 

დაფუძნებულია  სისტემის მარტივ გეომეტრიულ წარმოსახვაზე. წყალსაცავის მთელი მოცულობა 

დაყოფილია სეგმენტებად, რომელიც ასევე დანაწევრებულია ჰორიზონტალურ შრეებად  და 

თითოეული შრისათვის სათანადო მათემატიკური მოდელის გამოყენებით გაანგარიშებულია 

წყალში გახსნილი ჟანგბადის, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნის, ნიტრატის აზოტის, ნიტრიტის 

აზოტის, ამონიუმის აზოტის, ფოსფატის, ასევე ძირითადი იონების და მინერალიზაციის 

რაოდენობრივი მახასიათებლები.  

 ზემოაღნიშნული მეთოდით მიღებული გაანგარიშება საშულებას  იძლევა შეიქმნას 

პროგნოზირების .რეალურთან მიახლოებული მაქსიმალურად ეფექტური სურათი.  
 

დავით კერესელიძე, კახაბერ 
ბილაშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე, 

გიორგი ბრეგვაძე, 
 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

სანაპიროს (საქართველო) 

დატბორვის რისკების 

შეფასება კლიმატის 

ცვლილებoს ფონზე 

 

პირველი სამეცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

კლიმატური ცვლილებების საერთაშორისო პანელის (IPPC, 2007) შეფასების მე-4 

მოხსენების პროგნოზის შესაბამისად, ატმოსფეროსა და ოკეანის საშუალო ტემპერატურული 

ველის ცვლილებები, ყინულის და თოვლსაფარის ინტენსიური დნობა, ზღვის საშუალო დონის 

აწევა ობიექტურად ადასტურებს გლობალური დათბობის ციკლის არსებობას. საქართველოს შავი 

ზღვისპირა არეალში გლობალური დათბობას და კლიმატის ცვლილების პროცესს რამოდენიმე, 

მის მიერ პროვოცირებული მოვლენა ახლავს თან, ესენია: შტორმების ინტენსივობა და სიხშირის 

ზრდა, ზვირთცემის ზოლის გადაწევა ხმელეთის სიღრმეში, მდინარეთა შესართავებში 

დატბორვის ფართობების გადიდება, გახშირებული კატასტროფული წყალდიდობები და 

წყალმოვარდნები. ამ მოვლენებზე საქართველოში არსებული დაკვირვების მონაცემების 

(სტატისტიკის) და ექსპერტთა შეფასებების საფუძველზე, ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე 

უბანი მდინარეების სუფსასა და ნატანებს შორის მონაკვეთია. 

აღნიშნული მონაკვეთი რთული მოხაზულობისა და რელიეფის გამო, დანაწევრებულია 

მრავალი შენაკადით, რომელთაც ახასიათებთ უხვი ნატანი და ინტენსიური სედიმენტაციური 

პროცესები. აქ აკუმულაციური პროცესები ინტენსიურად მიმდინარეობს, დიდია კატასტროფული 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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წყალმოვარდნების სიხშირე, რომელსაც თავის მხრივ თან სდევს შესართავებში დატბორვის 

ფართობების მკვეთრი ზრდა. ამავდროულად დატბორვების ფართობების ზრდას ხელს უწყობს 

შტორმული მოვლენებისა და სიმძლავრის ზრდა, აქედან გამომდინარე სანაპირო ზონის 

მდინარეთა შესართავებში ხმელეთის დატბორვების რისკი მკვეთრად იზრდება. ეს იწვევს 

სანაპირო ზოლის წარეცხვა-დატბორვას და საფრთხეს უქმნის აქ არსებული და დაგეგმილი მეტად 

მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტების ფუნქციონირებას და აგრეთვე მოქმედ 

ინფრასტრუქტურას. 
 

კახაბერ ბილაშვილი ა, მაია 
მეტრეველი ა, დავიდ 

კასტილა-ესპინო ბ, ჯ.ჯ. 
გარსია-დელ-ჰოიო ბ 

 

ქაფშიის სარეწი პოტენციალის 

შეფასება შავი ზღვის სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ნაწილში 

 
 

პირველი სამეცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

შავი ზღვის საქართველოს ეკონომიკურ ზონაში წარმოებული თევზის რეწვის მოცულობა, 1980-

იანი წლების  შემდეგ, მუდმივ კლებას განიცდის. 1994 წლიდან თევზის რეწვის მართვა გარემოს 

დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გადაეცა, რომელმაც 2006 წლიდან დაიწყო 

ახალი სამენეჯმენტო სისტემის იმპლემენტაცია, რაც ითვალისწინებს ლიცენზიების ახალი, 

კერძოდ, აუქციონის წესით გაცემას.  აღნიშნული სისტემის თანახმად, აუქციონის 4 (ამჟამად 6) 

გამარჯვებული იძენს უფლებას აწარმოოს წლიური კვოტის რეწვა თავიანთი ლოტის ფარგლებში 

10 წლის განმავლობაში. მართვის ამ სისტემის წარმატება დამოკიდებულია სარეწი ფლოტის, 

თევზის მარაგების და გასაღების ბაზრის  ოპტიმალურ შეჯერებაზე, რაც, საბოლოო ჯამში, 

ლოტების მფლობელთა მიერ დაქირავებული სარეწი ფლოტით  მოპოვებული ქაფშიის რეწვის 

მოცულობების კონტროლის და მონიტორინგის საშუალებას იძლევა. კვლევის მიზანია 

საქრთველოს ეკონომიკურ ზონაში მოქმედი თევზსარეწი ფლოტის რეალური  სარეწი 

შესაძლებლობების შეფასება საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული ქაფშიის რეწვის 

სისტემატურ და რეპრეზენტატიულ მონაცემებზე დაყრდნობით. 
 

დავით კერესელიძე, 

ლია მაჭავარიანი, 

ბესიკ კალანდაძე, 

ვაჟა ტრაპაიძე 

საქართველოს ნიადაგების 

ეროზიის დასაშვები ნორმები 

პირველი სამეცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

საქართველოს ნიადაგების შენარჩუნებისა და აღდგენის სტრატეგიის შემუშავების მიზნით, სტატიაში 

შემოთავაზებულია ნიადაგების მდგრადობის დარღვევის ზღვრულად დასაშვები ნორმის განსაზღვრის 

მეთოდიკა. გაანგარიშებულია ნიადაგების დასაშვები დანაკარგები 1,001,0  r  რისკოს ფარგლებში. 

გამოვლენილია ზედა და ქვედა ზღვრები დანაკარგების დასაშვები მნიშვნელობები მეტ-ნაკლებად 

მძლავრი ნიადაგებისათვის. სანდოობის თეორიის საფუძვლეზე შედგენილია მოდელი, რომელსაც 

გამოხატული ეკოლოგიური მიმართულება აქვს. ნიადაგების ეროზიის ინტენსიურობის შედარების 

მიზნით, გამოიყენება დასაშვები ინდექსი, რომელიც გამოიხატება ეროზიის ფაქტობრივი 

ინტენსიურობის შაფარდებაში ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობასთან. ფაქტობრივი ინტენსიურობა 

განისაზღვრება ეროზიული განტოლებებით, რომელშიც ჩარეცხვისადმი ნიადაგის წინაღობის 

ინტეგრალურ მაჩვენებეს წარმოადგენს ნაკადის დასაშვები სიჩქარე, ასევე გარკვეული ინფორმაცია 

კლიმატური და ნიადაგურ პირობების შესახებ. ნიდაგების ეროზიის დასაშვები ნორმების შეფასების 

შედეგები გადაწყვეტილებების მისაღები კრიტერიუმების ფორმულირების საშუალებას იძლევა, 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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http://conference.ens-2013.tsu.ge/


December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
რომლებიც აუცილებელია ნიადაგების შენარჩუნებისა ან აღდგენის სტრატეგიის დასაბუთებისათვის. 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Nikolaishvili D., Trapaidze V., 

Kalandadze B., Mamukashvili T., 

Sharashenidze M 

Complex Evaluation of Climate 

Change on the Example of 

Georgia's Landscapes.  

The 3rdInternational Geography 

Sympozium. GEOMED 2013.  

June 10 - 13, 2013, Turkey 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

Matchavariani L. Lagidze L., 

Paichadze N., 

“Implementation & Results of 

Compost Utilization in Georgia  

for Environmental Sustainability”   

International Conference “Biochars, 

Composts and Digestates: Production, 

Characterization, Regulation, 

Marketing, Uses and Environmental 

Impact” (BCD-2013)   

http://www.bcd2013.eu 

2013, 17-20 Sept., Bari, ITALY 

  For sustainable development of Environment, a very important issue for Georgia is the sorting of household 

waste. One of the key environmental activities, along with ecological sanitation and conservation of water, is 

composting. Compost, which is created as a result of sorting, processing and recycling of organic substances, has 

been successfully used in agriculture to maintain and improve of soil fertility. 

In nature, occur regularly depleted of soils with humus. Compost contains all necessary macro- and microelements. 

Any organic matter eventually turns into compost, but independent process of decomposition in nature requires a 

lot of time (centuries). Compost also creates a controlled environment and balances quickly processed into a 

powerful, nutrient-rich mass which is the perfect organic fertilizer. The use of compost leads to soil humus 

enrichment. It supplies plant with nutrients and improves the soil structure. Compost does not contain chemicals; 

therefore it is a cheaper and healthier alternative against expensive fertilizer.  

The main goal of our research is improvement of ecological consciousness of rural population in Georgia. In 

experimental region we offered to population financial and technical support for sorting of household waste and 

recycling in compost. The selected object was a sparsely populated village Аrgokhi (Аkhmeta district, Kakheti, East 

Georgia), where each family were provided with special compost boxes, where they gather all easily accessible 

organic materials and natural enrichments. On the base of proposed method, creating the appropriate conditions, 

for a short time they receive the best compost. 

As a result, we have several benefit: formation a culture of household waste sorting in rural population; decrease 

the amount of waste in nature and, accordingly, diminish of costs for trash; elaboration of ability to produce and 

use the cheap bio-fertilizer – compost from the household waste; improvement of soil fertility, that is the best 

alternative as a counterbalance to toxic chemicals; creation of preconditions for production of environmentally 

pure products; sensibilisation of population on this issue; implementation of results and outcomes with relevant 

authorities in other regions of country, etc.. 
 

Matchavariani L., Kalandadze B., 

Lagidze L., Paichadze N., 

Dvalashvili G.   

“Heavy Metal Pollution of Soils & 

Food Crops from Irrigation Water 

Due to Mining Wastes, Georgia” 

IGU-2013  Kyoto Regional 

Conference 

http://oguchaylab.csis.u-

tokyo.ac.jp/IGU2013/index.html 
2013, 4-9 August, Kyoto, JAPAN 

  Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they will easily 

http://www.bcd2013.eu/
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return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & restoring takes very long 

time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, various radioactive 

substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution with heavy metals. 

The main goal of our research was studying of composition, migration & accumulation of toxic heavy metals in 

irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise in south of Georgia; also, establishing the 

possible sources of pollution & their impact on environmental situation. Important anthropogenic factors causing 

soil degradation is irrigation of agricultural land with polluted water, which results in changed pH. When heavy 

metals get into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate system is barrier for them that are how surface 

accumulation of metals can be explained. 

Our research allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese have especially active 

negative impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, which results in deterioration of 

hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in the soil is violated. 

Characteristics & quantities of components existing in soil are changing dramatically; soil is degrading, vital functions 

of agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. Summation of agro-physical parameters of slightly, 

averagely & highly polluted soils provides a clear evidence of that. 

 Lagidze L., Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., Motsonelidze N., 

Paichadze N. 

Meteorological & Ecological Factors 

Impact of Ground Ozone Spatial-

Temporal Distribution 

UNCCD 2nd  Scientific Conference 

2013, 9-12 April, Bonn, GERMANY 

  Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of the last 

couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a significant problem. 

Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and ecosystems, but also produces 

harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main component of smog. Besides, it is also one of 

the gases causing the “greenhouse effect”. 

Based on the observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the spatiotemporal 

distribution was studied. 

The following features of the ground-level ozone concentration temporal variation were revealed: 1. diurnal 

variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The concentration of ozone in the night hours is 

increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a thunder, a pouring rain, strong 

wind; 2. Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in winter) are mainly depended on the 

frequency of temperature inversion and isothermal processes. 

The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors influence 

on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases concentration and the 

amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution degree can be evaluated 

according the ozone concentration in the lower layers.  
 

Basilashvili Ts., 

 Matchavariani L.,  

Lagidze L. 

“Desertification Risk in Kakheti 

Region (East Georgia)” 

The 3rd International Geography 

Symposium – GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed20

10/WebEN/index.html 
2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, 

TURKEY 

    Desertification - land degradation in any dryland caused by variety of factors, such as climate change is a 

significant global ecological problem. Desertification, as an environmental process of ecosystem degradation, often 

cause by human activity. It is a common misconception that droughts cause desertification. Well-managed lands 

can recover from drought when the rains return. These practices help to control erosion and maintain productivity 

during periods when moisture is available.  

The most vulnerable territories in Georgia under threat of desertification traditionally was considered Kakheti 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
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region (East Georgia), which has been selected as one of the priority for the country. In Eastern Georgia intervals 

of atmospheric precipitation does not coincide with the phases of water demand of plants. In recent decades as a 

result of more frequent droughts in Kakheti region are already damaged hundreds of thousands hectares of fertile 

lands.  

Based on the contemporary climate warming, upon projections, it is expected to increase of temperature and 

decrease of precipitation. This leads increase of evaporation and reduction of river flow. In such conditions it is 

possible making danger of desertification.  

To mitigate the negative effects of desertification is recommended set of adaptation activities: rehabilitation of 

water use systems to prevent loss of water;  reconstruction and expansion of irrigation canals; accumulation of 

unused autumn-winter river water and spring floods in reservoirs; develop an optimal scheme of distribution of 

water resources among water users; device windbreaks and breeding of drought resistant varieties; preparation of 

water volume forecasts of  rivers and their role in planning of water use; application of drip and sprinkler 

irrigation; using of artificial precipitation increase as a result of active influence on clouds. All of these activities 

will provide the deceleration and suspension of desertification process, ecological safety of the environment and 

improvement of the economic wellbeing of population. 
 

Lagidze L., Matchavariani L.,  

Tsivtsivadze N., Paichadze N. 

“Medical Aspects of Atmosphere 

Pollution in Georgia” 

The 3rd International Geography 

Symposium – GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed20

10/WebEN/index.html 
2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, 

TURKEY 

11. . Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, is the 

main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive technogenic 

pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on human health and 

raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an intensity of its numerous 

displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions geographical location and 

meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and percentage estimation of aerosols) for 

Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and ecological conditions impact on human health 

was made for Tbilisi city. A relation between the contaminants and meteorological factors was revealed: 

particularly gas pollutant are strongly correlated with each to other, that is the result of their photochemical 

activity; positive correlative relations (0.65; 0.69) between the air temperature and polluting compositions were 

found; all contaminants are in negative correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the 

basis of multi-factorial statistical analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather 

types, atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were determined. 

Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in Tbilisi 

significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 
 

Matchavariani L., Kalandadze B., 

Lagidze L., Paichadze N.  

“Soil Quality Changes in Response 

to their Pollution of Heavy Metals 

in Georgia“ 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and 

Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposiu

m.org.tr 
2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, 

TURKEY 

      The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy metals in 

irrigated soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital Tbilisi); and also, the 

establishing the possible sources of pollution and their impact on environmental situation of region. The contents 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
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of toxic elements in the irrigated soils adjacent to ore mining and processing enterprise were studied.  

Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc and manganese have active negative effect on 

the properties of soil, its composition and soil-forming processes taking place in the soil. It is especially well 

represented in the deterioration of hydro-physical potential of the soil. Irrigation of agricultural land plots by 

water polluted with heavy metals results also in changed pH. Balanced correlation among solid, liquid and gas 

phases is disrupted. In the highly polluted soils the cementing processes takes place and sharply increases bulk 

density of the soil, the porosity of the soil deteriorates and water permeability is critically low.  
 

Tsivtsivadze N., Matchavariani L.,  

Lagidze L., Paichadze N. 

“Some Recommendations for 

Ecological Problems Solution in 

Georgia” 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and 

Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposiu

m.org.tr 
2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, 

TURKEY 

 In the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the population that 

it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and means for an environment 

improvement is carried out. It is real fact - environment improvement progress substantially depends on the public 

attitude and readiness to support nature protection. For environment protection, public understanding and support 

is not less important, than development of scientific and technological potential of a society.  

It is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization promoting management strategy, also 

to continue work above the nature protection legislation and the norms regulating nature protection activity. Thus 

the special attention should be paid to work with local population - community, convincing it in necessity of natural 

landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values preservation. Otherwise it is impossible to achieve 

performance of laws and statutory acts. In management of nature protection activity it is necessary to take into 

account economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, 

penalties, scientifically proved recommendations implementation, economic stimulus and environment protective 

activity (on a contract basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, by all means, in the 

country the following principle should be applied: «responsible pays for environment’ damages». In modern. 

 

Davit Kereselidze, 
 Kakhaber Bilashvili, 
 Vazha Trapaidze 

Evaluation of the risks of floods 
and freshets at the mouths of 

the rivers of Kolkhety  Lowland, 
Georgia 

Black Sea – Challenges Towards 

Good Enviromental Status, BS-GES-

2013, 4th Bi-annual Scientific 

Conference,      
Constanta, Romania, 28-31 

octomber, 2013 

The coastal zone of the Black Sea of Georgia covers a 330-km-long section. More than 150 large, average and small rivers 

flow into the sea. Study of the risks of flooding and its consequences is crucial for the Black Sea region of Georgia, 
particularly on the background of more frequent water cathastrophic events.  
 Basing on the combined  investigation of the  eustatic and geological processes, the coastal zone of Georgia is divided 
into three major sections, with its central part, located between the rivers Enguri and Natanebi, subsiding most rapidly. 
Poti-Supsa coastal zone in the central part is characterized by the highest speed of subsidence (within 4,0–5,6 mm/year). 
The activation of eustatic processes are followed by the erosion and beach degradation processes, intensification of 
floodings  and movement of the coastal line inland.  
On the background of the climatic change, increasing of frequency and severity of the natural disasters (storms,floods 
and freshets) is observed. These processes are strongly revealed  in the areas of river mouthes  of Kolkheti Lowland, 
especially when the storms and floods fenomena occur simultaneously.  
The article considers the periods of coincidence of the water peak discharge at the river mouths and stormy phenomena 
and their impact on coastal erosion. The dynamics of floods and freshets was established by evaluating the correlation 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
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coefficients between the water peak discharge and its ordinal number of  trends in different months of the observed 40-
year-long period. Investigation revealed, that, the coincidence of storms with flood fenomena has a random character. 
For the rivers studied (Rv. Rioni and Natanebi), the period of coincidence of the maximum of storms and river discharge 
is observed  from February to April, resulting in the intensification of erosional proceses in the area of river mouth. 

 

  

Black Sea – Challenges Towards 

Good Enviromental Status, BS-GES-

2013, 4th Bi-annual Scientific 

Conference,      

 

 

hidrometeorologiis laboratoria 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  merab alaverdaSvili 

III. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
 

ufrosi laboranti nana kokaia 
ufrosi laboranti nunu cincaZe 
laboranti nestan xufenia 
inJineri darejan kiknaZe 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 m. alaverdaSvili, g. 
bregvaZe 

hidrometria Tsu 
2013 

156 

anotaciebi, 
saxelmZRvanelo Sedgenilia axali kursis - `hidrometeorologiuri monitoringi~ - 
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saswavlo gegmis (silabusis) nawilis hidrometriis mixedviT da ZiriTadad 
gaTvaliswinebulia Tbilisis saxelmwifo universitetis zust da sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa fakultetis geografiis programis bakalavriatis studentebisaTvis. 

is garkveul daxmarebas gauwevs, agreTve, magistrantebs, doqtorantebs, 
garemosdacviT organizaciebSi dasaqmebulebsa da wylis resursebiTa da 
hidrologiiT dainteresebul yvela pirs. 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

m. alaverdaSvili, 
n. cincaZe, n. 
kokaia, n. xufenia, 
d. kiknaZe 

pirveli 
saerTaSoriso 
konferencia 
,,kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosistemebi – 
dacva da 
racionaluri 
gamoyeneba’’ 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi. 
samecniero granti 
#CF 48/9-180/13. 
Tbilisi, 2013 

198 

2 m. alaverdaSvili, 
n. cincaZe, n. 
kokaia, n. xufenia, 
d. kiknaZe 

saqarTvelos 
politeqnikuri 
universitetis 
wyalTameurneobis  
instituti. 

wyalTameurneobis 
instituti. 
Tbilisi, 2013 

330 

3 n.begaliSvili, 
b.beritaSvili, 
T.cincaZe, 
n.n.begaliSvili, 
s.mdivani, n.cincaZe 

saqarTvelos teqni-
kuri universitetis 
hidrometeorolog-
is instituti. 

Tbilisi, 2013 326 

anotaciebi 

1) krebuli eZRvneba kolxeTis dablobis wylis ekosistemebis dacvasa da 
racionalur gamoyenebas. 

2) saqarTveloSi hidroteqnikur nagebobaTa mSeneblobisaTvis saWiro 
hifrologiuri maxasiaTeblebis gaTvaliswineba. 

3) saqarTveloSi klimatis cvlilebis gavlena gvalvianobasa da regionebis 
gaudabnoebaze. 

 
 

d) statiebi 
 

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

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

m. 
alaverdaSvili, 
n. cincaZe, n. 
kokaia, n. 
xufenia, d. 

md. bzifis 
natanis 
Camonadeni, 
formirebis 
pirobebi da 

1 SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi. 
samecniero granti 

#CF 48/9-180/13. 

4 
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kiknaZe mimdebare 

sanapiro zolis 
dinamika. pirveli 
saerTaSoriso 
konferencia 
,,kolxeTis 
dablobis wylis 
ekosistemebi – 
dacva da 
racionaluri 
gamoyeneba’’ 

Tbilisi, 2013 

2 m. 
alaverdaSvili, 
n. cincaZe, n. 
kokaia, n. 
xufenia, d. 
kiknaZe 

aWaris Savi zRvis 
sanapiro zolis 
Tanamedrove 
problemebi 
mdinare Woroxis 
natanis 
Camonadenis 
SemcirebasTan 
dakavSirebiT. 
saqarTvelos 
politeqnikuri 
universitetis 
wyalTameurneobis 
instituti.    

68 wyalTameurneobis 
instituti. 

Tbilisi, 2013 

5 

3 n.begaliSvili, 
b.beritaSvili, 
T.cincaZe, 
n.n.begaliSvili, 
s.mdivani, 
n.cincaZe 

naleqTa reJimuli 
monacemebiT eqs-
tremalurad uxvi 
naleqebis riskis 
Sefaseba 

t.119 saqarTvelos teqni-
kuri universitetis 
hidrometeorolog-
is isinstitutis 

Sromebi.  

4 

4 v.comaia,  l.Ware-

li, m.fxakaZe, 
k.laSauri, n.n. be-

galiSvili, n.cin-
caZe 

mdinareebis 
wylianobis 
prognozirebis 
SesaZlebloba 
gruntis wylebis 
maragis 
gamoyenebis 
safuZvelze 

t.119 saqarTvelos teqni-
kuri universitetis 
hidrometeorologi 
isinstitutis Sro-

maTa krebuli. 

4 

5 v.comaia, 
n.a.begaliSvili, 
T.cincaZe, 
k.laSauri, 
n.n.begaliSvili, 
n.cincaZe 

gamyinvarebis 
saukunovani 
dinamika 
kavkasiaSi da 
myinvarTa 
gaqrobis 
klimaturi 
prognozi 
globaluri 
daTbobis fonze 

t.119 saqarTvelos teqni-
kuri universitetis 
hidrometeorologi 
isinstitutis Sro-

maTa krebuli. 

7 

anotaciebi 
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1) 1972-90 wlebSi Tsu-s hidrologiis kaTedris mier mdinare bzifze (biWvinTis 
xidi) Catarebuli hidrometriuli samuSaobis Sedegad dadgenil iqna natanis 
Camonadenis norma – 940 aTasi tona wliurad, agreTve gaangariSebul iqna 

Camonadenis norma e.w. ,,energetikuli principi’’-s gamoyenebiT, romelic tolia 
395 aTasi tona wliurad. ganxilul iqna biWvinTis koncxis mimdebare sanapiro 

zolis dinamika mis garSemo arsebul 11 wyalqveSa kanionis zemoqmedebiT. 
2) aWaris sanapiro zoli uaxloes wlebSi didi katastrofis winaSe dadgeba, 

radgan md. Woroxis auzSi TurqeTis teritoriaze Sendeba hesebis 16 kaskadi 
da saqarTvelos teritoriaze – md. aWariswyalze oTxi da md. Woroxze sami 
hesi, romelTa gavleniT md. Woroxis natanis Camonadenis norma (11.2mln.t.wl.) 
minimumamde dava (100 aTasi t. wl.), rac miuxedavad mimdinare didi 
napirdacviTi samuSaoebisa, katastrofiulad imoqmedebs aWaris sanapiro 
zolis dinamikaze. 

 
3) calkeuli Tveebis naleqTa reJimuli monacemebis safuZvelze Sefasebulia 

eqstremalurad uxvi dReRamuri naleqebis mosvlis albaToba Savi zRvis 
saqarTvelos mimdebare regionis magaliTze. naleqTa gamiTvlili sidideebi da 
maTTan dakavSirebuli riskebi Sedarebulia uxv naleqebze dakvirvebis 
faqtobriv monacemebTan. 
 

4) kavkasiis da moldaveTis mdinareebis magaliTze mocemulia mdinareebis 
mTliani Camonadenis prognozirebis Sedegebi gruntis wylis maragis ga-
moyenebis safuZvelze. saprognozo meTodis uzrunvelyofa Seadgens 83-
100%. 

 

5) gamokvlevulia kavkasionis qedis gamyinvarebis dinamika dakvirvebaTa 
1850-1890, 1910-1930, 1960-1965, 1970-1995 da 2002-2005 wlebis periodebis 
monacemTa mixedviT. umetes SemTxvevebSi dafiqsirebulia myinvarTa 
farTobis Semcirebis wrfivi trendebi. Sefasebulia myinvarTa 
degradaciis siCqareebi. miRebulia klimaturi prognozi, romlis 
Tanaxmad mimdinare globaluri daTbobis intensivobis SenarCunebis 
pirobebSi mosalodnelia kavkasionis  qedis ganTavisufleba myinvaruli 
safarisgan 2150-2160 wlebSi 

 
 
 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
2) ucxoeTSi 

ჰიდრომექანიკისა და ოკეანოლოგიის ლაბორატორია 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კერესელიძე 
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I. 3. ჰიდრომექანიკა-ოკეანოლოგიის ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა:  

ნოდარ  წივწივაძე-ლაბორატორიის გამგე-ტექნიკის დოქტორი; ნარგიზი მოწონელიძე- 

უფორსი ლაბორანტი;  გიორგი ივანოვი-ლაბორანტი. 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში  

ა) მონოგრაფიები 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

გ) კრებულები 

 

# 
ავტორი / ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ნ. წივწივაძე, 

გ.მეტრეველი, 

ლ.ლაღიძე, 

ნ.მოწონელიძე, 

ლ.ზაზაძე 

„საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპიროს დაცვის 

თანამედროვე მიდგომები 

თბილისი 2013, თსუ 
34-39 

ანოტაციები 
 

დ) სტატიები 

2) უცხოეთში  

ა) მონოგრაფიები 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

გ) კრებულები 

# ავტორები სტატიის სათაური კრებულის სახელწოდება 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Motsonelidze N., 

Paichadze N. 

Meteorological and 

Ecological Factors Impact of 

Ground Ozone Spatial-

Temporal Distribution 

United Nations Convention to 

Combat Desertification 2nd 

Scientific Conference Presenta-

tions, Bonn, UNCCD2013 

68-73 

2 Tsivtsivadze N,, Some Recommendations for Proceedings of 2nd International 186-195    
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Matchavariani L., 

Lagidze L,  

Paichadze N., 

Motsonelidze N.  

Ecological Problems 

Solution in Georgia 

Symposium on Kazdaglari & 

Edremit “Human-Environment 

Interactions and Ecology of 

Mountain Ecosystem”, IKES2013 

3 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Lagidze L, 

Paichadze N., 

Motsonelidze N. 

Problem of Surface Water 

Ecology in Georgia 

In book: “Environment & Ecology 

in the Mediterranean Region-II”. 

CAMBRIDGE Scholars Publishing 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები 

 

1. Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem 

of the last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, 

remains a significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only 

human and ecosystems, but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is 

the main component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. 

Based on the observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. 

The following features of the ground-level ozone concentration temporal variation were revealed: 1). 

diurnal variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The concentration of ozone in the night 

hours is increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a thunder, a 

pouring rain, strong wind; 2). Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in winter) are 

mainly depended on the frequency of temperature inversion and isothermal processes. 

The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors 

influence on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases 

concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution 

degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

2.  Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation 

to the population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and 

means for an environment improvement is carried out. It is real fact – environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society.  

Despite of an extensive material on the separate, hazard character natural phenomena (earthquake, 

landslides, mud streams, avalanches, sea level rise, flooding, etc.), lack of a solid data on an ecological 

situation as a whole on the country takes place. There is no popular databank and special maps available. 

Except of the several projects financed from external sources, last year only limited inspections by experts 

were carried out there. The available data do not reflect to the full a current situation developed. On this 

basis, it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice 

shows, that effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the 

environment improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protecttion 
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legislation and the norms regulating nature protection activity. Thus the special attention should be paid to 

work with local population - community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also 

the nature’ other objects and values preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance of laws 

and statutory acts. In management of nature protecttion activity it is necessary to take into account 

economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, 

penalties, scientifically proved recommendations implementation, economic stimulus and environment 

protective activity (on a contract basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, 

by all means, in the country the following principle should be applied: «responsible pays for environment’ 

damages». In modern economic situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and 

ecological development issues as a component in economy of other spheres development programs, for 

example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development. 

3.  It is a well-known fact that since the ancient times water renders huge influence on population live 

ability, therefore the problem of submitted water quantity and quality plays an important role in health 

preservation of both individuals and settlements as a whole. 

Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to 

the population that it is better to prevent water pollution, than subsequently to spend forces and means for 

its improvement. Surface water improvement progress substantially depends on the public attitude and 

readiness to support its protection. Public understanding and support in this sphere is not less important, 

than development of scientific and technological potential of a society.  

Despite of an extensive material on the separate water objects current state lack of a solid data on their 

ecological situation takes place. There is no popular databank and special maps available. Except of the 

several projects financed from external sources, last year only limited inspections by experts were carried 

out there. On this basis, it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The 

international practice shows, that effective financial, technological and scientific management is the 

necessary tool in the water objects environment improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protection 

legislation and the norms regulating surface water protection activity. Thus the special attention should be 

paid to work with local population - community, convincing it in necessity of natural landscapes, 

reservoirs, also the nature’ other objects and values preservation. In management of water protection 

activity it is necessary to take into account economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. 

From our point of view, in the country principle «responsible pays for environment’ damages» should be 

applied. In modern economic situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and 

ecological development issues as a component in economy of other spheres development programs, for 

example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development.  

 

 

 

 

 

დ) სტატიები 

# 
ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის 

დასახელება 

ჟურნალის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

Lagidze L., 

Matchavariani L., 

Tsivtsivadze N., 

Khidasheli N., 

Paichadze N., 

Motsonelidze N. 

Medical Aspects of 

Atmosphere Pollution 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni 

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები 

  1. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in 

atmosphere, is the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to 

its intensive technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration 

seriously impacts on human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of 

climate change an intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local 

specificity of regions geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality 

(quantitative and percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of 

meteorological and ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation 

between the contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly 

correlated with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative 

relations (0.65; 0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all 

contaminants are in negative correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the 

basis of multi-factorial statistical analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, 

weather types, atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field 

were determined. Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground 

ozone quantity in Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on 

human health. 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1. 

ნ. წივწივაძე, 

გ.მეტრეველი, 

ლ.ლაღიძე, 

ნ.მოწონელიძე, 

ლ.ზაზაძე 

„საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპიროს დაცვის 

თანამედროვე მიდგომები 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და რაციო-

ნალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. საქართველოს ზღვისპირი მაღალი სოციალური ღირებულებისაა  რეკრეაციული, კომუნიკაციური და 

სხვა რესურსების გამო. ამ სანაპიროს ყველაზე მიმზიდველი ობიექტებია პლაჟები, რომლებიც 

შექმნილია მდინარის ნატანით. ასეთი ნატანი ნაპირგასწვრივ ნაკადებს სანაპიროს გასწვრივ გადააქვთ 

და შესაბამის ადგილზე პლაჟებს და სხვა აკუმულაციურ ფორმებს ქმნიან. მაღალი რეკრეაციული 
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ღირებულების გარდა პლაჟები ყველაზე ეფექტიანად იცავენ ნაპირებს. მდინარეთა გადაკეტვა 

კაშხლებით, საზღვაო ჯებირებითდა მსგავსი კონსტრუქციებით იწვევს ამ მასალის დეფიციტს, რომლის 

ხელოვნურად გადაფარვა შესაძლებელია უახლოესი წყალსაცავიდან ამოღებული ნატანით, მაგრამ 

შესაბამისი გემორფოლოგიური ოკეანოგრაფიული პირობები ყველგან არ გვხვდება, რადგან ზოგ 

შემთხვევაში ამ ნაკადს კანიონები კვეთენ და ნატანის დიდი ნაწილი მათში იკარგება.  

 ხელოვნური პლაჟების შექმნის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს აღნიშნული წინაღობა და ასავე 

ის გარემოება, რომ პლაჟი უნდა იყოს ესთეტური, მდგრადი ტალღური გარეცხვის მიმართ, აგებული 

წვრილფრაქციული ქვიშით და კენჭით და უნდა შეეძლოს ბუნებრივი პროცესის (ტალღური 

აქტიურობის და სხვა) რეგულირებაც.  
 

 

2) უცხოეთში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
N.Tsivtsivadze  Black Sea Water Problem 

IOC UNESCO 27-th Assembly Paris, France , 

June-July 2013 

2 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L.,  

Lagidze L., 

Paichadze N. 

Motsonelidze N. 

“Some Recommendations for 

Ecological Problems Solution in 

Georgia” 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY 

3 

Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Motsonelidze N., 

Paichadze N. 

Meteorological & Ecological Factors 

Impact of Ground Ozone Spatial-

Temporal Distribution 

UNCCD 2nd  Scientific Conference 

2013, 9-12 April, Bonn, GERMANY 

4 

Lagidze L., 

Matchavariani L.,  

Tsivtsivadze N., 

Paichadze N. 

“Medical Aspects of Atmosphere 

Pollution in Georgia” 

The 3rd International Geography Symposium 

– GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/

index.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1 During last two decade, since 1993, among the results of scientific activity of Georgian National 
Oceanographic Commission, should be mentioned the projects, results implementation of which have both local 
as well as international importance:  improvement of Poti and Kulevi ports operation; Georgian Black sea coast- 
Adjara beach protection and its coastal water ecological conditions - quality improvement. 
Besides GeoNoc, under the UNESCO umbrella participated in the of World Ocean oceanographic information’ 
Black Sea data base establishment and operation as provider (1997, Varna, Bulgaria);  Since 2001 it is Black sea 
oceanographic stations: Batumi-Poti (till 2001), Sokhumi-Gagra (till 1991) base’ member and information 
provider of sea level;  In 1993-2010 commission was the  main provider of Black sea mean level to British 
Permanent Service for Mean Sea level.  Also GeoNoc participated in several projects, corresponding reports and 
articles  of which are published in proceedings of organized by UNESCO conferences like were: Black Sea'97, 
Fourth International Technical Conference on Ocean Engineering and Marine Technology, 20-22 May 1997, 
Varna, Bulgaria; “Science for Stability”, NATO TU-Black SEA PROJECT: Symposium on Scientific Results, Crimea, 
Ukraine, June 15-19, 1997; NATO for PEACE-Black Sea Ecosystem Processes and Forecasting/Operational 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
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Database Management System, Report of the Workshop and Project Evaluation Meeting, Istanbul, 15-16 May 
2000; Global Ocean Observing System, Intergovernmental Oceanographic Commission, Reports of Meetings of 
Experts and Equivalent Bodies-Black Sea GOOS Workshop; International Conference-Scientific and Policy 
Challenges Towards and Effective Management of the Marine Environment, In support of regional sustainable 
development, EMPHASIS ON THE BLACK SEA AND THE MEDITERANEAN REGIONS, Forum on the EU/ESA 
"GMETS", 12-18 October 2003, Albena, Bulgaria. 
 
Nowadays GeoNoc carries out researches concerning to new approaches of country Black sea coast protection, 
development and complex management. Particularly, new, approved by laboratory testing, coast protection 
method, that considered the application of modern, ecologically clean materials and technologies and which 
significantly increase beach stability due to wave parameters compulsory transformation and velocity field 
change, is designed. It also improves the coast aesthetic view, coastal waters cleanliness, its bio-diversity and 
the same time reduces necessary for beach restoration and exploitation expenses.  
The next, not less important problem is the pollution Black sea waters by the HAB, that caused not only 
uncomfortable conditions to holiday makers , but can significantly influences on their health, till dead end (for 
ex. toxic and neurotoxic cyanobacterias  such as anabaena, nodularia, microcystis etc.) Should be mentioned 
that algae’ critical concentration kills everything from the fish till big animals. Especially it impacts on swimming 
in the sea or reservoir children. It also does not bypass the adults. However there is still not developed any 
medicine- antidote against such toxins.   Due to HAB existence in Black sea, its biodiversity has been seriously 
reduced /damaged, some ecosystems has been disappeared at all, like Philofera, different population of fishes, 
dolphins  are etc. Unfortunately in the solution of this problem of Black sea countries coastal waters are 
involved only Russian Federation’ and Turkey Republic’ National Oceanographic Commission.  Georgian side is 
not included in Programm of HAB study.   

2. In the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 

population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and means for 

an environment improvement is carried out. It is real fact - environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society.  

It is necessary to develop the human and the nature coexistence harmonization promoting management 

strategy, also to continue work above the nature protection legislation and the norms regulating nature 

protection activity. Thus the special attention should be paid to work with local population - community, 

convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values 

preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance of laws and statutory acts. In management 

of nature protection activity it is necessary to take into account economic interests of the industry, 

obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, penalties, scientifically proved 

recommendations implementation, economic stimulus and environment protective activity (on a contract 

basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, by all means, in the country the 

following principle should be applied: «responsible pays for environment’ damages». In modern economic 

situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and ecological development issues as a 

component in economy of other spheres development programs, for example, in planning for an 

agriculture, industry, tourism and urbanization etc development.        

3. Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of the 

last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a significant 

problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and ecosystems, 

but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main component of 
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smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. 

Based on the observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. 

The following features of the ground-level ozone concentration temporal variation were revealed: 1. diurnal 

variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The concentration of ozone in the night hours is 

increased during the events connected with the passage of the atmospheric front, a thunder, a pouring rain, 

strong wind; 2. Seasonal changes (in the summer in 2-3 times more, than in winter) are mainly depended on 

the frequency of temperature inversion and isothermal processes. 

The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic factors 

influence on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases 

concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution 

degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

4. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, is 

the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 

technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on 

human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 

intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 

geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and 

percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and 

ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated 

with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 

0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in negative 

correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-factorial statistical 

analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather types, atmosphere pollution 

index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were determined. Atmosphere pollution 

by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in Tbilisi significantly 

exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 
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გეოლოგიის  

დეპარტამენტი 
ხელმძღვანელი პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 
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1. თუთბერიძე ბეჟანი, პროფესორი;  

2. აქიმიძე კარლო, ასოცირებული პროფესორი;  

3. ქუთელია გურამი, ასოცირებული პროფესორი; 

4. ლებანიძე ზურაბი, ასისტენტ პროფესორი; 

5. ახალკაციშვილი მარიამი, ასისტენტ პროფესორი; 

6. ქოიავა კახა, ასისტენტ პროფესორი; 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

გეო-არქეოლოგია 

საქართველოში და 

საუკუნეებრივი 

გეომაგნიტური 

ვარიაციის მრუდის 

გაუმჯობესება 

კავკასიის 

რეგიონასათვის 
 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

მარინა დევიძე, 

უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, ფიზ.-

მათემატიკის 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 
 

ქუთელია გურამ, 

ასოცირებული 

პროფესორი, თსუ; 

ხახუტაიშვილი ნანა, 

ასოცირებული 

პროფესორი, ბათუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ქამადაძე კახაბერ, 

დოქტორანტი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 საქართველოს 

წვლილი კავკასიისა 

და ხმელთაშუაზღვის 

რეგიონის 

საუკუნეებრივი 

გეომაგნიტური 

ვარიაციის მრუდის 

აგებაში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

მარინა დევიძე, 

უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, ფიზ.- 

მათემატიკის 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

ქუთელია გურამ, 

ასოცირებული 

პროფესორი, თსუ; 

ვახტანგ ლიჩელი, 

სრული პროფესორი, 

თსუ; დავით 

ნასყიდაშვილი, 

დოქტორანტი. 

 საუკუნეებრივი მაგნიტური ვარიაციის მრუდის ასაგებად აღებული იქნა ნიმუშები კარგად 

დათარიგებული არქეოლოგიური ღუმელებიდან (აჭარა, ქართლი) და ჩატარდა მათი 

ანალიზი იტალიასა და საფრანგეთში. საქართველოსათვის საუკუნეებრივი მაგნიტური 

ანომალიის მრუდის დახვეწისათვის დმანისში ჩატარდა პალეომაგნიტური ანალიზი 

ვულკანურ ლავებზე. 
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                                                      IV  პუბლიკაციები 

საქართველოში 

დ) სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გრ. მანაგაძე, 

რ. მანაგაძე, გ. 

ქუთელია, ბ. 

თუთბერიძე 

„ვერტიკალური 

გრავიმეტრიული 

ზონდირების“ მეთოდით 

დანალექი წყების კვლევის 

ეფექტურობის შემოწმება 

თბილისისპირა რაიონის 

გლდანი-ნორიო-

მარტყოფის პროფილის 

მაგალითზე. 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-ტექნიკური, 

საინფორმაციო-

ანალიტიკური 

რეფერირებული ჟურნალი 

– საქართველოს ნავთობი 

და გაზი 

       №28 
 

თბილისი, 2013. 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა.. 
 

გვ. 61-69 

ანოტაციები 

მოცემულია დედამიწის დანალექი წყების სიღრმული აღნაგობის კვლევის ახალი გრავიმეტ-

რიული მეთოდის თეორიული საფუძვლები და გლდანი-ნორიო-მარტყოფის 

გრავიმეტრიული პროფილის  მაგალითზე მისი ეფექტურობის შემოწმების შედეგები. 

 

                                             სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 ავტორი/ ავტორები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

N.LursmanashviliZ. Lebanidze 

Sh.AdamiaN. Sadradze 

Borjomi-Kazbegi Active 

Strike-Slip Fault: Reality Or 

Fiction 

First International 

conference and Work-

shop CAUCASUS ACT-

IVE TECTONICS AND 

MAGMATISM–HAZAR-

DS AND RESOURCES, 

Tbilisi, Georgia, 2013 

 

ანოტაცია 

ბორჯომი–ყაზბეგის  სავარაუდო რღვევა იწყება თურქეთიდან, გადაჰკვეთს მთელ 

საქართველოს და გადადის ჩრდილო კავკასიაში. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ეს 

გადანაცვლება წარმოიშვა კონტინენტური კოლიზიის დაწყების შემდეგ ( 5–3,5 

მლნწ.წინ). სავარაუდო რღვევის არსებობა–არარსებობის დასადგენად გამოყენებული 

იქნა კვლევის გეომორფოლოგიური,გეოლოგიური, გეოდეზიური და გეოფიზიკური 

მეთოდები.ბორჯომი–ყაზბეგის რღვევის გასწვრივ ჩატარებულმა სპეციალურმა 

კვლევებმა არ გამოავლინა მარცხენა ნაწევის რაიმე ნიშნები. ყველა ხაზოვანი 

გეოლოგიური სტრუქტურა, როგორიცაა სტრატიგრაფიული და ლითოლოგიური 

საზღვრები. ლითოლოგიური ერთეულები, ნაოჭების ღერძები,შეცოცებები, იზოხაზები 

და ა.შ. გაიდევნებიან უწყვეტად ე.წ. ბორჯომ-ყაზბეგის რღვევის  ორივე მხარეს. 

 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

Tutberidze B. Petrological Features and 
evolution of Post-Collision 
Volcanism of the Central Part of 
the Caucasus Segment (within 
Georgia) 

European Geosciences Union 
General Assembly 2013, , Vienna, 
Austria 

 

 მოხსენებათა ანოტაციები 

 მოცემულია კავკასიის სეგმენტის ცენტრალურ ნაწილში  გამოვლებილი  პოსტკოლიზიური  

(გვიანკაინოზოური) ვულკანიზმის განვითარების ძირითადი ეტაპები და მათთან დაკავში-

რებული ვულკანიტების  პეტროლოგიურ-გეოქიმიური თავისებურებანი.   

2. Tutberidze Bezhan 
 

Petrology-Geochemical 
peculiarities of Cenozoic 
volcanism of the Caucasian 
mobile belt in Georgia 

  

МАТЕРИАЛЫ 
Международной Научной 
Конференции посвященной 
90-летию 
общенационального лидера 
Азербайджанского народа 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА на тему 
«Актуальные проблемы 
геологии», БАКУ-2013 

 მოცემულია კავკასიის მოძრავი სარტყლის საქართველოს ფარგლებში  გვიანკაინ კაინო-

ზოური კოლიზიური  ვულკანიზმის პროდუქტების  პეტროლოგიურ-გეოქიმიური დახას-

იაება. დადგნილია: LILE ( large ion lithophile elements), LREE  (Light rare earth elements), HREE  

(heavy rare earth elements), HFSE.( high field strength elements)  შემცველობათა  განაწილების  

კანონზომიერებანი  პეტროგრაფიულად და ასაკობრივად განსხვავებული  ჯგუფის ვულკ-
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ანიტებში.   

3. Н.А.Имамвердиев, 
Б.Д.Тутберидзе, А.Е.Романько 
 

Некоторые проблемные 
вопросы происхождения 
позднекайнозойского 
коллизионного вулканизма 
Альпийско-Гималайского пояса 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Международной Научной 
Конференции посвященной 
90-летию щенационального 
лидера Азербайджанского 
народа ГЕЙДАРА АЛИЕВА 
на тему «Актуальные про-
блемы геологии», БАКУ-2013 

 მიღებული  შედეგების  საფუძველზე დადგენილია, რომ კავკასიისა და მის მოსაზღვრე ტერ-

იტორიაზე  ქერქის ქვეშ მდებარეობს  ასთენოსფერული ლინზა, რომელიც ჩვენი მომაცემებ-

ით წარმოადგენს გვიანკაინოზოური ვულკანიზმის პროდუქტების  მომცემ მთავარ წყაროს. 

შეიძლება ზუსტად ითქვას, რომ ლითოსფერული მანტიის ლღობისათვის საჭირო სითბო გა-

მოიყოფა ასთენოსფერული მანტიიდან ან ნაწილი მეტასომატიზირებული მანტიიდან. დიდი 

მნიშვნელობა აქვთ ფლუიდურ კომპონენტებს, რომლებიც გამოიყოფიან ძველი სუბდ-

უქციური პროცესების შედეგად და იწვევენ ლითოსფერული მანტიის მეტასომატუს გარ-

დაქმნებს.გამოყოფილია კირტურიანი და სუბტუტე სერიის ვულკანიტები; კირტუტიანი 

სერიის ვულკანიტებში აღინიშნება სუბდუქციური გეოდინამიური ვითარების კომპონე-

ნტები, ხოლო  სუბტუტეში- ფილებს შიგა გეოდინამიური  ვითარების. 

 

4. Tutberidze Bezhan, Tsutsunava 
Tamar 
 

Geological Problems of the Cave 
Monastery Complex of Vardzia 
(Georgia) 
 

IAEG XII Congress - Torino, 
September 15-19, 2014 

 The Vardzia monastery complex dug out in the rock is dated to the XII-XIII centuries. The complex is 
hewn in a volcanogenic-sedimentary suite built up of facies of lower pyroclastic subsuite of the Late 
Miocene “Goderdzi suite”. One of the layers of the suite - alternating tuffs, known as the “Vardzia type 
tuffs” belongs to ignimbrite type tuffs. They are massive rocks characterized by different extent of 
cementation and intricate grain-size composition. The monastery complex is hewn right in these tuffs. A 
thick packet of volcanic breccias, which makes steep rocky slopes with a system of joints overlie the 
tuffs. In the suite of tuff-breccias due to weakening of the resistance along the vertical joints, an active 
process of disturbance of the stability takes place. Destructive processes taking place around the 
monastery complex is initiated by composition peculiarities of volcanic breccias and by intricate 
endogenetic and exogenetic geological processes that affect the monastery complex of Vardzia and the 
adjacent regions. Besides the collapse of separate small fragments, provoked by inhomogeneous 
composition and different extent of cementation of rocks, increases a hazard of large block failure that 
will substantially change the structure of the monument and will endanger the visitors’ safety. To 
protect the monastery complex of Vardzia from the destruction processes it is necessary to evaluate 
the dynamics of endogenetic and exogenetic geological processes and to establish priorities in essential 
rehabilitation works. One of the most argent preventive measures is to preserve stability of volcanic 
breccias on a steep slope.   
 

5. ა.ოქროსცვარიძე 

კ.აქიმიძე 

ოქროს მინერალიზაციის 

პროცესები კავკასიონის 

კახეთის სეგმენტში, 

საქართველო.  

25-30 აგვისტო, 2013, იტალია,  

ქ. ფლორენცია. 
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მოხსენებაში დახასიათებულია კავკასიონის კახეთის სეგმენტის  ოქროს მატარებელი ფორმაციები: 

1.ადრელიასური კვარც–სერიციტ–პირიტიანი მეტასომატიტები; 2. პლინსბახური ნახშირბადიანი 

ფიქლები და 3. სპილენძ–პოლიმეტალური მადნიანი ზონები. განხილულია პეტროლოგიურ–გეო-

ქიმიური კვლევის შედეგები, რომელთაც საკვლევ რეგიონში პირველად გამოავლინეს ოქროს მინე-

რალიზაცია და წარმოაჩინეს რეგიონის სამრეწველო პოტენციალი ამ მიმართულებით.  

 

 

VI დამატებითი ინფორმაცია 

# სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 
 

ჯავახეთის ზეგნის (სამხრეთი საქარ-

თველო) ნეოგენურ–ანთროპოგენურ  

ვულკანურ  წარმონაქმნებში პოსტვუ-

ლკანური ჰიდროთერმული მინერალ-

იზაციის პროცესების და მათი პრო-

დუქტების  კომპლექსური შესწავლა.  

  თუთბერიძე ბეჟანი 

პროფ. თუთბერიძე ბეჟანი; 
ასისტ.პროფ.  
ახალკაციშვილი მარიამი; 
სტუდენტი სხირტლაძე ირაკლი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 
 

 

შეჯამებული იქნა ახალქალაქის ზეგანის ჰიდროთერმულად შეცვლილ დოლერიტულ ნაკადებში 

მოპოვებული პოსტვულკანური ჰიდროთერმული მინერალების კომპლექსური შესწავლის 

შედეგები. ახალქალაქის ზეგნის ტერიტირიაზე კერძოდ თოკის ჭრილის გვიანპლიოცენ-ადრე-

პლეისტოცენური ასაკის ჰიდროთერმულად შეცვლილ დოლერიტულ ნაკადების ვეზიკ-

ულიარულ ზონებში პირველად იქნა დადგენილი კარბონატული და სილიკატური მეორადი 

მინერალების ფართო სპექტრი. კერძოდ არაგონიტისათვის  იშვიათად დამახასიათებელი რად-

იალურ-სხივოსნური კრისტალები და მისი თამხლები მინერალები: კალციტი, ცეოლოთები, 

დოლომიტი და თიხის მინერალები. მინერალების დიაგნოსტიკისათვის გამოყენებული იქნა 

რემტგენოსტრუქტურული ანალიზის, სრული სილიკატური ანალიზის, ინფრაწითელი 

ანალიზისა და დიფერენციალური სკარნირების კალორიმეტრული ანალიზის მეთოდები. 

ლაბორატორიული კვლების მონაცემებით დადგენილია  არაგონიტისა და მასთან ასოციაციაში 

მყოფი მინერალების  წარმოშობის ტემპერატურული ინტერვალი და  მომცემი ჰიდროთერმული 

ხსნარების ბუნება. 

      კვლევის შედეგები აისახა სტატიაში „First find radiate aggregate of Aragonite in the hydrothermal  

metamorphic area  of the Javakheti Plateu“. (Georgia)  (B.Tutberidze & M. Akhalkatsishvili), რომელიც 

მომზადდა მაღალრეინტიგულ ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად. 

 

2 სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  
სამუშაოს შემსრულებლები 

 
ოქროს მინერალიზაციის 

პერსპექტივები თუშეთის რეგიონში 
აქიმიძე კარლო 

ასოც.პროფ. კ.აქიმიძე  

სტუდენტი  ლ.ძიმისტარიშვილი  

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შესრულდა დაგეგმილი საველე სამუშაოები ილიურთის  უბანზე, რომელიც ახმეტის რაიონში, მდ. 

თუშეთის ალაზნის მარჯვენა შენაკადის– ილიურთის ხევის აუზში მდებარეობს. 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ამჟამად მიმდინარეობს საველე მასალის კამერალური დამუშავება, ფინანსების მოძიება აღებული 

სინჯების (16 სინჯი) ICP-MC-მეთოდით ოქროზე საანალიზოდ; კეთდება 3 სინჯის სილიკატური ანა-

ლიზი გეოლოგიის  დეპარტამენტის პეტროქიმიურ ლაბორატორიაში. 

3 სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  
სამუშაოს შემსრულებლები 

 
ციხისჯვრის მაგნიტური ანომალიის 

გეოლოგიური ინტერპრეტაცია 

ასოც. პროფესორი 

გურამ ქუთელია 

ნარგიზა აბუთიძე, ლაბორანტი;  

ნონა ლურსმანაშვილი, 

ლაბორანტი;  

ნანა ანაკიძე, სტუდენტი. 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

კვლევის მიზანი იყო აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის ცენტრალურ ნაწილში ლოკალური 

მაგნიტური ანომალიის – ციხისჯვრის მაგნიტური ანომალიის გეოლოგიური ინტერპრეტაცია. 

ინტერპრეტაციის შედეგები: 

1. ზედაპირული მაგნიტური აგეგმვის მონაცემების საფუძველზე შედგენილი  1:10000 

მასშტაბის რუკიდან ჩანს, რომ ანომალია ლოკალური ხასიათისაა, რაც განაპირობებს მისი 

გამომწვევი წყაროს არაღრმა მდებარეობას. ეს თვალსაზრისი შემდგომმა რაოდენობრივმა 

კვლევამაც დაადასტურა. 

2.  ანომალიის მიდამოებში ძირითადად შუაეოცენური ასაკის მაგმური ქანებია გავრ-

ცელებული. მსგავს გარემოში მაგნიტური ძიებით რღვევის ზონების გამოყოფის ერთ-ერთი 

კრიტერიუმის მიხედვით, ანომალიის ტერიტორიაზე მცირე ფართის მქონე რამდენიმე 

ანომალიის ჯაჭვურმა გავრცელებამ მოგვცა შესაძლებლობა გაგვეშვა ანომალიის ეპიცენტრზე 

გამავალი განედური რღვევის არსებობა. 

3. ანომალური ველის საერთო ფორმისა და მისი გრძივი გავრცელებიდან გამომდინარე, 

პირველი მიახლოებით დავუშვით, რომ ანომალიის გამომწვევია ერთიანი სხეული – კერძოდ 

ჰორიზონტულად ჩაწოლილი, ირიბად დამაგნიტებული, ჰორიზონტული წრიული 

ცილინდრი. ანიმალიის ცენტრებზე გამავალ პროფილებზე ჩატარებული ინტერპრეტაციის 

შედეგად დადგინდა, რომ ანომალიის გამომწვევი სხეულების საშუალო სიმძლავრე 

დაახლოებით 220 მეტრია (იცვლება 180-დან 250 მეტრამდე). 

4 სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  
სამუშაოს შემსრულებლები 

 

თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ 

ნაწილის მეზო–კაინოზოური 

ნალექების იქნოლოგიური და 

სედიმენტოლოგიური შესწავლა 
 

ასისტენტ პროფესორი 

კახა ქოიავა 

ლაბორანტი ნინო დუდაშვილი; 

სტუდენტი გიორგი 

ნიკოლეიშვილი 
 

 დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

2013 წლის საველე სამუშაოების პერიოდში ჩვენს მიერ (მონაწილეობდნენ: თ. ბერიძე, ზ. 

ლებანიძე, რ. ჩაგელიშვილი, ს. ხუციშვილი) შესწავლილ იქნა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის 

აღმოსავლეთ სეგმენტის მეზოკაინოზოური ნალექების რამდენიმე ჭრილი. 

 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ სეგმენტის უძველეს წარმონაქმნებს წარმოადგენენ 

ზედა ცარცული და პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექები, რომლებიც ვიწრო ზოლის სახით 

შიშვლდებიან მდ.მტკვრის მარჯვენა შენაკადების (მდ. ძამა, ტანა, თეძამი  და სხვ) ხეობებში და 

აგებენ სეგმენტის მსხვილიანტიკლინების: ჩობარეთის, ხვედურეთის, იმერხევი–აწრევის, 

საცხენისის, თეძამის, გუმბათის გულებს. 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

საკვლევი ობიექტების სტრუქტურულ–გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური თავის-

ებურებებიდან გამომდინარე მდ. ძამას აუზის ზედაცარცულ – პალეოცენური ფლიშური სერიის 

გამოსავლებში  შიშვლდება შრეებრიობის ზედაპირების მცირე ფართობები, ამიტომ ნამარხი 

ნაკვალევები ფრაგმენტულია, ცუდად დაცული და პრაქტიკულად არ ისაზღვრება.  

პალეოიქნოლოგიური თვალსაზრისით უფრო საინტერესოა მდ. ძამას ხეობის შუაეოცენური 

ვულკანოგენ–დანალექი წარმონაქმნები. ამ სერიის ქვედა ნაწილში (ლიკანის წყება), სუბტუტე 

ბაზალტების შრეებრივ  ვულკანოკლასტოლითებში ჩვენს მიერ დადგენილია შემდეგი სახის 

ნამარხი ნაკვალევები: იზოლირებული სპირალური ფორმა (Spiroraphe) რომელიც მიეკუთვნება 

Pascichnia – ის ეტოლოგიურ ჯგუფს და  სხვადასხვა მიმართულების, გაღუნული და 

სწორხაზოვანი, ზოგჯერ დატოტვილი, გლუვი ნაკვალევები Repichnia –ის ეტოლოგიური 

ჯგუფის, რომლებიც ცხოველის ხოხვის კვალს წარმოადგენენ. 

 

 პალეოიქნოლოგიური თვალსაზრისით განსაკუთრებით ინფორმატიული აღმოჩნდა სოფელის 

ლისის მიდამოების ზედაეოცენური ნალექები. 

 სოფ. ლისის მიდამოებში იქნოფაუნის ადგილსამყოფელი დაკავშირებულია ლისის ანტიკლინის 

თაღურ ნაწილთან. ლისის ანტიკლინის ღერძი მიმართულია განედურად ლისის ტბიდან მთ. 

დიდიგორამდე. ანტიკლინის სიგრძე არ აღემატება 20 კმ-ს, სიგანე კი ოლიგოცენის საგების 

კონტურზე აღწევს 4 კმ-ს. ნაოჭის თაღი განიერია და დამრეცი. თაღური ნაწილი მთელს 

მიმართებაზე აგებულია ზედაეოცენური ნალექებით, ფრთებში კი განვითარებულია 

ოლიგოცენური ნალექები. ნაოჭის ჩრდილო ფრთა დაქანებულია ჩრდილოეთით 70-50 -ით, 

სამხრეთ ფრთა კი - სამხრეთით 35-40 -ით. ანტიკლინის ასიმეტრიულობა კარგად არის 

გამოხატული სოფ. თხინვალსა და ბევრეთს შორის. ანტიკლინის ღერძი აღმოსავლეთიდან 

დასავლეთისაკენ თანდათან ზევდება, მთა დიდიგორას ძირში ნაოჭი დამრეცდება ზედაეოცენურ 

ნალექებში. აღმოსავლეთით, მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ანტიკლინი სწრაფად იძირება და 

პერიკლინურად მთავრდება ოლიგოცენურ ნალექებში.  

ლისის ანტიკლინის თაღური ნაწილი აგებულია თბილისის ნუმულიტებიანი წყების ქანებით. იგი 

ძირითადად წარმოდგენილია მერგელების შუაშრეების შემცველი ქვიშაქვებისა და თიხების 

მორიგეობით.  

თბილისის წყების იქნოკომპლექსში ჩვენს მიერ წინასწარი განსაზღვრით დადგინდა შემდეგი 

გვარების და სახეების წარმომადგენლები: 

 Planolites N i c h o l s o n, 1873. შრეების საგებებზე ხშირად შეიმჩნევა გლუვზედაპირიანი 

ბურცობები, რომლებიც წარმოადგენენ ქვეშმდებარე შრის სახურავზე ღარების და მის ზედა 

ნაწილში არსებული ნაკვალევის შემავსებლებს შემდგომში გამკვრივებული ნალექით.  

Chondrites S t e r n b e r g, 1833 (part. Fucoides Brongniart, 1823). მცირე ზომის სოროები, რომლებიც 

გარეგნულად ჰგავს მცენარის ფესვს, რომლის ფუძიდან რადიალურად გამოდის მრავალი 

დანაწევრებული განტოტება.  ცხოველი, რომელიც აგებდა ასეთ სოროებს, სავარაუდოდ არის 

ნემატოდი (მრგვალი ჭია). Chondrites გვხვდება ზღვიურ ნალექებში და განსაკუთრებით 

დამახასიათებელია ჟანგბადის ნაკლებობის პირობებში წარმოქმნილი ნალექებისთვის. 

Rhizocorallium Z e n k e r, 1836. ჰორიზონტალურად ან ირიბად ორიენტირებული U –სებური 

ნაკვალევები პარალელური გრძელი გვერდებით და თანდათან ზრდადი წვერით. სოროს 

დაგრძელებისას წინამორბედი წვეროს რკალები ჩვეულებრივ ივსებოდა და იქმნებოდა კარგად 

გამოხატული „ზღუდარი“ სოროს გრძელ გვერდებს შორის. ნალექისგან თავისუფალი რჩებოდა 

მხოლოდ მომცველი, U–სებური ხვრელი, რომელშიც ბინადრობდა ცხოველი. 

Zoophycos M a s s a l o n g o, 1855. ძლიერ რკალისებური, საკმაოდ მრავალფეროვანი იერის 
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ხვრელები „ზღუდარით“. მათგან ყოველი შემდგომი ხვრელი მჭიდროდ ეკვრის წინას და 

რამდენადმე კვეთს მას. ამის შედეგად ბოლო ხვრელს აქვს მრგვალი განივკვეთი, ყველა წინა 

ხვრელს კი – ნამგლისებური. ხვრელები განლაგებულია ხრახნულ („ჰელიკოიდურ“) ზედაპირზე, 

რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ენისებური შვერილები. „ხრახნის“ ღერძი სხვადასხვა სიმაღლისაა. 

ხვრელების დიამეტრი Rhizocorallium-ისაზე ნაკლებია. 

Paleodictyon cf. strozzii და Paleodictyon cf. minimum. ექვსწახნაგა უჯრედების ბადის ფორმის მქონე 

ხვრელების კარგად აერირებადი სისტემა, რომელიც ინტერპრეტირდება, როგორც სოკოების და 

სხვა მიკროორგანიზმების „ფერმა“ სოროს პატრონის გამოსაკვებად. 

დ. ზეილაჰერის ნამარხი ნაკვალევების ბათიმეტრიული ზონალობის სქემის მიხედვით ლისის 

იქნოკომპლექსში გვხვდება შელფური Cruziana-ის იქნოფაციესის (Rhizocorallium), ბათიალური 

Nereites-ის ფაციესის (Paleodictyon), მათ შორის გარდამავალი Zoophycos-ის ფაციესის და დაბალ-

ოქსიგენური გარემოს Chondrites-ის ფაციესის (Chondrites) დამახასიათებელი ფორმები. აბისური 

ზონისათვის დამახასიათებელი სპირალური და მეანდრირებადი ფორმები ამ კომპლექსში არ 

გვხვდება. 

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ნამარხი ნაკვალევების არნახული სიუხვისა ზედაეოცენის ზედა 

ნაწილში, ლისის ანტიკლინის ფრთების ამგებ ოლიგოცენურ ნალექებში ბიოტურბაციების 

კვალიც კი არ შეიმჩნევა. ეს ადასტურებს მოსაზრებას, რომ მაიკოპის სერიის ქანების დალექვის 

დროს აუზის ქვედა ნაწილი გოგირდწყალბადით იყო გაჯერებული, რაც აბსოლუტურად 

არახელსაყრელი იყო ბენთოსური ორგანიზმების განსახლებისათვის.   

5 სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  
სამუშაოს შემსრულებლები 

 

აჭარა–თრიალეთის ზონის 

ცენტრალური  სეგმენტის მეზო–

კაინოზოური ნალექების 

იქნოლოგიური და 

სედიმენტოლოგიური ანალიზი 
 

ასისტენტ  პროფესორი 

ზურაბ ლებანიძე 
სტუდენტი ოთარ ჯაფარიძე 

 დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

პალეოიქნოლოგიური თვალსაზრისით აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ცენტრალურ სეგმენტში 

უკანასკნელ დრომდე  საინტერესო იყო მხოლოდ შუაეოცენური ვულკანოგენ-დანალექი სერია. 

თუმცა 2013 წლის საველე სამუშაოების (მონაწილეობდნენ თ. ბერიძე, კ. ქოიავა, რ. ჩაგე-

ლიშვილი, ს. ხუციშვილი) შედეგად „ბორჯომის ფლიშის“ ქვედა (პალეოცენურ) ნაწილში 

გამოვლენილ იქნა ორი სახის ბიოტურბაცია. მათგან დღეისათვის მოხერხდა ერთის განსაზღვრა: 

ეს არის გვარის Chondrites წარმომადგენელი. 

Chondrites S t e r n b e r g, 1833 (part. Fucoides Brongniart, 1823). გვარის ტიპი – Fucoides targionii 

Brongniart, 1828; ეოცენი, იტალია. ე. წ. ქონდრიტები ან ფუკოიდები. ძლიერ და წესიერად 

დატოტვილი, არაგადამკვეთი ნაკვალევი–ხვრელები ფხვიერ ნალექში, რომლებიც გამოდიან 

ვერტიკალური ან ირიბი ღერძიდან. ღერძი გამოდიოდა ზღვის ფსკერის ზედაპირზე, ხოლო 

ხვრელები თავისი განტოტებებით განლაგებული იყო ნალექის სიზრქეში შრეებრიობის 

ზედაპირების მეტ–ნაკლებად პარალელურად. ხვრელების დიამეტრი მუდმივია, ძალიან წვრი-

ლიდან შედარებით მსხვილამდე. ფართოდ არიან განვითარებული სხვადასხვა, უპირატესად 

მერგელოვან ქანებში, ქვედაპალეოზოურიდან მესამეულამდე. ცხოველი, რომელიც აგებდა ასეთ 

სოროებს, სავარაუდოდ არის ნემატოდი (მრგვალი ჭია). 

Chondrites გვხვდება ზღვიურ ნალექებში და განსაკუთრებით დამახასიათებელია ჟანგბადის 

ნაკლებობის პირობებში წარმოქმნილი ნალექებისთვის. 
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რაც შეეხება ბიოტურბაციის მეორე სახეს, ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება მისი განსაზღვრა. ერთი 

შეხედვით ისინი ჰგავს გვიმრანაირების მეორე რიგის ფოთოლაკებს, მაგრამ ღერო არც ერთ 

ნიმუშზე არ სჩანს. შესაძლოა ეს იყოს Polykampton–ის ან Phymatoderma–ის ნაკვალევები, მაგრამ 

საკითხის გადაწყვეტა დამატებით შესწავლას მოითხოვს. 

პალეოიქნოლოგიური თვალსაზრისით გაცილებით უფრო ინფორმატიულია შუაეოცენური 

ნალექები. ნამარხი ნაკვალევები დაკავშირებულია ლიკანის წყების სხვადასხვა დონეებთან და 

გამოვლენილია მდ. მტკვრის (ახალდაბა, ლარები) და მდ. ბორჯომულას ჭრილებში. 

შუაეოცენურ იქნოკომპლექსში ჩვენს მიერ დადგენილია რთული, სპირალური და 

მეანდრირებადი  და მათი კომბინაციებით მიღებული ფორმის ნაკვალევების მქონე ბიოტუ-

რბაციის შემდეგი სახეები: Helmintoida, Spiroraphe, Cosmoraphe, Taphrhelmintopsis, Spirophycus. 

უკანასკნელი ორი ფორმა დამახასიათებელია ესპანეთის ეოცენურისათვის. ნამარხი ნაკვა-

ლევების ასეთი რთული ტრაექტორიები დაკავშირებულია ფაციესებთან, რომლებიც 

შეესაბამებიან ბიოტოპებს სტაბილური გარემოთი და შეზღუდული საკვები რესურსებით (ღრმა 

ზღვის ფსკერი). სტიმული, რომელიც აიძულებს შლამისმჭამელებს გამოიყენონ რთული 

ქცევითი პროგრამები, არის ცხოველის სწრაფვა მაქსიმალურად სრულად და ოპტიმალურად 

მოიცვას ნალექი და არ გადაკვეთოს საკუთარი ნაკვალევი. 

ამრიგად, ბორჯომის რაიონის პალეოცენ–ქვედაეოცენური აუზისათვის დამახასიათებელია 

სედიმენტაციის დაბალ–ოქსიგენური გარემო (Chondrites-ის იქნოფაციესი). შუაეოცენში 

აღნიშნული ტერიტორია, როგორც იქნოლოგიური მონაცემებით ირკვევა, ღრმა ზღვის ფსკერს 

წარმოადგენდა. ეს ეთანხმება მოსაზრებას, რომ შუაეცენში ადგილი ჰქონდა აჭარა– თრიალეთის 

რიფტის მაქსიმალურ გაჭიმვას (Адамия и др., 1974, 1977).  
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ფაკულტეტთან არსებული 

სამეცნიერო სტრუქტურული 

ერთეულები   
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ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 
 

I. 2. institutis direqtori ნოდარ კეკელიძე 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

1. nodar kekeliZe. mecnierebaTa doqtori, profesori_institutis direqtori, 
mTavari mecnier TanamSromeli 

2. mariam elizbaraSvili. profesori_institutis direqtoris moadgile, 
mTavari mecnier TanamSromeli 

3. givi cincaZe. akademikosi, profesori_qimiis ganyofilebis gamge, mTavari 
mecnier TanamSromeli 

4. Teimuraz jaxutaSvili. mecnierebaTa doqtori_direqtoris moadgile, 
nivTierebaTa fizikuri Tvisebebis kvlevis ganyofilebis gamge, mTavari 
mecnier TanamSromeli 

5. daviT kekeliZe. mecnierebaTa doqtori_atomur-absorciuli speqtrometriis 
ganyofilebis gamge, mTavari mecnier TanamSromeli 

6. eremia TulaSvili. mecnierebaTa doqtori_mTavari mecnier TanamSromeli 
7. bela kvirkvelia_atomuri absorbciis gany. gamge, ufrosi mecnier-

TanamSromeli 
8. kaxaber bilaSvili. profesori_mTavari mecnier TanamSromeli 
9. maia cincaZe. profesori_mTavari mecnier TanamSromeli 
10. Tamar cincaZe. profesori_mTavari mecnier TanamSromeli 
11. gia qajaia. profesori_mTavari mecnier TanamSromeli 
12. lali axalbedaSvili. mecnierebaTa doqtori_mTavari mecnier TanamSromeli 
13. zaur kvinikaZe. mecnierebaTa doqtori_mTavari mecnier TanamSromeli 
14. elza xuciSvili. mecnierebaTa doqtori_mTavari mecnier TanamSromeli 
15. zaur beriSvili. mecnierebaTa doqtori_mTavari mecnier TanamSromeli 
16. marina alapiSvili. mecnierebaTa doqtori_ufrosi mecnier TanamSromeli 
17. izolda daviTuliani. mecnierebaTa doqtori_ufrosi mecnier TanamSromeli 
18. zaza tyeSelaSvili. mecnierebaTa doqtori_ufrosi mecnier TanamSromeli 
19. daviT sumbaZe- ufrosi mecnier TanamSromeli 
20. anzor vefxvaZe_ufrosi mecnier-TanamSromeli 
21. zinaida daviTaia_ufrosi mecnier-TanamSromeli 
22. gulsunda cotaZe_ufrosi mecnier-TanamSromeli 
23. lela mwariaSvili_ufrosi mecnier-TanamSromeli 
24. manana CxaiZe_ufrosi mecnier-TanamSromeli 
25. albert werelovi_ufrosi mecnier-TanamSromeli 
26. irina ambokaZe_mecnier-TanamSromeli 
27. nana maWaraZe_mecnier-TanamSromeli 
28. nana xixaZe_mecnier-TanamSromeli  
29. Tamar qemaSvili_teqnikuri muSaki 
30. zurab CubiniSvili_teqnikuri muSaki 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 
4 

 radonis foni 
sasmel da 
zedapirul wylebSi 
saqarTvelos 
dedaqalaqis – 
Tbilisis arealSi                                      
 

დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების 

განსაზღვრა გარემოს 

ობიექტებში 
 

Modeling of Extreme 
Temperature and 
Precipitation over Georgia 
for the Sustainable 
development of the 
Country 
 

Extreme Weather and 
Climate Events in the 
Southern Caucasus – Black 
Sea Region 

 

ukrainis mecnierebisa 
da teqnologiebis 
centri, SoTa 
rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi                   

 
 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 
 

Fulbright Grant, 
Bureau of Education and 
Cultural Affairs, United 
States department of State 
 
 
 

abdus salamis 
saxelobis Teoriuli 
fizikis 
saerTaSoriso 
centri, ICTP 

       

 
e. TulaSvili                  

 

 

              

 

 
 

ნ. კეკელიძე 

 

 

 
 

m. elizbaraSvili 
 
 
 

 

 
m. elizbaraSvili 
n. mesxiZe 

 

T. jaxutaSvili, 
z. beriSvili, 
m. CxaiZe, 
l. mwariaSvili, 
n. kekeliZe                                  

 

 

 
 

დ. კეკელიძე,  

გ. ცოტაძე,  

ბ. კვირკველია 

 

 

 

 

 

 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

   I 

1. Sesrulebulia proeqtis amocanis 1 - ქ. Tbilisis sxvadasxva raionSi - Zveli 
Tbilisis, vake-saburTalos, isani-samgoris, didube-CuRureTis, gldani-
naZaladevis, didgoris – sasmel (wyalsadenis) wyalSi radonis Semcvelobis 
wliuri ganawilebis dadgena gaTvaliswinebuli samuSaoebi: 

 sainformacio masalebis analizis safuZvelze dadginda sasmeli 
(wyalsadenis) wylis nimuSebis q. Tbilisis da axlomdebare dasaxlebul 
qalaqebSi sakontrolo punqtebis sabazo CamonaTvali (sul 61 
sakontrolo puqti); 

 2013 wlis ianvar-seqtemberSi Catarda wylis nimuSebis aRebis eqspediciebi 
sul 78 sakontrolo punqtSi da AaRebuli iqna 733 kvleviTi da testuri 
nimuSi; 

 Catarda yvela aRebuli nimuSis kvleva da ganisazRvra maTSi radonis 
aqtivobis koncentracebis mniSvnelobebi; gaformebulia Sesabamisi 
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oqmebi; 

 dadginda, rom ZiriTadad radonis koncentraciis miRebuli mniSvnelobebi 

imyofeboda dabal -  (0.3 – 1.0 Bq/L) da tipiur (1.0 – 3.0 Bq/L) jgufSi, 
magram garkveuli raodenobis (daaxloebiT 4%) sakontrolo punqtSi 
aRebuli nimuSebi imyofeboda maRal (3.0 –  10.0 Bq/L) jgufSi;  

 Sesrulebulia miRebuli Sedegebis analizi da Camoyalibebulia 
zogierTi mosazreba damzerili Taviseburebebis Sesaxeb (kerZod, 
radonis aqtiurobis cvlilebis farTo diapazonis Sesaxeb). 

2. Sesrulebulia proeqtis amocanis 2 - q. Tbilisis geografiul arealSi 
wyaroebisa da sxva zedapirul wylebSi … radonis Semcvelobis wliuri 
ganawilebis dadgena - gaTvaliswinebuli samuSaoebi: 

 sainformacio masalebis analizis safuZvelze dadginda zedapiruli 
wylebis nimuSebis q. Tbilisis geografiul arealSi (Tbilisis da qarTlis 
arteziuli auzis teritoriaze) sakontrolo punqtebis sabazo CamonaTvali 
(sul 29 sakontrolo punqti); 

 zedapiruli wylebis (wyaros, arteziuli, mdinaris da a. S.) kvlevis 
farglebSi Tbilisis da qarTlis arteziuli auzis teritoriaze sul 36 

sakontrolo punqtSi (18 - Tbilisis da 18 - qarTlis arteziul auzSi) 
aRebulia 333 kvleviTi da testuri nimuSi (208 - Tbilisis, 125 - qarTlis 
arteziul auzSi). 

 Catarebulia yvela aRebuli nimuSebis kvlevebi da maTSi gansazRvrulia 
aqtiurobis koncentracia, miRebuli pirveli SedegebiT gaformda gazomvis 
oqmebi; 

 dadgenilia, rom Tbilisis arteziuli auzis teritoriaze yvela tipis 
wylisaTvis monacemebi aris zRvrebSi -  erTeuli da naklebi Bq/L-dan 100 da 
meti Bq/L-mde; qarTlis arteziuli auzis teritoriaze wylis yvela 
tipisaTvis monacemebi aris zRvrebSi -  erTeuli Bq/L-dan 16 Bq/L-mde; 

 Catarda miRebuli Sedegebis winaswari analizi. 

3. Sesrulebulia proeqtis amocanis 3 - ქ. Tbilisis geografiul arealSi 
Tbilisis da qarTlis arteziuli auzebis teritoriaze niadagur airSi 
radonis Semcvelobis wliuri ganawilebis dadgena - gaTvaliswinebuli 
samuSaoebi. 

 2013 wlis april-seqtemberSi 4 sakontrolo punqtSi  Catarda niadagur 
airSi radonis Semcvelobis 8 gazomva; 

 naCvenebia, rom gamokvleul sakontrolo punqtebis teritoriaze 
niadagur airSi radonis Semcvelobis mniSvnelobebi aris diapazonSi 
aTasi Bq/m3-dan aTeul aTas Bq/m3-mde. 

II 
საგრანტო პროექტში მონაწილეობდა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი და ქ.თბილისის 

#133 საჯარო სკოლა. პროექტის ფარგლებში  სკოლის მოსწავლეებს, პირველად საქართველოში, 

მიეცათ საშუალება ჩართულიყვნენ სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოებში, გაცნობოდნენ 

თანამედროვე კვლევის მეთოდებს და მსოფლიოს წამყვან ლაბორატორიებში აპრობირებული 

უახლესი აპარატურის გამოყენებით, ჩაეტარებინათ სამეცნიერო კვლევები, გამოემუშავებინათ 

მკვლევარის უნარები. ამან ხელი შეუწყო სწავლებისა და კვლევების დაახლოებას, მოსწავლეთა 

განათლების ხარისხის ამაღლებას, მოსწავლეთა ინტერესის გაზრდას საბუნებისმეტყველო და 

ინტერდისციპლინარული მეცნიერებებისადმი. 
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ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა აღნიშნული პროექტით სკოლის დირექციის, 

მასწავლებელთა  და მოსწავლეთა დაინტერესებამ.  დაგეგმილ „თანამედროვეობის 

ეკოლოგიურ პრობლემებზე საგანმანათლებლო–პოპულარულ ლექციას“ და პროექტის 

პრეზენტაციას, პროექტში მონაწილე 10 მოსწავლის ნაცვლად, საკუთარი ინიციატივით 

დაესწრო 85–მდე მოსწავლე. ლექციას დაესწრნენ #133 სკოლის მასწავლებლები და პროექტის 

თანახელმძღვანელი, რომელიც, აგრეთვე, იყო თანამომხსენებელი. პროექტის პრეზენტაცია 

ჩატარდა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის #307 

საკონფერენციო აუდიტორიაში. 

2013წ. 3 თებერვალს ჩატარდა საველე ექსპედიცია (მდინარე მტკვრის წყლის და 

ნიადაგის სინჯის აღება წინასწარ შერჩეულ საკონტროლო პუნქტებზე).  საველე–სასწავლო 

ექსპედიციისას მოსწავლეებმა ჩაატარეს მდინარის წყლის და ნიადაგის სინჯების აღება, 

ადგილზე დამუშავება და ტრანსპორტირება.  

ნიადაგისა და წყლის სინჯების შემდგომი ლაბორატორიული დამუშავება შესრულდა 

უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო–კვლევით ლაბორატორიაში. 

მოსწავლეთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით მონაწილეთა რაოდენობა არ იყო 

შეზღუდული, დასწრება თავისუფალი იყო და კვლევებში ჩაერთვნენ არა მარტო მეათე–

მეთერთმეტე, არამედ სხვა კლასებიც. გამოყენებული იყო სინჯის დასაშლელი ხელსაწყო  

SpeedwaveTM MWS-3+ (BERGHOF, Germany).  

მოსწავლეებმა მიიღეს უშუალო მონაწილეობა საკალიბრო ხსნარების მომზადებაში  

ატომურ-აბსორბციულ სპექტრომეტრზე AAnalyst 800 (PerkinElmer Inc., USA) მძიმე მეტალების 

კონცენტრაციების გასაზომად. შესრულდა პროექტით დაგეგმილი განსასაზღვრავი მეტალების 

საკალიბრო ხსნარების (Co, Cu, Zn, Pb, Mn) მომზადება შესაბამისი საფეხურების მიხედვით, 

სამუშაო ხსნარების მომზადება, საკალიბრო ხსნარების მომზადება თითოეულ გასაზომ 

მეტალზე. მიღებულია შედეგები.  

საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით მოხდა სკოლის ქიმიის ლაბორატორიის აღჭურვა, 

სკოლის ინფრასტრუქტურისთვის შეძენილი იქნა თანამედროვე აპარატურა: პროექტორი, 

Notebook, ფოტოაპარატი და სხვა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             III 
Modeling of Extreme Temperature and Precipitation over Georgia for the Sustainable development of the Country 

In this study we used the regional climate model – RegCM-4 to study the spatial and temporal distribution of extreme 
precipitation and temperature events over the Georgian territory.  For model simulations the minimum allowable 
horizontal resolution of 20 km with 4km sub-gridding was used.  A number of model runs have been carried out using 
different reanalysis data - ERAinterim and ERA40.  As a result of this study maximum temperature and precipitation 
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distribution maps were created over the domain.  The relationship between climate change and the intensity of extreme 
precipitation and temperature events are discussed. 

            IV 

Extreme Weather and Climate Events in the Southern Caucasus – Black Sea Region 
The aim of this proposal was to organize an international conference dedicated to the effects of climate change and 
unsustainable development in the Southern Caucasus - Black Sea region. Extreme events in small mountainous countries 
can have high societal impact including health risks, water scarcity, and the country’s food security. Therefore, 
forecasting and prevention of disasters and extreme evens is profoundly important for the regional stability and well-
being of populations. In Southern Caucasus there are very limited studies for development of a future climate scenario, 
a plausible, self-consistent measure of action for explicit use when addressing the potential challenges of environmental 
security. 
The conference facilitated interactive discussion and initiated new activities between international research community 
and local scientists, identified and documented the extent of extreme weather and climate events and related 
environmental issues, and defined the research priorities and proposed potential solutions to problems. 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

elizbaraSvili e., 
tatiSvili m., 
elizbaraSvili m, 
mesxia r., 
elizbaraSvili S. 

 

saqarTvelos 
klimatis cvlileba 
globaluri 
daTbobis pirobebSi 

gamomc. "wignis 
saxelosno" 

 

128 

anotaciebi 

5. monografiaSi "saqarTvelos klimatis cvlileba globaluri daTbobis pirobebSi" 
ganxilulia maRali rezoluciis saSualo Tviuri baduri temperaturisa da 
naleqebis monacemTa masivis Seqmna da validacia klimatis globaluri cvlilebebis 
SefasebisaTvis saqarTveloSi.  

 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 
Nodar kekelidze, Jemal 
Khubua, David Kekelidze, 
Bella Kvirkvelia, Elza 
Khutsishvili 

Pმეშვიდე 

საერთაშორისო 

კონფერენციის „ფიზიკა 

დიდი ადრონული 

თბილისი 10 
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კოლაიდერის ერაში“ 

შრომათა კრებული 

anotaciebi 

Abstract. There have been created radiation-resistant materials. It has been shown, that on the base of semiconductor 
InAs-InP solid solutions (as well as InAs–GaAs) may be produced new generation of radiation-resistant and high effective 
Hall-sensors for monitoring of magnetic fields in LHC and other nuclear centers.  
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1. There have been created radiation-resistant materials. It has been shown, that on the base of 
semiconductor InAs-InP solid solutions (as well as InAs–GaAs) may be produced new generation of 
radiation-resistant and high effective Hall-sensors for monitoring of magnetic fields in LHC and other 
nuclear centers. 

2. In this work results of research of water quality of the Kura River are presented. Character of change of 
concentration of the dissolved metals in river water along a watercourse in all territory of Georgia was 
established; in most cases analytes concentration grows downstream the Kura River; regularity character of 
seasonal variations of analytes concentration was established; maximal values of analytes concentration lie 
within frameworks of maximum concentration limit of Georgia and the World Health Organization. In river 
water there are found out trace amounts of 6 radionuclides of the natural origin, which activity is less than 
minimal detectable activity. 

 
3.  naSromSi Catarebulia radioaqtiuri airis radonis – Rn-222 Semcvelobis kvleva 

wyaroebis wyalSi, romlebic ganlagebulia dasaxlebuli punqtebis teritoriaze 
rogorc Tbilisis (9 wyaro), aseve qarTlis (4 wyaro) arteziul auzebSi. kvlevebis 
Casatareblad gamoyenebuli iyo Tanamedrove radonis deteqtori - alfa 
speqtrometri  RAD7. dadginda, rom Tbilisis arteziuli auzis teritoriaze 
radonis Semcveloba aris diapazonSi ramodenime Bq/L-dan 100 Bq/L-mde da metad; 
qarTlis arteziuli auzis teritoriaze cvlilebebis doapazoni mniSvnelovnad 
naklebia – ramodenime Bq/L-dan 13 Bq/L-mde, rac ukavSirdeba am regionebis niadag-
geologiuri struqturebis sxvaobebTan. Sesrulebulia Sedareba literaturul 
monacemebTan 

4. naSromSi gamoyenebulia ureki-SekveTilis sakurorto zonis zRvis da aseve 
sakurorto zonasTan axlo mdebare mdinareebis, sufsis da natanebis wylis 
metalebis, Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Co, Cr, Ni, Mn, Cd, koncentraciis gansazRvruli 
mniSvnelobebi. zedapiruli wylebis monitoringi Sesrulda 2008-2009 wlebSi, 
proeqtis ,,ureki-SekveTilis sakurorto zonis kompleqsuri ekologiuri da 
mikroklimaturi gamokvleva” farglebSi. miRebuli Sedegebis safuZvelze 
Seswavlilia mZime metalebis koncentraciis cvlilebebis dinamika sakontrolo 
punqtebis da drois mixedviT. miRebuli eqsperimentuli Sedegebi Sedarebulia 

literaturul monacemebTan da Sesrulebulia Sesabamisi daskvnebi. 
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5. naSromSi: "Современные тенденции изменения климата Грузии" saqarTvelos 87 
meteorologiuri sadguris 1936-2011 wlebis dakvirvebaTa monacemebiT 
gamokvleulia haeris temperaturis da atmosferuli naleqebis cvlilebis 
tendenciebi. Sedgenilia klimatis am elementebis cvlilebis siCqaris 
sivrcobrivi struqturis geoinformaciuli rukebi.   

6. naSromSi: "Перспективы исследования региональных и локальных климатических изменений 
Грузии по данным сеточных массивов высокого разрешения за период 1936-2008 годы" 
temperaturis da atmosferuli naleqebis 25 km garCevadobis baduri monacemTa 
masivebis safuZvelze 1936-2011 wlebis periodisaTvis gamokvleulia saqarTvelos 
regionaluri da lokaluri klimaturi cvlilebebi.  

7. damuSavebulia metalurgiuli siliciumis Sualeduri gawmendis, SedarebiT iafi, 
ekologiurad sufTa teqnologia. teqnikuri Si-is rafiniribisaTvis  Catarebulia 
mravaljeradi gadadnoba da dayovneba Txevad mdgomareobaSi. meTodi iZleva 
saSualebas miRebul iqnas ”mziuri” Si-is kristalebis amowevisaTvis vargisi 
masala. damuSavebuli teqnologia dafuZnebulia minarevebis xsnadobis sxvaobaze 
wonasworul mdgomareobaSi myof Txevad da myar siliciumis fazaSi, maTi 
aqroladobisa da segrgaciis koeficientis gansxvavebaze.  

8. warmodgenilia  metalurgiuli siliciumis mravaljeradi gadadnobiT da Txevad 
mdgomareobaSi dayovnebiT gawmendis  da miRebuli   siliciumis Tvisebebis  
gamokvlevis Sedegebi. miRebulia 99.97Siwon %-iani polikristaluri siliciumi. 
sawyisi siliciumi gaiwminda sakmaod efeqturad umravlesi minarevisagan da moxda 
mavne minarevebis gandevna kristalis bolo nawilSi. gawmenda  dadginda emisiur 
speqtraluri analiziT, eleqtruli Tvisebebis gazomvebiT da mikrostruqturuli 
analiziT.  
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გამოყენებითი ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  თსუ პროფესორი ლია მაჭავარიანი 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  
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ვაჟა ტრაპაიძე – დირექტორის მოადგილე, ჰიდროეკოლოგიის განყოფილების გამგე;  

ლამზირა ლაღიძე -ატმოსფეროს ეკოლოგიის გაყოფილების გამგე;  

დალი ნიკოლაიშვილი – კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილების გამგე; 

ნოდარ წივწივაძე  – ზღვის ეკოლოგიისა და ნაპირდაცვის განყოფილების გამგე;   

გიორგი მეტრეველი – ზღვის ეკოლოგიისა და ნაპირდაცვის განყოფ. მთავარი მეცნ.-

თანამშრ.; 

გიორგი მელაძე  – ეკომიგრაციების განყოფილების გამგე;  
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მანანა რატიანი – ეკოტურიზმის განყოფილების გამგე;   

ქეთევან დადიანი – სამედიცინო ეკოლოგიის განყოფილების გამგე;  

მაია მელაძე – აგროეკოლოგიის განყოფილების გამგე;    

გიზო ვაშაკიძე – ცივილიზაციების ეკოლოგიის განყოფილების გამგე;  

ნინო სულხანიშვილი – ეკოლოგიური განათლების განყოფილების გამგე. 
 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

# სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  

სამუშაოს 

შემსრულებლები 

1 
საქართველოს ცალკეულ ადმინისტრაციული 

რეგიონების კლიმატის და კლიმატური 

რესურსების კვლევა (იმერეთის რეგიონი)  

გ. მელაძე მ. მელაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შეფასებულია აგროკლიმატური რესურსები. სავეგეტაციო პერიოდში აგროკულტურების სითბოთი, 

ნალექებით და ნიადაგის პროდუქტიული ტენის მარაგის უზრუნველყოფის პროგნოზის 

პრაქტიკული გამოყენების მიზნით, შედგენილია რეგრესიის განტოლებები და ცხრილები. 

გამოყოფილია აგროკლიმატური ზონები შესაბამისი კულტურების გავრცელებისათვის. 

დადგენილია და შეფასებულია აგროკულტურებისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები 

(წაყინვები, სეტყვა, გვალვა, ხორშაკი, ძლიერი ქარები). შემუშავებულია აგრომეტეოროლოგიური 

პროგნოზების მეთოდები (სიმინდის, კარტოფილის კულტურის მოსავალის, ჩაის ფოთლის 

პირველი კრეფის თარიღის, ვაზის ყვავილობისა და სიმწიფის ვადების, სუბტროპიკული ხურმის 

სიმწიფის თარიღის განსაზღვრის საპროგნოზო განტოლებები).  
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III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# 
პროექტის  

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 
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„საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დახარისხება და 

გადამუშავება ეკოლოგიურ 

სოფელში“ 

შოთა რუსთაველის ეროვ-

ნული სამეცნიერო ფონდი 

(საგრანტო 

ხელშეკრულება:  

# 19/12, 20.12.2012) 

ლ. მაჭავარიანი 
ვ. ცხოვრებაშვილი 

ხ. ბარბაქაძე 

2 

“მდინარეთა სანაპიროს 

მოწყლვადობის შეფასების 

მეთოდოლოგია 

წყალმოვარდნების 

რისკების გათვალისწი-

ნებით” 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, გრანტი #31/72 

გ. დოხნაძე 
დ.კერესელიძე, 

ვ.ტრაპაიძე 

3 

სამხრეთ ევროპის ზღვებში 

საზრვაო გარემოს კვლევა 

“PERSEUS” 

ევროკომისია EUEU,  

გრანტი  #287600 
კ. ბილაშვილი ვ. ტრაპაიძე 

4 

პანევროპული ინფრა-

სტრუქტურა საოკეანო და 

საზღვაო მონაცემების 

მართვისათვის SeaDataNet 2 

ევროკომისია EUEU,  

გრანტი #283607 
კ. ბილაშვილი ვ. ტრაპაიძე 

5 

„შავი ზღვის გარემოს 

მონიტორინგის 

გაუმჯობესება” 

გაეროს განვითარების 

პროგრამა, UNDP 
კ. ბილაშვილი ვ. ტრაპაიძე 

6 

შავი ზღვის ქსელის შექმნა 

ტურიზმის მდგრადი 

განვითარებისათვის 

ბულგარეთში, რუმინეთში, 

უკრაინაში, მოლდოვასა და 

საქართველოში 

(BS_TOURISM  NET)“ 

ევროკომისია 

EUEU, შავი ზღვის 

ერთობლივი სამოქმედო 

პროგრამა 

კ. ბილაშვილი 

დ. კერესელიძე 

ვ. ტრაპაიძე, 

გ. მელაძე, 

ვ. მელიქიძე, 

ნ. პავლიაშვილი, 

გ. მეტრეველი 

7 

მიგრაცია აღმოსავლეთ 

პარტნიორთა (ბელარუსი, 

საქართბველო, უკრაინა, 

მოლდოვა) და ვიშეგრადის 

ქვეყნებს შორის 

ვიშეგრადის ფონდი ი. სალუქვაძე გ. მელაძე 

8 

 

მდ. რიონზე პროექტირე-

ბადი ნამოხვანის წყალ-

საცავების კასკადის 

მოსალოდნელი ზემოქ-

მედება ლოკალურ და 

რეგიონულ კლიმატზე 

IBIARD, სამეცნიერო 

კვლევითი ფირმა „გამა 

კონსალტინგი“ 

გ. მეტრეველი 
ნ. წივწივაძე, 

ლ. ლაღიძე 
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9 

ლოკალურ კლიმატზე 

ბახმაროს პროექტირებადი 

წყალსაცავის 

მოსალოდნელი ზემოქმე-

დების შეფასება 

IBIARD, სამეცნიერო 

კვლევითი ფირმა  

„გამა კონსალტინგი“ 

გ. მეტრეველი 
ნ. წივწივაძე, 

ლ. ლაღიძე 

10 

Strengthening bio-safety 

capacities – Laboratory system 

for bio-safety assessment and 

surveillance of drinking water 

in Georgia – first step. 
ბიოუსაფრთხოების 

შესაძლებლობების გაძლიე-

რება სამხრეთ კავკაისასა და 

ცენტრალური აზიის ქვეყნებში  

- ლაბორატორიული  სისტემა 

საქართველოში სასმელი 

წყლის ბიოუსაფრთხოებაზე 

დაკვირვებისა და შეფასები-

სათვის -პირველი ნაბიჯი” 

EU / UNICRI –United 

Nation Interregional Crime 

and  Justice Research 

Institute 

ქ. დადიანი 

მ. ლაშხაური, 

მ. გრძელიშვილი, 

რ. კობახიძე, 

ნ. გაბრიაძე და სხვ. 

11 

შიდა ქართლის რეგიონის 

ეკონომიკური განვითა-

რების სტრატეგია კომპო-

ნენტი: გარემოს დაცვა და 

მართვა; ბუნებრივი 

რესურსები 

GIZ ი. სალუქვაძე ნ. სულხანიშვილი 

12 

საქართველოს ბიომრა-

ვალფეროვნების დაცვის 

სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა (განახლებული 

ვერსია). მიმართულება: 

საზოგადოების მონაწი-

ლეობა და განათლება 

GIZ ნ. სულხანიშვილი – 

13 

ენერგიისა და ბუნებრივი 

რესურსების გამოყენების 

საერთაშორისო სასკოლო 

პროექტი - SPARE 

ნორვეგიის საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო 
ნ. სულხანიშვილი – 

14 

დავასუფთაოთ საქართ-

ველო - მოსახლეობის 

ცნობიერების ამაღლება და 

მათი ჩართვა მყარი 

საყოფაცხცოვრებო 

ნარჩენების მართვაში 

შვედეთის საელჩო ნ. სულხანიშვილი – 

15 

ყოველკვირეული, საბავშვო 

შემეცნებითი გადაცემა - 

ეკოვიზია იმედზე 

GIZ, ნორვეგიის საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო, 

შვედეთის საელჩო 

ნ. სულხანიშვილი – 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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1. პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა სოფლის მცხოვრებთათვის საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დახარისხებისა და კომპოსტად გადამუშავების მეთოდიკის შეთაზება მოსახლეობაში 

ეკოლოგიური აზროვნების ამაღლების თვალსაზისით. საპილოტე რეგიონად შერჩეული იქნა 

მცირედ დასახლებული სოფელი არგოხი ახმეტის მუნიციპალიტეტში. აღნიშნულ სოფელში 

წარმატებით ფუნქციონირებს ორგანიზაცია „მომავლის მიწის“ წევრის, ფრანგი ფერმერის, ჟან-ჟაკ 

ჟაკობის ეკოლოგიური მეურნეობა. საქმიანობის ძირითადი პრინციპი ეყრდნობოდაა მოსახლეობის 

ინფორმირებას ორგანული სასუქის გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების შედეგად, ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა 

ბიოპროდუქტების მისაღებად. 

მცენარეული და ცხოველური ნივთიერებების დაშლისა და გარდაქმნის შედეგად მიღებული 

კომპოსტი ხელს უწყობს ნიადაგის გამდიდრებას ჰუმუსით – ნაყოფიერების განმსაზღვრელი 

ორგანული ნივთიერებით. კომპოსტი შეიცავს მცენარისათვის აუცილებელ ყველა მაკრო- და 

მიკროელემენტს, აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას, ქმნის კონტროლირებად გარემოს, რათა 

ნარჩენები სწრაფად გარდაიქმნას მძლავრ, საკვები ნივთიერებებით მდიდარ მასად, ხელს 

უწყობს მცენარეების დაცვას პათოგენებისაგან, ამარაგებს მას საკვები ნივთიერებებით. კომპოსტი 

არ შეიცავს ქიმიკატებს, რაც მინერალური სასუქების იაფ და ჯანსაღ ალტერნატივას 

წარმოადგენს. 

პროექტი ითვალისწინებდა: სოფლის მოსახელეობისთვის კომპოსტის დამზადების მარტივი, 

ხელმისაწვდომი მეთოდიკის შეთავაზებას, საკომპოსტე მოცულობების დამზადებას და 

განთავსებას თითოეულ ოჯახში, საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგებას და განმარტებას 

მოსალოდნელი შედეგების ხელსაყრელობის შესახებ.  

ჩატარებული სამუშაო სამომავლო საქმიანობას წარმოადგენს, რომელიც რამდენიმე მომგებიან 

შედეგს ემსახურება: გარემოში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობისა და, შესაბამისად, 

ნაგვის გატანის ხარჯების შემცირებას; საზოგადოებაში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

დახარისხების კულტურის ჩამოყალიბებას; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან ორგანული სასუქის 

– კომპოსტის დამზადების უნარის გამომუშავებას მოსახლეობაში; საკარმიდამო ნაკვეთებში 

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებას იაფი და ჯანსაღი ბიო-სასუქის გამოყენებით; ეკოლოგიურად 

სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის მიღების წინაპირობის შექმნას; მოსახლეობის 

სენსიბილიზაციას აღნიშნული საკითხების მიმართ და წინაპირობის შექმნას მომავალი მსგავსი 

პროექტების განხორციელებისათვის. ყველა ჩამოთვლილი მოსალოდნელი შედეგი, საბოლოო 

ჯამში, ემსახურება პროექტის ძირითად მიზანს – მოსახლეობაში ეკოლოგიური ცნობიერების 

ამაღლებას. 

2. პროექტის მიმდინარეობის პირველ საანგარიშო პერიოდში მოვახდინეთ სამეცნიერო ლიტე-

რატურის მოძიება, მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშების მეთოდების დეტალური შესწავლა და 

ანალიზი. მოპოვებულ იქნა დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე არსებული დაკვირვებული 

მაქსიმალური ყოველთვიური ხარჯების მონაცემები. გადავიყვანეთ ისინი ელექტრონულ (რიცხვით) 

ფორმატში და დავიწყეთ მდინარეების მიხედვით მონაცემთა ბაზის  შექმნა, ასევე მოვახდინეთ  

წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების ტალღების გავრცელების პროგნოზირების არსებული 

მეთოდების სისტემური ანალიზი და დადგინდა რომ, რეალობასთან მიახლოებითი შედეგების 

მიღება შესაძლებელია კომპლექსური მიდგომით. 

3. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ( პირველი 18 თვე) თსუ მონაწილეობას იღებდა 

პროექტი „პერსეუსი“–ის ფარგლებში გამართულ სამუშაო შეხვედრებში (ათენი, საბერძნეთი; 

პარიზი, საფრანგეთი). შავი ზღვის სამხრეთ–აღმოსავლეთი ნაწილის ეკოლოგიური 

მონიტორინგის მიზნით, საქართველოს წყლებში ჩატარდა  2 საზღვაო ექპედიცია. მოპოვებული 
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ბილოგიური და ქიმიური მონაცემები, სათანადო ფორმატიზების (CDI ODV) შემდეგ მიეწოდა 

პროექტების „სიდატანეტ–2“–ის და „პერსეუს“–ის მონაცემთა ბაზებს. პროექტის 18–თვიანი 

ანგარიში მოწონებული და დამტკიცებული იქნა ევროკომისიის მიერ. პროექტის ფარგლებში 

მზადდება 1–ლი სამეცნიერო უორქშოფი ( 01. 2014), სადაც თსუ–ც მიიღებს მონაწილეობას. 

4. პროექტი „სიდატანეტ 2“ –ის პირველი 18 თვის განმავლობაში შესრულდა შემდეგი სახის 

სამუშაოები: 

– მონაწილეობა მივიღეთ ყველა სამუშაო შეხვედრებში (ათენი, საბერძნეთი) და საერთაშორისო 

კონფერენციაში  (IMDIS-2013, ლუკკა, იტალია), რომელიც პროექტის ეგიდით ჩატარდა ; 

– საზღვაო მონაცემების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯებესების მიზნით, 

განხორციელდა პროექტ ‘სიდატანეტ 1“ –ის ფარგლებში შემუშავებული ყველა სახის პროგრამული 

უზრუნველყოფის აფგრეიდინგი ( MIKADO, NEMO, DIVA, CDI ODV); 

ამა წლის ნოემბერში, ბრიუსელში, ბელგია, ჩასატარებელ შუალედური შეფასების შეხვედრისათვის, 

თსუ–ს მიერ, მომზადდა და გაიგზავნა საზღვაო მონაცემების ახალი პაკეტი, 

5. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის („შავი ზღვის გარემოს 

მონიტორინგის გაუმჯობესება“) ფარგლებში, განვლილ პერიოდში განხორციელდა: 

– შავ ზღვაზე ორიენტირებული და მასთან დაკავშირებული სთეიქჰოლდერების სია; 

– დამუშავდა და დაიგზავნა ორი სახის დიაგნოსტიკური კითხვარი, რომელიც მოიცავს ყველა 

საკითხს, რომელიც ეხება შავი ზღვის მონიტორინგის ყველა სფეროს; 

კითხვარებზე გაცემული პასუხების ანალიზის საფუძველზე, პროექტის განრიგის შესაბამისად  

მიმდინარეობს მუშაობა დიაგნოსტკურ ანგარიშზე, რომელიც გადაეგზავნება სამთავრობო 

სტრუქტურებს, შავი ზღვის კომისიას და დონორებს. 

6. პროექტი „შავი ზღვის ტურიზმის  ქსელი“ , რომლის განხორციელებაც ოქტომბერში დაიწყო 

(პირველი სამუშაო შეხვედრა შედგა ამა წლის ნოემბერში ქ. ვარნაში, ბულგარეთი მიმდინარე 

ეტაპზე, სამუშაო გეგმის შესაბამისად აყალიბებს შავი ზღვის ქვეყნებში არსებული და 

პოტენციური ტურისტული მარშრუტების სრულ  ნუსხას. 

7.  განხილულია დემოგრაფიული ტენდენციები და საერთაშორისო მიგრაციის როლი (ბოლო 20 

წლის მანძილზე), ზოგადი პოლიტიკური გარემოება, რომელმაც იმოქმედა საერთაშორისო 

მიგრაციაზე, მთავარი მიმღები ქევყნები,  V4-ის და  EაP-ის ქვეყნების როლი საერთაშორისო 

მიგრაციაში, მიგრანტთა სპეციალური ჯგუფები (სქესი, ასაკი, განათლება), მიგრაციული 

პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა. 

8. ნამოხვანის კასკადი ტვიშის, ნამოხვანის და ჟონეთის წყალსაცავების ერთობლივობაა. მათი 

შექმნის მიზანია ელენერგია და კომუნალურ-ირიგაციული წყალმომარაგება ქუთაისის, მისი 

შემოგარენის და მიმდებარე სავარგულ-სოფლების. კლიმატის მიმდინარე დათბობის გამო 

ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია უკვე არასაკმარისი დატენიანების ზონაში ექცევა. აქ 

მკვეთრად მცირდება ზამთრის ნალექი. ნამოხვან-ჟონეთის წყალსაცავების შექმნით აქ ტენი და 

ნალექი10-15% მოიმატებს და ამით ნაწილობრივ გაანეიტრალებს კლიმატის შემდგომი 

დათბობის უარყოფით შედეგს. ამის გამო ამ წყალსაცავების ზემოქმედება კლიმატზე დაახლოებით 

ისეთი იქნება, როგორის თბილისის ზღვისა.  

9. ბახმაროს წყალსაცავის შექმნის მიზანი მხოლოდ ელენერგიაა. მისი გავლენა ლოკალურ 

კლიმატზე მკვეთრად უარყოფითი იქნება, რადგან ის ჭარბი დატენიანების ზონაში უნდა 

შეიქმნას. მის ირგვლივ 2-2,5 კმ რადიუსში ტენის მოსალოდნელი ნაზრდი 15-20% შეიძლება 

იყოს. ის გააუარესებს კურორტის კლიმატს და უფრო დაატენიანებს ისედაც უხვთოვლიან 
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რაიონს. 

10. პროექტის საქმიანობის  ძირითადი მიმართულება მოიცავს 4 კომპონენტს:  

 თეორიული და კვლევითი სამუშაოები, რომელიც  მიმართული იქნება წყლის ხარისხის 

მონიტორინგის ახალი სისტემის განვითარების კონცეპციის ჩამოყალიბებაზე;  

 საქართველოს  რეგიონებში სასმელი წყლის მონიტორინგისა და ბიოუსაფრთხოების  

სფეროში ექსპერტთა  სასწავლო ლაბორატორიული მომსახურება/ტრენინგი; 

 საზოგადოების ინფორმარება და  ცნობიერების ამაღლება; 

 შპს გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის ტექნიკური ინსფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  და სამეცნიერო-

კვლევითი პოტენციალის ამაღლება. 
პროექტის ხანგრძლივობაა 2 წელი, დაიწყო 2013 წლის 1 ივლისიდან და განხორციელების 

პირველ ფაზაშია. მოცემული ეტაპისთვის სასმელი წყლის მონიტორინგის ახალი სისტემის 

განვითარების კონცეპციის ჩამოსაყალიბებლად წარმოებს არსებული სიტუაციის ღრმა და 

ყოვლისმომცველი შესწავლა. 

11. ნაშრომი შიდა ქართლის რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური სიტუაციის კვლევასა და 

განვითარების სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბებას ეძღვნება. ის ოთხი ნაწილისაგან შედგება, 

სადაც პირველ სამში ტერიტორიისა და მოსახლეობის, ეკონომიკის სექტორებისა და 

მმართველობის მიმოხილვა და ანალიზია მოცემული, ხოლო მეოთხეში რეგიონის 

სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტებია შემოთავაზებული და დასაბუთებული. 

12. დოკუმენტი მომზადდა საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის განახლების პროცესის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს 

გარემოს დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის კოორდინაციით. იგი 

მოიცავს ბიომრავალფეროვნების სფეროში განათლების და მოსახლეობის ჩართულობის 

არსებული პრობლემების და მათი გამომწვევი მიზეზების კვლევას, სიტუაციის ანალიზს და 

შეჯამებას, ძირითად დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზს, ბიომრავალფეროვნების ეროვნული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემაჯამებელი ცხრილს. 

13. SPARE (School Project for Application for Resourses and Energy) – ეს არის მსოფლიოში 

უდიდესი საერთაშორისო სასკოლო-საგანმანათლებლო პროექტი კლიმატის ცვლილებაზე, 

ენერგეტიკაზე და გარემოს დაცვაზე, რომელიც ინიცირებულია ნორვეგიის გარემოს დაცვის 

საზოგადოების. მდგრადი განვითარების კავშირი „ეკოხედვა / ECOVISION", ნორვეგიის 

მთავრობის მხარდაჭერით, 2002 წლიდან საქართველოში ახორციელებს საერთაშორისო 

სასკოლო პროექტს – SPARE, გახლავთ ოფიციალური წარმომადგენელი პროექტის პარტნიორები 

არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროები. 

14. პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ნარჩენების პრობლემის მოგვარებას მათი მართვისა და 

საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების გზით 3R სისტემების დანერგვითა და 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით (3R სისტემა ნიშნავს: Reduce - შემცირება; Reuse – 

ხელახალი გამოყენება; Recycle – რეციკლირება ანუ გადამუშავება). შემოთავაზებული პროექტის 

ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი: საზოგადოების მობილიზება კამპანია "დაასუფთავე 

მსოფლიო"-ს განსახორციელებლად და გლობალურ გარემოსდაცვით რუკაზე საქართველოს 

განსათავსებლად; საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება – ნარჩენების მართვის 

თანამედროვე მიდგომების, 3R სისტემების, უახლესი მეთოდოლოგიის, სხვა ქვეყნების 

გამოცდილების, ახალი უნარ-ჩვევებისა და ნარჩენების შემცირების გზების შესახებ. აგრეთვე 
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ნარჩენების ხელახალი გამოყენებისა და გადამუშავების ბიზნესის ჩამოსაყალიბებლად. 

15. „ეკოვიზია“ ახალი მედია პროექტია – ყოველკვირეული, საბავშვო, გარემოსდაცვითი 

გადაცემა. „ეკოვიზიის“ თითოეული გადაცემა ეძღვნება სხვადასხვა გარემოსდაცვით პრობლემას.  

გადაცემები წარიმართება საბავშვო თოქ-შოუს ფორმატში. ამასთან ერთად, თითოეულ 

გადაცემაში არის შემეცნებითი ნაწილი, გარემოსდაცვითი თამაში, სამეცნიერო ექსპერიმენტი და 

სტუდიის გარე სიუჟეტი. ყველა გადაცემას ჰყავს სპეციალური სტუმარი, რომელიც კონკრეტულ 

გარემოსდაცვით პრობლემაზე საუბრობს. გადაცემის მთავარი გზავნილია თუ როგორ შეუძლიათ 

ბავშვებს შეიტანონ თავიანთი წვლილი იმ დიდ საქმეში, რასაც გარემოს დაცვა ჰქვია. გადაცემა 

,,ეკოვიზია“ იმედის ეთერშია ყოველ შაბათს (10:25 სთ). 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში  

ა) მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის  

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ავტორთა ჯგუფი: 

ლ. მაჭავარიანი 

(ნიადაგები); 
დ. ნიკოლაიშვილი 

(ლანდშაფტები); 
გ. მელაძე  

(მოსახლეობა) 

საქართველოს  

გეოგრაფია 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა  

324 გვ. 

2 გ. მელაძე  

საქართველო და გლობა-

ლური დემოგრაფიული 

პროცესები 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 
232 გვ. 

3 

ნ. ელიზბარაშვილი,  

ნ. ზაზანაშვილი,  

დ. ნიკოლაიშვილი,  

ლ. მაჭავარიანი,  

გ. მელაძე,  

გ. დვალაშვილი 

საქართველო – ჩვენი 

ფასეულობები.  

ტომი I – ბუნება 

თბილისი,  

“პალიტრა L” 
296 გვ. 

4 ქ. დადიანი 

გარემოს ქიმიური 

დამაბინძურებლების 

რისკის შეფასება 

თბილისი 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

70  გვ. 

5 გ. ვაშაკიძე 
ფესტოსის დისკო - გზავ-

ნილი გალაქტიკიდან 
თბილისი, ”საარი” 76 გვ. 

ანოტაციები 

1. მონოგრაფია, რომელიც თსუ-თან არსებული ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტი-

ტუტის ინიციატივით იქნა გამოცემული, წარმოადგენს ავტორთა ჯგუფის მიერ შედგენილ 
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ნაშრომს, რომელშიც კომპლექსურადაა განხილული საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ 

გეოგრაფიული სკითხები. წიგნში მოცემულია საქართველოს ბუნებრივი პირობების (რელიეფი, 

გეოლოგია, კლიმატი, ნიადაგები, შიდა წყლები, შავი ზღვა, მყინვარები, ჰიდროგეოლოგია, 

ლანდშაფტები, მცენარეული და ცხოველთა სამყარო) ძირითადი მახასიათბლები; შეფასებულია 

ქვეყნის რესურსული პოტენციალი, გარემოს დაცვითი საკითები, მიმოხილულია მეურნეობის 

გეოგრაფიის ცალკეული დარგები, ძირითადი ღირშესანიშნაობები და სხვ. მონოგრაფიის ერთ–

ერთი თავი – „ნიადაგები“ (გვ. 149–164), შედგენილია ლ. მაჭავარიანის მიერ, სადაც განხილულია 

საქართველოს ნიადაგების გეოგრაფიული გავრცელების თავისებურება, მათი ძირითადი 

მორფოქიმიური მახასიათებლები; თავი „ლანდშაფტები“ (გვ. 186–202) შედგენილია დ. 

ნიკოლაიშვილის მიერ, სადაც შეფასებული საქართველოს ლანდშაზფფტთა მრავალფეროვნება; 

ხოლო თავი „მოსახლეობა“(გვ. 219–241) – თსუ გ. მელაძის მიერ, სადაც სტატისტიკის მიმდინარე 

აღრიცხვისა და მოსახლეობის აღწერების მონაცემების საფუძველზე, განხილულია საქართველოს 

მოსახლეობის რაოდენობრივი დინამიკა, ბუნებრივი მოძრაობის (შობადობა, მოკვდაობა), 

ასაკობრივ-სქესობრივი სტრუქტურის, მიგრაციები, ეროვნული სტრუქტურა და სხვ. 

2. მონოგრაფიაში მოსახლეობა განხილულია სისტემური მიდგომის პოზიციიდან. საქარ-

თველოში მიმდინარე დემოგრაფიული პროცესები გაანალიზებულია გლობალურ დემოგრაფიულ 

პროცესებთან კავშირში. დემოგრაფიული ანალიზისათვის შესაბამის ოფიციალურ სტატისტიკურ 

ინფორმაციასთან ერთად, გამოყენებულია ცალკეულ სპეციალისტთა და ავტორისეული 

გაანგარიშებები, რომელთა საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები და მოცემულია პრაქტიკული 

რეკომენდაციები. 

3. საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდითა და მისი უწმინდესობის ილია II–ის ლოცვა–

კურთხევით გამოცემულ ფერად ილუსტრირებულ წიგნში წარმოდგენილია საქართველოს 

გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, ბიომრავალფეროვნება, დაცული 

ტერიტორიები, კურორტები, ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რეგიონები და სხვ. (წიგნი 

საემცნიერო–პოპულარული ხასიათისაა). 

4. აღნიშნული მონოგრაფია გამოიცა ევროგაერთიანების პროექტის „სამაგისტრო პროგრამები 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და სოციალურ სერვისებში“ (511303-IPCR) ფარგლებში, რომელიც 

მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის სფეროში 

თანამშრომლობას პარტნიორი ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებთან და მოცემული პროგრამის 

სტუდენტებისათვის ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას. მონოგრაფია 

შემუშავებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრებისათვის. 

 მონოგრაფიაში განხილულია 1908  წელს, საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე ნაპოვნი ე.წ. ”ფესტოსის 

დისკოს” დეშიფრირება. დადგინდა დისკოზე არსებულ პიქტოგრამებს ქართულ და მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნებში არ სებულ პიქტოგრამებს შორის გრაფიკული და შინაარსობლივი თანხვედრა. 
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5. მონოგრაფია, რომელიც თსუ-თან არსებული ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტი-

ტუტის ინიციატივით იქნა გამოცემული, წარმოადგენს ავტორთა ჯგუფის მიერ შედგენილ 

ნაშრომს, რომელშიც კომპლექსურადაა განხილული საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ 

გეოგრაფიული სკითხები. წიგნში მოცემულია საქართველოს ბუნებრივი პირობების (რელიეფი, 

გეოლოგია, კლიმატი, ნიადაგები, შიდა წყლები, შავი ზღვა, მყინვარები, ჰიდროგეოლოგია, 

ლანდშაფტები, მცენარეული და ცხოველთა სამყარო) ძირითადი მახასიათბლები; შეფასებულია 

ქვეყნის რესურსული პოტენციალი, გარემოს დაცვითი საკითები, მიმოხილულია მეურნეობის 

გეოგრაფიის ცალკეული დარგები, ძირითადი ღირშესანიშნაობები და სხვ. მონოგრაფიის ერთ–

ერთი თავი – „ნიადაგები“ (გვ. 149–164), შედგენილია ლ. მაჭავარიანის მიერ, სადაც განხილულია 

საქართველოს ნიადაგების გეოგრაფიული გავრცელების თავისებურება, მათი ძირითადი 

მორფოქიმიური მახასიათებლები; თავი „ლანდშაფტები“ (გვ. 186–202) შედგენილია დ. 

ნიკოლაიშვილის მიერ, სადაც შეფასებული საქართველოს ლანდშაზფფტთა მრავალფეროვნება; 

ხოლო თავი „მოსახლეობა“(გვ. 219–241) – თსუ გ. მელაძის მიერ, სადაც სტატისტიკის მიმდინარე 

აღრიცხვისა და მოსახლეობის აღწერების მონაცემების საფუძველზე, განხილულია საქართველოს 

მოსახლეობის რაოდენობრივი დინამიკა, ბუნებრივი მოძრაობის (შობადობა, მოკვდაობა), 

ასაკობრივ-სქესობრივი სტრუქტურის, მიგრაციები, ეროვნული სტრუქტურა და სხვ. 

6. მონოგრაფიაში მოსახლეობა განხილულია სისტემური მიდგომის პოზიციიდან. საქარ-

თველოში მიმდინარე დემოგრაფიული პროცესები გაანალიზებულია გლობალურ დემოგრაფიულ 

პროცესებთან კავშირში. დემოგრაფიული ანალიზისათვის შესაბამის ოფიციალურ სტატისტიკურ 

ინფორმაციასთან ერთად, გამოყენებულია ცალკეულ სპეციალისტთა და ავტორისეული 

გაანგარიშებები, რომელთა საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები და მოცემულია პრაქტიკული 

რეკომენდაციები. 

7. საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდითა და მისი უწმინდესობის ილია II–ის ლოცვა–

კურთხევით გამოცემულ ფერად ილუსტრირებულ წიგნში წარმოდგენილია საქართველოს 

გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, ბიომრავალფეროვნება, დაცული 

ტერიტორიები, კურორტები, ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რეგიონები და სხვ. (წიგნი 

საემცნიერო–პოპულარული ხასიათისაა). 

8. აღნიშნული მონოგრაფია გამოიცა ევროგაერთიანების პროექტის „სამაგისტრო პროგრამები 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და სოციალურ სერვისებში“ (511303-IPCR) ფარგლებში, რომელიც 

მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის სფეროში 

თანამშრომლობას პარტნიორი ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებთან და მოცემული პროგრამის 

სტუდენტებისათვის ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას. მონოგრაფია 

შემუშავებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრებისათვის. 

9.  მონოგრაფიაში განხილულია 1908  წელს, საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე ნაპოვნი ე.წ. 

”ფესტოსის დისკოს” დეშიფრირება. დადგინდა დისკოზე არსებულ პიქტოგრამებს ქართულ და 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არ სებულ პიქტოგრამებს შორის გრაფიკული და 

შინაარსობლივი თანხვედრა.  

 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
თ. ურუშაძე,  

ლ. მაჭავარიანი 

გამოყენებითი ეკოლო-

გიის საფუძვლები 

თბილისის უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა 
260 გვ. 

2 

რ. გობეჯიშვილი,  

ე. წერეთელი, ც.დონაძე, 

ვ. ტრაპაიძე, გ. დვალაშ-

ვილი,  

ლ. ლაღიძე,  

თ. ნანობაშვილი 

ზოგადი დედამიწის-

მცოდნეობა 

თბილისის უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა 
307 გვ. 

3 

დ. კერესელიძე, 

კ. ბილაშვილი, 

ვ. ტრაპაიძე, 

გ. ბრეგვაძე 

ზოგადი ოკეანოლოგია 

ნაწილი I – ზღვებისა და 

ოკეანეების 

ჰიდროლოგია 

თბილისის უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა 
210 გვ. 

ანოტაციები 

1. სახელმძღვანელოში განხილულია გარემოს დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის ცნებების 

ურთიერთკავშირი. წიგნის პირველი ნაწილი ეძღვნება ეკოლოგიის საფუძვლებს, აბიოტურ და 

ბიოტურ ფაქტორებს, ეკოსისტემებს. მეორე ნაწილში განიხილება გარემოს ცალკეული 

კომპონენტები (ატმოსფერო, ლითოსფერო, ჰიდროსფერო, პედოსფერო, ბიოსფერო), მათი 

თავისებურებანი და დაცვის პრობლემები. მესამე ნაწილში მოტანილია ცნობები გარემოს დაცვის 

მექანიზმების შესახებ, მათ შორის ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლებზე, ეკოლოგიურ 

კონტროლზე და საერთაშორისო საქმიანობაზე გარემოს დასცვის თვალსაზრისით. 

2. სახელმძღვანელო შედგენილია ზოგადი დედამიწისმცოდნეობის ახალი სასწავლო კურსის 

(სილაბუსის) მიხედვით და განკუთვნილია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის გეოგრაფიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. გახილულია გეოგრაფიული გარსის 

ფორმირების პირობები; სტრუქტურა და მისი შემადგენელი სფერობის დახასიათება: 

ატმოსფეროს აგებულება და შედგენილობა, ჰაერის მასები, ატმოსფერული და კლიმატური 

ფრონტები, სითბოს და ტენის მიმოქცევა ატმოსფეროში, ატმოსფეროს ცირკულაცია. დედამიწის 

რელიეფის თავისებურებანი; გეოგრაფიული გარსი და საზოგადოება. 

3. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრიატის გეოგრაფიისა და ეკოლოგიის 

მიმართულების სტუდენტებისათვის, შედგენილია მოქმედი სლაბუსის მიხედვით და 

განხილულია მსოფლიო ოკეანეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები. 

 

გ) კრებულები 

# 
ავტორი / 

ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ლ. მაჭავარიანი, 

გ. აფციაური, 

ე. ნიკოლაიშვილი, 

ნ. პაიჭაძე, 

ი. შელია 

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

70–76 

2 
ნ. წივწივაძე,  

გ. მეტრეველი,  

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 
34–40 
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ლ. ლაღიძე,  

ნ. მოწონელიძე,  

ლ. ზაზაძე 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

3 

დ. კერესელიძე, 

ვ. ტრაპაიძე, 

ზ. გულაშვილი, 

ზ. ჯიქია 

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

59–62 

4 

გ. გრიგოლია, 

დ.კერესელიძე, 

ვ. ტრაპაიძე, 

გ. ბრეგვაძე 

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

11-16 

5 

დ. ნიკოლაიშვილი, 

ე. სალუქვაძე,  

ც. დონაძე 

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

112–118 

6 გ. მელაძე 

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

122–126 

7 
დ. ნიკოლაიშვილი, 

მ. ცხვარაძე 

შრომათა კრებული: 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის 

მეურნეობის მდგრადი 

განვითარება’’ 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

5 

8 
დ. ნიკოლაიშვილი, 

რ.თოლორდავა  

შრომათა კრებული: 

საერთაშორისო კონფერე-

ნციის "გეოგრაფიის თანა-

მედროვე პრობლემები" 

მასალები, მიძღვნილი 

ვახუშტი ბაგრატიონის 

გეოგრაფიის ინსტიტუტის 

დაარსების 80 წლისთა-

ვისადმი 

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, ახალი სერია,  

# 5 (84) 

7 

9 
დ. ნიკოლაიშვილი, 

მ. კუბეცია 

აკ. წერეთლის ქუთაისის 

უნივერსიტეტის შრომები 

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის 

უნივერსიტეტი 
7 

10 
D. Nikolaishvili, 
R.Tolordava  

Abstracts book of International 
Scientific Conference "Space, 
Society, Politics", dedicated to 
70th anniversary of Prof. R. 
Gachechiladze 

Tbilisi, TSU 2 

11 
მ. მელაძე,  

მ. ტატიშვილი 

შრომათა კრებული: 

„კოლხეთის დაბლობის 

თბილისი–ფოთი, შოთა 

რუსთველის ეროვნული 
29–33 
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წყლის ეკოსისტემები –  

დაცვა და რაციონალური 

გამოყენება“ 

სამეცნიერო ფონდის საკონ-

ფერენციო გრანტის ფარგლებში 

(#CF48/9-180/13) 

12 მ. მელაძე 

შრომათა კრებული: 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის 

მეურნეობის მდგრადი 

განვითარება’’ 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

322-327 

13 

მ. მელაძე,  

მ. ტატიშვილი,  

ი. მკურნალიძე  

შრომათა კრებული: „ტყის 

მართვის თანამედროვე 

გამოწვევები კავკასიაში’’  

თბილისი, საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი 
7–8 

14 
მ. მელაძე, 

გ. მელაძე. 

შრომათა კრებული:  

,,გეოგრაფიის თანამედროვე 

პრობლემები’’ 

ვ.ბაგრატიონის სახ. გეოგ-

რაფიის ინსტიტუტი, # 5[84] 
194-197 

 
ქ. დადიანი 

რ. კობახიძე 

სურსათის უვნებლობის 

სახელმწიფო რეგულირება  

ევრაზიის თანამშრომლობის 

ფონდის კრებული, თბ. 
65 

ანოტაციები 

1.  შეფასებულია დაჭაობების პროცესის გენეტიკურ–გეოგრაფიული არსის თეორიები, 

განხილულია ჭარტენიანობის ნიადაგური ჰიპოთეზები და დაჭაობებების ტიპები, დახა-

სიათებულია კოლხეთის დაბლობის ჭაობიანი, ეწერ–ლებიანი, სუბტროპიკული ეწერი და 

ალუვიური ნიადაგების ჰიდროლოგიური რეჟიმი, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს ნოტიო 

სუბტროპიკული კლიმატის პირობებშია ფორმირებული. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

იმ გარემოებებს, რომლებიც განაპირობებენ კოლხეთის ნიადაგების ჭარბტენიანობას და მის 

ზემოქმედებას ნიადაგწარმოქმნის პროცესებზე; ღონისძიებათა კომპლექსის შემუშავებას; 

წყლოვან–ფიზიკური თვისებების გაუმჯობესებასა და ნაყოფიერების ამაღლებას. კოლხეთის 

ნიადაგების დაჭაობების ძირითად მიზეზად, გარდა ჭარბი ატმოსფერული ნალექებისა და გრუნტის 

წყლების გავლენისა, დასახელებულია ასევე: ნიადაგების მექანიკური შედგენილობა, რაც 

აფერხებს წყლის ფილტრაციას პროფილში; დადაბლებული რელიეფის პირობები, მისი 

უმნიშვნელო დახრილობა, რაც ზედაპირული წყლების მოხვედრისა და დაკავების დამატებით 

პირობებს ქმნის. 

2.  ნაპირდაცვის ყველაზე ეფექტიანი დაცვა თავისუფალი, ანუ თავად ზღვის მიერ შექმნილი 

პლაჟით შეიძლება. პლაჟის შესაქმნელად ზღვა მდინარის ნატანის შედარებით მსხვილ ფრაქციებს 

იყენებს. მდინარეთა გადაკეტვა კაშხლებით, საზღვაო ჯებირებით და მსგავსი კონსტუქციებით 

იწვევს ამ მასალის დეფიციტს. ამ დეფიციტის ხელოვნურად გადაფარვა შესაძლებელია უახლოესი 

წყალსაცავიდან ამოღებული ნატანით, ოღონდ ყველგან საამისო გემორფოლოგიური 

ოკეანოგრაფიული პირობები არაა შესაფერისი. ამის გამო საჭირო ხდება მოქნილი ქსოვილის 

მილების შექმნა. ასეთი მილები ხელოვნურად ივსება ნატანით და მაგრდება წყლის გარკვეულ 

სიღრმეზე ნაპირის გასწვრივ. მათი მოხსნა ტრანსპორტირება შესაძლებელია და უფრო ეფექტიანია 

და იაფი ვიდრე ბეტონის კონსტრუქციები. მათი უპირატესობა ისიცაა, რომ არ კეტავს წყლის და 

ნატანის ნაპირგასწვრივ ნაკადებს და ამით არ ზღუდავს სანაპირო წყლების ვენტილაციას, როგორც 

ამას აკეთებს ბეტონის კონსტრუქციები. უფრო მეტიც წყალქვეშ მოლუსკების და წყალმცენარეების 

გამრავლების ოპტიმალური ადგილიცაა. 

3.  კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი საერთაშორისო 

მნიშვნელობის ადგილებადაა მიჩნეული. ჭაობებზე ინტენსიური ანტროპოგენური ზემოქმედება 

გასული საკუნის ოციანი წლებიდან დაიწყო, კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების 
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გამოყენება უნდა ემსახურებოდეს ერთ მნიშვნელოვან მიზანს მასზე ადამიანის განსახლებას და 

ამავდროულად ამ ტერიტორიების გამოყენებას მათი ყოველგვარი ფორმის თუ სხვა 

მნიშვნელოვანი მახასიათებლების ცვლილების გარეშე. კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემა 

საქართველოსათვის უნიკალური და მნიშვნელოვანი წყლის ობიექტია, რომლის დაცვასა და 

რაციონალურ გამოყენებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის განვითარებისათვის. 

4.  მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისას ჩვეულებრივ გამოიყენება წლიურ მაქსიმუმებზე 

დაკვირვების მონაცემები. დატბორვის რისკების შეფასებისას ჩვენ გთავაზობთ გაანგარიშება 

ჩატარდეს სხვადასხვა თვეების მაქსიმალური ხარჯების მიხედევით. ამ შემთხვევაში მონაცემების 

გენეტიკური ერთგვაროვნება  შენარჩუნებულია. მუშავდება და ანალიზი უკეთდება გაცილებით 

ფართო ინფორმაციას. მოსალოდნელი სეზონური დანაკარგის გათვალისწინებით სოფლის  

მეურნეობაში, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ცალკეული თვის მაქსიმუმები უფრო 

პროგნოზირებადია, ვიდრე სეზონური და მითუმეტეს წლიური მაქსიმუმები. 

5. სტატისტიკური, კარტოგრაფიული და საექსპედიციო მონაცემებზე დაყრდნობით, 

გამოვლენილია კოლხეთის დაბლობის ლანდშფტთა ანთროპოგენური ტრანსფორმაიის დინამიკა. 

მცენარეულობისა და ლანდშფტთა რუკის გამოყენებით, რომლებიც სხვადასხვა ისტორიკულ 

პერიოდებს ასახავენ, შემუშავებულია ლანდშაფტთა ცვლილების განსაზღვრის მეთოდიკა. 

მონაცემების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ლანდშფტთა ანთროპოგენულ ტრანსფორმაციას ძალზე 

მრავალგვარი ხასიათი გააჩნია, რაც მრავალ ფაქტორს უკავშირდება. გაანალიზებულია ისეთოი 

პარამეტრები, როგორიცაა ტყის ფართობი, ფიტომასის მარაგი,, მოსახლეობის რაოდენობა და 

სიმჭიდროვე და სხვ. ყველა მონაცემი დამუშავდა გის–ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

6.  ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე შესწავლილი და გაანალიზებულია 

კოლხეთის დაბლობზე განსახლებული მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკა 1926-2012 წწ. და 

ბუნებრივი მოძრაობა 1959-2011 წწ. გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები. 

7.  ნაშრომში განხილულია კლიმატის ცვლილების გავლენის შედეგები საქართველოს 

ლანდშაფტების ბიოპროდუქტიულობაზე, რის შედეგადაც გამოვლენილია განსაკუთრებით 

მოწყვლადი ლანდშაფტები. 

8. ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფო საზღვრის აიბგის 

მონაკვეთის გეოგრაფიულ–კარტომეტრიული დახასიათება და მისი ისტორიული ცვლილებების 

გამაპირობებელ ფაქტორთა შეფასება გის–ანალიზის მეშვეობით. 

9. ნაშრომში მოცემულია იმერეთის ლანდშაფტების ანთროპოგენური ტრანსფრომაციის 

კომპლექსური შეფასების ცდა, რაც დაეფუძნა ლანდაფტურ მიდგომასა და მრავალფაქტორულ 

ანალიზს. 

10. The work deals with geographic-cartometrical analysis of historic transformation of state border of 

Georgia. Special emphasis has been made on changes which occurred during the recent two hundred years 

and have studied and analyzed historical-geographic and cartometric materials depicting spatio-temporal 

transformation of the state border as well as acts of land marking commission.  

11. კვლევაში გამოყენებულია 1940-2005 წლების ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის დაკვი-

რვებათა მონაცემები, რომელთა საფუძველზე, დადგენილია ჰაერის ტემპერატურისა და 

ნალექების ცვლილების რეჟიმი. ასევე, კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკული ზონის აგრო-

ლიმატური მახასიათებლების განაწილება. გათვალისწინებულია სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების შესაძლო გავრცელება. 

12. ჩატარებული გამოკვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, კლიმატის გლობალური დათბობა 
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მომავლის სცენარის მიხედვით, ტემპერატურის 1.5°C-ით მატებისას ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვერ მოახდენს არსებით ნეგატიურ გავლენას აგრო-

კულტურებზე. მისი გავლენა მკაფიოდ გამოიხატება მხოლოდ აქტიურ (≥10°C) ტემპერატურათა 

ჯამების მატებაზე და აქედან გამომდინარე ზღ. დონიდან ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, 

აგროკულტურების გავრცელების ზონების ცვლილებაზე. სადაც მათი გავრცელების ზონები 

მომავლისათვის იქნება უფრო მაღლა 100-150 მ-ით საბაზისოსთან შედარებით. 

13. გაანალიზებულია საქართველოს ტყეების არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა. ეკო-

ლოგიური მონიტორინგისათვის განხილულია დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიები, 

გაზომვების და მონაცემთა ანალიზის თანამედროვე მეთოდები. 

14. გლობალური დათბობის გათვალისწინებით, სცენარით ტემპერატურის 1–2°C-ით მატებისას 

ვაზის კულტურისათვის ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, გამოთვლილია აქტიურ 

ტემპერატურათა (≥10°C) ჯამები (240 და 480°C და ოდნავ მეტი, შესაბამისად). ამჟამად არსებული 

ვაზის ჯიშების გავრცელების ზონებში, სცენარით ტემპერატურის 1°C-ით მატებისას ვაზი 

(სხვადასხვა ჯიშის მიხედვით) დასავლეთ საქართველოში ზღვის დონიდან გავრცელდება 100-150 

მეტრით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურის 2°C-ით მატებისას 200-300 მეტრით 

მაღლა საბაზისო (არსებული) გავრცელების ზონებთან შედარებით. 

 

დ) სტატიები 

# 
ავტორი / 

ავტორები 
სტატიის სათაური  

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება, ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
Meladze G., 

Meladze M. 

Distribution of Different 

Varieties of Vine with 

Account of Global 

Warming on the Territory 

of Georgia 

Bulletin of the 

Georgian National 

Academy of Sciences,  

vol.7, №1 

Georgian National 

Academy of Sciences 
105-108 

2 
Meladze G., 

Meladze M. 

Distribution of Winter 

Wheat with Account of 

Global Warming  

Transactions of the 

Institute of 

Hydrometeorology, 

Georgian Technical 

University, vol.119 

Institute of Hydro-

meteorology at the 

Georgian Technical 

University 

97-100 

3 Meladze M. 

Estimation of Agroclimatic 

Potential of Mtsheta-

Mtianeti Region  

Transactions of the 

Institute of 

Hydrometeorology, 

Georgian Technical 

University, vol.119 

Institute of Hydro-

meteorology at the 

Georgian Technical 

University 

87-90 

4 Meladze G. 

Problems of Population 

Caused by an Ecological 

Condition of Industrial 

Zones (cause of Kaspi) 

Pressing Problems in 

Hydrometeorology & 

Ecology”, vol. 119 
Tbilisi 309–312 

5 მელაძე გ. 

მოსახლეობის დაბე-

რების გლობალური 

ტენდენციები 

წიგნში: საზოგადო-

ებრივი გეოგრაფიის 

აქტუალ. საკითხები 
თბილისი 45–54 
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ანოტაციები 

1. მოცემულია გლობალური დათბობის პირობებში თერმული რეჟიმის ცვალებადობის ანალიზი, 

რომლის შედეგად გამოვლენილია ტემპერატურის მატების ტენდენცია აღმოსავლეთ (2°C-ით) და 

დასავლეთ საქართველოს (1°C-ით) ტერიტორიებზე. შემუშავებული სცენარების მიხედვით, 

აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურის 2°C -ით მატებისას აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 

(10°C-ის ზევით) იზრდება 440-480°C-ით, ხოლო დასავლეთ საქართველოში 1°C-ით მატებისას – 

220-250°C-ით. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების მიხედვით, შედგენილია ვაზის სხვადასხვა ჯიშის 

ვერტიკალური ზონალობით გავრცელების რუკა, რომლის საფუძველზე გამოყოფილია 3 

აგროეკოლოგიური ზონა. 

2. მოცემულია საშემოდგომო ხორბლის ტემპერატურათა ჯამით (>10°C) უზრუნველყოფის 

მომავლის (2020-2049 წწ) საპროგნოზო რეგრესიის განტოლება. სცენარით, ტემპერატურის 1–2°C-ის 

მატებით შედგენილია რეგრესიის განტოლებები, რომელთა მიხედვით გამოყოფილია (რუკაზე) 

საშემოდგომო ხორბლის გავრცელების ზონა. არსებული (ფაქტიური) ტემპერატურების 1–2°C-ის  

მატებით აქტიურ ტემპერატურათა ჯამები საშუალოდ იზრდება 220-250°C და 440-480°C-ით 

შესაბამისად. დასავლეთ საქართველოში საშემოდგომო ხორბალი ტემპერატურის 1°C-ით 

მატებისას ვრცელდება 1450-1650 მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, აღმოსავლეთ საქართველოში 2°C-

ით მატებისას 1750-1800 მ სიმაღლემდე. 

3. მრავალწლიური მეტეოროლოგიური დაკვირვებების მაჩვენებლების მიხედვით, სავეგეტაციო 

პერიოდისათვის (IV-X) გამოთვლილია აგრომეტეოროლოგიური მახასიათებლები (აქტიურ 

ტემპერატურათა ჯამი >10°C, ატმოსფერული ნალექების ჯამი (მმ), ჰაერის შეფარდებითი 

ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა, 

ჰიდროთერმული კოეფიციენტი). შედგენილია ჰაერის აქტიურ ტემპერატურათა ჯამებით 

უზრუნველყოფის ცხრილი. განხილულია აგროკულტურებისათვის არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური მოვლენები. დადგენილია გაბატონებული ქარების მიმართულებები. 

გამოყოფილია აგროკლიმატური ზონები შესაბამისი აგროკულტურების გავრცელებისათვის. 

4. კონკრეტული სოციოლოგიური გამოკვლევის საფუძველზე განხილულია ქალაქ კასპის 

მოსახლეობის ეკოლოგიური პრობლემები. 

5. შესაბამისი სტატისტიკურ მასალებზე დაყრდნობით გაანალიზებულია თანამედროვეობის ერთ-

ერთი მწვავე – მოსახლეობის დაბერების პრობლემა. მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით. 
 

2) უცხოეთში  

ა) მონოგრაფიები 
 

ბ) სახელმძღვანელოები 
 

გ) კრებულები 

# ავტორები სტატიის სათაური კრებულის სახელწოდება 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Dvalashvili G., 

Paichadze N.  

Heavy Metal Pollution  

of Soils and Food Crops    

from Irrigation Water   

due to Mining Wastes, 

Georgia 

IGU Kyoto Regional Conference 

2013, Japan  

http://oguchaylab

.csis.u-

tokyo.ac.jp/IGU2

013/html/igu_201

3_program4.html 

http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/html/igu_2013_program4.html
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2 

Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Motsonelidze N., 

Paichadze N. 

Meteorological & Ecological 

Factors Impact of Ground 

Ozone Spatial-Temporal 

Distribution 

United Nations Convention to 

Combat Desertification 2nd 

Scientific Conference Presenta-

tions, Bonn, UNCCD2013 

68-73 

3 

Tsivtsivadze N,, 

Matchavariani L., 

Lagidze L,  

Paichadze N., 

Motsonelidze N.  

Some Recommendations for 

Ecological Problems 

Solution in Georgia 

Proceedings of 2nd International 

Symposium on Kazdaglari & 

Edremit “Human-Environment 

Interactions and Ecology of 

Mountain Ecosystem”, IKES2013 

186-195    

4 
Basilashvili T., 

Matchavariani L.  

Utilization of Mountain 

River Water Resourses, 

Problems & the Ways of 

Overcoming them  

Proceedings of 2nd International 

Symposium on Kazdaglari & 

Edremit “Human-Environment 

Interactions and Ecology of 

Mountain Ecosystem”, IKES2013 

155-159 

5 

KereselidzeD., 

Bilashvili K., 

Trapaidze V., 

Bregvadze G. 

Evaluation of the Ecological 

risk of the Natural 

Environment 

Proccedings 13-th International 

Multidisciplinary Scientific Geo-

Conference SGEM 2013, vol. I, 

AAlbena, Bulgaria 

http://www.sgem.org 

431-436 

6 

Двалашвили  Г.,  

Каландадзе Б.,  

Трапаидзе  В..  

Проблемы и перспективы 

изучения и освоения форм 

карстового рельефа на 

примере пещер „ТГУ-95“ 

Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Непрерывное геогра-

фическое образование: новые 

технологии в системе высшей и 

средней школы», Гомель 

210-212 

7 
Nikolaishvili D., 

Dvalashvili G. 

Evaluation of Ecological 

Potential of Caucasus Forest 

Landscapes. Artvin, Turkey 

Abstract book of International 

Caucasian Forestry Symposium, 

Artvin, Turkey 

1 

8 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Lagidze L, 

Paichadze N., 

Motsonelidze N. 

Problem of Surface Water 

Ecology in Georgia 

In book: “Environment & Ecology 

in the Mediterranean Region-II”. 

CAMBRIDGE Scholars Publishing 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები 

4.  Soils are the most specific component of nature. In water & air if toxic substances are removed they will 

easily return to original conditions. But if soil is polluted the centuries old balance is upset & restoring 

takes very long time. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, 

various radioactive substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution 

with heavy metals. 

The main goal of our research was studying of composition, migration & accumulation of toxic heavy 

metals in irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise in south of Georgia; also, 

establishing the possible sources of pollution & their impact on environmental situation. Important 

anthropogenic factors causing soil degradation is irrigation of agricultural land with polluted water, which 

results in changed pH. When heavy metals get into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate 

http://www.sgem.org/
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system is barrier for them that are how surface accumulation of metals can be explained. Our research 

allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese have especially active 

negative impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, which results in 

deterioration of hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in 

the soil is violated. Characteristics & quantities of components existing in soil are changing dramatically; 

soil is degrading, vital functions of agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. 

Summation of agro-physical parameters of slightly, averagely & highly polluted soils provides a clear 

evidence of that.    

5.  Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of 

the last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a 

significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and 

ecosystems, but also produces harmful substances. A secondary pollutant is ozone, which is the main 

component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. Based on the 

observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. The following features of the ground-level ozone concentration 

temporal variation were revealed: 1). diurnal variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. 

The concentration of ozone in the night hours is increased during the events connected with the passage of 

the atmospheric front, a thunder, a pouring rain, strong wind; 2). Seasonal changes (in the summer in 2-3 

times more, than in winter) are mainly depended on the frequency of temperature inversion and 

isothermal processes. The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the 

orographic factors influence on them were estimated. The existence of a relationship between the 

greenhouse gases concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmos-

phere pollution degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

6.  Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation 

to the population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and 

means for an environment improvement is carried out. It is real fact – environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society.  

Despite of an extensive material on the separate, hazard character natural phenomena (earthquake, 

landslides, mud streams, avalanches, sea level rise, flooding, etc.), lack of a solid data on an ecological 

situation as a whole on the country takes place. There is no popular databank and special maps available. 

Except of the several projects financed from external sources, last year only limited inspections by experts 

were carried out there. The available data do not reflect to the full a current situation developed. On this 

basis, it is difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice 

shows, that effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the 

environment improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protecttion 

legislation and the norms regulating nature protection activity.  

Thus the special attention should be paid to work with local population - community, convincing it in 

necessity of natural landscapes, reservoirs, also the nature’ other objects and values presservation. 

Otherwise it is impossible to achieve performance of laws and statutory acts. In management of nature 

protecttion activity it is necessary to take into account economic interests of the industry, obtaining 
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enterprises, etc. From our point of view the specifications, penalties, scientifically proved recommendations 

implementation, economic stimulus and environment protective activity (on a contract basis) give the best 

result when they are used in a complex. As a whole, by all means, in the country the following principle 

should be applied: «responsible pays for environment’ damages». In modern economic situation, apparently, 

it is expedient to include wildlife management and ecological development issues as a component in 

economy of other spheres development programs, for example, in planning for an agriculture, industry, 

tourism and urbanization etc development. 

7.  Development of a country significantly depends on the utilization of water resources. Georgia is 

distinguished by its rich hydro resources, but due to their uneven discrimination, the demand on water 

frequently doesn’t coincide with water provision. This causes acute deficit situation. Due to the global 

climate change, it is expected that the fresh water amount will decrease in Georgia. This is why it is 

necessary to approach the use of water resources in a complex way by means of water reservoirs, which 

will enable attaining of a large economic effect. Main components of the existing in Georgia hydro objects 

are: energy production, irrigation, water provision, regulation of flooding, recreation, tourism, sports. 

In the mountainous conditions filling of reservoirs take place in spring time, when snow and glaciers melt. 

In Georgia as in mountainous country, abundant rains take place, thus causing catastrophic flooding on 

rivers. In summer and winter water amount decreases 10 times and irrigation, water provision and energy 

production is impeded. Thus, the lack of water just like the excess amount of water causes damage. This is 

why it is needed to forecast water amount in water reservoirs for different periods of the year. But in a 

complex, mountainous terrain operative data of hydrometeorology is not sufficient for application of 

modern mathematical methods. We have elaborated multiple-factor statistical model for a forecast, which 

by means of different mathematical criteria and methods can simultaneously research the increase of the 

timeliness of forecasts and the level of their precision. This method is universal due to its algorithms and 

computer programs and can be used in different statistical researches. Through their application we have 

obtained methodologies for short and long term forecasts of inflowing water properties in Georgia’s main 

water reservoirs to further plan optimally and regulate water resources and their unimpeded and safe 

exploitation. 

8.  Possible threat to some or other area may be of a natural-tectogenic or of some other origin. Such 

threats depend on many different casual factors. Naturally, some safety parameters are also casual. 

Therefore, some safety parameters are determined by a certain set of conditions. An area may include 

different objects, sites or elements with different degrees of responsibility. However, a single plan of 

calculation and same measure of risk are desirable to develop. For this purpose, every element of 

environment is evaluated and a common indicator of safe operation of the given area is fixed by 

considering the possible outcomes in case of the object breakdown or human victim. The operation life of 

the object is also to be considered. Risk assessment is undertaken in the following order: internal and 

external factors raising or diminishing concrete risk size are identified; the identified factors are analyzed; 

the risk is specifically assessed, and financial and economic practicability is examined. 

9.  Обнаружение и изучение пещеры «ТГУ-95» Департаментом географии факультета точных и 

естественных наук ТГУ и Институтом географии имени Вахушти Багратиони при ТГУ было 

приурочено к празднованию 95-летнего юбилея ТГУ. Пещера находится в Западной Грузии, на 

территории с. Интхвиси Чиатурского Муниципалитета  (42018’26.64’’ N, 430198’51.58’’ E.),  на левом 

склоне р. Квирила, выработана в верхнемеловом известняке. Добраться до пещеры со стороны 

ущелья реки Квирила можно как по тропинке, так и по воздушно-канатной дороге, по маршруту 

«Ущелье реки Квирила – село Итхвиси-32». Протяженность воздушной дороги составляет 310 
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метров. В этом смысле пещера «ТГУ-95» выделяется особо. Попасть туда можно с помощью 

экзотического транспорта – по воздушно-канатной дороге. Расстояние от верхней станции канатной 

дороги по тропинке, ведущей к пещере, составляет приблизительно 350 метров. Туристическую 

тропу можно будет устроить прямо вдоль скалы, ее протяженность составит приблизительно 60 

метров. 

10.  In this work is determined ecological potential of forest landscapes of Caucasus Eco-region. Based 

on the branch geographical data systematization, their correlation to landscape units and creation of 

uniform database of geographical inventory the degree of landscape changes was revealed, as well as some 

peculiarities of territorial distribution of Georgia’s landscapes changes. 

11.  Nowadays, in the world, wide experience of the public information actions directed on an expla-

nation to the population that it is better to prevent water pollution, than subsequently to spend forces and 

means for its improvement. Surface water improvement progress substantially depends on the public 

attitude and readiness to support its protection. Public understanding and support in this sphere is not less 

important, than development of scientific and technological potential of a society. Despite of an extensive 

material on the separate water objects current state lack of a solid data on their ecological situation takes 

place. There is no popular databank and special maps available. Except of the several projects financed from 

external sources, last year only limited inspections by experts were carried out there. On this basis, it is 

difficult to reveal tendencies with a sufficient degree of reliability. The international practice shows, that 

effective financial, technological and scientific management is the necessary tool in the water objects 

environment improvement and preservation activities. 

In connection with this issue it is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protecttion 

legislation and the norms regulating surface water protection activity. Thus the special attention should be 

paid to work with local population - community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, 

also the nature’ other objects and values preservation. In management of water protection activity it is 

necessary to take into account economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. From our 

point of view, in the country principle «responsible pays for environment’ damages» should be applied. In 

modern economic situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and ecological 

development issues as a component in economy of other spheres development programs, for example, in 

planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development.  

 

დ) სტატიები 

# ავტორი/ ავტორები სტატიის სათაური  

ჟურნალის 

დასახელება, 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Kereselidze D.N., 

Matchavariani L.G., 

Kalandadze B.B., 

Trapaidze V.Z.   

Allowable Soil Erosion 

Rates in Georgia 

Eurasian Soil 

Science, 

 vol. 46, #4 

Springer  

Impact Factor: 0.247 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

438-446 

2 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Gokhelishvili N.,  

Sulkhanishvili N., 

Soil Quality Changes in 

Response to their 

Pollution of Heavy 

Metals in Georgia 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni 

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=journal+Eurasian+Soil+Science&cb=XP&pg=GGmain&p2=%5EXP%5Echr999%5EYYA%5Ege&n=77fd7cff&qid=bb423d88743a476fb6f4420514d97d0d&ss=sub&pn=1&st=tab&ptb=0FE9772F-4571-4A82-8B84-AADBE753F0F4&tpr=&si=q910sbUhSD&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEQiHEhPJVx5wgwWAJfi9w0UvEYrXptyKN5ebHngFIUyN%2B9LMiG%2FMUsiqbiQta4%2FULbEv5Je83ucsjLxHXjFFfO%2Bijqx7Cl4BATsTkZMBefibaBwDFhw5t9t1h1AiGGEFXKMMKqg5OdftXIP7pkNADjk%3D&ord=0&
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Paichadze N., 

Dvalashvili G.   

3 

Lagidze L., 

Matchavariani L., 

Tsivtsivadze N., 

Khidasheli N., 

Paichadze N.  

Medical Aspects of 

Atmosphere Pollution 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni 

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

4 

Basilashvili Ts., 

Matchavariani L., 

Lagidze L. 

Desertification Risk in 

Kakheti Region, East 

Georgia 

Journal of 

Environmental 

Biology 

Triveni 

Enterprises 
Impact Factor: 0.64 

Indexed in: 

Thomson Reuters 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები 

8. A procedure was proposed for the determination of the maximum allowable soil disturbance in Georgia 

in order to develop a strategy of soil conservation and restoration. The allowable soil losses were calculated 

within the risk limits of 0.01 < r < 0.1. The lower and upper limits of the allowable soil loss were 

determined for the soils of different thicknesses. To compare the rates of the soil erosion, one uses the 

erosion index: the ratio between the actual erosion rate and its maximum allowable value. The actual 

erosion rate is determined from erosion equations, in which the integrated parameters of the soil loss 

tolerance include the permissible flow velocity and data on the climatic and soil conditions. From the 

estimated allowable soil erosion rates, criteria of decision making can be formulated for substantiating the 

strategy of soil conservation or restoration. 

9. Soil is the most informative part of the landscape because it’s formed as a result of interaction of all 

other elements of the landscape. Therefore all those anthropogenic and natural processes that are taking 

place within the concrete ecosystem are reflected there. Soils are the most specific and complicated 

component of nature. In case of water and air pollution if the toxic substances are removed from them 

they will easily return to their original conditions. In case of soils this process is much more complicated. 

If the soil is polluted the centuries old balance is upset and restoring that balance takes a very long time. 

As a result of human economic activities Environment is polluted with industrial waste, wastewater, 

various radioactive substances, pesticides used in agriculture etc. The most considerable problems is pollution 

of environment with heavy metals. 

The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy 

metals in irrigated soils, plants and partially natural waters in Bolnisi district, Georgia (south of capital 

Tbilisi); and also, the establishing the possible sources of pollution and their impact on environmental 

situation of region. The contents of toxic elements in the irrigated soils adjacent to ore mining and 

processing enterprise were studied. The different concentrations of heavy metals were identified there. 

Our research has shown that more than half of territory is seriously polluted by copper and zinc. Some 

part of the area can be considered catastrophically polluted. Here takes place expressed technogenesis that 

points to influence of irrigation, because these territories are intensely irrigated with water of rivers and 

channels that are polluted with water flowing from the mining enterprise. Wastewaters from ore 

enterprise subsequently go into the soil through irrigation system.  

Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc and manganese have active negative 
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effect on the properties of soil, its composition and soil-forming processes taking place in the soil. It is 

especially well represented in the deterioration of hydro-physical potential of the soil. Irrigation of 

agricultural land plots by water polluted with heavy metals results also in changed pH. Balanced 

correlation among solid, liquid and gas phases is disrupted. In the highly polluted soils the cementing 

processes takes place and sharply increases bulk density of the soil, the porosity of the soil deteriorates and 

water permeability is critically low.  

10. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, 

is the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 

technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on 

human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 

intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 

geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and 

percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and 

ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated 

with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 

0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in 

negative correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-

factorial statistical analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather types, 

atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were determined. 

Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in 

Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 

11. Development of a country significantly depends on the utilization of water resources. Georgia is 

distinguished by its rich hydro resources, but due to their uneven discrimination, the demand on water 

frequently doesn’t coincide with water provision. This causes acute deficit situation. Due to the global 

climate change, it is expected that the fresh water amount will decrease in Georgia. This is why it is 

necessary to approach the use of water resources in a complex way by means of water reservoirs, which 

will enable attaining of a large economic effect. Main components of the existing in Georgia hydro objects 

are: energy production, irrigation, water provision, regulation of flooding, recreation, tourism, sports. 

In the mountainous conditions filling of reservoirs take place in spring time, when snow and glaciers melt. 

In Georgia as in mountainous country, abundant rains take place, thus causing catastrophic flooding on 

rivers. In summer and winter water amount decreases 10 times and irrigation, water provision and energy 

production is impeded. Thus, the lack of water just like the excess amount of water causes damage. This is 

why it is needed to forecast water amount in water reservoirs for different periods of the year. But in a 

complex, mountainous terrain operative data of hydrometeorology is not sufficient for application of 

modern mathematical methods. We have elaborated multiple-factor statistical model for a forecast, which 

by means of different mathematical criteria and methods can simultaneously research the increase of the 

timeliness of forecasts and the level of their precision. 

This method is universal due to its algorithms and computer programs and can be used in different 

statistical researches. Through their application we have obtained methodologies for short and long term 

forecasts of inflowing water properties in Georgia’s main water reservoirs to further plan optimally and 

regulate water resources and their unimpeded and safe exploitation. 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 ლ. მაჭავარიანი 

“ნიადაგის ასაკი: წარსული, 

აწმყო, მომავალი“  

http://conference.ens-

013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9 

Lia-Matchavariani-Plenar-ENG.pdf  

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

2 

დ. კერესელიძე, 

ლ. მაჭავარიანი, 

ბ. კალანდაძე, 

ვ. ტრაპაიძე 

„ნიადაგების ეროზიის 

დასაშვები ნორმები“ 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/63 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

3 

ლ. მაჭავარიანი, 

გ. აფციაური, 

ე. ნიკოლაიშვილი, 

ნ. პაიჭაძე, ი. შელია 

„კოლხეთის ნიადაგების 

ჰიდროლოგიური რეჟიმი  

და დაჭაობების არსი“ 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და რაციო-

ნალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

4 

ლ. ლაღიძე,  

ნ. პაიჭაძე,  

მ. ვახტანგიშვილი 

„მეტეოროლოგიური პროცე-

სების გავლენა რადიოტალ-

ღების გავრცელებაზე ამიერ-

კავკასიის ტერიტორიაზე“ 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

5 
ვ. ტრაპაიძე, 

დ. კერესელიძე 

“ხუდონის წყალსაცავში წყლის 

ხარისხისა და ევტრო-

ფიკაციული პროცესების 

პროგნოზირება” 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

6 

დ. კერესელიძე, 

კ. ბილაშვილი, 

ვ. ტრაპაიძე, 

გ. ბრეგვაძე 

„შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

სანაპიროს (საქართველო) 

დატბორვის რისკების შეფასება 

კლიმატის ცვლილებoს ფონზე“ 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

7 

ნ. წივწივაძე,  

გ. მეტრეველი,  

ლ. ლაღიძე,  

ნ. მოწონელიძე,  

ლ. ზაზაძე 

„საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპიროს დაცვის თანამედ-

როვე მიდგომები” 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და რაციო-

ნალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

8 გ. მელაძე 
მოსახლეობის დემოგრაფიული 

დაბერების ასპექტები 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

http://conference.ens-013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9%20Lia-
http://conference.ens-013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9%20Lia-
http://conference.ens-013.tsu.ge/uploads/50f6b9ce12ab9%20Lia-
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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9 გ. მელაძე 

კოლხეთის დაბლობის 

მოსახლეობის დინამიკა და 

ბუნებრივი მოძრაობა 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და რაციო-

ნალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

10 

ნ. ელიზბარაშვილი, 

გიორგი მელაძე, 

რ. ელიზბარაშვილი, 

კლიმატის გლობალური 

ცვლილება და საქართველოში 

ეკოლოგიური სოფლის 

მეურნეობის ზოგიერთი 

ასპექტი 

საერთაშორისო კონფერენცია 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურ-

ნეობის მდგრადი განვითარება’’ 

2013, 11-12 ოქტ., თბ., თსუ 

11 გ. მელაძე 

სოფლის მოსახლეობის 

ბუნებრივი მოძრაობის 

ტენდენციები საქარველოს 

რეგიონებში 

საერთაშორისო კონფერენცია 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურ-

ნეობის მდგრადი განვითარება’’ 

2013, 11-12 ოქტ., თბ., თსუ 

12 
მაია მელაძე,  

გ. მელაძე. 

„გლობალური დათბობის 

გათვალისწინებით 

საშემოდგომო ხორბლის 

კულტურის გავრცელება“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრო-

მეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები”. 

2013, 28-30 მაისი, სტუ ჰიდრო-

მეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 

13 მ. მელაძე 

„გლობალური დათბობა და 

აგროეკოლოგიური ზონების 

ცვლილება“   

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

14 მ. მელაძე 

„მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

აგროკლიმატური 

პოტენციალის შეფასება“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნი-

კური კონფერენცია ჰიდრომეტეო-

როლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუა-

ლური პრობლემები” 

2013, 28-30 მაისი, სტუ ჰ-მ ინსტ. 

15 
მ. მელაძე,  

მ. ტატიშვილი 

„კოლხეთის დაბლობის 

ტენიანი სუბტროპიკული 

ზონის კლიმატური და 

აგროკლიმატური 

მახასიათებლები“ 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

„კოლხეთის დაბლობის წყლის 

ეკოსისტემები – დაცვა და რაციო-

ნალური გამოყენება“ 

2013, 22-24 ივლისი, თბ.–ფოთი 

16 მ. მელაძე 

„დისტანციური ზონდირების 

ტექნოლოგიების გამოყენება 

გაუტყეურების და ტყის 

დეგრადაციის შემცირებაში“ 

საერთაშორისო კონფერენცია  

„ტყის მართვის თანამედროვე 

გამოწვევები კავკასიაში’’ 

2013, 7-8 ოქტ., საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/
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17 მაია მელაძე 

„კლიმატის ცვლილების 

გათვალისწინებით აგრო-

კულტურების გავრცელების 

ზონების სცენარი სამხრეთ 

საქართველოში (ახალციხის 

მაგალითზე)“ 

საერთაშორისო კონფერენცია 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურ-

ნეობის მდგრადი განვითარება’’ 

2013, 11-12 ოქტ., თბ., თსუ 

18 
მ. მელაძე, 

გ. მელაძე, 

„გლობალური დათბობის 

გათვალიაწინებით ვაზის 

სხვადასხვა ჯიშის აგრო-

კლიმატური ზონების 

სცენარები“ 

საერთაშორისო კონფერენცია - 

,,გეოგრაფიის თანამედროვე პრობ-

ლემები’’, მიძღვნ. ვახუშტი ბაგრა-

ტიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის 

დაარსების 80 წლისთავისადმი 

2013, 7-8 ნოემბ., თბ., თსუ 

19 მ. მელაძე 

„სასოფლო სამეურნეო 

განათლების საკითხები 

აგრარული სექტორისა და 

სოფლის განვითარებაში“ 

საერთაშორისო სემინარი – საქარ-

თველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემიისა და ბონის 

უნივერსიტეტის მეცნიერების 

განვითარების ცენტრი, გერმანია 

2013, 18 აპრილი, თბილისი 

20 ნ. სულხანიშვილი 

საქართველოში 

გარემოსდაცვითი განათლების 

სივრცითი და პროფესიული 

ასპექტები 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერბებში – ზსმ-2013 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/ 

2013, 22-26 იანვ., თბ., თსუ 

21 ნ. სულხანიშვილი 
საბავშვო შემევნებითი 

გადაცემა - ეკოვიზია 

თბილისის გარემოსდაცვის განათლების 

საერთაშორისო ფორუმი  

http://noli.ge/index.php/2011-09-02-11-09-

21/executive-team 

2013, 16-18 ნოემბერი 

22 ნ. სულხანიშვილი 
გარემოსდაცვითი განათლების 

საშუალებები 

რეგიონული კონფერენცია, გარემოს-

დაცვითი ჟურნალისტებისათვის 

2013, 22-25 სექტემბერი 

23 ნ. სულხანიშვილი 
წყლის რესურსების მდგრადი 

მართვა საქარველოში 

ტრენინგი სტუდენტებისათვის წყლის 

მართვა და მდგრადი განვითარება 

2013, 30 სექტემბერი-2 ნოემბერი 

24 ნ. სულხანიშვილი 

ენერგიისა და ბუნებრივი 

რესურსების მდგრადი 

გამოყენების პრინციპების 

სწავლება სკოლებში 

ტრენინგები სკოლების მასწავლებ-

ლებთან  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a

.677564172269597.1073741830.5847644748

82901&type=3 

2013, ივნისი  

25 გ. ვაშაკიძე 

მიწიერ და არამიწიერ 

ცივილიზაციათა ურთი-

ერთკავშირის შესახებ 

პირველი სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
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მოხსენებათა ანოტაციები 

6. დრო ნიადაგწარმოქმნის უმთავრესი ფაქტორია. ნიადაგს, ისევე, როგორც ნებისმიერ 

ბუნებრივ–ისტორიულ სხეულს, გააჩნია გარკვეული ასაკი. მეცნიერებაში არსებობს მოსაზრება 

იმის თაობაზე, რომ „ნიადაგი – ლანდშაფტის სარკეა“, რომელიც ასახავს თანამედროვე 

ეკოლოგიურ პირობებს, რომელშიც ისინი იმყოფებიან. ეს განსაზღვრება ითვლება 

ნიადაგმცოდნეობის ძირითად პოსტულატად. მაგრამ, ნიადაგის პროფილი ყოველთვის 

ადეკვატური არ არის თანამედროვე პირობებისა და ყოველთვის სარკისებურად არ ასახავს 

არსებულ გარემოს. ზოგჯერ ისინი ინარჩუნებენ თვისებებს განვითარების წინამორბები 

ეტაპებისაგან, რომლებშიც ისისნი ადრე ვითარდებოდნენ. ამდენად, ნიადაგი გვესახება არა 

მხოლოდ როგორც „ლანდშაფტის სარკე“, არამედ „ლანდშაფტის მეხსიერებაც“, რომელიც 

ინარჩუნებს პალეოგეოგრაფიულ, რელიქტურ თვისებებს, „იმახსოვრებს“ ყველა მოვლენას 

ლანდშაფტის ცხოვრებაში. ნიადაგები იყოფა მონოგენეტურ და პოლიგენეტურად. 

მონოგენეტურია ნიადაგი, თუ მისი პროფილი ერთი ასაკით ხასიათდება, ჰორიზონტები 

სინგენეტურია და ფორმირებულია ერთად და ერთდროულად; ხოლო თუ ფენების ასაკი 

განსხვავებულია – ნიადაგი პოლიგენეტურია. ნიადაგს გააჩნია თვისებათა სამი კატეგორია: 

ლითოგენური (დედაქანიდან შთენილი), რელიქტური პედოგენური და თანამედროვე 

პედოგენური. ტრადიციულად „პალეოსოლები“ განიხილება როგორც პალეოეკოლოგიური და 

პალეოკლიმატური ცვლილებების საუკეთესო „აღმწერები“. ნიადაგში თანამედროვე და 

რელიქტური თვისებების გამოვლენის ერთ–ერთ ყველაზე ინფორმაციულ საშუალებას 

წარმოადგენს მიკროპედოლოგიური კვლევა. საქართველოს ნიადაგების მიკრომორფოლოგიური 

შესწავლის შედეგად დიაგნოსტირებულია ლითო– და პედორელიქტური მაჩვენებლები, 

გამოვლენილია პოლიგენეტური პროფილები, დადგენილია მათი ჰეტეროქრონულობა.   

7. საქართველოს ნიადაგების შენარჩუნებისა და აღდგენის სტრატეგიის შემუშავების მიზნით, 

სტატიაში შემოთავაზებულია ნიადაგების მდგრადობის დარღვევის ზღვრულად დასაშვები 

ნორმის განსაზღვრის მეთოდიკა. გაანგარიშებულია ნიადაგების დასაშვები დანაკარგები 

1,001,0  r  რისკოს ფარგლებში. გამოვლენილია ზედა და ქვედა ზღვრები დანაკარგების 

დასაშვები მნიშვნელობები მეტ-ნაკლებად მძლავრი ნიადაგებისათვის. სანდოობის თეორიის 

საფუძვლეზე შედგენილია მოდელი, რომელსაც გამოხატული ეკოლოგიური მიმართულება აქვს. 

ნიადაგების ეროზიის ინტენსიურობის შედარების მიზნით, გამოიყენება დასაშვები ინდექსი, 

რომელიც გამოიხატება ეროზიის ფაქტობრივი ინტენსიურობის შაფარდებაში ზღვრულად 

დასაშვებ მნიშვნელობასთან. ფაქტობრივი ინტენსიურობა განისაზღვრება ეროზიული 

განტოლებებით, რომელშიც ჩარეცხვისადმი ნიადაგის წინაღობის ინტეგრალურ მაჩვენებეს 

წარმოადგენს ნაკადის დასაშვები სიჩქარე, ასევე გარკვეული ინფორმაცია კლიმატური და 

ნიადაგურ პირობების შესახებ. ნიდაგების ეროზიის დასაშვები ნორმების შეფასების შედეგები 

გადაწყვეტილებების მისაღები კრიტერიუმების ფორმულირების საშუალებას იძლევა, რომლებიც 

ასუცილებელია ნიადაგების შენარჩუნებისა ან აღდგენის სტრატეგიის დასაბუთებისათვის. 

8. მოხსენებაში, რომელიც ეხებოდა კოლხეთის ნიადაგების ჰიდროლოგიურ რეჟიმს, 

შეფასებულია დაჭაობების პროცესის გენეტიკურ–გეოგრაფიული არსის თეორიები, განხილული 

იყო ჭარტენიანობის ნიადაგური ჰიპოთეზები და დაჭაობების ტიპები. დახასიათებულია 

კოლხეთის დაბლობის ჭაობიანი, ეწერ–ლებიანი, სუბტროპიკული ეწერი და ალუვიური 

ნიადაგების ჰიდროლოგიური რეჟიმი, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს ნოტიო 

სუბტროპიკული კლიმატის პირობებშია ფორმირებული. მოხსენებაში განსაკუთრებული 

ყურადღება დაეთმო იმ გარემოებებს, რომლებიც განაპირობებენ კოლხეთის ნიადაგების 

ჭარბტენიანობას და მის ზემოქმედებას ნიადაგწარმოქმნის პროცესებზე, ღონისძიებათა 

კომპლექსის შემუშავებას, წყლოვან–ფიზიკური თვისებების გაუმჯობესებასა და ნაყოფიერების 
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ამაღლებას. კოლხეთის ნიადაგების დაჭაობების ძირითად მიზეზად, გარდა ჭარბი ატმოსფერული 

ნალექებისა და გრუნტის წყლების  გავლენისა, დასახელდა ასევე: ნიადაგეის მექანიკური 

შედგენილობა, რაც აფერხებს წყლის ფილტრაციას პროფილში; დადაბლებული რელიეფის 

პირობები, მისი უმნიშვნელო დახრილობა, რაც ზედაპირული წყლების მოხვედრისა და დგომის 

დამატებით პირობებს ქმნის. 

9. ულტრამოკლე რადიოტალღები ვრცელდება ტროპოსფეროს დაბალ ფენებში. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ტროპოსფეროში მიმდინარე პროცესების გავლენა რადიოტალღების 

გავრცელებაზე. ტროპოსფეროში არსებული „გაბატონებული ქარები, ინტენსიურად მოძრავი 

ჰაერის მასები, ისეთი პროცები, როგორიცაა ტურბულენტობა, კონვექცია, ინვერსია და 

სხვადასხვა სახის სინოპტიკური შემოჭრები იწვევენ ულტრამოკლე რადიოტალღების 

გავრცელების არაპროგნოზირებად ცვლილებებს. აღნიშნული პორცესების გავლენით 

შესაძლებელია რადიოტალღების გარდატეხის მაჩვენებლის ისეთი ცვლილებები, რაც ცვლის 

რადიოკავშირის პირობებს. ტემპერატურული ინვერსია ამცირებს ტურბულენტობას და იწვევს 

სინოტივის გრადიენტის გაზრდას. აღნიშნული პროცესი წარმოშობს ტალღამატარებელ ფენას, 

რაც იწვევს რადიოტალღების გავრცელებას „მხედლელობის არეს“ მიღმა და აუმჯობესებს რადიო-

კავშირის პირობებს.  

10. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ძალზე აქტუალურია ქვეყნის ენერ-

გოდამოუკიდებლობის მისაღწევად, მაგრამ მისი მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს 

აუცილებლად გასათვალისწინებელია წყალსაცავის მრავალმხრივი ზეგავლენა ბუნებრივ 

გარემოზე, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია წყლის ხარისხი და ევტროფიკაციული პროცესები. 

წყალსაცავის ჰიდროქიმიური რეჟიმის ცვალებადობა დაკავშირებულია მრავალ ფაქტორზე: 

ტემპერატურაზე, საზრდოობის წყაროებზე, აუზის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ თავისებურებებზე, 

სამეურნეო გამოყენებაზე და სხვა. ხუდონის წყალსაცავისათვის წყლის ხარისხის 

პროგნოზირებისათვის გამოვიყენეთ სეგმენტურ-შრეობრივი მეთოდი. ეს მოდელი 

დაფუძნებულია სისტემის მარტივ გეომეტრიულ წარმოსახვაზე. წყალსაცავის მთელი მოცულობა 

დაყოფილია სეგმენტებად, რომელიც ასევე დანაწევრებულია ჰორიზონტალურ შრეებად  და 

თითოეული შრისათვის სათანადო მათემატიკური მოდელის გამოყენებით გაანგარიშებულია 

წყალში გახსნილი ჟანგბადის, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნის, ნიტრატის აზოტის, ნიტრიტის 

აზოტის, ამონიუმის აზოტის, ფოსფატის, ასევე ძირითადი იონების და მინერალიზაციის 

რაოდენობრივი მახასიათებლები. ზემოაღნიშნული მეთოდით მიღებული გაანგარიშება 

საშულებას იძლევა შეიქმნას პროგნოზირების .რეალურთან მიახლოებული მაქსიმალურად ეფექ-

ტური სურათი. 

11. კლიმატური ცვლილებების საერთაშორისო პანელის (IPPC, 2007) შეფასების მე-4 მოხსენების 

პროგნოზის შესაბამისად, ატმოსფეროსა და ოკეანის საშუალო ტემპერატურული ველის 

ცვლილებები, ყინულის და თოვლსაფარის ინტენსიური დნობა, ზღვის საშუალო დონის აწევა 

ობიექტურად ადასტურებს გლობალური დათბობის ციკლის არსებობას. საქართველოს შავი 

ზღვისპირა არეალში გლობალური დათბობას და კლიმატის ცვლილების პროცესს რამოდენიმე, 

მის მიერ პროვოცირებული მოვლენა ახლავს: შტორმების ინტენსივობა და სიხშირის ზრდა, 

ზვირთცემის ზოლის გადაწევა ხმელეთის სიღრმეში, მდინარეთა შესართავებში დატბორვის 

ფართობების გადიდება, გახშირებული კატასტროფული წყალდიდობები და წყალმოვარდნები. ამ 

მოვლენებზე საქართველოში არსებული დაკვირვების მონაცემების (სტატისტიკის) და ექსპერტთა 

შეფასებების საფუძველზე, ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე უბანი მდინარეების სუფსასა და 

ნატანებს შორის მონაკვეთია. აღნიშნული მონაკვეთი რთული მოხაზულობისა და რელიეფის 

გამო, დანაწევრებულია მრავალი შენაკადით, რომელთაც ახასიათებთ უხვი ნატანი და 

ინტენსიური სედიმენტური პროცესები. აქ აკუმულაციური პროცესები ინტენსიურად 
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მიმდინარეობს, დიდია კატასტროფული წყალმოვარდნების სიხშირე, რომელსაც თან სდევს 

შესართავებში დატბორვის ფართობების ზრდა. დატბორვების ფართობების ზრდას ხელს უწყობს 

შტორმული მოვლენებისა და სიმძლავრის ზრდა, სანაპირო ზონის მდინარეთა შესართავებში 

ხმელეთის დატბორვების რისკი იზრდება. ეს იწვევს სანაპირო ზოლის წარეცხვა-დატბორვას და 

საფრთხეს უქმნის აქ არსებული და დაგეგმილი მეტად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტების 

ფუნქციონირებას და აგრეთვე მოქმედ ინფრასტრუქტურას. 

12. საქართველოს ზღვისპირეთი მაღალი სოციალური ღირებულებისაა რეკრიაციული, 

კომუნიკაციური და სხვა რესურსების გამო. ამ სანაპიროს ყველაზე მიმზიდველი ობიექტებია 

პლაჟები, რომლებიც შექმნილია მდინარის ნატანით. ასეთი ნატანი ნაპირგასწვრივ ნაკადებს 

სანაპიროს გასწვრივ გადააქვთ და შესაბამის ადგილზე პლაჟებს და სხვა აკუმულაციურ ფორმებს 

ქმნიან. მაღალი რეკრიაციული ღირებულების გარდა პლაჟები ყველაძე ეფექტურად იცავენ 

ნაპირებს. მდინარეთა გადაკეტვა კაშხლებით, საზღვაო ჯებირებითდა მსგავსი კონსტრუქციებით 

იწვევს ამ მასალის დეფიციტს, რომლის ხელოვნურად გადაფარვა შესაძლებელია უახლოესი 

წყალსაცავიდან ამოღებული ნატანით, მაგრამ შესაბამისი გემორფოლოგიური ოკეანოგრაფიული 

პირობები ყველგან არ გვხვდება, რადგან ზოგ შემთხვევაში ამ ნაკადს კანიონები კვეთენ და ნატანის 

დიდი ნაწილი მათში იკარგება. ხელოვნური პლაჟების შექმნის დროს გათვალისწინებული უნდა 

იყოს აღნიშნული წინაღობა და ასავე ის გარემოება, რომ პლაჟი უნდა იყოს ესთეტური, მდგრადი 

ტალღური გარეცხვის მიმართ, აგებული წვრილფრაქციული ქვიშით და კენჭით და უნდა 

შეეძლოს ბუნებრივი პროცესის რეგულირებაც. 

13. განხილულია დემოგრაფიული დაბერების – როგორც გლობალური მოვლენის სოციალური და 

ეკონომიკური ასპექტები. ყურადღება გამახვილებულია აღნიშნული მოვლენის მიმდინარეობაზე 

საქართველოში და მის გამომწვევ მიზეზებზე. 

14. ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე შესწავლილი და გაანალიზებულია 

კოლხეთის დაბლობზე განსახლებული მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკა 1926-2012 წწ. და 

ბუნებრივი მოძრაობა 1959-2011 წწ. გაკეთEბულია შესაბამისი დასკვნები. 

15.   სათანადო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია კლიმატის გლობალური 

ცვლილების შესაძლო გავლენა საქართველოს  სოფლის მეურნეობაზე. 

16.  სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შესწავლილი და გაანალიზებულია 

საქარTველოს სოფლის მოსახლეობის დემოგრაფიული მაჩვენებლები და ტენდენციები მხარეების 

მიხედვით 2000-2012 წლებში. 

17.   შედგენილია საშემოდგომო ხორბლის ტემპერატურათა ჯამით (>10°C) უზრუნველყოფის 

მომავლის (2020-2049 წწ) საპროგნოზო რეგრესიის განტოლება. სცენარით, ტემპერატურის 1 და 

2°C-ის მატებით შედგენილია რეგრესიის განტოლებები, რომელთა მიხედვით გამოყოფილია 

(რუკაზე) საშემოდგომო ხორბლის გავრცელების ზონა. არსებული (ფაქტიური) ტემპერატურების 

1 და 2°C-ის მატებით აქტიურ ტემპერატურათა ჯამები საშუალოდ იზრდება 220-250°C და 440-

480°C-ით შესაბამისად. დასავლეთ საქართველოში საშემოდგომო ხორბალი ტემპერატურის 1°C-

ით მატებისას ვრცელდება 1450-1650 მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, აღმოსავლეთ საქართველოში 

2°C-ით მატებისას 1750-1800 მ სიმაღლემდე. 

18.   გაანალიზებული იქნა საქართველოში არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებზე 

ჩატარებული მრავალწლიურ დაკვირვებათა მონაცემები. კერძოდ, ჰაერის ტემპერატურის 10-ის 

ზევით გადასვლის თარიღები და აქტიურ ტემპერატურათა ჯამები ზღვის დონიდან ადგილის 

სიმაღლეებთან ერთად. გამოვლენილია მჭიდრო კორელაციური კავშირი, სრულიად 

საქართველოსათვის R=0.97, ანალოგიური კავშირები იქნა გამოვლენილი შემუშავებული 
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სცენარებით ტემპერატურის 1 და 2-ით მატებისას (შესაბამისად), დასავლეთ საქართველოსათვის 

R=0.99 და აღმოსავლეთ საქართველოსათვის R=0.98. დამყარებული კორელაციური კავშირებიდან 

გამომდინარე, შედგენილია შესაბამისი რეგრესიის განტოლებები. 

19.   განხილული იქნა მრავალწლიური მეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა მაჩვენებლების 

მიხედვით, სავეგეტაციო პერიოდისათვის (IV-X) გამოთვლილ აგრომეტეოროლოგიური 

მახასიათებლები (აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი >10°C, ატმოსფერული ნალექების ჯამი (მმ), 

ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის 

ხანგრძლივობა, ჰიდროთერმული კოეფიციენტი). შედგენილია ჰაერის აქტიურ ტემპერატურათა 

ჯამებით უზრუნველყოფის ცხრილი. გაანალიზებული იქნა აგროკულტურებისათვის 

არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური მოვლენები. დადგენილია გაბატონებული ქარების 

მიმართულებები. გამოყოფილია აგროკლიმატური ზონები შესაბამისი აგროკულტურების 

გავრცელებისათვის. 

20.   წარმოდგენილი იქნა კვლევაში გამოყენებული 1940-2005 წლების ჰიდრომეტეოროლოგიური 

ქსელის დაკვირვებათა მონაცემები. რომელთა საფუძველზე, დადგენილია ჰაერის 

ტემპერატურისა და ნალექების ცვლილების რეჟიმი. ასევე, კოლხეთის დაბლობის 

სუბტროპიკული ზონის აგროკლიმატური მახასიათებლების განაწილება. გათვალისწინებულია 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შესაძლო გავრცელება. 

21.   გაანალიზებული იქნა საქართველოს ტყეების არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა. 

ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის განხილული იქნა დისტანციური ზონდირების 

ტექნოლოგიები, გაზომვების და მონაცემთა ანალიზის თანამედროვე მეთოდები. 

22.   ჩატარებული გამოკვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, კლიმატის გლობალური დათბობა 

მომავლის სცენარის მიხედვით, ტემპერატურის 1.5°C-ით მატებისას ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვერ მოახდენს არსებით ნეგატიურ გავლენას აგროკუ-

ლტურებზე. მისი გავლენა მკაფიოდ გამოიხატება მხოლოდ აქტიურ (≥10°C) ტემპერატურათა 

ჯამების მატებაზე და აქედან გამომდინარე ზღ. დონიდან ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, 

აგროკულტურების გავრცელების ზონების ცვლილებაზე. სადაც მათი გავრცელების ზონები 

მომავლისათვის იქნება უფრო მაღლა 100-150 მ-ით საბაზისოსთან შედარებით. 

23.   გლობალური დათბობის გათვალისწინებით, სცენარით ტემპერატურის 1 და 2°C-ით 

მატებისას ვაზის კულტურისათვის ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, გამოთვლილია 

აქტიურ ტემპერატურათა (≥10°C) ჯამები (240 და 480°C და ოდნავ მეტი, შესაბამისად). ამჟამად 

არსებული ვაზის ჯიშების გავრცელების ზონებში, სცენარით ტემპერატურის 1°C-ით მატებისას 

ვაზი (სხვადასხვა ჯიშის მიხედვით) დასავლეთ საქართველოში ზღვის დონიდან გავრცელდება 

100-150 მეტრით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურის 2°C-ით მატებისას 200-300 

მეტრით მაღლა საბაზისო (არსებული) გავრცელების ზონებთან შედარებით. 

24.   განხილული იქნა სასოფლო სამეურნეო განათლების აქტუალური საკითხები აგრარული 

სექტორისა და სოფლის განვითარებაში, ინტერდისციპლინარული კვლევები სასოფლო-

სამეურნეო სწავლების სისტემაში, რეფორმები საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში, 

რეფორმები და მიმდინარე მდგომარეობა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 

25.  განხილულ იქნა გარემოსდაცვით განათლებისთან დაკავშირებული არსებული სიტუაცია და 

პრობლემები საქართველოში. დაინტერესებულ მხარეების ანალიზი  და გარემოსდაცვითი 

ცნობიერების  სწრაფი შეფასება. პრობლემების გადაჭრის გზები მათ შორის ჩვენს მიერ 

შემუშავებული გარემოსდაცვითი განათლების მიდგომა:  გარემოსდაცვითი განათლების 

დისციპლინარული და სივრცითი განაწილება, რაც გულისხმობს გარემოსდაცვითი განათლების 
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მიზნობრივ დანერგვას რეგიონული პრიორიტეტებისა და პროფესიული საჭიროებების 

მიხედვით, რისი დანერგვაც უნდა მოხდეს როგორც ფორმალურ (formal) და არაფორმალურ 

განათლებაში (non-formal),  ასევე გარემოსდაცვითი ცნობიერების სხვა საშუალებებში (informal 

education). 

26.  პრეზენტაცია და გამოცდილების გაზიარება მსოფლიოს 20–ზე მეტი ქვეყნის გარემოსდაცვითი 

განათლების ექსპერტებისათვის საბავშვო შემეცნებითი გადაცემის მომზადების თაობაზე. 

27.  სემინარის თემა იყო „ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზების ძიება 

ჟურნალისტებთან თანამშრომლობით. ეკოჟურნალისტებმა საქართველოდან, სომხეთიდან და 

აზერბაიჯანიდან პრეზენტაციები წარმოადგინეს. მოეწყო მედიატურები, რომლის ფარგლებშიც 

მომზადდა ვიდეო/აუდიო სიუჟეტები, ბლოგ პოსტები და საგაზეთო სტატიები. შეხვედრაზე, 

ასევე, განიხილეს ქართული შემეცნებითი ყოველკვირეული გადაცემა „ეკოვიზიის“ მსგავსი 

გადაცემის სომხეთში და აზერბაიჯანში განხორციელების შესაძლებლობები. ამასთანავე, 

მომავალი თანამშრომლობისთვის დაიგეგმა საერთო სამხრეთ კავკასიური ქსელის შექმნა. 

28.  პრეზენტაციის საშუალებით ტრენინგის მონაწილეებმა ისწავლეს წყლის რესურსებთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის ახსნის მეთოდები შემეცნებითი თამაშებისა და 

პედაგოგიური საქმიანობის საშუალებით. ჩატარდა სამეცნიერო ცდები წყალზე, მომზადდა 

პრეზენტაციები გამოფენისთვის „წყალი ყველასათვის“, ასევე, გაიმართა შემეცნებითი თამაშები. 

29.  ტრენინგები სკოლების მასწავლებლებთან საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტში გაიმართა, სადაც 

მონაწილეები გაეცნენ ენერგიისა და რესურსების დაზოგვის კუთხით არსებული სასწავლო-

მეთოდურ მასალებს, გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების ინოვაციურ მეთოდებს და 

სკოლებში არაფორმალური გარემოსდაცვითი განათლების დაძლირების შესაძლებლობებს. 

30.  მოხსენებაში განხილული იქნა დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში არსებული არტიფაქტები, 

ძველ დროში ექსპედიციების მიერ დატოვებული ინფორმაციები, რომელიც შესრულებილია 

იდეოგრაფიკული წერის საშუალებებით. დაფიქსირდა ერთი და იგივე მეთოდით შესრულებული 

პიქტოგრამების არსებობა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და მათ შორის შინაარსობრივი 

იგივობა. 

 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

Matchavariani L. 

Lagidze L., 

Paichadze N., 

“Implementation & Results of 

Compost Utilization in Georgia  

for Environmental Sustainability”   

International Conference “Biochars, Composts 

and Digestates: Production, Characterization, 

Regulation, Marketing, Uses and Environmental 

Impact”  

(BCD-2013)   http://www.bcd2013.eu 

2013, 17-20 Sept., Bari, ITALY 

2 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Paichadze N., 

Dvalashvili G.   

“Heavy Metal Pollution of Soils & 

Food Crops from Irrigation Water 

Due to Mining Wastes, Georgia” 

IGU-2013  Kyoto Regional Conference 

http://oguchaylab.csis.u-

tokyo.ac.jp/IGU2013/index.html 

2013, 4-9 August, Kyoto, JAPAN 

http://www.bcd2013.eu/
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3 

Lagidze L., 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L., 

Paichadze N. 

“Meteorological & Ecological 

Factors Impact of Ground Ozone 

Spatial-Temporal Distribution” 

UNCCD 2nd  Scientific Conference 

2013, 9-12 April, Bonn, GERMANY 

4 

Basilashvili Ts., 

Matchavariani L.,  

Lagidze L. 

“Desertification Risk in  

Kakheti Region (East Georgia)” 

The 3rd International Geography Symposium – 

GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/in

dex.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

5 

Lagidze L., 

Matchavariani L.,  

Tsivtsivadze N., 

Paichadze N. 

“Medical Aspects of Atmosphere 

Pollution  

in Georgia” 

The 3rd International Geography Symposium – 

GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/in

dex.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

6 
Basilashvili Ts., 

Matchavariani L.,  

“Utilization of Mountain River 

Water Resources, Problems & 

Ways of Overcoming Them” 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY  

7 

Matchavariani L., 

Kalandadze B., 

Lagidze L., 

Paichadze N.  

“Soil Quality Changes in Response 

to their Pollution  

of Heavy Metals in Georgia“ 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY 

8 

Kereselidze D., 

Bilashvili K., 

Trapaidze V.  

„Evaluation of the risks of floods 

and freshets at the mouths of the 

rivers of Kolkhety  Lowland, 

Georgia“ 

4th Bi-annual Scientific Conference      

“Black Sea – Challenges Towards Good 

Enviromental Status, BS-GES-2013”  

2013, 28-31 Oct., Constanta, ROMANIA  

9 

Tsivtsivadze N., 

Matchavariani L.,  

Lagidze L., 

Paichadze N. 

“Some Recommendations for 

Ecological Problems Solution  

in Georgia” 

The 2nd International Symposium on  

Kaz Mountains & Edremit “Human-

Environment Interactions and Ecology  

of Mountain Ecosystems” IKES-2013 

http://www.kazdaglarisymposium.org.tr 

2013, 3-5 May, Edremit-Balikesir, TURKEY 

10 Tsivtsivadze N.  Black Sea Water Problem 
IOC UNESCO 27th Assembly Paris,  

2013, June-July, Paris, FRANCE 

11 

Nikolaishvili D., 

Trapaidze V., 

Kalandadze B., 

Mamukashvili T., 

Sharashenidze M. 

“Complex Evaluation of Climate 

Change on the Example of 

Georgia’s Landscapes” 

The 3rd International Geography Symposium – 

GEOMED-2013 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/in

dex.html 

2013, 3-5 June, Kemer-Antalya, TURKEY 

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://www.kazdaglarisymposium.org.tr/
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/WebEN/index.html
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12 
Metreveli G., 

Tsivtsivadze N. 

“New Features of  Sea Level Series 

Analysis” 

The 17th Iinternational Conference on 

Climate Change, Ecology & Engineering  

2013, 20-27 Oct., London, UK 

13 Meladze G. 

“Forest Landscapes of Georgia – 

Distribution of Population and 

Dynamics” 

Sustainability Science from Theory to Practice: 

Towards an International Network of 

Landscape Approach Clusters 

2013, 5-6 Sept., Skinsskatteberg, SWEDEN 

14 Meladze G. 
“Sustainable Tourism 

Development in Georgia” 

Creation of a Black Sea network for 

Sustainable Tourism Development in Bulgaria, 

Romania, Ukraine, Moldova and Georgia (BS 

Tourism Net) 

2013, 8-9 Nov., Varna, BULGARIA 

15 Meladze G. 
“Migration Processes in Post 

Soviet Georgia” 

„Discovering Migration Between Eastern 

Partners and Visegrad Countries” 

2013, 12-13 Dec., Budapest, HUNGARY 

16 
Elizbarashvili N., 

Meladze G. 

“Main Principles and Results  

of Landscape Planning of New 

Protected Area in Central 

Caucasus (Georgia)” 

5th Symposium  for Research in Protected 

Areas 

2013, 10-12 June., Mittersill, AUSTRIA 

მოხსენებათა ანოტაციები 

12. For sustainable development of Environment, a very important issue for Georgia is the sorting of 

household waste. One of the key environmental activities, along with ecological sanitation and 

conservation of water, is composting. Compost, which is created as a result of sorting, processing and 

recycling of organic substances, has been successfully used in agriculture to maintain and improve of soil 

fertility. In nature, occur regularly depleted of soils with humus. Compost contains all necessary macro- and 

microelements. Any organic matter eventually turns into compost, but independent process of 

decomposition in nature requires a lot of time (centuries). Compost also creates a controlled environment 

and balances quickly processed into a powerful, nutrient-rich mass which is the perfect organic fertilizer. 

The use of compost leads to soil humus enrichment. It supplies plant with nutrients and improves the soil 

structure. Compost does not contain chemicals; therefore it is a cheaper and healthier alternative against 

expensive fertilizer. The main goal of our research is improvement of ecological consciousness of rural 

population in Georgia. In experimental region we offered to population financial and technical support for 

sorting of household waste and recycling in compost. The selected object was a sparsely populated village 

Аrgokhi, where each family was provided with special compost boxes, where they gather all easily acces-

sible organic materials and natural enrichments. On the base of proposed method, creating the appropriate 

conditions, for a short time they receive the best compost. As a result, we have several benefit: formation a 

culture of household waste sorting in rural population; decrease the amount of waste in nature and, 

accordingly, diminish of costs for trash; elaboration of ability to produce and use the cheap bio-fertilizer – 

compost from the household waste; improvement of soil fertility, that is the best alternative as a 

counterbalance to toxic chemicals; creation of preconditions for production of environmentally pure 

products; sensibilisation of population on this issue; implementation of results and outcomes with relevant 

authorities in other regions of country, etc. 

13. Human economic activities pollute environment with industrial waste, wastewater, various radioactive 

substances, pesticides used in agriculture. The most considerable problem is pollution with heavy metals. 

The main goal of our research was studying of composition, migration & accumulation of toxic heavy 
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metals in irrigated soils & plants near to ore mining & processing enterprise in south of Georgia; also, 

establishing the possible sources of pollution & their impact on environmental situation. Important 

anthropogenic factors causing soil degradation is irrigation of agricultural land with polluted water, which 

results in changed pH. When heavy metals get into soil they’re absorbed by clay minerals, carbonate 

system is barrier for them that are how surface accumulation of metals can be explained. Our research 

allows us to conclude that pollutant heavy metals – copper, zinc & manganese have especially active 

negative impact on soil characteristics, its composition & soil-formation processes, which results in 

deterioration of hydro-physical potential of soil. Balanced correlation between solid, liquid & air phases in 

the soil is violated. Characteristics & quantities of components existing in soil are changing dramatically; 

soil is degrading, vital functions of agricultural crops are disrupted and bio-productivity is falling. 

Summation of agro-physical parameters of slightly, averagely & highly polluted soils provides a clear 

evidence of that.        

14. Climate change and its impact on the natural processes occurring on the Earth is an urgent problem of 

the last couple of centuries. The share of anthropogenic factors, both regional and global scale, remains a 

significant problem. Polluting elements emission in the atmosphere directly affects not only human and 

ecosystems, but also produces harmful substances. A seconddary pollutant is ozone, which is the main 

component of smog. Besides, it is also one of the gases causing the “greenhouse effect”. Based on the 

observed data in Tbilisi city (Georgia), the change of ground-level ozone and the influence of 

meteorological (wind, humidity, temperature, solar radiation) and environmental factors on the 

spatiotemporal distribution was studied. The following features of the ground-level ozone concentration 

temporal variation were revealed: 1. diurnal variations (up from 11 to 17 hours) were clearly identified. The 

concentration of ozone in the night hours is increased during the events connected with the passage of the 

atmospheric front, a thunder, a pouring rain, strong wind; 2. Seasonal changes (in the summer in 2-3 times 

more, than in winter) are mainly depended on the frequency of temperature inversion and isothermal 

processes. The value of surface ozone in the heat balance of Tbilisi city atmospheric air and the orographic 

factors influence on them were estimated. The existence of a relationship between the greenhouse gases 

concentration and the amount of ozone in the atmosphere was revealed. Thus the atmosphere pollution 

degree can be evaluated according the ozone concentration in the lower layers.  

15. Desertification – land degradation in any dryland caused by variety of factors, such as climate change is 

a significant global ecological problem. Desertification, as an environmental process of ecosystem 

degradation, often cause by human activity. It is a common misconception that droughts cause desertification. 

Well-managed lands can recover from drought when the rains return. These practices help to control 

erosion and maintain productivity during periods when moisture is available. The most vulnerable 

territories in Georgia under threat of desertification traditionally was considered Kakheti region (East 

Georgia), which has been selected as one of the priority for the country. In Eastern Georgia intervals of 

atmospheric precipitation does not coincide with the phases of water demand of plants. In recent decades 

as a result of more frequent droughts in Kakheti region are already damaged hundreds of thousands 

hectares of fertile lands. Based on the contemporary climate warming, upon projections, it is expected to 

increase of temperature and decrease of precipitation. This leads increase of evaporation and reduction of 

river flow. In such conditions it is possible making danger of desertification. To mitigate the negative 

effects of desertification is recommended set of adaptation activities: rehabilitation of water use systems to 

prevent loss of water;  reconstruction and expansion of irrigation canals; accumulation of unused autumn-

winter river water and spring floods in reservoirs; develop an optimal scheme of distribution of water 

resources among water users; device windbreaks and breeding of drought resistant varieties; preparation 

of water volume forecasts of  rivers and their role in planning of water use; application of drip and 



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

sprinkler irrigation; using of artificial precipitation increase as a result of active influence on clouds. All of 

these activities will provide the deceleration and suspension of desertification process, ecological safety of 

the environment and improvement of the economic wellbeing of population. 

12. Climate change and its impact on ecosystem, caused by the „green house gas” increment in atmosphere, 

is the main problem of 21st century. Atmosphere composition has significantly changed due to its intensive 

technogenic pollution. The increment of aerosols (solid, liquid and gas) concentration seriously impacts on 

human health and raises level of risk factors for life.  Despite of global character of climate change an 

intensity of its numerous displaying and scale of influence is characterized by local specificity of regions 

geographical location and meteorological factors. The research of atmosphere quality (quantitative and 

percentage estimation of aerosols) for Georgia was carried out. Also the assessment of meteorological and 

ecological conditions impact on human health was made for Tbilisi city. A relation between the 

contaminants and meteorological factors was revealed: particularly gas pollutant are strongly correlated 

with each to other, that is the result of their photochemical activity; positive correlative relations (0.65; 

0.69) between the air temperature and polluting compositions were found; all contaminants are in 

negative correlation with relative humidity, due to their hydrolyzing ability. On the basis of multi-

factorial statistical analysis the correlative relations between the ambulance call intensity, weather types, 

atmosphere pollution index, changes of ground ozone quantity and earth magnetic field were determined. 

Atmosphere pollution by manmade dust, carbon, sulfur and nitrogen oxides, ground ozone quantity in 

Tbilisi significantly exceeded maximum permissible concentration that is reflected on human health. 

13. Development of a country significantly depends on the utilization of water resources. Georgia is 

distinguished by its rich hydro resources, but due to their uneven discrimination, the demand on water 

frequently doesn’t coincide with water provision. This causes acute deficit situation. Due to the global 

climate change, it is expected that the fresh water amount will decrease in Georgia. This is why it is 

necessary to approach the use of water resources in a complex way by means of water reservoirs, which 

will enable attaining of a large economic effect. Main components of the existing in Georgia hydro objects 

are: energy production, irrigation, water provision, regulation of flooding, recreation, tourism, sports. In 

the mountainous conditions filling of reservoirs take place in spring time, when snow and glaciers melt. In 

Georgia as in mountainous country, abundant rains take place, thus causing catastrophic flooding on 

rivers. In summer and winter water amount decreases 10 times and irrigation, water provision and energy 

production is impeded. Thus, the lack of water just like the excess amount of water causes damage. This is 

why it is needed to forecast water amount in water reservoirs for different periods of the year. But in a 

complex, mountainous terrain operative data of hydrometeorology is not sufficient for application of 

modern mathematical methods. We have elaborated multiple-factor statistical model for a forecast, which 

by means of different mathematical criteria and methods can simultaneously research the increase of the 

timeliness of forecasts and the level of their precision. This method is universal due to its algorithms and 

computer programs and can be used in different statistical researches. Through their application we have 

obtained methodologies for short and long term forecasts of inflowing water properties in Georgia’s main 

water reservoirs to further plan optimally and regulate water resources and their unimpeded and safe 

exploitation. 

14. The main goal of our research was the studying of composition, migration and accumulation of heavy 

metals in irrigated soils, plants and partially natural waters; and also, the establishing the possible sources 

of pollution and their impact on environmental situation of region. The contents of toxic elements in the 

irrigated soils adjacent to ore mining and processing enterprise were studied.  

Our study shows that pollutant heavy metals, first of all copper, zinc and manganese have active negative 

effect on the properties of soil, its composition and soil-forming processes taking place in the soil. It is 
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especially well represented in the deterioration of hydro-physical potential of the soil. Irrigation of 

agricultural land plots by water polluted with heavy metals results also in changed pH. Balanced 

correlation among solid, liquid and gas phases is disrupted. In the highly polluted soils the cementing 

processes takes place and sharply increases bulk density of the soil, the porosity of the soil deteriorates and 

water permeability is critically low.  

15. The coastal zone of the Black Sea of Georgia covers a 330-km-long section. More than 150 large, average 

and small rivers flow into the sea. Study of the risks of flooding and its consequences is crucial for the 

Black Sea region of Georgia, particularly on the background of more frequent water catastrophic events. 

Basing on the combined investigation of the eustatic and geological processes, the coastal zone of Georgia 

is divided into three major sections, with its central part, located between the rivers Enguri and Natanebi, 

subsiding most rapidly. Poti-Supsa coastal zone in the central part is characterized by the highest speed of 

subsidence (within 4,0–5,6 mm/year). The activation of eustatic processes are followed by the erosion and 

beach degradation processes, intensification of floodings and movement of the coastal line inland. On the 

background of the climatic change, increasing of frequency and severity of the natural disasters (storms, 

floods and freshets) is observed. These processes are strongly revealed in the areas of river mouthes of 

Kolkheti Lowland, especially when the storms and floods fenomena occur simultaneously. The material 

considers the periods of coincidence of the water peak discharge at the river mouths and stormy 

phenomena and their impact on coastal erosion. The dynamics of floods and freshets was established by 

evaluating the correlation coefficients between the water peak discharge and its ordinal number of trends 

in different months of the observed 40-year-long period. Investigation revealed that, the coincidence of 

storms with flood fenomena has a random character. For the rivers studied (Rv. Rioni and Natanebi), the 

period of coincidence of the maximum of storms and river discharge is observed from February to April, 

resulting in the intensification of erosional proceses in the area of river mouth. 

16. In the world, wide experience of the public information actions directed on an explanation to the 

population that it is better to prevent ecological accident, than subsequently to spend forces and means for 

an environment improvement is carried out. It is real fact – Environment improvement progress 

substantially depends on the public attitude and readiness to support nature protection. For environment 

protection, public understanding and support is not less important, than development of scientific and 

technological potential of a society. It is necessary to develop the human and the nature coexistence 

harmonization promoting management strategy, also to continue work above the nature protection 

legislation and the norms regulating nature protecttion activity. Thus the special attention should be paid 

to work with local population – community, convincing it in necessity of natural landscapes, reservoirs, 

also the nature’ other objects and values preservation. Otherwise it is impossible to achieve performance 

of laws and statutory acts. In management of nature protection activity it is necessary to take into account 

economic interests of the industry, obtaining enterprises, etc. From our point of view the specifications, 

penalties, scientifically proved recommendations implementtation, economic stimulus and environment 

protective activity (on a contract basis) give the best result when they are used in a complex. As a whole, by 

all means, in the country the following principle should be applied: «responsible pays for environment 

damages». In modern economic situation, apparently, it is expedient to include wildlife management and 

ecological development issues as a component in economy of other spheres development programs, for 

example, in planning for an agriculture, industry, tourism and urbanization etc development.  

17. During last two decade, since 1993, among the results of scientific activity of Georgian National 

Oceanographic Commission, should be mentioned the projects, results implementation of which have 

both local as well as international importance:  improvement of Poti and Kulevi ports operation; Georgian 
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Black sea coast – Adjara beach protection and its coastal water ecological conditions – quality 

improvement. Besides GeoNoc, under the UNESCO umbrella participated in the of World Ocean 

oceanographic information’ Black Sea data base establishment and operation as provider (1997, Varna, 

Bulgaria); Since 2001 it is Black sea oceanographic stations: Batumi-Poti (till 2001), Sokhumi-Gagra (till 

1991) base’ member and information provider of sea level; In 1993-2010 commission was the main 

provider of Black sea mean level to British Permanent Service for Mean Sea level. Also GeoNoc 

participated in several projects, correspondding reports and articles of which are published in proceedings 

of organized by UNESCO conferences like were: Black Sea'97, Fourth International Technical Conference 

on Ocean Engineering and Marine Technology, 20-22 May 1997, Varna, Bulgaria; “Science for Stability”, 

NATO TU-Black SEA PROJECT: Symposium on Scientific Results, Crimea, Ukraine, June 15-19, 1997; 

NATO for PEACE-Black Sea Ecosystem Processes and Forecasting/Operational Database Management 

System, Report of the Workshop and Project Evaluation Meeting, Istanbul, 15-16 May 2000; Global Ocean 

Observing System, Intergovernmental Oceanographic Commission, Reports of Meetings of Experts and 

Equivalent Bodies-Black Sea GOOS Workshop; International Conference-Scientific and Policy Challenges 

Towards and Effective Management of the Marine Environment, In support of regional sustainable 

development, EMPHASIS ON THE BLACK SEA AND THE MEDITERANEAN REGIONS, Forum on the 

EU/ESA "GMETS", 12-18 October 2003, Albena, Bulgaria. Nowadays GeoNoc carries out researches 

concerning to new approaches of country Black sea coast protection, development and complex 

management. Particularly, new, approved by laboratory testing, coast protection method, that considered 

the application of modern, ecologically clean materials and technologies and which significantly increase 

beach stability due to wave parameters compulsory transformation and velocity field change, is designned. 

It also improves the coast aesthetic view, coastal waters cleanliness, its bio-diversity and the same time 

reduces necessary for beach restoration and exploitation expenses. The next, not less important problem is 

the pollution Black sea waters by the HAB, that caused not only uncomfortable conditions to holiday 

makers , but can significantly influences on their health, till dead end (for ex. toxic and neurotoxic 

cyanobacterias  such as anabaena, nodularia, microcystis etc.) Should be mentioned that algae’ critical 

concentration kills everything from the fish till big animals. Especially it impacts on swimming in the sea 

or reservoir children. It also does not bypass the adults. However there is still not developed any medicine 

- antidote against such toxins. Due to HAB existence in Black sea, its biodiversity has been seriously 

reduced /damaged, some ecosystems has been disappeared at all, like Philofera, different population of 

fishes, dolphins  are etc. Unfortunately in the solution of this problem of Black sea countries coastal waters 

are involved only Russian Federation’ and Turkey Republic’ National Oceanographic Commission. 

Georgian side is not included in Programm of HAB study.   

18. The main purpose of this work is to develop spatial-temporal model of Georgia's landscapes, which 

give chance to determine the current tendencies of landscapes changes in different landscapes, such as 

humidity/aridity, arise/decrease of bio-productivity, etc. Also, this model gives possibility to reveal causes 

and reasons of mosaic changes, associated with global climate change. The research is based on the 

Conception of Spatial-temporal Analyze and Syntheses of Landscapes, also on the meteorological data and 

field work materials of the LAB for Environmental Studies (Tbilisi State University), carried out in 

different landscapes across Georgia. The daily geo-conditions and annual dynamics of landscapes were 

determined by analysis of some long-term data collected by meteorological stations across Georgia. As a 

complex value daily geo-conditions of landscapes are analyzed. On the base of inventory of landscapes, 

GIS-technologies and thematic mapping, the main tendencies of landscapes are revealed. Arid, Semi-arid, 

Semi-humid landscapes occupy a great area, which consists approximately 1/3 part of whole territory of 

Georgia. These include 8 types, 11 sub-types and 24 genera of landscapes. The main share of these 
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landscapes is concentrated in East Georgia, but some semi-humid areas are spreaded in West Georgia. The 

influence of climate change were valued considering several parameters, such as the change of forest area, 

the share of agricultural land in the total area of landscape, the degree of fragmentation of landscapes, the 

productivity of vegetation, etc. 

19. Studies of Climate Eustasy can be performed using a statistical Series of mean sea level. To du so, it is 

necessary to create new and impruve the proven methods in order to obtain from the series new 

information of sea surface rise relative to its initial position (absolute eustasy - Ea), as well as to the shore 

(relative eustasy-Er for a given periodof time). Such investigation of Climate Eustasy has significant 

applied and scientificimportace, particularly for island states end countries on the subsiding shores of 

World Ocean.   

20. The density of population, dynamic and population distribution in the forest landscapes of individual 

regions of Georgia in 1989-2002 is analyzed. 

21. Questions of a sustainable development of tourism and its kinds at the Black Sea coast of Georgia are 

considered. 

22. On the base of official statistical data and sociological research, current migratory processes in 

Georgia for 1990-2012 are analyzed. 

23. On the basis of corresponding scientific research, issues about main principles and results of landscape 

planning of new protected area in Central Caucasus are considered. 
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მეტალორგანული ქიმიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 

 

    I.2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 
zogadi, araorganuli da metalorganuli qimiis mimarTulebis  

xelmZRvaneli, metalorganuli qimiis damfuZnebeli da direqtori 

q.m.d. profesori avTandil qoriZe 

 

I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 
მეტალორგანული ქიმიის განყოფილება. განყოფილების გამგე- ქიმიის მეც. 

დოქტორი, პროფესორი - ავთანდილ ქორიძე 

 გვარი, სახელი სამეცნიერო 

წოდება 

თანამდებობა 

 

 2 3 4 

1 ქორიძე ავთანდილ ქიმიის მეცნ. 

დოქტორი 

განყოფილების გამგე 

2 ბეროშვილი მარინე ქიმიის  დოქტორი უფრ. მეც. თანამშრომელი 

3 ლეკაშვილი ოლიკო დოქტორანტი მეც.  თანამშრომელი 

4 ჯინიყაშვილი ირმა ქიმიის  დოქტორი მეც.  თანამშრომელი 

5 კაკაბაძე ლილიანა -------- ტექნიკური მუშაკი 

6 მოგელაძე ნუგზარი -------- ტექნიკური მუშაკი 

 

ბიოლოგიურად აქტიური მეტალორგანული ნაერთების სინთეზის განყოფილება. 

განყოფილების გამგე - ქიმიის  დოქტორი, უფრ.  მეც. თანამშრომელი ციალა  კაკულია 

 გვარი, სახელი სამეცნიერო 

წოდება 

თანამდებობა 

 

 2 3 4 

1 კაკულია ციალა ქიმიის  დოქტორი განყოფილების გამგე 

2 უგრეხელიძე 

ვახტანგ 

ბიოლოგიის 

დოქტორი 

უფრ. მეც. თანამშრომელი 

3 სარაჯიშვილი 

ქეთევან 

ქიმიის  დოქტორი მეც.  თანამშრომელი 

4 ჩიმაკაძე ედუარდ  -------- ტექნიკური მუშაკი 
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5 ბეროშვილი გურამ ბაკალავრი ტექნიკური მუშაკი 

 

 

 

     ჰომოგენური კატალიზის განყოფილება. განყოფილების გამგე- ქიმიის  

     დოქტორი, უფრ.  მეც. თანამშრომელი ლილი ჯანიაშვილი 

 გვარი, სახელი სამეცნიერო 

წოდება 

თანამდებობა 

 2 3 4 

1 ჯანიაშვილი ლილი ქიმიის დოქტორი განყოფილების გამგე 

2 მაჭარაშვილი არჩილ ქიმიის  დოქტორი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი 

3 აჩელაშვილი 

ვალერიან 

ქიმიის  დოქტორი მეც.  თანამშრომელი 

4 მცხვეთაძე ლევან -------- მეც.  თანამშრომელი 

5 ყაჩუხაშვილი 

ვლადიმერ 

-------- ტექნიკური მუშაკი 

 

    ინოვაციური ტექნოლოგიების მონიტორინგისა მდგრადი განვითარების 

   განყოფილება.     

   განყოფილების გამგე- ქიმიის  დოქტორი, უფრ.  მეც. თანამშრომელი როინ ჭედია 

 გვარი, სახელი სამეცნიერო 

წოდება 

თანამდებობა 

 

 2 3 4 

1 ჭედია როინ ქიმიის დოქტორი განყოფილების გამგე 

2 ქვარცხავა გიორგი ქიმიის  დოქტორი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი 

3 ნონიკაშვილი ნინო ქიმიის  დოქტორი მეცნ. თანამშრომელი 

4 ქორქია თამარ -------- მეცნ. თანამშრომელი 

5 მჭედლიშვილი 

ირინა 

-------- მეცნ. თანამშრომელი 

 
q.m.d. profesori avTandil qoriZe 

IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

a. qoriZe Bbunebrivi da sinTezuri 
biologiurad aqtiuri 

nivTierebebi 

Tbilisi, 
saqarTvelos 

mecnierebaTa erovnuli 
akademia 

25-27 

Металлоорганическая химия – достижения и проблемы 
A.A. Коридзе 

       В докладе на примере результатов собственных исследований показаны возможности 
металлоорганической химии в области превращений органических соединений. Основой  
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органической химии являются реакции разрыва и образования связей С-Н и С-С, и протеканию именно 
этих реакций в гомогенных условиях уделялось особое внимание. Изучение превращений 
углеводородных субстратов на кластерных карбонилах рутения, осмия, а позднее рения-золота, 
позволило наблюдать интересные примеры активации связей С-Н, С-С и углерод-гетероатом  в 
чрезвычайно мягких условиях, открыть новые перегруппировки и получить новые типы комплексов. 
Этим работам предшествовало установление механизма  внутримолекулярного обмена  СО групп в 
кластерах M3(CO)12 (M=Ru, Os), проблемы, которая в литературе рассматривалась как неразрешимая. 
При  решении этой задачи нами впервые в химии  была применена спектороскопия ЯМР магнитного 
изотопа осмий-187. Другая важная проблема касалась  механизма стабилизации обладающих 
необычно высокой устойчивостью α-ферроценилкарбкатионов и родственных катионных комплексов. 
Здесь нами впервые в химии применена спектроскопия ЯМР железа-57. 
    Исследованные нами на раннем этапе реакции активации связей С-Н и С-С относились к 
стехиометрическим превращениям. Дальнейшие работы направлены на решение задач высокой 
международной значимости:  гомогенное каталитическое дегидрирование алканов и спиртов, с 
получением олефинов и водорода, соответственно. Алканы являются основными компонентами нефти 
и газа, однако в силу химической инертности, их превращение в более полезные соединения на 
гетерогенных катализаторах  требует применения очень жестких условий и не отличается 
селективностью. Поэтому гомогенное каталитическое дегидрирование алканов с образованием 
олефинов  является важнейшей  проблемой металлоорганической химии и катализа, в этой области в 
мире работают выдающиеся химики Нобелевского уровня. Созданные нами недавно иридиевые 
катализаторы нового поколения, т.н. пинцетные бис-фосфиновые комплексы на основе металлоценов, 
проявили беспрецедентную активность в дегидрировании  алканов. Мы также установили роль 
электронных и стерических свойства лигандов в  определении каталитической  активности иридиевых 
комплексов. Вопросам генерирования, хранения и транспортировки водорода в мире уделяется очень 
большое внимание, так как водород рассматривается в качестве энергоносителя будущего. При 
изучении дегидрирования спиртов мы не только открыли высокоэффективные системы для 
генерирования Н2, но также пролили существенный свет на механизм этой реакции.   
Дальнейший прогресс в области металлокомплексного катализа связан с разработкой лигандов нового 
типа, способных осуществлять  "кооперативное" с металлом  участие в катализе. Так, в реакции Н2 с 
катионным пинцетным комплексом рутения  на основе ферроцена, нами обнаружено 
гетеролитическое расщепление Н2 при  низкой температуре, с присоединением атомов Н к атому 
рутения и циклопентадиенильному кольцу пинцетного лиганда. Полученный катионный комплекс 
рассматривается как стабилизированная хелатированным атомом рутения модель ферроцениевого 
иона - "неуловимого" интермедиата реакции электрофильного замещения в ферроцене. 
Еще одной, очень важной областью применения  металлоорганических соединений является 
фармакохимия. Недавно выделенное в следовых количествах из морского организма Echinochalina 
bargibanti вещество As4O3(CH2)3 оказалось эффективным средством против лейкемии. Располагая 
богатым арсеналом синтетических методов металлоорганической химии,  мы провели  дизайн и 
приступили к синтезу полиарса-ферроценовых коньюгатов на основе тетраарсатетраоксаадамантанов 
типа As4O4(CHR)2  (R=H, CH3, C2H5).  Надеемся, что это новое направление также будет развиваться 
успешно и синтезированные  соединения   проявят полезные антираковые  свойства. 
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1 
 

Alexey V. 
Polukeev,

  

Pavel V. 
Petrovskii, 

Alexander S. 
Peregudov,

  

Mariam G. 
Ezernitskaya, 

and Avthandil  
A. Koridze 

 

Dehydrogenation 
of Alcohols by 

Bis(phosphinite) 
Benzene  Based 

and  
Bis(phosphine)  
Ruthenocene 
Based Iridium 

Pincer 
Complexes. 

Organometallics, 
2013 

Organometallics  
32(4) 

 
 
 
 

ACS Publications, 
washington, DC 

20036 
American Chemical 

Society. Imact Factor 
4, 145 

1000−1015 

Dehydrogenation of alcohols by three iridium pincer complexes, IrH(Cl)[2,6-

(tBu2PO)2C6H3]  (1), 

{IrH- (acetone)[2,6-(tBu2PO)2C6H3]}{BF4} (2), and IrH(Cl)[{2,5- 

(tBu2PCH2)2C5H2}Ru(C5H5)] (3), is reported, in both the presence and the 

absence of a sacrificial  hydrogen acceptor.Dehydrogenation of secondary alcohols 

proceeds in a catalytic mode with turnover numbers up to 3420 (85% conversion) 

for acceptorless dehydrogenation of  1-phenylethanol. Primary alcohols are readily 

decarbonylated 

even at room temperature to  give catalytically   inactive 16e  Ir−CO   adducts.  The 

mechanism of this 

transformation was studied in detail, especially for EtOH; new intermediates were 

isolated and characterized. 
oliko lekaSvili  
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I statiis anotacia 

ალუმინის ჰიდროქსიდების ან ალუმინის ოქსიდის არამდგრადი შუალედური ფაზების 

თანდათანობითი გახურებით 1200oC ზევით მიიღება თერმოდინამიკურად სტაბილური α-

Al2O3, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების 

კერამიკების მისაღებად.  დაბალ ტემპერატურაზე ტრანსფორმირებa ganxorcielda α-Al2O3-

ის კრისტალების წინასწარი შეტანiT  სინთეზისis procesSi (პრეკურსორების დაშლის, 

ჰიდროლიზის, გაშრობა-გახურებისა და გამოწვისas) საწყის პრეკურსორებად გამოყენებულ 

იქნა ალუმინის ნიტრატი,  ალუმინის ალკოქსიდები, დამჟანგველები და ორგანულ-

არაორგანული გელების წარმომქნელი ბიფუნქციონალური ნაერთები. დადგენილია, რომ 

ალუმინის ნიტრატისა და შარდოვანას ურთიერთქმედებისას მეტალური ალუმინის 

ფხვნილის დამატებისას ადგილი აქვს ამორფული ალუმინის ოქსიდის წარმოქმნას, 

რომლის გამოწვით ჰაერზე 8000C-ზე (2 სთ) წარმოიქმნება α-Al2O3. ფხვნილებისა და 

მისგან მიღებული კორუნდის ნაკეთობების მიკროსტრუქტურა შესწავლილია ოპტიკური  

და ელექტრონული მასკანირებელი მიკროსკოპებით (Nikon ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, 

Nanolab-7). მიკროსისალე განსაზღვრულია (DUH – 211S) ხელსაწყოზე. სინთეზირებული 

ფხვნილის მარცვლის ზომა დადგენილ იქნა (Analysette 12 Dyna sizer) მეშვეობით.  

ნიმუშების ფაზური ანალიზი ჩატარდა რენტგენულ დიფრაქტომეტრზე ДРОН-3M. 

თერმული ანალიზი (TG-DTG-DSC)  ჩატარებულია ხელსაწყოზე – Setsys Evolution (Setaram Tag 
24). 

 

 
 

2) ucxoeTSi 
d) statiebi 
 

 
akad. doqt., ufr. mec. TanamSromeli, roin Wedia 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

organuli prekursorebis 
gamoyenebiT ultradispersuli 
araorganul naerTebis sinTezi 
da maTi gamoyeneba specialuri 
daniSnulebis masalebis 
(nakeTobebis) misaRebad 

r. Wedia 
 

r. Wedia 
q. sarajiSvili 
T. qorqia 
      

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 
 
 
 
 

1. sxvadasxva funqciuri daniSnulebis keramikuli masalebis ultradispe-
rsiuli fxvnilebis miReba ganxorcielda zol-gel, Tandaleqvis da 
TviTgavrcelebadi reaqciis meTodebiT. sinTezirebulia orTorombuli 
luteciumisa da itriumis aluminatebis (LuAlO3, YalO3) da kuburi struqturis 
naerTebi Lu3Al5O12 da Y3Al5O12. Aamave meTodiT miRebulia monoklinuri struqturis 
Lu4AL2O4 da Lu4Al2O9. Ffxvnilebis Secxoba da konsolidacia ganxorcielda 
naperwklovan-plazmuri sinTezis meTodiT. miRebulia keramikuli sintil-
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atorebis masiuri nimuSebi. MmetalTa nitratebisa da organuli aRmdgenelebis 
gamoyenebiT (TviTgavrcelebadi reaqcia) sinTezirebulia sintilatorebi---
tyviis volframati da itriumis oqsiorTosilikati. Aam naerTebisFfxvnilis 
nawilakebi warmoadgenen firfitebs, romelTa sisqe 25-70 nm-ia, xolo sigrZe 
ramodenime mikrometrs aRwevs. isini siTxeSi advilad qucmacdebian nanozomis 
nawilakebamde. Bboris nitridisa da boris karbidis nanofxvnilebi (60-75 nm) 
miRebulia polimerul-prekursoruli meTodiT polivinilis spirtis, 
amorfuli borisa da misi naerTebisagan 900-1200oC-ze Sesabamisi gelebis 
wyalbadis areSi piroliziT. zol-gel meTodi gamoyenebul iqna wyalSi xsnadi 
polimerebis hidrogelebSi aluminisa da cinkis hidroqsidebis misaRebad. 
Oorganul matricaSi aseve imobilizebul iqna ferocianidebi, romlebsac 
gaaCniaT radionuklidebis ionebis (ceziumi, stronciumi) seleqtiurad 
STanTqmis unari. Aam mimarTulebiT samuSaoebi gagrZeldeba 2014 wels. 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

P560. Targets for High 
Temperature Superco-
nductor Films; (2012-2013) 
samizneebi maRalte-
mperaturuli zega-
mtari firebisaTvis 

USTCU (ustc) e.sanaia r. Wedia, T. kuWuxiZe 
T. arCvaZe, f. Bbasaria, 
n. Kkircxia, g. Ddarsav-
eliZe, i. yuraSvili, v. 
gabunia 

 

Aam etpze ZiriTadad Sesrulebulia grantis farglebSi dagegmili amocanebi. 
damuSavebulia magniumis boridis masiuri nimuSebis miRebis teqnologia, romlebic 
gankuTvnilia lazeruli dasxivebisaTvis da Txeli firebis dasafenad sxvadasxva 
fuZe-Sreze. Aaseve damuSavebulia zegamtari keramikis metaluri prekursoris - 
sammagi Senadnobis (YCu2Ba3) miRebis meTodebi da misgan damzadebulia masiuri 
samizneebi zomiT 27-55 mm. miRebuli Sedegebi moxsenebul iqna q.QizmirSi gamarTul 

kongresze (Advanced Materials World Congress. 16-19 September, 2013, Cesme , Izmir, Turkey). 
Aaseve proeqtis zogierTi Sedegi ganxilul iqneba aSS –Si 2014 wels (E.Sanaia, 
G.Bokuchava, I.Kurashvili, T.Kuchukhidze, A.Mikeladze, R.Chedia. Obatining of Bulk MgB2 Using  Hot Pressing 
Method. 2014 MRS Spring Meeting & Exhibit. April 21-25, 2014, San Francisco, California). 
2 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 გამოყენებითი კვლე-

ვებისათვის სახელ-

მწიფო სამეცნიერო 

გრანტი. AR/325/6-480/12;  

2013-2015ww. 

ადგილობრივი 

ნედლეულის ბაზაზე 

ულტრადისპერსული 

ალუმინის oqsidis 

მიღება და კორუნდის 

კერამიკული ნაკეთ-

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 

fondi 

r. Wedia i. yuraSvili, i. 
jiniyaSvili, T. 
kuWuxiZe, e.sanaia, T. 
arCvaZe, f.Bbasaria, v. 
Ggabunia  



December 24, 2013 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში  – ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ობების დამზადების 

ტექნოლოგიის დამუ-

შავება.   

 I etapze დამუშავებulia საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულიდან (თიხისaგან, meoradi 

aluminisa da misi gadamuSavebis narCenebisagan) ალუმინის ჰიდროქსიდის, nitratis 

da  იზოპროპილატის  მიღების meTodebi. ულტრადისპერსული Al2O3 ფხვნილი  

მიღებulia zol-gel meTodiT, Jangva-aRdgeniTi reaqciiTa da polimer 
prekursoruli meTodebiT. 
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I statiis anotacia 

 

ალუმინის ჰიდროქსიდების ან ალუმინის ოქსიდის არამდგრადი შუალედური ფაზების 

თანდათანობითი გახურებით 1200oC ზევით მიიღება თერმოდინამიკურად სტაბილური α-

Al2O3, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების 

კერამიკების მისაღებად.  დაბალ ტემპერატურაზე ტრანსფორმირებa ganxorcielda α-

Al2O3-ის კრისტალების წინასწარი შეტანiT  სინთეზისis procesSi (პრეკურსორების 

დაშლის, ჰიდროლიზის, გაშრობა-გახურებისა და გამოწვისas) საწყის პრეკურსორებად 

გამოყენებულ იქნა ალუმინის ნიტრატი,  ალუმინის ალკოქსიდები, დამჟანგველები და 

ორგანულ-არაორგანული გელების წარმომქნელი ბიფუნქციონალური ნაერთები. 

დადგენილია, რომ ალუმინის ნიტრატისა და შარდოვანას ურთიერთქმედებისას 

მეტალური ალუმინის ფხვნილის დამატებისას ადგილი აქვს ამორფული ალუმინის 

ოქსიდის წარმოქმნას, რომლის გამოწვით ჰაერზე 8000C-ზე (2 სთ) წარმოიქმნება α-Al2O3. 

ფხვნილებისა და მისგან მიღებული კორუნდის ნაკეთობების მიკროსტრუქტურა 

შესწავლილია ოპტიკური  და ელექტრონული მასკანირებელი მიკროსკოპებით (Nikon 

ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, Nanolab-7). მიკროსისალე განსაზღვრულია (DUH – 211S) 

ხელსაწყოზე. სინთეზირებული ფხვნილის მარცვლის ზომა დადგენილ იქნა (Analysette 12 

Dyna sizer) მეშვეობით.  ნიმუშების ფაზური ანალიზი ჩატარდა რენტგენულ 

დიფრაქტომეტრზე ДРОН-3M. თერმული ანალიზი (TG-DTG-DSC)  ჩატარებულია 
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ხელსაწყოზე – Setsys Evolution (Setaram Tag 24). 
 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

L. Nadaraia, N. 
Jalabadze, R. Che-
dia, L. Khundadze.    
 
 

 

 

 

 

T.Kuchukhidze, 

A.Mikeladze, 

E.Sanaia, 

G.Bokuchava, 

G.Darsavelidze, 

R.Chedia.  

 

 

 

 

 

 

T.Kuchukhidze, 

A.Mikeladze, 

E.Sanaia, 

G.Bokuchava, 

G.Darsavelidze, 

R.Chedia 
 
 
 
 
Kuchukhidze T.V., 
Archuadze T.N., 
Gabunia V.G., 
Kadaria M.A., 
Lekashvili O.I., 

Chedia R.V., 2014. 

 

Production of 
nanopowder and 
bulk aluminate 

ceramic 
scintillators. 

Ceramics 
International, 

2013  

  

Fabrication of 

bulk targets of 

MgB2 with 

stoichiometric 

and nonstoic-

hiometric conte-

nts. Journal of 

Materials 

Science and 

Engineering, B , 

2014, (In press). 
 

 

Fabrication of 

bulk targets of 

MgB2 with stoic-

hiometric and 

nonstoichiometric 

contents 
 
 
 
 
Some Issues of 

Ultradispersive -
aluminum Oxide 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PEER REVIEW-

ED BOOK. 

Advanced 

Materials World 

Congress. 16-19 

September, Izmir, 

Turkey ,2013 
 
 
 

ELSEVIER 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

USA, David 
Publishing 
Company 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cesme Altin 

Yunus -Izmir, 

Turkey 
 
 
 
 
 
 

      
      

    USA, 

NOVA SCIENCE 

8 (p.2207-2214)  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    
 
     4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
2 (p.176-177) 
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Powders of 
Lowtemperature 
Synthesis. (In 

Book: Third Inte -
rnational Cauc-
asian Symposium 
on Polymers & Ad-
vanced Materials. 
In press). 

13 (xelnaweri) 

                             anotaciebi 
1. zol-gel, Tandaleqvis da TviTgavrcelebadi reaqciis meTodebiT 
sinTezirebulia orTorombuli luteciumisa da itriumis aluminatebis (LuAlO3, 

YalO3) da kuburi struqturis naerTebi Lu3Al5O12 da Y3Al5O12 nanofxvnilebi. Aamave 
meTodiT miRebulia monoklinuri struqturis Lu4AL2O4 da Lu4Al2O9. Ffxvnilebis 
Secxoba da konsolidacia ganxorcielda naperwklovan-plazmuri sinTezis 
meTodiT. miRebulia keramikuli sintilatorebis masiuri nimuSebi. Ddadgenilia, 
rom  Y3Al5O12-is Secxobis optimaluri pirobebia 1650oC/3 wT/40 mpa. 

2. magniumis boridis masiuri nimuSebi miRebulia magniumis, magniumis hidridisa 
da boris fxvnilebis sxvadasxva steqiometruli narevebisagan vakuumSi cxeli 
dawnexvis meTodiT. sinTezi ganxorcielda temperaturis TandaTan momatebiT 
20oC-dan 900oC-mde 10-15 wuTis ganmavlobaSi wnevis gazrdiT 50-60 mpa-mde. winaswar 
sinTezirebuli magniumis boridis fxvnilisagan “nedli” nakeTobis miRebiTa da 
Semdgom misi Secxoba-dawnexviT 700-900oC-ze miRebulia nimuSebi, romelTa 
zegamtaruli gadasvlis temperatura 38,5 K–ia.  

3 Tezisia. 

4.  -Al2O3 misaRebad gamoyenebul iqna მოდიფიცირებული polimer-prekursoruli  da 

თვითგანვითარებადი ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია. sawyis prekursorebad gamoyenebul 

iqna ალუმინის ნიტრატი,  ალუმინის alkoqsidebi, damJangvelebi da organul-
araorganuli gelebis warmomqneli bifunqcionaluri naerTebi (glikolebi, 
aminospirtebi, karboqsimJaveebi da sxv). organul-araorganuli gelebi 
miRebulia aluminisa da organuli naerTebis homogenizaciiT 80-2000C da 
miRebuli masis karbonizaciiT sxvadasxva temperaturul reJimiT 300-8000C-ze. 

karbonizaciis Sedegad miiReba Savi fxvnili, romelic ZiriTadad -Al2O3-gan 

Sedgeba. Mmisi gadayvana -Al2O3 ganxorcielda haerze 1180-12000C-ze 2 saaTis 
ganmavlobaSi. sawyis sareaqcio narevSi 3-5% (mas) alfa-modifikaciis aluminis 

oqsidis damatebiT  fazaSi gadasvlis temperatura mcirdeba 120-1500C-iT. 

zol-gel meTodiT amoniumis nitratisagan -Al2O3 miiReba 800-11000C. 
nawilobrivad hidrolizirebuli aluminis izopropoqsidis gelisa da 

Aaluminis nitratis urTierTqmedebiT 400-5000C-ze miRebulia - da -Al2O3 
modifikaciis aluminis oqsidebi, romlebic xasiaTdebian firfitovani 
aRnagobiT. Ffxvnilebi mikrostruqtura Seswavlilia optikuri  da 
eleqtronuli maskanirebeli mikroskopebiT (Nikon ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, 
Nanolab-7). fxvnilis marcvlis zoma dadgenil iqna (Analysette 12 Dyna sizer) 
meSveobiT.  nimuSebis fazuri analizi Catarda rentgenul difraqtometrze 
ДРОН-3M. Termuli analizi (TG-DTG-DSC)  Catarebulia xelsawyoze – Setsys Evolution 
(Setaram Tag 24). 
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           V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
                      1) saqarTveloSi 
# momxsenebeli Mmoxsenebis saTauri Fforumis Catarebis dro 

da saTauri 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

g. qvarcxava 
 
 
 
 
 
T. kuWuxiZe 
 
 
 
 
 

A.Goletiani 
 
 
 

 

 

T.Kuchukhidze 
 

biosorbentebi: Camdinare 
wylebidan qromis ionebis 
mocileba “mwvane meTodiT”. 
 
 
 
 
ultradispersuli aluminis 
oqsidis miRebis perspeqtivebi 
saqarTveloSi  

 

 

 

 

Removal of Heavy Metal Ions 

Wastewaters by Using of Renewable 

Bio Sources of Georgia. Camdinare 
wylebidan mZime metalTa 
ionebis mocileba 
saqarTvelos ganaxlebadi 
bioresursebiT 
 

Obtaining of Ultrafine -alumina for 

Corundum Ceramics. 
Uultradispersuli aluminis 
oqsidi korundis 
keramikisaTvis. 
 

saerTaSoriso samecnie-
ro-praqtikuli konfe-
rencia, ”inovaciuri 
teqnologiebi da Taname-
drove masalebi”. 6-
7ivnisi, 2013, q. quTaisi, 
saqarTvelo. 
 
saerTaSoriso samecnie-
ro-praqtikuli konfe-
rencia, ”inovaciuri 
teqnologiebi da Taname-
drove masalebi”. 6-
7ivnisi, 2013, q. quTaisi, 
saqarTvelo. 

 

 

Third International Caucasian 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials. 1-4 

September, 2013, Tbilisi, 

Georgia. 

 

 

Third International Caucasian 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials. 1-4 

September, 2013, Tbilisi, 

Georgia. 
 
 

   moxsenebaTa anotacia 

narCeni biomasalebis gamoyeneba mZime metalebis ionebiT dabinZurebuli 
wylebis gasasufTaveblad sakmaod perspeqtiulia, radagan biosorbentebis 
fasi sinTezur sorbentebTan SedarebiT mniSvnelovnad dabalia. 
saqarTveloSi arsebuli tyavis warmoebis Camdinare wylebidan qromis 
ionebis Cr(VI,III) mocileba warmoadgens uaRresad aqtualur  problemas. 
naSromSi warmodgenilia merqnis gadamuSavebis narCenebis biosorbentebad 
gamoyenebis SesaZlebloba. Seswavlilia adsorbentis koncentraciis, kont-
aqtis droisa da  pH-is gavlena qromis ionebis mocilebis efeqturobaze. 

2   ultradispersuli aluminis oqsidis miReba SesaZlebelia saqarTvelos 
adgilobrivi resursebidan (aluminis jarTi, alumosilikatebi, tyibulis 

qvanaxSiris nacari). maTi  gadamuSavebiT miRebulia  სამი ძირითადი 

პრეკურსორი ალუმინის ნიტრატი, ალუმინის იზოპროპილატი და სხვადასხვა 

მოდიფიკაციის ალუმინის ჰიდროქსიდები Al2O3.nH2O. მოდიფიცირებული ზოლ-გელ 
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მეთოდისა და თვითგანვითარებადი ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციით   მიღებულია 

სხვადასხვა დისპერსულობის Al2O3   ფხვნილი. maTi mikrostruqtura 
Seswavlilia eleqtronuli maskanirebeli mikroskopiT Nanolab-7.  
fxvnilebis nimuSebis fazuri analizi Catarda rentgenul 
difraqtometrze ДРОН-3M. Termuli analizi (TG-DTG-DSC)  Catarebulia 
xelsawyoze – Setsys Evolution (Setaram Tag 24). 

3 saqarTvelos gaaCnia mravali saxeobis ganaxlebadi bioresursi, 
romlebisgan SesaZlebelia biosorbentebis miReba. Seswavlilia 
foTlovani mcenareebis merqnis gadamuSavebis narCenebis gamoyenebis 
SesaZlebloba wylidan Cr(III) ionebis mosacileblad. biosorbentad 
gamoyenebul iqna mcenaris varjis sxvadasxva nawilebi, aseve nafotebi, 
naxerxi, burbuSela. miRebul fxvnilis modificireba (hidroqsilis jgufis 
acilireba, karboqsilis jgufis eTerifikacia, biomasalis nawilobrivi 
daJangva, aminireba) ganxorcielda cnobili meTodebiT.    
aramodificirebuli biosorbentebis gamoyeneba ufro xelsayrelia da maTi 
miReba sakmaod advilia. 

4 -Al2O3 misaRebad gamoyenebul iqna მოდიფიცირებული polimer-prekursoruli  

da თვითგანვითარებადი ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია. organul-araorganuli 
gelebi miRebulia aluminisa da organuli naerTebis homogenizaciiT 80-
2000C da miRebuli masis karbonizaciiT sxvadasxva temperaturul reJimiT 
300-8000C-ze. karbonizaciis Sedegad miiReba Savi fxvnili, romelic 

ZiriTadad -Al2O3-gan Sedgeba. Mmisi gadayvana -Al2O3 ganxorcielda haerze 

1180-12000C-ze 2 saaTis ganmavlobaSi. sawyis sareaqcio narevSi 3-5% (mas) 

alfa-modifikaciis aluminis oqsidis damatebiT  fazaSi gadasvlis 
temperatura mcirdeba 120-1500C-iT. zol-gel meTodiT amoniumis 

nitratisagan -Al2O3 miiReba 800-11000C. nawilobrivad hidrolizirebuli 
aluminis izopropoqsidis gelisa da Aaluminis nitratis urTierTqmedebiT 

400-5000C-ze miRebulia - da -Al2O3 modifikaciis aluminis oqsidebi, 
romlebic xasiaTdebian firfitovani aRnagobiT. 

     
                             2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli Mmoxsenebis saTauri Fforumis Catarebis 
dro da adgili 

1 T. kuWuxiZe Fabrication of bulk targets of MgB2 

with stoichiometric and nonstoichiom-

etric contents 
 

Advanced Materials World 

Congress. 16-19 

seqtemberi, 2013, 
izmiri, TurqeTi 

M                        moxsenebis anotacia 

 magniumis boridis masiuri nimuSebi miRebulia magniumis, magniumis hidridisa 
da boris fxvnilebis sxvadasxva steqiometruli narevebisagan vakuumSi cxeli 
dawnexvis meTodiT. sinTezi ganxorcielda temperaturis TandaTan momatebiT 
20oC-dan 900oC-mde 10-15 wuTis ganmavlobaSi wnevis gazrdiT 50-60 mpa-mde. 
winaswar sinTezirebuli magniumis boridis fxvnilisagan “nedli” nakeTobis 
miRebiTa da Semdgom misi Secxoba-dawnexviT 700-900oC-ze miRebulia nimuSebi, 
romelTa zegamtaruli gadasvlis temperatura 38,5 K–ia.  
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გამოთვლითი ფიზიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. დირექტორი: ფიზ. მათ. 

მეცნიერებათა დოქტორი, ემერიტუს პროფესორი, რევაზ ზარიძე,  

დირექტორის მოადგილე: ფიზ.მათ. მეცნ. დოქტორი, დავით კაკულია 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

1. რევაზ ზარიძე                                    

2. დავით კაკულია                                 

3. გია საფარიშვილი                               

4. კოტე ყვავაძე                                       

5. ლაზარე ბერძენიშვილი                      

6. ლევან შოშიაშვილი                             

7. გურამ კუჭავა                                      

8. ვასილ ტაბატაძე                                  

9.  მიხეილ პრიშვინი                              

10.  ივანე პეტოევი    

                                

დოქტორანტები: 

11.  ლალი ბიბილაშვილი                         

12.  ვერიკო ჯელაძე                                  

13.  ალექსანდრე კოჭლაშვილი                

14.  ნიკა სოფრომაძე                                

15.  აკაკი ლომია                                      

 

სტუდენტები – მაგისტრანტები: 

16.  მარიამ წვერავა                                 

17.   ნინო ყვავაძე                                      

18.  ვახტანგი ბარბაქაძე                            

19.  ბექა ფონიავა                ბაკალავრი        
 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 

„RF dasxivebisa da 
eleqtromagnituri 

dabinZurebis 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

 
Mmixeil priSvini 

mixeil priSvini 
revaz zariZe 
lali bibilaSvili 

http://www.laetsu.org/Zaridze.htm
http://www.laetsu.org/Kakulia.htm
http://www.laetsu.org/Saparishvili.htm
http://www.laetsu.org/Berdzenishvili.htm
http://www.laetsu.org/Shoshiashvili.htm
http://www.laetsu.org/Tabatadze.htm
http://www.laetsu.org/Prishvin.htm
http://www.laetsu.org/Petoev.htm
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Seswavla“ 

granti - # 30/09 

veriko jelaZe 
vasili tabataZe 
beqa foniava 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტის I ეტაპის შედეგები: 

1. რიცხვითი მოდელების მომზადება გამოთვლების ჩასატარებლად. მოიცავს ადამიანის 3D 

დისკრეტული მოდელების დამუშავებას და ანტენების დაყენებას დასხივებისათვის. 

(რუსთაველის ფონდს გადაეცა: პროგრამა MyFDTD  ადამიანის დისკრეტული მოდელების 

დასამუშავებლად). 

2. RF ზემოქმედების მოდელირება ქალისა და ბავშვის მოდელებისათვის 300, 450, 900, 1450, 

1900, 2450, 3700 მჰც სიხშირეებზე, პენეს მოდელის გამოყენებით. მოიცავს  FDTDLAb 

პროგრამული პაკეტის გამოყენებით  SAR-ის განაწილებისა და ტემპერატურის მატების 

დათვლა 300, 450, 900, 1450, 1900, 2450, 3700 მჰც სიხშირეებზე, ქალისა და ბავშვის 

მოდელებისათვის. (რუსთაველის ფონდს გადაეცა: FDTDLab პროგრამული პაკეტი  

ელექტრომაგნიტური დასხივების სიმულაციისთვის, ვერსია 1.) 

 
II proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

  

კიბოს მკურნალობა 

ნანონაწილაკების 

გამოყენებით: 

ჰიპერთერმიის 

შესწავლა უჯრედის 

დონეზე.  

გრანტი #დ-13/21 

 
SoTa rusTavelis 

erovnuli 
samecniero fondi ლევან 

შოშიაშვილი 

ლევან შოშიაშვილი 

დავით კაკულია 

კახაბერ 

თავზარაშვილი 

კოკი ლომია 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტის I ეტაპის შედეგები: 

1. პროგრამული პაკეტი EMagRE(ElectroMagnetic Research Environment) Seqmna.  
Seqmnilia programuli paketis pirveladi beta versia romelic moicavs: 1) 
geometriis editori. 2)monacemTa Setanis moduli. Temperaturis, temperaturis 
nazrdis, siTburi nakadebis vizualizaciis moduli.  

2. siTbogadacemis procesis modelireba. Seqmnilia programuli kodi beta 
versia, romelic aRwers siTbogadacemas gamoyenebulia furies klasikuri 
modeli, kataneos da Cenis modelebi romlebic aRweren process mikro/nano 
manZilebze.  
rusTavelis fonds gadaeca programa da programuli kodebi da Cabarda 
wliuri angariSi. 
mzaddeba statia “Program Suit for Heat exchange modeling on Macro and Micro Scales” 

 
IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
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g) krebulebi 
d) statiebi 
2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 I. M. Petoev,  
V. A. Tabatadze,  

R. S. Zaridze 

“The Method of Auxiliary 
Sources Applied to 

Problems of 
Electromagnetic Wave 
Diffraction by Certain 

Metal–Dielectric 
Structures”,  Journal of 

Communications 
Technology and 

Electronics, Vol. 58 

 
 

No. 5 

 

 Moscow, Russia 

 
 

pp. 404-416. 

   Abstract - The method of auxiliary sources is applied to solve problems of electromagnetic wave 
diffraction by certain metal–dielectric structures that are finite 3D periodic lattices embedded in 
an ordinary dielectric. On the basis of the structures under study, the possibilities of designing 
antenna devices with a desired pattern and the rotating polarization are considered. A software 
packet is developed for computer simulation of such structures. The software is oriented to 
performing the corresponding computational experiments. 
 

2 I. M. Petoev,  
V. A. Tabatadze,  

R. S. Zaridze 

The Double and Triple 
Resonances 

Investigation for the 
“Cassini” Lattice Into 

the Dielectric”, Journal 
of Applied 

Electromagnetism (JAE) 

 
accepted for 
publication 

 

Athens, Greece 

 
 

18 

 Abstract - The double and triple resonance effects for the certain metal – dielectric structure are 
studied. The structure represents the three dimensional periodic “Cassini” lattice inside of the 
usual dielectric with the finite sizes. The lattice element is a conductor wire with small electrical 
radius and with the form of the Cassini oval. Such structures have the interesting resonance 
properties in the wide frequency range, which makes it possible to present them as the complex 
materials. The program package was created and it gives the ability to study resonance properties 
of these structures. In the developed program package it is possible to change the parameters of 
the studied structure making advantage of numerical experiments. 

 

3 I.M. Petoev,  
V.A. Tabatadze,  

D.G. Kakulia,  
R. S. Zaridze 

"Применение метода 
вспомогательных 

источников к тонким 
пластинам и 
незамкнутым 

поверхностям", Journal 
of Communications 

Technology and 
Electronics 

 
 

Submited for 
publication 

 

    Moscow, Russia 
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 Абстракт – Представлены результаты исследования эффективности Метода Вспомогательных 
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Источников (МВИ) применительно к задачам дифракции электромагнитной волны на бесконечно 

тонких идеально проводящих незамкнутых поверхностях. Рассматриваются случаи плоской, 

гофрированной, полусферической и полуоткрытой поверхностей. Обсуждаются детали численной 

реализации данной проблемы. Применение МВИ в некоторых резонансных случаях позволяет 

учитывать разницу между токами, возбужденными на разных сторонах незамкнутой проводящей 

поверхности. Приводится сравнение численных результатов полученных при помощи МВИ и 

Метода Моментов (ММ). Показано преимущество МВИ, а также ее эффективность и достоверность 

при моделировании подобных задач, что подтверждается сравнением некоторых численных 

результатов с результатами реального эксперимента. 

 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

 
V. Jeladze 

"Blood Perfusion Model for the Pennes Bio-
Heat Equation", BIOEM - 2013 

June 10 - 14, 2013. Thessaloniki, 
Greece. 

 Abstract - A novel numerical model to simulate thermal response of human body tissues exposed to 

RF energy is presented in this paper. It is based on the new algorithm for construction of realistic blood 

vessel network, new model of blood flow velocity distribution and an approach to solve bio-heat 

equation in tissue with variable and initially unknown blood temperature distribution.  

The obtained results show relative difference between new and conventional models. The future plans 

involve the blood perfusion study for the whole body exposure. 
2 
 

 
L. Bibilashvili 

"Detailed study of EM exposure simulation", 
BIOEM - 2013 

June 10 - 14, 2013. Thessaloniki, 
Greece. 

 Abstract– After completing the research in terms of MMF II project, it appeared that the understanding 
of the EM exposure simulation problem is not complete. Some additional aspects such as the presence 
of a hand, and antenna matching have to be considered. The reactive field in the close vicinity of the 
head depends on the antenna matching with open space. This paper contains comparison of EM 
simulation results for a human head model only and a head model with a hand, holding the handset. 

3  
R.S Zaridze 

''The Method of Auxiliary Sources for antenna 
synthesis problems", DIPED-2013 

September 23-26, 2013. Lviv, 
Ukraine 

 Abstract - Based on the Method of Auxiliary Sources (MAS) by means of the scattered field singularities 
localization antenna synthesis with given pattern directivity is considered.  
The antenna synthesis problem has ambiguous solution, because the same pattern at the same 
frequency could get with the different current distribution on certain antenna surface. But there exist 
unique optimal current distribution in order to get efficiently given pattern. It could be realised with 
minimal value of: the: currents, reactive near field and the best matched antenna to radiation. Optimal 
currents distribution is related to the desire pattern’s scattered field singularities.  

4  
V. Jeladze 

"Human Exposure Simulation in Big 
Scenarios using MAS ", DIPED-2013 

September 23-26, 2013. Lviv, 
Ukraine 

 Abstract - A solution approach to the diffraction problem for human body inside of a semi-open 
geometry is described in this paper. 

5  
L. Bibilashvili 

"Comparative Analysis of Exposure 
Simulation Result for a Man, Woman and 

Child Models ", DIPED-2013 

September 23-26, 2013. Lviv, 
Ukraine 

 Abstract - The objective of this paper is to provide comparative analysis of EM exposure simulations for 
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a man, woman and child models from virtual family. Our aim is to determine and compare peak values 
of SAR and temperature rise for child human model and compare them to results for the adult human 
models. 

6 
 

 
N. Kvavadze 

”VLF propagation study in low Ionosphere”, 
DIPED-2013 

September 23-26, 2013. Lviv, 
Ukraine 

 Abstract - This article provides insight about signal amplitude variations of VLF electromagnetic waves 
by observing 10 communications radio stations at the same time. The amplitude variations of received 

VLF signals were compared with Solar flux number, geomagnetic KP-index and Earthquake data. The 
issues addressed include analysis of ionosphere parameters gathered for different geographical regions. 

The article especially reflects ongoing research within the Tbilisi State University Ionosphere 
Observatory. 

7  
N. Kvavadze 

 

“Development of the Strong Motion 
Accelerometers and VLF Electromagnetic 
Detectors Network creation in Georgia”, 

September 23-26, 2013. Lviv, 
Ukraine 

 Abstract – This article provides insight about development creating and implantation of strong motion 
accelerometer and VLF electromagnetic detectors network for investigation of seismic activities in 

different geographical regions of Georgia, the state and physical characteristics of low ionosphere. The 
obtained data will be automatically transferred and collected in data centre in Tbilisi State University. 

8  
R. Zaridze 

 

"Human EM Exposure study for some big 
scenarios",  

Globe SPACE- 2014 

3rd -6th March, 2014. Tel-Aviv, 
Israel  

submitted for presentation  

 Abstract – The motivation of this paper is to study the influence of the background EM field (at 

wireless connection frequencies) on the human body. We have investigated the EM field’s distribution in 

the closed, semi-open and open geometries with the presence of the human model. We studied the EM 

wave field’s nature for some big scenarios considering interaction with an object like a human body. 

Besides, we have an interest in dependence of the radiated pattern on the user’s position, mobile position 

and window location for the studied geometry. We consider several cases with different positions of the 

EM source, and different transparency coefficients for the surfaces of the semi-closed geometries. A 

special attention in the paper is paid to the modeling methodology of surface transparency variations. An 

algorithm based on MAS method applied to the semi-open geometries is described in this paper. Because 

of resonance phenomena on some frequency and surface transparency the strength of the standing EM 

field becomes extremely high and this is the cause of the high SAR values. Results of calculations are 

presented in the paper mainly for different wireless connections frequencies.  

moxsenebaTa anotaciebi 
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1. I. M. Petoev, V. A. Tabatadze, R. S. Zaridze, “The Method of Auxiliary Sources Applied to 
Problems of Electromagnetic Wave Diffraction by Certain Metal–Dielectric Structures”. Journal 
of Communications Technology and Electronics, Vol. 58, No. 5, 2013, pp. 404-416. 

2. I. M. Petoev, V. A. Tabatadze, R. S. Zaridze, “The Double and Triple Resonances Investigation for 
the “Cassini” Lattice into the Dielectric”. Journal of Applied Electromagnetism (JAE), 2013, 
accepted for publication. 

3. V. Jeladze, M. Prishvin, L. Bibilashvili, R. Zaridze, "Blood Perfusion Model for the Pennes Bio-
Heat Equation", Joint Meeting of the Bio Electromagnetics Society and the European Bio 
Electromagnetics Association, BIOEM - 2013, June 10 - 14, 2013. Thessaloniki, Greece. p. 35 

4. L. Bibilashvili, M. Prishvin, V. Jeladze, R. Zaridze, "Detailed study of EM exposure 
simulation", Joint Meeting of The Bio Electromagnetics Society and the European Bio 
Electromagnetics Association BIOEM - 2013, June 10 - 14, 2013. Thessaloniki, Greece. p. 36 
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5. V. Jeladze, V. Tabatadze, M. Prishvin, L. Bibilashvili, R. Zaridze, "Human Exposure Simulation in 

Big Scenarios using MAS". Proceedings of XVIII-th International Seminar/Workshop on Direct 
and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2013), September 
23-26, 2013, Lviv, Ukraine. pp. 187-192 

6. L. Bibilashvili, M. Prishvin, V. Jeladze,  R. Zaridze, "Comparative Analysis of Exposure Simulation 
Result for a Man, Woman and Child Models". Proceedings of XVIII-th International 
Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave 
Theory (DIPED-2013), September 23-26, 2013, Lviv, Ukraine. pp. 193-196 

7. R.S Zaridze, I.M. Petoev, V.A. Tabatadze, B.V. Poniava, ''The Method of Auxiliary Sources for 
antenna synthesis problems". Proceedings of XVIII-th International Seminar/Workshop on 
Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2013), 
September 23-26, 2012, Lviv, Ukraine. pp. 13-19 

8. N. Kvavadze, K. Kvavadze, ”VLF propagation study in low Ionosphere”. Proceedings of XVIII-th 
International Seminar-Workshop Direct and Inverse problems of electromagnetic and acoustic 
wave theory (DIPED-2013), Lvov, 2013, pp. 201-205 

9. N. Kvavadze, N. Tsereteli, K. Kvavadze, “Development of the Strong Motion Accelerometers and 
VLF Electromagnetic Detectors Network creation in Georgia”, Proceedings of XVIII-th 
International Seminar-Workshop Direct and Inverse problems of electromagnetic and acoustic 
wave theory (DIPED-2013), Lvov, 2013, pp. 197-201. 

10. I.M. Petoev, V.A. Tabatadze, D.G. Kakulia, R. S. Zaridze, "Применение метода 
вспомогательных источников к тонким пластинам и незамкнутым поверхностям". 
2013. Journal of Communications Technology and Electronics, Submitted for publication 

11. V. Jeladze, V. Tabatadze, M. Prishvin, L. Bibilashvili, R. Zaridze, "Human EM Exposure study for 
some big scenarios", 2014 Global Symposium on EMC, Safety and Product Compliance 
Engineering (GlobeSPACE’2014), Tel-Aviv, Israel, on 3rd -6th March, 2014. Submitted for 
Presentation. 
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გენეტიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 

I.2. samecniero erTeulis xelmZRvanelი:  

prof. Teimuraz leJava. 
 
I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
institutis sabWos wevrebi:  
prof r. SaqariSvili, prof. T. aglaZe, prof. T. aglaZe, b.m.d. n. 
baraTaSvili, T. TevzaZe, prof. i. beraZe, prof. m. rogava, prof. j. 
monaseliZe, prof. o. xarZeiSvili, prof. T. joxaZe, m.m.d. l. margvelaSvili, 

b.d. n. სigua. 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

Ggenomis koreqcia 
nanopeptidebiT da 
metalis ione- biT, 
rogorc 
hipertrofuli 
kardiomiopaTiis 
prevenciisa da misi 
ganviTarebis 
SeferxebisaTvis   

Ukrainis 
samecniero-
teqnikuri centri, 
saqarTvelos SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondis 
TanadafinansebiT  

Tamar buaZe – 
biologiis 
doqtori 

1. T.leJava (mene-
jeri) 
2.T.buaZe 
3.M.gaioziSvili 
4.m.rogava 
5.j.monaseliZe 
6.T.joxaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

kvlevebi mimdinareobda sagranto proeqtis etapebis Sesabamisad. Catarebulia 
hipertrofuli kardiomiopaTiiT (hkm) daavadebulTa genealogiuri kvleva, 
dadgenilia ojaxuri formebis sixSire. Seswavlilia hkm-Ti daavadebulebisa da 
maTi pirveli rigis naTesavebis ZiriTadi funqciuri genomuri maxasiaTeblebis 
cvalebadoba. Ggamovlenilia genomuri arastabilurobis maRali done (qromosomuli 
aberaciebis testis mixedviT) rogorc pacientebSi, ise maT naTesavebSi. naCvenebia 
qromatinis mdgomareobis cvalebadoba Termuli lRvobis mrudebis mixedviT. 
Seswavlilia peptiduri bioregulatorebis epitalonis, vilonisa da livegenis 
makoregirebeli moqmedeba orive sakvlev jgufSi. Analizis Sedegad aRmoCnda, rom 
epitaloni da livageni avlenen gamoxatul proteqtorul moqmedebas orive jgufis 
individebSi – aaxloeben Secvlil genomur parametrebs janmrTeli individebis 
Sesabamis sakntrolo maCveneblebTan.      
2 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

 statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

T.joxaZe, 
T.buaZe,q.ruba-
novi, e.qiria, 
T.leJava. 
 
 
 
 
 
T.leJava, 
T.joxaZe, 
j.monase-liZe, 
T.buaZe, 
m.rogava 

Ggenomis arasta- 
biluroba fil-
tvis tuberku-
lozisas mkur-
nalobamde da 
mkurnalobis 
Semdeg (rus.) 
Georgian Med News 
 
Ggenomis fun-
qciuri regu-
lacia pepti-
duri biore-
gulatorebiT 
hipertrofuli 
kardiomiopaTiis 
dros (rus.) 
Georgian Med News 

11,224 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,225 (in pres.) 

Tbilisi-niu-

iorki 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi-niu-

iorki 2013 

77-81 (5 gv.) 

Aanotaciebi 
1. Catarebulia genomuri parametrebis cvalebadobis SedarebiTi kvleva 
tuberkulozis sensitiuri formiT pirveladad daavadebul individTa 
ujredebSi mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg da am cvalebadobis 
koreqciis SesaZleblobis Seswavla antistresuli peptiduri bioregulatoriT 
– epitaloniT. naCvenebia, rom tuberkuloziT daavadebuli pacientebis 
intaqturi kulturebisaTvis mkurnalobamde damaxasiaTebelia  qromosomaTa 
struqturuli aberaciebis Semcveli ujredebis sarwmunod maRali sixSire, rac 
ufro naklebi xarisxiT, magram mainc SenarCunebulia mkurnalobis Semdegac. K 
Eepitaloni avlens gamoxatul damcvelobiT efeqts qromosomuli aberaciebis 
testis mixedviT mkurnalobis Semdeg.  

tuberkuloziT daavadebulebisaTvis damaxasiaTebeli qromosomaTa 
fragilurobis maRali sixSire SenarCunebuli iyo peptiduri bioregulatoris 
zemoqmedebis dros orive SemTxvevaSi – mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg. 
gamoTqmulia varaudi, rom gamovlenili kanonzomierebebi SesaZloa 
korelaciaSi iyo filtvis tuberkuloziT ganmeorebiT avadobis xSir 
SemTxvevebTan.  

2. Seswavlilia hkm-Ti daavadebulebisa da maTi pirveli rigis naTesavebis 
ZiriTadi funqciuri genomuri maxasiaTeblebis cvalebadoba. Ggamovlenilia 
genomuri arastabilurobis maRali done (qromosomuli aberaciebis testis 
mixedviT) rogorc pacientebSi, ise maT naTesavebSi. Seswavlilia peptiduri 
bioregulatorebis epitalonis, vilonisa da livagenis makoregirebeli 
moqmedeba orive sakvlev jgufSi. Analizis Sedegad aRmoCnda, rom epitaloni da 
livageni avlenen gamoxatul proteqtorul moqmedebas orive jgufis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24323970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24323970
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individebSi – aaxloeben Secvlil genomur parametrebs janmrTeli individebis 
Sesabamis sakntrolo maCveneblebTan 
 

 
 

2) ucxoeTSi 
statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

Gigineishvili  

D, Shakarishvili 

R. 
 
 
 
 
 
 
 

Lezhava T., 

Jokhadze T., 

Gaiozishvili M., 

Monaselidze J. 
 
 

Primary brain 

tumour 

epidemiology in 

Georgia: first-year 

results of a 

population-based 

study. 

 J Neurooncol 

 

 
J. Age and Ageing 
 

 
 

 

.  112-(2)-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
In press. 

 

 

New York : Springer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

241-246 (6 გვ)  
 
 
 
 
 
 
 

 

აnotaciebi 

1. 

A population-based cohort study was initiated in Georgia in March 2009 to collect epidemiologic data of 
malignant and non-malignant primary brain tumours. During the first year, 473 incident cases were identified. 

For a population of 4.3 million, the annual incidence rate was 10.25 per 100,000 inhabitants, age-standardized to 
the year 2000 US population. Non-malignant tumours constituted about 66 % of all tumours. Males accounted 
for 40 % and females for 60 % of the cases. Crude incidence rates by histology were highest for meningiomas 
(2.92/100,000), pituitary adenoma (1.16/100,000) and glioblastomas (0.64/100,000), which was in agreement 

with the frequency of reported histology: meningiomas--45.2 %, pituitary adenoma--18.0 % and glioblastomas--
9.9 %. The age-standardized incidence rates were higher among females than males for all primary brain tumours 

(11.05 vs. 8.44/100,000) as well as for individual histologies except for glioblastoma and several other 
neuroepithelial tumours. Some differences compared with 2004-2005 Central Brain Tumor Registry of the United 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334672
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States data may be explained by a higher percentage of unclassified tumours (37 %) in our study. We suggest 

further studies to clarify the nature of this discrepancy. 

2. 
Peptide bioregulator - Cortagen (Ala-Glu-Asp-Pro) in humans demonstrated a pronounced therapeutic effect upon the 

structural and functional recovery of the damaged peripheral nerve tissue. The synthetic peptide Cortagen was obtained by 

directed synthesis based on amino acid analysis of natural brain cortex peptide preparation Cortexin  

The effect of synthetic peptide bioregulator Cortagen on total, constitutive (pericentromeric, nucleolus organizer 
regions (NOR) heterochromatin and facultative (transcriptionally inactive euchromatn) heterochromatin of 
cultivated lymphocytes from individuals at the age of 80 and over have been studied. 
We show that peptide bioregulator Cortagen: 1) Induces  unrolling deheterochromatinisation (decondensation) of total 

heterochromatin; 2) Activates synthetic processes of ribosomal genes as a result of deheterochromatinisation of satellite stalks 

of acrocentric chromosomes; 3) Does not induce deheterochromatinisation of pericentromeric structural heterochromatin; 4) 

Released genes repressed due to the condensation of euchromatic regions  forming facultative  heterochromatin. 

Our data is important as it provides new information on the remodeling effects of facultative heterochromatin induced by 

peptide bioregulator Cortagen in aging and aging pathologies, and may lead to the development of a therapeutic treatment.  
 
 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 
 ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

 

 

 

 
  2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თეიმურაზ ლეჟავა 
 

 

 

 

 

Submitted Symposia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

თეიმურაზ ლეჟავა 

(სიმპოზიუმის 

ორგანიზატორი–Convenor და 
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Teimuraz leJava 

(მომხსენებელი) 

 

 

1. Chromatin changes by 

heavy metals in aging 

გამოქვეყნდა ჟურნალ  – The 

Journal of Nutrition, Health and 

Aging (INHA), 17,1,S196,2013 

 

 
3 rdWorld Congress of Cell Science  
and Stem Cell research - 
“Epigenetic regulation of function  

of aged chromatin” გამოქვეყნდა 

ჟურნალ   - Journal Cell Science 

and Therapy,4,4,71,2013 
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20-22 November, 
Baltimor,  USA 

ანოტაცია 

1.Seswavlili iyo mokle peptiduri bioregulatorebis : ტეტრაპეპტიდების ( Ala-Glu-

Asp-Gly – (Epitalon), Lys-Glu-Asp-Ala – (Livagen), Lys-Glu-Asp-Pro (Prostomax) და  დიპეპტიდის Lys-Glu 

(Vilon) მოქმედება დაბერებულ ინდივიდთა ქრომატინზე.ბიორეგულატორებმა მოახდინეს 

საერთოჰეტეროქრომატინის დეჰეტეროქრომატინიზაცია,ფაკულტატურ ჰეტეროქრომატინში 

ინაქტივირებულ გენთა გამონთავისუფლება რაც მნიშვნელოვანია მედიცინისათვის. 

2.   შევისწავლეთ ჰეტეროცჰრომატინის დონე და mokle peptiduri bioregulatorebis : 

ტეტრაპეპტიდების ( Ala-Glu-Asp-Gly – (Epitalon), Lys-Glu-Asp-Ala – (Livagen), Lys-Glu-Asp-Pro 

(Prostomax) და  დიპეპტიდის Lys-Glu (Vilon) მოქმედება დაბერებულ ინდივიდთა ქრომატინზე. 

დადგინდა, რომ 1.ჰეტეროქჰრომატინიზაცია არის დაბერების ძირიტადი ფაქტორი და რომ 2. 

ბიორეგულატორები ახდენენ ქრომატინის სხვადასხვა უბნების სელექციურ 

დეჰეტეროქრომატინიზაციას. 

3.ASeswavlilia heterocqromatinizaciis – epigenetikur (hipoacetilirebisa               
      da hipermeTilirebis) procesTa mimdinareoba qromatinSi 80 wels da  meti  
       asakis mqone individTa limfocitarul kulturebSi. miRebulma Sedegebma  
      aCvena, rom eu- da hetroqromatini (konstituciuri  
      fakultaturi,birTvakmaorganizebeli) asakTan dakavSirebiT ganicdis  
      progresul heteroqromatinizacias 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

 

SecvliliGgenomuri 
maxasiaTeblebis Seswavla 
daberebisas da maTi 
koreqcia 
bioregulatorebiT 

Pprof. T.leJava 
 
 
 
 

 

1 .T.joxaZe 
2. T.buaZe, 
3. m.gaioziSvili. 
4. n.baraTaSvili 
5. m.menabde 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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Seswavlil iqna xandazmul individTa (80 wlisa da metis) genomis ZiriTadi 
funqciuri parametrebis: qromosomaTa-raodenobriv-struqturuli darRvevebis 
sixSire, aqtiur birTvakis organizatorTa sixsire (ribosomuli genebis 
aqtivobis done), somaturi rekombinaciis sixSire (Svileul qromatidTaSorisi 
gacvlebis testis mixedviT), totaluri qromatinis mdgomareobis cvalebadoba 
(skanirebadi mikrokalorimatriis gamoyenebiT) da am parametrebze 
antistresuli peptiduri bioregulatorebis (epitaloni, bronqogeni, kartageni) 
da metalis (kobaltis) ionebis gavlena. gamoyenebuli iyo xandazmul individTa 
kulturaluri ujredebi.  Kkvlevis Sedegebma aCvena, rom xandazmuli 
individebis ujredebi cvalebadobas avlenen yvela Seswavlili parametris 
mixedviT, rac qromatinis progresul heteroqromatinizaciaze, da Sesabamisad 
garkveul genTa inaqtivaciaze miuTeTebs.  Seswavlili peptiduri 
bioregulatorebis moqmedeba iwvevs sapirispiro efeqts. kerZod, adgili aqvs 
totaluri kondensirebuli qromatinis dahateroqromatinizacias, rac 
gamoixateba Seswavlili genomuri maxasiaTeblebis normalizaciaSi. 

2 

samuSaos dasaxeleba 
 

samuSaos xelmZRvaneli 
 

samuSaos Semsruleblebi 

paTologiaTa genetikuri 
safuZvlebi 

  

prof. T.leJava 
  

1 .T.joxaZe 
2. T.buaZe, 
3. m.gaioziSvili. 
4. n.baraTaSvili 
5. m.menabde 
6. q.rubanovi (magist- 
  ranti 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

Catarebulia genomuri parametrebis cvalebadobis SedarebiTi kvleva 
tuberkulozis sensitiuri formiT pirveladad daavadebul individTa 
ujredebSi mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg. da am cvalebadobis 
koreqciis SesaZleblobis Seswavla antistresuli peptiduri bioregulatoriT 
– epitaloniT. Kkvlevebi tardeboda filtvis tuberkuloziT daavadebuli 
pacientebis xanmokle mitogen-stimulirebuli limfocitur kulturaTa 
ujredebze mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg; genomis stabilurobis 
donis indikators warmoadgenda qromosomaTa struqturul-raodenobrivi 
aberaciebisa da fragiluri saitebis sixSire. naCvenebia, rom tuberkuloziT 
daavadebuli pacientebis intaqturi kulturebisaTvis mkurnalobamde 
damaxasiaTebelia  qromosomaTa struqturuli aberaciebis Semcveli ujredebis 
sarwmunod maRali sixSire, rac ufro naklebi xarisxiT, magram mainc 
SenarCunebulia mkurnalobis Semdegac. K 
Eepitaloni avlens gamoxatul damcvelobiT efeqts qromosomuli aberaciebis 
testis mixedviT mkurnalobis Semdeg – aqveiTebs aberantuli ujredebis 
rogorc zogad jamur maCvenebels, ise maCvenebels TiToeuli individis 
mixedviTac.  

QqromosomaTa fragiluri saitebis Semcveli ujredebis Semcveloba 
maRali sixSiriT aRemateboda sakontrolo jgufis janmrTeli individebis 
maCvenebels. qromosomaTa fragilurobis maRali sixSire SenarCunebuli iyo 
peptiduri bioregulatoris zemoqmedebis drosac orive SemTxvevaSi – 
mkurnalobamde da mkurnalobis Semdeg. gamoTqmulia varaudi, rom gamovlenili 
kanonzomierebebi SesaZloa korelaciaSi iyo filtvis tuberkuloziT 
ganmeorebiT avadobis xSir SemTxvevebTan.  
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naxevargamtarTa fizikis samecniero-kvleviTi instituti 

I.  2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli - SoTa 
mirianaSvili 

 
I.    3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

 
1. Tengiz qamuSaZe   - ganyof. gamge 
2. nanuli rTveliaSvili  - mT. mecn. TanamSr. 
3. anzor berZeniSvili  - uf. mecn. TanamSr. 
4. zurab razmaZe    - uf. mecn. TanamSr. 
5. qeTevan edilaSvili  - mecn. TanamSromeli 
6. rusudan SalamberiZe  - mecn. TanamSromeli 
7. endi TumaniSvili   - mecn. TanamSromeli 
8. maia SarvaSiZe    - ganyof. gamge 
9. Tamaz buTxuzi   - mT. mecn. TanamSr. 

10. Tamar xuლordava   - uf. mecn. TanamSr. 
11. nodar gafiSvili   - uf. mecn. TanamSr. 
12. eka kekeliZe    - uf. mecn. TanamSr. 

13. lia trapaiZe    - uf. mecn. TanamSr. (FullBright-ის 

სტიპენდიის ფარგლებში იმყოფება აშშ-ში) 
14. lia afciauri   - uf. mecn. TanamSr. 
15. omar davaraSvili   - ganyof. gamge 
16. megi enuqiSvili   - uf. mecn. TanamSr. 
17. larisa biCkova   - uf. mecn. TanamSr. 
18. badri xvitia    - ganyof. gamge 
19. solomon maWavariani  - uf. mecn. TanamSr. 
20. giorgi brailovski  - mecn. TanamSromeli 
21. hanri WaWua    - mecn. TanamSromeli 
22. vasil SveliZe   - jgufis xelmZ. 
23. mixeil elizbaraSvili  - uf. mecn. TanamSr. 
24. guram togoniZe   - mecn. TanamSromeli 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

mzis batareebis 
maRalefeqturi 

ZnMnTeO masalis 
miReba ZnMnTe-is 

bazaze 
 

ar finansdeba maia SarvaSiZe 1. Tamaz buTxuzi  
2. Tamar xulordava  
3. nodar gafiSvili  
4. eka kekeliZe  
5. lia trapaiZe  
6. lia afciauri  
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
rske meTodis gamoyenebiT ZnMnTe-is nimuSebze ZnMnTeO-s fenebis misaRebad CavatareT 

eqsperimentebi.  
rske danadgarSi moTavsebamde ZnMnTe-is nimuSze ganxorcielda testireba. gamovikvlieT 

ZnMnTe-ze mzis gamosxivebis simulatoris dasxivebis Sedegebi. testirebam aCvena, rom 
dasxiveba ZnMnTe-is nimuSSi Zabvis warmoqmnas ar iwvevs.  

testirebuli ZnMnTe-is nimuSi moTavsebul iqna rske teqnologiur danadgarSi da 
Catarda rske TermodamuSaveba.  

sxvadsxva parametrebis gamoyenebiT Catarda ramdenime eqsperimenti. testirebis Sedegad 
naCvenebi iqna, rom rske meTodis gamoyenebiT ZnMnTe-is bazaze miviReT ZnMnTeO-s fenebi.  

ZnMnTe/ZnMnTeO nimuSebi miRebulia rske meTodis sxvadasxva parametrebis gamoyenebiT: 
1. nimuSi miviReT T=300oC 3sT rske TermodamuSavebiT.  

2. nimuSi miviReT T=300oC 4sT rske TermodamuSavebiT.  

3. nimuSi miviReT T=350oC 3sT rske TermodamuSavebiT.  

4. nimuSi miviReT T=350oC 4sT rske TermodamuSavebiT. 
rske-s mimdinareobisas xdeba komponentTa fardobiTi koncentraciis Tanabari 

gadanawileba. რსკე თერმოდამუშავებისას  p-tipis ZnMnTe da n-tipis ZnMnTeO fenebs Soris 
warmoiqmneba izolatoruli fena. 

gamokvleul iqna rske meTodiT miRebuli ZnMnTeO fenebi. gazomil iqna  fotogamtaroba 
mzis gamosxivebis simulatoris (qsenonis naTuriT 150W) gamoyenebiT.   

gazomvebi warmoebda oTaxis temperaturaze (T=300 K). 
 

 
rske meTodiT miRebuli ZnMnTe/ZnMnTeO (nimuSi 4) I-V damokidebuleba iqna gamokvleuli.  

 

 
 

gazomvebi (nimuSi miviReT T=350oC 4sT rske TermodamuSavebiT) warmoebda oTaxis 
temperaturaze (T=300 K).  

eleqtruli kvlevebis Sedegebi aris mudmivi 3 wlis manZilze.  

nimuSis 
nomeri 

ZnMnTeO 
nimuSis  
zoma (sm)  

distancia 
(sm) 

Zabva 
(volti) 

fotodeni  
dasxivebamde  
(mka) 

fotodeni 
qsenonis naTuriT 
dasxivebis Semdeg  
(mka) 

1. 0,5x0,5  20  5 50 65 

2. 0,5x0,5  20  5 20 30 

3. 0,5x0,5  20  5 5 20 

4. 0,5x0,5 20 5 15 35 

 
# proeqtis dasa- damfinansebeli proeqtis proeqtis 

 

(A) 

 

6x10-2 

 

 

4x10-2 

 

 

2x10-2 

 

    0 
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xeleba  organizacia xelmZRvaneli  Semsruleblebi 

1 IV-VI 

ნახევარგამტარების 

დაძაბულ თხელ 

ფენებში ახალი 

ეფექტების კვლევა 

-  ომარ დავარაშვილი ომარ დავარაშვილი 

მეგი ენუქიშვილი 

ზაირა ახვლედიანი  

ლარისა ბიჩკოვა 

ნანი რთველიაშვილი 

თენგიზ ქამუშაძე 

რუსიკო შალამბერიძე  
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

მიმდინარე სამეცნიერო კვლევითმა სამუშაოებმა ცალსახად აჩვენა, რომ ვიწროზონიან IV-VI 

ტიპის ნახევარგამტარებში ახალი ეფექტების რეალიზაციისათის აუცილებელია უარყოფითი 

წნევების შექმნა, კერძოდ ნაჩვენები იქნა ეფექტური უარყოფითი წნევების შექმნის შესაძლებლობა 

კრისტალური მესერის დიდი პარამეტრის მქონე საფენზე, IV-VI ნახევარგამტართა ნანოფენების 

ზრდის პროცესში და ასევე მესერის ტრანგენციალური პარამეტრების შესწავლის კვალდაკვალ 

მისი დადასტურებისათვის მეთოდის შერჩევის მიზანშეწონილობა. 

სამუშაოს მსვლელობის პროცეში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა სტრუქტურათა 

ოპტიმიზაციას, მათში მაქსიმალური უარყოფითი წნევების რეალიზაციის შესაქმნელად.  

ფენების სტრუქტურული სრულყოფილების გადახრების შესწავლის საფუძველზე შესაძლებელი 

გახდა იმ ძირეული ფაქტორების დადგენა, რომელთა გავლენა ფენებში დაძაბულობის 

რელაქსაციაზე უპირატესია. 

აღნიშნული მიზნისთვის შესწავლილი იქნა აგრეთვე ფენების ზრდის ხასიათი, მისი 

დამოკიდებულება ეპიტაქსიის ტემპერატურაზე, ზრდის სიჩქარეზე და ფენების სისქეზე.  

ნაჩვენები იქნა რომ მაქსიმალური უარყოფითი წნევები რეალიზდება ეპიტაქსიის მაღალი 

ტემპერატურის და ფენათა ზრდის დაბალი სიჩქარეების პირობებში.  

შესწავლილი იქნა აგრეთვე ფენების ოპტიკური მახასიათებლები, ფენათა სისქის ფართო 

ინტერვალში, რამაც საშუალება მოგვცა გაგვესაზღვრა გარდატეხის მაჩვენებელი, შთანთქმისა და 

არეკვლის კოეფიციენტები სპექტრის ფართო ინტერვალში, ასევე აკრძალული ზონის სიგანე , 

სხვადასხვა სისქის და ნარჩენი დრეკადი დეფორმაციის სხვადასხვა ხარისხის მქონე ფირებში. 

მაგალითად PLSe-ის 70 ნმ სისქის ფენისათვის რომელიც გაზრდილი იყო GaCL საფენზე 

აკრძალული ზონის სიგანე Eg   3000 K შეადგენს 0,45 ევ, რაც 0,15 ევ-თი მეტია არადაძაბული ფენის 

მაჩვენებელზე.  

პრინციპულია ისიც, რომ PLTe  ფენებში რომლებიც, გაზრდილია BaF2  საფენზე, როცა საწყისი 

შეუთავსებლობა მაღალია, მესერის პარამეტრი აღნიშნულის მიუხედავად, ფენათა სისქის 

შემცირებისას მნიშვნელოვნად არ მცირდება - შეკუმშვის პირობებში მესერის წინააღმდეგობა 

იზრდება, რაც აღინიშნება ასევე აკრძალული ზონის შემთხვევაშიც, ის მცირდება მხოლოდ 0,06 

ევ-თი. 

ამდენად, ჩატარებული კვლევები და ახალი მიდგომები შესაძლებლობას ქმნის, უარყოფითი 

წნევების პირობებში რეალიზებულ იქნას დიელექტრიკული მდგომარეობა და დაბალი 

ენტროფიის მქონე ეპიტაქსიური ფირების მიღება. 
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დაბინძურებული გარემოს დეზინფიცირებისათის ხშირად იყენებენ უნიკალური 
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წყაროსაც, რაც საბოლოო ჯამში საშუალებას გვაძლევს დეზინფექციის ხარისხი მნიშვნელოვნად 

ავწიოთ, დაახლოებით 100%-ის ფარგლებში.  
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anotaciebi 
rske meTodis gamoyenebiT ZnMnTe-is nimuSebze ZnMnTeO-s fenebis misaRebad CavatareT 

eqsperimentebi.  
rske danadgarSi moTavsebamde ZnMnTe-is nimuSze ganxorcielda testireba. 

gamovikvlieT ZnMnTe-ze mzis gamosxivebis simulatoris dasxivebis Sedegebi. testirebam 
aCvena, rom dasxiveba ZnMnTe-is nimuSSi Zabvis warmoqmnas ar iwvevs.  
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testirebuli ZnMnTe-is nimuSi moTavsebul iqna rske teqnologiur danadgarSi da 

Catarda rske TermodamuSaveba.  
sxvadsxva parametrebis gamoyenebiT Catarda ramdenime eqsperimenti. testirebis 

Sedegad naCvenebi iqna, rom rske meTodis gamoyenebiT ZnMnTe-is bazaze miviReT ZnMnTeO-
s fenebi.  

ZnMnTe/ZnMnTeO nimuSebi miRebulia rske meTodis sxvadasxva parametrebis 
gamoyenebiT: 

1. nimuSi miviReT T=300oC 3sT rske TermodamuSavebiT.  

2. nimuSi miviReT T=300oC 4sT rske TermodamuSavebiT.  

3. nimuSi miviReT T=350oC 3sT rske TermodamuSavebiT.  

4. nimuSi miviReT T=350oC 4sT rske TermodamuSavebiT. 
rske-s mimdinareobisas xdeba komponentTa fardobiTi koncentraciis Tanabari 

gadanawileba. რსკე თერმოდამუშავებისას  p-tipis ZnMnTe da n-tipis ZnMnTeO fenebs Soris 
warmoiqmneba izolatoruli fena. 

gamokvleul iqna rske meTodiT miRebuli ZnMnTeO fenebi. gazomil iqna  
fotogamtaroba mzis gamosxivebis simulatoris (qsenonis naTuriT 150W) gamoyenebiT.   

gazomvebi warmoebda oTaxis temperaturaze (T=300 K). 
 

 
rske meTodiT miRebuli ZnMnTe/ZnMnTeO (nimuSi 4) I-V damokidebuleba iqna 

gamokvleuli.  
 

 
 

gazomvebi (nimuSi miviReT T=350oC 4sT rske TermodamuSavebiT) warmoebda oTaxis 
temperaturaze (T=300 K).  

eleqtruli kvlevebis Sedegebi aris mudmivi 3 wlis manZilze.  
Cven vfiqrobT, rom rske meTodis mimdinareobisas (fenebis warmoqmnis meqanizmidan 
gamomdinare) iqmneba p-i-n gadasasvleli ZnMnTe/ZnMnTeO- s bazaze. 

Sedegebma cxadyo, rom rske meTods SeuZlia mzis batereebis alternatiuli 
masalebis miRebis problema warmatebiT gadaWras. 

nimuSis 
nomeri 

ZnMnTeO 
nimuSis  
zoma (sm)  

distancia 
(sm) 

Zabva 
(volti) 

fotodeni  
dasxivebamde  
(mka) 

fotodeni 
qsenonis 
naTuriT 
dasxivebis 
Semdeg  
(mka) 

1. 0,5x0,5  20  5 50 65 

2. 0,5x0,5  20  5 20 30 

3. 0,5x0,5  20  5 5 20 

4. 0,5x0,5 20 5 15 35 

 

(A) 

 

6x10-2 

 

 

4x10-2 

 

 

2x10-2 

 

    0 
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testirebam aCvena, rom rske teqnologiuri danadgaris sxvadsxva parametrebis 

gamoyenebiT SesaZloa vareguliroT Jangbadis koncentracia miRebul ZnMnTe/ZnMnTeO 
nimuSebSi.  

amrigad, ZnMnTeO-is miRebis es axali SemoTavazebuli versia gamoricxavs pulsuri 
lazeriT gamowvasa da JangbadiT implantaciis gamoyenebas. rske gvaZlevs saSualebas 
efeqturad vmarToT Jangbadis koncentracia axal miRebul fenebSi. 
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Nanolayers of Lead 
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A3 (4) (2013) 

235 – 238 

Published: 

April 25, 2013 

DAVID 

PUBLISHING; 

9460 Telstar Ave 

Suite 5, EL Monte, 
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4 

anotaciebi 

Abstract: The article deals with the character of growth of PbSe layers on KCI substrates. Two stages of 

growth differing greatly in the rate were revealed. It is shown that the rate-rate ratio between first and 

second stages hardly changes when the growth conditions change. The tangential lattice constants were 

used for determination of deformations in the layers, and they were measured over a wide range of layers 

thickness. At the layers thickness < 100nm, the tangential lattice constant depends on the growth rate 

rather slightly, while, at the thickness 100 to 200 nm, the dependence of the tangential lattice constant on 

the growth rate passes a peak.  

Introduction: Usually they associate nanotechnologies in semiconductors with quantum structures in the 

layers. In majority of semiconductors, conditions of their realization are for the thickness, there emerges 

dimensional quantization which affects significantly the redistribution of current carriers in allowed bands 

and the proporties of corresponding structures and devices.  

At nanothickness of the layers, deformation effects are revealed in semiconductors as well. In this case, 

because of the shift in the edges of conductivity and valence bands, even more significant changes can be 

observed in the energy spectrum. In particular, deformation effects in the layers of IV-VI semiconductors 

are revealed when they drow on dielectric substrates KCI, NaCI, BaF2 and other at significant mismatch [1, 2.] 

This work deals with new specific features of the formation of PbSe nanolayers grown on the KCI substrate 

which lead to the achievement of higher deformations (strains) at as high thickness values of the layers as 

possible.  
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7 

Aanotaciebi 

Abstract: The article deals with the relative deformation in monocrystalline lead selenide layers grown on 

dielectric substrates KCl, BaF2 and NaCl. It was established that the deformation in the layers was 

associated with the mismatch between the lattice constants of the layer and the substrate. The tangential 

lattice constants in relation to the deformation were studied depending on the layers thickness, and their 

correlation was shown. It is noted that, as the layers thickness decreases, it becomes possible to observe 

maximum relative deformations on all substrates. 

Introduction: The application of IV-VI semiconductors as Infra-red (IR) photodetectors is well known. 

Amorphous crystals and polycrystals of these semiconductors were grown on various dielectric substrates 

ranging from glass and quartz to halogenides of alkaline and alkaline-earth elements [1, 2]. A new stage in 

this field began with the development of the technology of growing the monocrystalline layers. This 

allowed both improving the characteristics of photodetectors and obtaining the laser structures of high 

quality [3]. The investigation of lead selenide grown on KCl and BaF2 substrates revealed the possibility of 

creating the dielectric state under the conditions of effective “negative“ pressure and appropriate doping 

[4]. Under certain doping, it is also possible to improve the sensitivity in the layers grown on, for instance, 

the NaCl substrate under the conditions of their compression. Our investigations showed that significant 

changes in the properties of layers occurred when their thickness decreased to nanosizes [5].  

Because of the differences among the thermal expansion coefficients of layers and KCl, BaF2 and NaCl 

substrates and the mismatch in their lattice constants, the PbSe layers could grow strained.  

This work deals with possible deformations in PbSe layers and the causes of their occurrence when the 

layers are grown on dielectric substrates. Along with the tangential lattice constant and deformation, the 

changes in optical properties, the color in particular, of the layers with varying thickness are considered.  
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Aanotaciebi 

Abstract: The article deals with the peculiarities of creation of effective negative pressure and the 

increase in the forbidden gap width in PbSe nanolayers. The dielectric state that maybe realized 

under these conditions and their appropriate doping can be considered as a new resource in lead 
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selenide nanolayers. The increasing of the tangential lattice constant with higher growth 

temperature and layer growth rate confirms this consideration. When determining the forbidden 

gap width, the optical transmission spectra were processed by a model of the Fabry-Perot 

interferometer, and, at high concentration of free current carriers, the absorption on them and 

their degeneracy were taken into consideration. 

Introduction: Doping of the materials like PbTe and PbSe, and their solid solutions with the impurities 

with varying valence such as Cr, In, Yb, Ga etc. is an interesting and promising problem in semiconductor 

materials science [1]. At a high degree of doping, the impurities of this kind  compensate each other and 

electrically active nonstoichiometric defects. In a certein composition, the balanced impurity level is 

located in the middle of the forbidden gap, and the quasidielectric state in attained, in particular, for 

creation of high-sensitivity and high-temperature IR photodetectora. However, it turned out that such a 

state was realized generally at T<40K and for a limited number of solid solutions. If the variations in the 

composition used to be the factor of changing the forbidden gap width and the level of impurity location, 

pressure could play the same role [2]. In these case, under “negative” pressure the forbidden gap width of 

IV-VI semiconductors increases, and the impurity level shifts rapidly into the depth of the forbidden gap. 

This allows realizing the dielectric state for a wider range of composition and at higher temperatures. This 

work deals with two important issues of this problem: generation of effecitve “negative” pressure and 

determination of the forbidden gap width of PbSe nanolayers.   
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Abstract: It is shown that, even in isoperiodic heterostructures, significant mismatch arises during the 

process of epitaxial growth because of interdiffusion of the components at the heteroboundary. As a 

result, nonradiative recombination at the formed defects increases, which significantly decreases the 

quantum yield of radiation. The heterostructures with active layers of pre- and post-inverse 

compositions are discussed. For overcoming the adverse effect of diffusion mismatch, it is proposed to 

bring the composition of the emitter closer to that of the active layer or to dope this layer with the 

impurities increasing the elastic limit. 

Introduction: The search for new ways of increasing the operating temperatures of IR semiconductor 

lasers based on the IV-VI compounds continues [1]. It was noticed that, during the process of 

epitaxial growth of heterostructure layers, because of interdiffusion of the components and in the 

case of initially isoperiodic layers, a transition region of a variable composition was formed. The 

halfwidth of this region is larger than the critical thickness, while the maximum epitaxial 

deformation in it approximates the limiting value of the elastic state [2, 3]. If we consider the 
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heterostructure as a radiative one, i.e. as an emitter-active layer pair, the approximation of elastic 

deformations to their critical values (formation of a network of dislocations) can cause decreases in 

the current carrier lifetime and in the quantum yield of radiation in the active layer. This work deals 

with modeling of diffusion mismatch in the IV-VI heterostructures and the investigation of the ways 

of overcoming its adverse effect on the properties, in particular, of radiating devices (lasers).  
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Introdiction: In a number of works, it was suggested using the effective “negative” pressure realized 

when the layers grow on the substrates with a high lattice constant for creation of the dielectric state 

[1 - 3]. The strain formed due to the mismatch, for instance, in the layers of PbSe and also of PbSnTe 

and PbSnSe solid solutions, grown on the BaTe and BaF2  substrates, couse the increase in the 

forbidden gap width. If such semiconductor layers are doped with the impurities having variable 

valency, such as In or Cr, the impurity level shifts to the midgap.  

Also, if the concentration of impurities exceeds the concentration of nonstoichiometric defects, it 

sompenses the electric activity of the defects and of one another. At the same time, being stabilazed, 

the Fermi level matches with the impurity level. In works [4, 5] the layers of that kind were 

considered. 

In this work we model the shift of the In and Cr levels in the PbSnTe and PbSnSe solid solutions 

during their growth on the BaTe and BaF2  substrates, and analyze the decrease in the concentration 

of curent carriers in the layers.  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
2 
 
 

მ. შარვაშიძე თ. ბუთხუზი, ნ. 

გაფიშვილი, ლ. ტარაპაიძე, თ. 

ხულორდავა, ე. კეკელიძე, ლ. 

აფციაური   

 

მ. შარვაშიძე თ. ბუთხუზი, ნ. 

გაფიშვილი, ლ. ტრაპაიძე, თ. 

ხულორდავა, ე. კეკელიძე, ლ. 

ZnMnTe/ZnMnTeO სტრუქტურის 

მიღება რსკე ტექნოლოგიური 

მეთოდის  გამოყენებით 
 

 

ZnMnTe/ZnMnTeO სტრუქტურის 

მიღება რსკე ტექნოლოგიური 

მეთოდის  გამოყენებით 
 

2013 ianvari, Tbilisi ivane 
javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo 

universiteti  
 

2013 12 ivnisi, Tbilisi 
saxelmwifo teqnikuri 

universtetis saerTaSoriso 
konferencia 
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აფციაური  

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ZnMnTe/ZnMnTeO სტრუქტურის მიღება რსკე ტექნოლოგიური მეთოდის  გამოყენებით 
მ. შარვაშიძე თ. ბუთხუზი, ნ. გაფიშვილი, ლ. ტრაპაიძე,  

თ. ხულორდავა, ე. კეკელიძე, ლ. აფციაური  
ელ-ფოსტა: maia.sharvashidze@tsu.ge 

ნახევარგამტარების ფიზიკის ინსტიტუტი,  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, ჭავჭავაძის #3 

 

ვიწროზონიან ნახევარგამტართა ბაზაზე შექმნილი მაქსიმალური სიმძლავრის მქონე მზის 

ბატარეების მქკ=31%. თეორიულმა და ექსპერიმენტულმა კვლევებმა განსაზღვრა, რომ ZnMnTeO 

მასალის თვისებები მაღალი მქკ-ის მქონე მზის ბატარეების წარმოების პერსპექტივას ქმნის (56-

63%) [1-3]. ZnMnTeO ნახევარგამტარის შთანთქმის ზოლი მზის გამოსხივების ვრცელ უბანს 

მოიცავს (0,73ევ; 1,83ევ; 2,56ევ). ZnMnTeO მასალის მიღება შესაძლებელია ZnMnTe ნიმუშში 

ჟანგბადის იმპლანტაციით. იმპლანტაციის შემდეგ ნიმუში წერტილოვანი პულსური ლაზერის 

გამოყენებით მუშავდება. ეს ტექნოლოგია ZnMnTe:O მასალის მაღალ თვითღირებულებას 

განაპირობებს, რაც ხელს უშლის ამ გამოგონების დანერგვას მზის ბატარეების ინდუსტრიაში. 

ამგვარად, საჭიროა რაიმე ახალი მეთოდის გამოყენება, რომელიც აღნიშნულ ტექნოლოგიას 

წარმატებით ჩაანაცვლებს. ჩვენს მიერ შემუშავებულია რადიკალურ-სხივური კვაზიეპიტაქსიის 

(რსკე) მეთოდი, რომელიც ფართოზონიან ნახევარგამტართა თვისებებს ეფექტურად მართავს [4- 

9]. ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ZnMnTe-ის რსკე-ით დამუშავებით  მივიღეთ p-i-n 

გადასასვლელი  ZnMnTe/ZnMnTeO სტრუქტურის ბაზაზე. ZnMnTeO ფენებში გამოვიკვლიეთ 

ფოტოგამტარობა (დასხივდა ქსენონის ნათურით 150W).  სინათლის წყაროდან ნიმუშამდე 

მანძილია 20სმ, სამუშაო ძაბვა 5ვ. 
 

 
 
 

 

ამრიგად, რსკე მეთოდით ZnMnTeO-ის მიღებამ აჩვენა რსკე ტექნოლოგიური მეთოდის 

უპირატესობა აქამდე გამოყენებულ ტექნოლოგიასთან შედარებით და დაგვანახა რსკე მეთოდის 

პერსპექტივა მაღალეფექტური (მქკ=56%-63%) მზის ბატარეების წარმოებაში.  

ლიტერატურა: 
[1] Walukiewicz, W.; Yu, K.M.;  et al. “Highly Mismatched Alloys for Intermediate Band Solar Cells” Lawrence    

Berkeley National Laboratory (2005) 

[2] Ager III, Joel W.; Walukiewicz, W.; Yu, Kin Man “Ultrahigh Efficiency Multiband Solar Cells” Lawrence Berkeley 

National Laboratory (2006) 

[3] A. Avdonina, Le Van Khoia, et.al. “Preparation and Optical Properties of Zn1¡xMnxTe1¡yOy Highly Mismatched 

Alloy ”Proceedings of the XXXVI Inter. School of Sem. Comp., Jaszowiec 2007 

[4] T. Butkhuzi., at. all., Phys.Rev. B Vol. 58, 16, 10692 (1998) 

[5] Butkhuzi T.V., at all., J. Crystal growth, V 117, pp. 366-369 (1992) 

[6] Butkhuzi T. V., at all., Phys. stat. sol. (b) 229, No.1, 365-370 (2002) 

[7] T. Butkhuzi, at. all., Sem. Science and Technology Vol. 16 pp. 575-580 (2001) 

ნიმუშის 

ნომერი 

რსკე 

დამუშავების 

ტემპერატურა  

და დრო  

(  oC) სთ 

ფოტოდენი 

დასხივებამდე 

(მკა) 

ფოტოდენი 

დასხივების 

შემდეგ 

(მკა) 

1. 300 - 3 50 65 

2. 300 - 4 20 30 

3. 350 - 3   5 20 

4. 350 - 4 15 35 

        (A) x10-2 

 

                 6 

 

                 4 

 

                 2 

 

                 0 

 

                -2 

 

 

                                   - 6      - 4        -2        0        2        4        6       (V) 

ZnMnTe/ZnMnTeO ბაზაზე შექმნილი p-i-n 

სტრუქტურის I-V მახასიათებელი (ნიმუში 4)  
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[8]  T. Butkhuzi, at. all., Phys. Stat. Sol. (b) 221, 313 (2000) 

[9] T. Butkhuzi, at. all., The 2003 U.S. Workshop on the Physics and Chemistry of II-VI Materials, Extended 

Abstracts, pp. 87-90, (2003) 

2. Obtaining of ZnMnTe/ZnMnTeO structures by RBQE technological method   
M. Sharvashidze, T. Butkhuzi, N. Gapishvili, L. Trapaidze,   

T. Khulordava, E. Kekelidze, L. Aptsiauri  
e-mail: maiasharvashidze@tsu.ge 

Semiconductor Physical Institute, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Chavchavadze st. N3 

The maximum of power of solar cells (based on narrow-gap semiconductors) efficiency is 31%. Theoretical 
and experimental investigation shows, that properties of ZnMnTeO gives perspective to production of solar 

cells with high efficiency (56-63%) [1-3]. The absorption edges (~0.73, 1.83 and 2.56 eV) of ZnMnTeO cover 
the entire solar spectrum. 

Obtaining of ZnMnTeO material is possible with implantation of oxygen in ZnMnTe sample. After 

implantation sample is treated by using of pulsed laser deposition method. This technological process leads 

to very high net cost of ZnMnTe:O material, which hinders the of this invention into the solar cell 

industry. 

Thus, it is necessary to be used of a new technology method, which successfully replaced the used 

technology. We resolved method of Radical Beam Quasiepitaxy (RBQE), which effectively regulates wide-

gap semiconductors properties [4-9]. The experiments carried out showed that under treatment of ZnMnTe 

by RBQE we were obtained p-i-n with the basic of ZnMnTe/ZnMnTeO structure. 

We investigated photoconductivity in ZnMnTeO samples (irradiated with xenon lamp 150W).  The 

distance from light source to samples was 20 cm and working voltage – 5 V. 
 

 
 

Thus, to obtain of ZnMnTeO by RBQE method shows 

the advantages of RBQE technological method that the 

technology used until now and shows us the perspective of 

the RBQE method of high effective (Ef=56%-63%) solar cells industry. 

Publications: 
[1] Walukiewicz, W.; Yu, K.M.;  et al. “Highly Mismatched Alloys for Intermediate Band Solar Cells” Lawrence    

Berkeley National Laboratory (2005) 

[2] Ager III, Joel W.; Walukiewicz, W.; Yu, Kin Man “Ultrahigh Efficiency Multiband Solar Cells” Lawrence Berkeley 

National Laboratory (2006) 

[3] A. Avdonina, Le Van Khoia, et.al. “Preparation and Optical Properties of Zn1¡xMnxTe1¡yOy Highly Mismatched 

Alloy ”Proceedings of the XXXVI Inter. School of Sem. Comp., Jaszowiec 2007 

[4] T. Butkhuzi., at. all., Phys.Rev. B Vol. 58, 16, 10692 (1998) 

[5] Butkhuzi T.V., at all., J. Crystal growth, V 117, pp. 366-369 (1992) 

[6] Butkhuzi T. V., at all., Phys. stat. sol. (b) 229, No.1, 365-370 (2002) 

[7] T. Butkhuzi, at. all., Sem. Science and Technology Vol. 16 pp. 575-580 (2001) 

[8]  T. Butkhuzi, at. all., Phys. Stat. Sol. (b) 221, 313 (2000) 

[9] T. Butkhuzi, at. all., The 2003 U.S. Workshop on the Physics and Chemistry of II-VI Materials, Extended 

Abstracts, pp. 87-90, (2003) 
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I-V characters of p-i-n structure obtained on 

the basic of ZnMnTe/ZnMnTeO(sample 4).  
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bioorganuli teqnologiebis samecniero-kvleviTi 

instituti 

 

   2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli, direqtori _qimiis 
mecnierebaTa doqtori, profesori ramaz gaxokiZe 

 
   3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  
   

# გვარი, სახელი სამეცნიერო წოდება თანამდებობა 

1. გახოკიძე რამაზ ქიმ. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ- 

თანამშრომელი 

2. ვასილიევა-ვაშაყმაძე 

ნონა 

ფიზ. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

4. ფირცხელანი 

ამირანი 

ბიოლ. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

5 ჭოღოშვილი არჩილ ბიოლ. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

6 გახოკიძე  აკაკი ქიმ. აკად. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

7 ჯალიაშვილი 

თენგიზ 

ბიოლ. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

8 ტაბატაძე ლალი ქიმ. აკად. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

9 ჭუმბურიძე ბიძინა ფარმაც. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

10 ანთაძე გიორგი ფარმაციის მაგისტრი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

11 ქიტიაშვილი ჯემალ ვეტერინ. მეც. დოქტორი უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

12 როგავა მამანტი მედიც. მეცნ. დოქტორი უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

13 მამულია სულიკო ქიმ. აკად. დოქტორი მეცნიერ-თანამშრომელი 

14 კარტოზია ლევანი ბიოლ. აკად. დოქტორი მეცნიერ-თანამშრომელი 

15 გახოკიძე მერი მედიკოსი ტექნიკური მუშაკი 

16 ხაჩატრიანი ინგა დოქტორანტი ტექნიკური მუშაკი 

17 ზუბადალაშვილი 

მანანა 

ბიოლოგ-ეკოლოგი ტექნიკური მუშაკი 

18 გახოკიძე ეკატერინე მედიკოსი ტექნიკური მუშაკი 

19 სვანიძე გიორგი მედიკოსი ტექნიკური მუშაკი 

20 შველიძე ვასილი ფიზ. აკად. დოქტორი მეცნიერ თანამშრომელი 

21 კოზმანიშვილი 

გიორგი 

დოქტორანტი ტექნიკური მუშაკი 
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22 გაბრიჭიძე ჟორა  ტექნიკური მუშაკი 

23 სალია ჯემალ  ტექნიკური მუშაკი 
 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

 

r. gaxokiZe bioekonomika da 
soflis meurneobis 

mdgradi 
ganviTareba. 

Tsu gamomc., 
Tbilisi, 2013 

7 

anotaciebi 

mowodebulia sasursaTo problemis gadaWris axali gza agrobioorganuli 
teqnologiis gamoyenebiT. damuSavebulia agrobioorganuli teqnologia, romelic 
mcenareTa endogenuri regulatoruli sistemebis marTvis da garemos araxelsayrel 
pirobebTan mcenareTa adaptaciis saSualebas iZleva, rac saSualebas gvaZlevs 
miviRoT ekologiurad sufTa, maRali xarisxis mosavali. 

 

d) statiebi 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
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raodenoba 

1. 
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М. Джинчарадзе 

Перспективы 
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содержащих следов 
остаточных 
растворителей) из 

  
2013, т.13, 
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растительного сырья 
Грузии. Georgia 
Chemical Journal 

  
       

 

 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
d) statiebi 
 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

 

N. Vassilieva-Vashakmadze, 
R. Gakhokidze, 
I. Khachatryan 

 
 

Irregular Biopolimers – The 
Protein Components of Ion 
Channels  of Plant and Animal 
Cells. 
 
 

International Symposium on 
Polymers & Advanced Materials. 

 2013, p.86. 
                   Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

VI. damatebiTi informacia 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

1. 

 

aRmosavleT saqarTvelos 
agroklimatur pirobebSi 
axali agrobioorganuli 
teqnologiis gamoyeneba 
 

 
prof. ramaz gaxokiZe 
 

კოზმანიშვილი გიორგი 

გაბრიჭიძე ჟორა 

სალია ჯემალ 

გახოკიძე  აკაკი 

ხაჩატრიანი ინგა 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

                              anotacia       

საანგარიშო პერიოდში  ჩატარებულ იქნა საველე ექსპერიმენტები აღმოსავლეთ 

საქართველოს (გარდაბნის რაიონი) აგრო-კლიმატურ პირობებში მარცვლოვანი (სიმინდი, 

ხორბალი),  ბოსტნეული  და ბაღჩეული კულტურების (პომიდორი, გოგრა, ჭარხალი) ზრდა-

განვითარებაზე ახალი ბიოპრეპარატების გავლენის შესასწავლად. ჩატარებული სკრინინგი 

საშუალებას გვაძლევს, მომავალში გაგრძელდეს ექსპერიმენტები საველე პირობებში 

საერთო სტატისტიკური მაჩვენებლების მისაღებად და შესაბამისი რეკომენდაციების 

დასამუშავებლად. 
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არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული ნაერთების და 

არატრადიციული მასალების  სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ნოდარ ლეკიშვილი, ქიმიის მეცნ. 

                                                                                       დოქტორი, ემერიტუს პროფესორი 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

არაბული ლილი, განყ. გამგე, ქიმიის მეცნ. კანდიდატი 

მაია რუსია, უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ. კანდიდატი  

ხათუნა ბარბაქაძე, უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ქიმიის დოქტორი 

გურამ ჯიოშვილი, inJineri 

ლალი ტურიაშვილი, ქიმიის მეცნ. კანდიდატი  

ხოსიტაშვილი რუსუდან, დოქტორანტი 

ცხაკაია ელიზავეტა, დოქტორანტი 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi 
                                 proeqtebi 

 

# 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
1 

 

სპეციფიკური თვისებების 

მქონე არაორგანულ-

ორგანული ჰიბრიდული  

კომპოზიტები kompozi-

tebi და არატრადიცი-

ული მასალები და მათ 

ბაზაზე 

 

რუსთაველის ეროვ-

ნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 (საქართველოს 

პრეზიდენტის 

სამეცნიერო გრანტი 

ახალგაზრდა მეცნი-

ერთათვის); 12/05 

ხათუნა ბარბაქაძე, 

ქიმიის დოქტორი, 

ინსტიტუტის 

უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

 
 

ხათუნა ბარბაქაძე, 

ქიმიის დოქტორი, 

ინსტიტუტის 

უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia): 

  

ფეროცენის ნაწარმები განსაკუთრებული და უნიკალური კონფიგურაციის, ელექტრონული 

თვისებების, მაღალი სტაბილურობისა და უფრო რთულ, კომპლექსურ სტრუქტურებად 

გარდაქმნის შესაძლებლობის გამო, უნივერსალურ მასალას წარმოადგენენ მიზნობრივი, 

საინტერესო ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მქონე ლიგანდებისა და მათ ბაზაზე სპეციფიკური 

თვისებების მქონე ჰეტერომეტალური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისთვის. დღეისთვის 

არსებული სამეცნიერო კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, ფეროცენის ნაწარმები, რომელთა 

მოლეკულაში შერწყმული იქნება სხვადასხვა ქიმიური სტრუქტურა, პოტენციურად შესაძლე-

ბელია გამოყენებულ იქნას ახალი, მიზნობრივი ბიოაქტიური ნაერთის დიზაინისა და შექმნისთ-

ვის. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ფეროცენისა და სივრცითი ალიციკლური ფრაგმენტების 

ერთდროულად შემცველი სისტემების მიზნობრივი სინთეზის მიმართულებით კვლევა აქტუა-

ლური, პერსპექტიული და საინტერესოა როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული გამოყენების 

თვალსაზრისით, - აღნიშნული ფრაგმენტების ერთ მოლეკულაში გაერთიანება საინტერესოა 

ქიმიურ სტრუქტურასა და ბიოაქტიურობას შორის ურთიერთგავლენის შესწავლის მხრივაც, 

ვინაიდან პოლიფუნქციური კომპონენტის ჰიდროფობურობა და მაღალი ლიპოფილობა ნაერთის 

ბიოაქტიურობის მიზნობრივი მოდიფიცირების საშუალებას იძლევა. მულტიფუნქციური და პირ-

დაპირი ბიოლოგიური მოქმედების, სხვადასხვა აგრესიული მიკროორგანიზმის მიმართ რეზის-

ტენტული არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული კომპოზიტებისა და მათ ბაზაზე 

არატრადიციული მასალების ბიოაქტიურ კომპონენტებად გამოყენების მიზნით დასინთე-

ზებულია ახალი ტიპის საინტერესო ბიოაქტიური ლიგანდები და  მათ ბაზაზე გარდამავალი 

მეტალების კოორდინაციული ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ მაღალ რეაქციისუნარიან და 

ძლიერ ფარმაკოფორულ, პოლიფუნქციურ ასიმეტრიულ ფრაგმენტსა და ფეროცენის ჯგუფს, 

რამაც, გარდამავალ მეტალებთან ერთად, არსებითი როლი უნდა შეასრულოს მიზნობრივი კოორ-

დინაციული ნაერთების ბიოაქტიურობის გამოვლენაში.  

მიღებული ნაერთების შედგენილობა და აღნაგობა დადგენილია კვლევის ფიზიკურ-ქიმი-

ური მეთოდებით; თერმოგრავიმეტრიული და დიფერენციულ-თერმული ანალიზის მეთო-

დებით მიღებული ნაერთების დადგენილია თერმოლიზის ტემპერატურული ინტერვალები და 

შესწავლილია მათი თერმომდგრადობა. დადგენილია, რომ კოორდინაციული ნაერთების 

თერმომდგრადობა, თავისუფალ ლიგანდთან შედარებით, იზრდება გარდამავალ მეტალთა 

იონებთან კოორდინაციის შედეგად; 

ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური AM1 მეთოდით ჩატარებულია შერჩეული ლიგანდის 

ძირითადი ფრაგმენტის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა; 

განსაზღვრულია ენერგეტიკული და გეომეტრიული მახასიათებლები, ატომებზე ეფექტური 

მუხტები და ელექტრონული დასახლება ატომურ ორბიტალებზე; კვანტურ-ქიმიური გათვლე-

ბით დადგენილია, რომ ლიგანდის მოლეკულები შეიცავენ პოტენციურად ელექტრონოდონო-

რულ ჟანგბადისა და აზოტის ატომებს, რის გამოც წარმოადგენენ ბიდენტატურ ლიგანდებს და 

შეუძლიათ გარდამავალ მეტალებთან კოორდინაციული ნაერთების წარმოქმნა ხუთწევრიანი 

ციკლის სახით; 

შესწავლილია მიღებული ნაერთების მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტიურობა პროგრამით 

PASS C&T (თეორიული, შედარებითი ბიოსკრინინგი); მიღებული შედეგების ანალიზიდან გამომ-

დინარე, შერჩეულ ნაერთებს, ექსპერიმენტულად მაღალი ალბათობით (Pa~0.50-0.80), შესაძლოა 

აღმოაჩნდეთ შემდეგი ტიპის ბიოაქტიურობა: Antibacterial, Antiparasitic (Antiprotozoal, Antihelmin-
tic), Cytoprotectant, Antimycobacterial და სხვ. ნაჩვენებია, რომ კომპლექსწარმოქმნის შედეგად 

ნაერთების ბიოაქტიურობა იზრდება; მომზადებულ იქნა თეორიული ბიოსკრინინგით შერჩეული 
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ნაერთების ნიმუშები ბიოსკრინინგისთვის და გადაცემულ იქნა მიკრობიოლოგიური კვლევაზე 

მათი გამოყენების შესაძლო სფეროების დადგენისა და ანტიმიკრობულ, ბაქტერიციდულ და ფუნ-

გიციდურ პროტექტორებად გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლის მიზნით. 

შერჩეულია ძირითად ჯაჭვში ორგანული და არაორგანულ-ორგანული ფრაგმენტების შემ-

ცველი პოლიფუნქციური პოლიმერები - ორგანული პოლიეპოქსიდი “ბისფენოლ A”-ს ბაზაზე 

და პოლიურეთანი “BUTYP T-261“ 4,4-დიმეთილმეთანდიიზოციანატისა და ოლიგობუტილენ-

გლიკოლადიპინატის ბაზაზე მათი სპეციფიკური თვისებების მქონე კონკრეტული კომპოზი-

ციური მასალების მატრიცებად გამოყენების მიზნით; შერჩეული პოლიმერების სტრუქტურის 

ფიზიკური და/ან ქიმიური მოდიფიკაციისთვის, ტრიბოლოგიური თვისებების გაუმჯობესების 

მიზნით, გამოყენებულია სილიციუმორგანული ოლიგომერი - ბის(ჰიდროქსიალკილ)პოლიდი-

მეთილსილოქსანი.  

ჰეტეროჯაჭვურ აფსკწარმომქმნელ, არამოდიფიცირებულ და მოდიფიცირებულ პოლიმერულ 

მატრიცებში შერჩეული ბიოაქტიური, - მეტალორგანული და კოორდინაციული ნაერთების 

დოპირების და ლაბორატორიული შემრევების მეთოდით დამზადებულია ხანმოკლე (“Short-

time”) და ხანგრძლივი (“Long-time”) მოქმედების ფუნქციური, სხვადასხვა აგრესიული მიკრო-

ორგანიზმის მიმართ რეზისტენტული არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული მასალები 

პოლიმერულ მატრიცასთან მათი დიპოლ-დიპოლური და წყალბადური ბმების წარმოქმნის 

უნარის გათვალისწინებით. აღნიშნული კომპოზიციებისა და მასალების მომზადება არ საჭი-

როებს რთულ ტექნიკურ აღჭურვილობას. განსაზღვრულია პოლიფუნქციური პოლიმერების, 

მოდიფიკატორისა და ბიოაქტიური კომპონენტის ოპტიმალური კონცენტრაციები. 

შესწავლილ იქნა (nord texasis universitetis avangarduli polimeruli masalebis 

laboratoria, 27.08.13-26.09.12) შერჩეული პოლიმერული მატრიცებისა და მათ ბაზაზე 

დამზადებული არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული მასალების ძირითადი ფიზიკურ-მექა-

ნიკური და საექსპლუატაციო მახასიათებლები, კერძოდ, ტრიბოლოგიური (კაწვრადობა, 

ხახუნისა და ცვეთადობისადმი მდგრადობა) და მექანიკური (ადჰეზიური სიმტკიცე) 

თვისებები.  

დადგენილია, რომ შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმი ძირითადად შემცირდა შერჩეულ ორგა-

ნულ ეპოქსიდზე მოდიფიკატორის გარკვეული კონცენტრაციის დამატებით. მოდიფიცირებული 

პოლიეპოქსიდების ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტები მიკროკაწვრადობით მყისიერი დეფორ-

მაციისადმი უფრო მეტად მდგრადნი არიან. ამგვარად, შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმის მონა-

ცემები ძირითადად გაცილებით დაბალია მოდიფიცირებული პოლიმერული მატრიცების შემ-

თხვევაში არამოდიფიცირებულ მატრიცასთან შედარებით; აგრეთვე ნაკლებია ბლანტდრე-

კადობის აღდგენა და მცირდება ნაშთის სიღრმე. შედეგების სამივე სერია შესაძლებელია აიხსნას 

პოლიმერული კომპოზიტების აგებულებით, მოდიფიკატორის ბუნებითა და შედგენილობით და 

აგრეთვე ექსპერიმენტის პირობებით. 

არამოდიფიცირებული და მოდიფიცირებული პოლიმერების ბაზაზე დამზადებული არაორგა-

ნულ-ორგანული ჰიბრიდული მასალების იმავე ჭრილის შემდგომი მრავალრიცხოვანი კაწვრადო-

ბის მეშვეობით დადგენილ იქნა მცოცავი ცვეთადობა. 

გამოკვლევებით დადგენილია, რომ პოლიეპოქსიდებისა და პოლიურეთანების ბაზაზე მიღე-

ბული დამცავი საფრების დინამიური ხახუნის კოეფიციენტის ბურთულის განარბენის მანძილზე 

დამოკიდებულება ძირითადად განისაზღვრება საკვლევი პოლიმერული კომპოზიტების შედგე-

ნილობით, პოლიმერული მატრიცების აგებულებით, მოდიფიკატორის ბუნებითა და ექსპერიმენ-

ტის პირობებით; ნაჩვენებია, რომ პოლიმერების სილიციუმორგანული ოლიგომერით მოდიფიცი-

რება ხახუნის კოეფიციენტს მნიშვნელოვნად ამცირებს, რაც, როგორც ჩანს, მოქნილი სილოქსა-

ნური ოლიგომერის მაღალი მაპლასტიფიცირებადი უნარით არის განპირობებული. მოდიფიცი-
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რებულ პოლიმერულ კომპოზიტებში ბიოაქტიური ნაერთების დოპირებით დინამიური ხახუნის 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა იზრდება, რაც შეიძლება აიხსნას მათი სივრცითი სტრუქტურით. 

ელექტრონული მიკროსკოპით Nicon Eclipse ME 600 გადაღებული ნიმუშების ზედაპირის 

ოპტიკური გამოსახულებების მეშვეობით მიღებული დამცავი საფრების ზედაპირის მორფოლო-

გიის შესწავლამ დაადასტურა მიღებული შედეგები, კერძოდ, სილიციუმორგანული ოლიგო-

მერით მოდიფიცირებული პოლიეპოქსიდებისა და პოლიურეთანების შემთხვევაში დამცავი საფ-

რების ცვეთამედეგობა იზრდება.  

გამოკვლევებით დადგენილია, რომ სილიციუმორგანული ოლიგომერით მოდიფიკაცია 

წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას პოლიმერების მექანიკური და ტრიბოლოგიური 

თვისებების გასაუმჯობესებლად. 

შესწავლილია გამოყენებული ბიოაქტიური ნაერთების და პოლიმერების ბუნებისა და 

კონცენტრაციის, რეცეპტორული და ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა მიღებული არაორ-

განულ-ორგანული ჰიბრიდული კომპოზიციებისა და მასალების თვისებებზე. 

შერჩეული პოლიმერული მატრიცებისა და მათ ბაზაზე დამზადებული არაორგანულ-

ორგანული ჰიბრიდული მასალების საექსპლუატაციო მახასიათებლების გამოსაცდელად შესწავ-

ლილ იქნა მათი ჰიდროფობური Tvisebebi, ფოტოქიმიური, შუქამინდისადმი da თერმოdabe-

rebisadmi მდგრადობა. თერმოდაბერებისადმი მდგრადობის (40 და 600 ჰაერზე), ფოტოქიმიური  

(უი და ხილული სინათლისადმი მდგრადობა) და ე.წ. „შუქამინდის“ (დღის სინათლის, O2, CO2 და 

სინესტისადმი მდგრადობა) შესწავლით დადგენილია, რომ  ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 

არ შეიმჩნევა დამცავი საფრის ფირების ერთგვაროვნების, გარეგნული იერსახისა და ფერის, ასევე 

ოპტიკური გამჭვირვალობისა და მექანიკური თვისებების (ზედაპირის ერთგვაროვნება ბზარების 

წარმოქმნის გარეშე, - ვიზუალურად და მახასიათებლების განსაზღვრით) ცვლილება; გრავიმეტ-

რიული მეთოდით წყალშთანთქმისუნარიანობისადმი მდგრადობის განსაზღვრით დადგენილია, 

რომ 384 სთ-ის განმავლობაში მათი წყალშთანთქმისუნარიანობა არ აღემატება 0.01%-ს. 

წინასწარი გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ჰეტეროჯაჭვური აფსკწარმომქმნელი პოლი-

მერების და ბიოაქტიური ნაერთების ბაზაზე დამზადებული მულტიფუნქციური, სხვადასხვა 

აგრესიული მიკროორგანიზმის მიმართ რეზისტენტული არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული 

მასალების (antibiokoroziuli დამცავი საფრები) გამოყენებით შესაძლებელია სხვადასხვა 

მასალების ზედაპირზე მიკროორგანიზმების ზრდითა და დასახლებით გარემოში 

გამოწვეული ეპიდემიოლოგიურად და ეკოლოგიურად საშიში მდგომარეობის გაუმჯობესება, 

კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების, არქეოლოგიური ნიმუშებისა (ტყავის, 

ხის, ქვის) და სამუზეუმო ექსპონატების სხვადასხვა აგრესიული მიკროორგანიზმის ზემოქმედე-

ბისგან ეფექტური დაცვა. 
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anotacia 
 

   warmodgenili monografia, Teoriisa da eqsperimentebis dabalansebis meSve-
obiT, uzrunvelyofs polimeruli masalebis sferos ZiriTad da yvelaze 
aqtualuri ganviTarebis detalur mimoxilvas. vinaidan ganxilvis Tema metad 
interdisciplinuria da akavSirebs sxvadasxva ganaTlebis mqone  mecnierebsa da 
sainJinro dargebs, wigni agreTve warmoadgens kvlevebze orientirebuli ZiriTadi 
principebis eqspozicias.   
   monografia efuZneba redaqtorebisa da avtorebis farTo gamocdilebas kvle-
vebSi, ganviTarebasa da ganaTlebaSi masalaTa mecnierebis sferoSi, 
gansakuTrebiT polimerebis testirebaSi, polimerebis diagnostikasa da 
uaryofiTi monacemebis (dazianebaTa) analizSi. polimerebis testirebis 
meTodebis Rrma da dawvrilebiTi Sefaseba warmodgenilia polimerebis 
msxvrevadi (mtvrevadi) qcevisa da deformaciis Sesaxeb avtorTa kvlevis 
SedegebTan erTad. is sasargeblo iqneba masalaTa mecnierebis, qimiisa da qimiuri 
teqnologiis specialobebis studentebisTvis. 
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   1. N. Lekishvili, G. Jioshvili, Kh. Barbakadze, L. Turiashvili, K. Giorgadze, M. Rusia,  

                                                           Z. Lomtatidze 

    “Arsenic Containing Borates Based on Industrial Waste Transformation Products” 
 

anotaciა: 
 

   statiaSi ganxilulia dariSxanis Semcveli axali boratebis სინთეზი:  
 

    

O

B
O

CH2

O AsO(OH)2
CH2

eTilenglikolparaoqsifenil-
arsoniummJava borati

 
 

    

O

B

O

O AsO(OH)2
pirokateqinparaoqsifenil-
arsoniummJava borati

 
 

O

B

O

O AsO(OH)2
2,3-dioqsinafTalinparaoqsi-
fenilarsoniummJava borati

 
    

 

     miRebuli naerTebis Sedgeniloba da aRnagoba dadginda maTi elementuri 
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analizis, infrawiTeli, bmr- (1H NMR, 13C NMR) da mas-speqtrebis safuZvelze. 

   კvantur-qimiuri naxevradempiriuli AM1 meTodiT dariSxanis (V) Semcvel 
boratebSi gamoTvlilia molekulebSi atomTaSorisi manZilebi, savalento 
kuTxeebi, atomur orbitalebze eleqtronebis dasaxeleba (eleqtronuli 
simkvrive) da efeqturi muxtebi. 
   Seswavlilia miRebuli dariSxan(V)Semcveli boratebis Termuli mdgra-
doba. naerTebis Termogravimetrulma analizma aCvena, rom Termolizis 
procesSi gamokveTilia sami ZiriTadi etapi: darbileba, nawilobrivi “danaxSi- 

reba” da saboloo destruqtcia. dadgenilia, rom Termolizis saboloo pro-

duqtebs warmoadgeნs borisa da dariSxnis oqsidebi. dadgenilia, rom maTi 
Termuli mdgradoba mniSvnelovnad ar aris damokidebuli organuli radi-
kalebis bunebaze. 
   Catarebulia miRebuli naerTebis virtualuri bioskriningi internetprogramis 
PASS-is meSveobiT, romlis monacemebze dayrdnobiT prognozirebulia 
dasinTezebuli naerTebis savaraudo biologiuri aqtiurobebi: Antibacterial 
(Antispirochetal, Antitreponemal, Subtilisin inhibitor, Salmonela), Antiparasitic (Antiprotozoal-Amoeba, 

Histomanas, Tripanosoma, Trichomonas), Growth stimulated და sxv. 
 

3. L. Arabuli, L. Silaghi-Dumitrescu, K. Giorgadze, N. Lekishvili 

„Arsenobetaines – Potential     Bidentate   Ligands and Optimized Crystal Structure of New Metal(II)-

Arsenic Hybrid Compounds“ 
 

ანოტაცია: 
 
 

warmodgenil statiaSi ganxilulia arsenobetainebi, romelTa mimarT Cveni 
interesi gamowveulia maTi struqturiT (Seicavs karboqsilatis nawils), rogorc 
potenciuri ligandebis mimarT metalTa ionebTan axali araorganul-organuli 
hibriduli kompleqsebis sinTezisTvis, aseve metalTa ionebTan maTi kombinaciisas 
SemCneuli toqsikurobisa da bioaqtiurobis da xsnadobaze, toqsikurobaze, 
antimikorbul/antibaqteriul aqtiurobaze da a.S. koordinaciis gavlenis gamo.  

naSromSi aRwerilia sinTezuri aromatuli arsenobetainebi, rogorc axali 
koordinaciuli naerTebis winamorbedebi, sadac isini umetesad bidentaturad (O, O) 
arian dakavSirebuli metalis centralur atomTan. miRebul iqna maTi koordina-
ciuli naerTebi metalTa ionebTan [Mg and Cu(II)], romlebic Seswavlil iqna ESR 

speqtroskopiuli meTodiT; dafiqsirebulia spilenZis(II) tipiuri EPR signali 
anizotropuli faqtoriT: gx = 2.18, gy = 2.09 da gz = 2. 39. Sigakristaluri velis simetria 
gansxvavdeba aqsialuri simetriisgan. amas garda, brtyel-kvadratuli geometriis 
mqone spilenZis(II) koordinaciuli naerTebSi spilenZi-Jangbadis bmisTvis g|| aris 
~2.4 da 2.3 – spilenZi-azotis bmisTvis. Cveni kompleqsebisTvis g|| aris 2.39-2.42, rac 
warmodgenil monacemebtan TanxvedraSia da aRniSnuli faqti safuZvels gvaZlevs, 
davaskvnaT, rom spilenZis atomebi dakavSirebulia Jangbadis atomebTan  da 
gaaCniaT  brtyel-kvadratuli geometria. 

 karboqsilatis nawilisTvis gamoTvlilma dabalma danawilebis sididem () 
asimetriul da simetriul valentur rxevebs Soris aCvena, dasinTezebuli 
koordinaciuli naerTebis bidentaturi koordinaciuli unari. EPR speqtrma aCvena 
spilenZis(II) centraluri atomis brtyel-kvadratuli koordinaciuli geometria. 
DFT meTodi gamoyenebul iqna metal(II)-arsenobetainis kompleqsuri kationis 
kristaluri struqturis optimazaciisTvis. gaTvaliswinebulia aRniSnuli 
naerTebis antibaqteriuli da fungiciduri aqtiurobis Seswavla.  
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4. N. Lekishvili, Kh. Barbakadze, W. Brostow, T. Datashvili, A. Fainleib,  

O. Grigorieva, G. Zaikov 

„Inorganic-Organic Hybrid Antibiocorrosive Covers Based on Polyurethanes and  

Coordination Compounds of Some Transition Metals“ 
 

ანოტაცია: 
 

statiaSi aRwerilia axali bioaqtiuri araorganuli kompozitebi da maT 
bazaze antibiokoroziuli damcavi safrebi.  

polimeruli kompozitebis dasamzadeblad polimerul matricad Ser-
Ceul iqna Semdegi poliureTanebi: 

1. poliesTerureTani “PU”: 
 

     
(OR)n OCNH

O

Ar NHC OR/ NHNHCNH*

O

*
2

OCNH

O

Ar NHC

O

*

O

Ar NHC

O

*
3  

 

sadac,  R = –CH2CH(CH3)–;  R/ = –( CH2)2O(CH2)2–. 
 

2. gogirdSemcveli poliesTerureTani “PUS”: 
 

(OR)n OCNH

O

Ar NHC OR/ NHNHCNH*

O

*
2

OCNH

O

Ar NHC

O

*

O

Ar NHC

O

*
3  

 

sadac,    Ar =

CH3

HO3S

;

CH3

SO3H

R = -CH2CH(CH3)-;  R/ = -( CH2)2O(CH2)2-.;

 
3. gogirdSemcveli poliesTerureTanis ionomeri “PUSI”: 
 

 

(OR)n OCNH

O

Ar NHC OR/ NHNHCNH*

O

*
2

OCNH

O

Ar NHC

O

*

O

Ar NHC

O

*
3  

sadac,    Ar =

CH3

(C2H5)3HNO3S

;

CH3

SO3NH(C2H5)3

R = -CH2CH(CH3)-;  R/ = -(CH2)2O(CH2)2-.;

+ _ +_

 
 
 

 poliureTanebis struqturis fizikuri da/an qimiuri modifikaciisTvis 
tribologiuri Tvisebebis gaumjobesebis mizniT gamoyenebul iqna siliciumorga-
nuli oligomerebi: 

a) bis(hidroqsialkil)polidimeTilsiloqsani: 
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b) α,ω-dihidroqsimeTilviniloligoorganosiloqsani: 
 

HO{[Si(CH3)2O]98.5[Si(CH3)(CH=CH2)O]1.5}XH, sadac, x = 3÷5. 
 

antibiokoroziuli damcavi safrebisTvis bioaqtiur komponentad sawyisi ligan-
debisa da gardamavali metalebis biologiuri aqtiurobis da polimerul matri-
casTan dipol-dipoluri da wyalbaduri bmebis warmoqmnis unaris gaTvaliswine-
biT SerCeul iqna polikarbocikluri hidrazid-hidrazonuli ligandebis koordi-
naciuli naerTebi, romlebic miiRebul iqna Sesabamisi ligandebis (L) gardamaval 
metalTa marilebTan (MXn) urTierTqmedebiT (moluri Tanafardoba MXn: L _ 1:3) eTa-
nol- da aceton-wyalxsnarSi. 

gamokvlevebiT dadgenil iqna, rom poliureTanebis bazaze miRebuli damcavi 
safrebis dinamiuri xaxunis koeficientis burTulis ganarbenis manZilze 
damokidebuleba ZiriTadad ganisazRvreba sakvlevi kompozitebis SedgenilobiT, 
polimeruli matricebis agebulebiT, modifikatoris bunebiTa da eqsperimentis 
pirobebiT. aramodificirebuli da modificirebuli poliureTanebisa da maT baza-
ze miRebuli antibiokoroziuli damcavi safrebis xaxunis cvlilebis Seswavlidan 
Cans, rom dinamiuri xaxunis koeficientis mniSvneloba maRalia aramodificire-
buli poliureTanebis SemTxvevaSi.  
αα,ω-dihidroqsimeTilviniloligoorganosiloqsaniT modificirebuli gogird-

Semcveli poliesTerureTanis bazaze damzadebuli damcavi safris SemTxvevaSi 
dinamiuri xaxunis koeficientis mniSvneloba, sxva damcav safrebTan SedarebiT, 
minimaluria. 4,4-dimeTilmeTandiizocianatisa da oligobutilenglikoladipinatis 
bazaze miRebul poliesTerureTanis matricaSi bioaqtiuri koordinaciuli -
naerTebis dopirebiT xaxunis koeficientis mniSvneloba izrdeba, rac SeiZleba 
aixsnas maTi sivrciTi struqturis gavleniT. naCvenebi iqna, rom poliesTer-
ureTanebis siliciumorganuli oligomerebiT modificireba xaxunis koeficients 
mniSvnelovnad amcirebs, rac, rogorc Cans, moqnili siloqsanuri oligomerebis 
maRali maplastificirebadi unariT aris ganpirobebuli.  

gansazRvrul iqna miRebuli antibiokoroziuli damcavi safrebis wyalSTan-
Tqmisunarianoba gravimetriuli meTodiT. eqsperimentulad dadgenil iqna, rom 300 
sT-is ganmavlobaSi maTi wyalSTanTqmisunarianoba ar aRemateboda 0.01%-s 
.miRebuli antibiokoroziuli hibriduli damcavi safrebis izoTermuli daberebisa 
(40 da 600C) da e.w. “Suqamindis” (haeris tenis da Jangbadis, mzis ultraiisferi 
gamosxivebis an mzis “gabneuli” sinaTlis,  agreTve amonasunTqi CO2-is 
kompleqsuri moqmedeba) gavlenis SeswavliT dadgenil iqna, rom xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi (7200 sT) damcavi safris sawyisi iersaxe, feri, optikuri gamWvirva-
loba da meqanikuri Tvisebebi (zedapiris erTgvarovneba bzarebis warmoqmnis gare-
Se) ar gauaresda. 

 
 

 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
 

2) ucxoeTSi 
 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
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Kh. Barbakadze, N. Lekishvili, D. 

Zurabishvili 

 

 

 

 

M. Rusia, N. Lekishvili, 

I. Didbaridze, Kh. Barbakadze, 

J. Akhtar 

 

 

 

 

N. Lekishvili, Kh. Barbakadze, G. 

Lekishvili 

 

 
 

 

„Novel bioactive compounds containing 

ferrocene and spatial alicyclic fragments 

for human and domestic animals 

protection“ 

 

 

„Bioactive pyridine coordination 

compounds with some of d-metals' of 

tetrathioarsenates(V) based on arsenic 

industrial waste“ 

 

 

 

„Novel ferrocene derivatives with 

polycyclic spatial groups: synthesis, 

study and application“ 

 
 

ICCE-21, 21st Annual 

International Confe-

rence on Composites or 

Nano Engineering. 

Tenerife, Spain,  

pp. 73-74 

ICCE-21, 21st Annual 

International Confe-

rence on Composites or 

Nano Engineering. 

Tenerife, Spain, 

pp. 697-698 

The 7th International 

Conference on Multi-

funcional Materials and 

Application. November 

22-24, 2013, Anhui, 

China (accepted). 

 

moxsenebaTa anotaciebi: 
 

1.  Kh. Barbakadze, N. Lekishvili, D. Zurabishvili 

„Novel bioactive compounds containing  ferrocene and spatial alicyclic  

fragments for human and domestic animals protection“ 
 

ანოტაცია 
 

      ფეროცენის ნაწარმები მაღალი სტაბილურობისა და უფრო რთულ კომპლექსურ 

სტრუქტურებად მათი გარდაქმნის შესაძლებლობის გამო, უნივერსალურ მასალას 

წარმოადგენენ მიზნობრივი, საინტერესო ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მქონე ლიგანდებისა 

და მათ ბაზაზე სპეციფიკური თვისებების მქონე ჰეტერომეტალური კოორდინაციული 

ნაერთების სინთეზისთვის. ფეროცენშემცველი კომპლექსები დღეისათვის უდიდეს 

ყურადღებას იპყრობენ უნიკალური კონფიგურაციისა და მეცნიერებისა და ტექნიკის 

სხვადასხვა სფეროში გამოყენების ფართო ნიშის გამო, მათ შორის ორგანულ სინთეზში, 

ბიოსენსორებად, მედიცინაში, მასალათა მეცნიერებაში და ა.შ. მოსალოდნელია, 

მეტალორგანულმა კომპლექსებმა გამოავლინონ მოქმედების სრულიად ახალი, ეფექტური 

პოტენციალი სხვადასხვა აგრესიული მიკროორგანიზმის მოქმედების დათრგუნვის 

მიმართულებით. ბიოაქტიური ნაერთების ქიმიურ სტრუქტურასა და სპეციფიკურ აქტიურობას 

შორის დამოკიდებულების დადგენის მიზნით, დასინთეზებულია მიზნობრივი, ახალი ტიპის 

ბიოაქტიური ლიგანდები და მათ ბაზაზე გარდამავალი მეტალების კოორდინაციული 

ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ ძლიერ ფარმაკოფორულ, ალმასის ძირითადი სტრუქტურის 

ტიპურ ასიმეტრიულ ფრაგმენტსა და ფეროცენის ჯგუფს, რამაც, გარდამავალ მეტალებთან 

ერთად, არსებითი როლი უნდა შეასრულოს მიზნობრივი კოორდინაციული ნაერთების 

ბიოაქტიურობის გამოვლენაში. მიღებული ნაერთების შედგენილობა და აღნაგობა 

დადგენილია კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით. თერმოგრავიმეტრიული და 

დიფერენციულ-თერმული ანალიზის მეთოდებით შესწავლილია მიღებული კოორდინაციული 
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ნაერთების თერმომდგრადობა. დადგენილია, რომ კოორდინაციული ნაერთების თერმო-

მდგრადობა, თავისუფალ ლიგანდთან შედარებით, იზრდება გარდამავალ მეტალთა იონებთან 

კოორდინაციის შედეგად. ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური AM1 მეთოდით 

ჩატარებულია შერჩეული ლიგანდების ძირითადი ფრაგმენტის ელექტრონული სტრუქტურისა 

და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა. კვანტურ-ქიმიური გათვლებით დადგენილია, რომ 

ლიგანდის მოლეკულები შეიცავენ რა პოტენციურად ელექტრონოდონორულ ჟანგბადისა და 

აზოტის ატომებს, წარმოადგენენ ბიდენტატურ ლიგანდებს, რომელთაც შეუძლიათ 

გარდამავალ მეტალებთან კოორდინაციული ნაერთების წარმოქმნა ხუთწევრიანი ციკლის 

სახით.         

     შესწავლილია მიღებული ნაერთების მოსალოდნელი ბიოაქტიურობა პროგრამით PASS C&T 

(თეორიული, შედარებითი ბიოსკრინინგი), რომელიც მაღალი სიზუსტით პროგნოზირებს 

ნაერთის შესაძლო ბიოაქტიურობას. მიღებული შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე, 

შერჩეულ ნაერთებს ექსპერიმენტულად მაღალი ალბათობით (Pa~0.50-0.80), შესაძლოა 

აღმოაჩნდეთ შემდეგი ტიპის ბიოაქტიურობა: Antibacterial, Antiparasitic Cytoprotectant, 

Antiparasitic Cytoprotectant და სხვ. ამასთან, ნაჩვენებია, რომ კომპლექსწარმოქმნის შედეგად 

ნაერთების ბიოაქტიურობა იზრდება. წინასწარი გამოკვლევებით დადგენილია, რომ 

მიღებული ნაერთების გამოყენება შესაძლებელია: ა) მულტიფუნქციური და პირდაპირი 

ბიოლოგიური მოქმედების, სხვადასხვა აგრესიული მიკროორგანიზმის მიმართ 

რეზისტენტული არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული კომპოზიტებისა და არატრადიციული 

მასალების მისაღებად ადამიანისა და ცხოველების დაცვის მიზნით; ბ) ადამიანებსა და 

ცხოველებში ზოგიერთ საშიშ დაავადებათა გამომწვევი მიკროორგანიზმების ზრდის 

ინჰიბირებისთვის, სხვადასხვა დაავადებათა პროფილაქტიკისა და მკურნალობისთვის; გ) 

ანტიბიოკოროზიული დამცავი საფრების ბიოაქტიურ კომპონენტებად კულტურული მემკვიდ-

რეობის დასაცავად. 
 

 
 

2. M. Rusia, N. Lekishvili, I. Didbaridze1, Kh. Barbakadze, J. Akhtar. 

 „Bioactive pyridine  coordination compounds with some of d-metals' of tetrathioarsenates(V) based on 

arsenic industrial waste” 
 

ანოტაცია 
 

    Cveni kvlevis mizans warmoadgens TuTiis, vercxliswylis(II), spilenZis(II) da 

nikelis koordinaciuli naerTebis miReba da Seswavla erT-erT yvelaze pers-
peqtiul da xelmisawvdom azotSemcvel ligandTan, - piridinTan, cnobili 
samrewvelo produqtis (tetra-Tioarsenati) bazaze, romelic miRebul iqna 
zemoaRniSnuli warmoebis narCenebis gardaqmniT: 
 

                                                            AsCl3    
                                                                ↑                     +(AsCl3, H2S)   +(NaOH, H2O)                  

  (warmoebis narCenebi) As2O3 → (RO)3As  →  As2S3   →  Na3AsS4·8H2O  
 

     sawyis reagentebad gamoyenebul iqna zemoaRniSnuli metalebis wyalSi xsnadi 
marilebi – TuTiis acetati, vercxliswylis nitrati(II), spilenZis sulfati(II) da 

nikelis qloridi(II). dariSxanSemcvel naerTebs Soris Cvens mier gamoyenebul iqna 
natriumis tetra-Tioarsenati Na3AsS4·8H2O, romelic miRebul iqna dariSxanSemcveli 
warmoebis narCenebis gardaqmniT. 
   d-metalebis piridinatebis sinTezi ganxorcielda mimocvlis reaqciiT – 
gardamavali metalis marilis eqvivalenturi raodenobis urTierTqmedebiT 
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natriumis tetra-Tioarsenatis najer xsnarTan. miRebuli koordinaciuli 
naerTebi warmoadgenen myar, Seferil, kristalur nivTierebebs, romlebic 
nawilobriv ixsnebian dimeTilformamidSi, ar ixsnebian wyalSi, tutebSi, eTilis 
spirtsa da Txevad najer naxSirwyalbadebSi. maRal temperaturaze galRobamde 
iSlebian, mJavebTan urTierTqmedebisas gardaiqmnebian dariSxanis sulfidSi(V). 

miRebuli naerTebis Sedgeniloba da aRnagoba dadgenil iqna elementuri 
analizis, infrawiTeli speqtroskopiisa da rentgenofazuri gamokvlevebis 

monacemebiT, agreTve maTi dmf-is xsnarebis eleqtrogamtarobis gansazRvriT. 

dasinTezebuli naerTebis iw speqtrebidan Cans, rom maTSi SeimCneva 3
4AsS  jgufis-

Tvis damaxasiaTebeli valenturi rxevis STanTqmis zolebi 420 sm-1-ze, xolo 
deformirebuli rxevis – 470 sm-1 ubanSi. garda amisa, rogorc cnobilia, centralur 

atomTan Tavisufali ligandis koordinirebisas STanTqmis zolis mniSvneloba 

wainacvlebs 8-30 sm-1-iT. arakoordinirebuli piridinis (C=N) STanTqmis zoli 
mdebareobs 1580 sm-1 ubanSi, maSin rodesac Cvens mier dasinTezebul naerTTa 
speqtrebSi igive STanTqmis zoli vlindeba 1600-1610 sm-1 ubanSi, rac calsaxad 
adasturebs am naerTebSi metalis ionebTan koordinirebuli piridinis arsebobas. 
tetra-Tioarsenatis ionebisa da natriumis tetra-Tioarsenatis ionebis STanTqmis 
zolebis damTxveva miuTiTebs, rom aRniSnuli anioni warmoqmnis koordinaciuli 
naerTis meore (Siga) sferos.  

dasinTezebul nivTierebaTa rentgenofazuri analizis monacemebi, literaturaSi 
moyvanili klasifikaciis Tanaxmad, mowmobs, rom miRebuli naerTebi TavianTi 
struqturis bunebis mixedviT sulfomarilebis qvejgufs miekuTvneba. Seswavlil 
iqna kristaluri struqturis mowesrigebulobaze kationis gavlenis faqti. 
magaliTad, spilenZi(II) da vercxliswyali(II) xels uwyoben wvrildispersuli 
fazis warmoqmnas, romelic rentgenoamorful mdgomareobas uaxlovdeba. 

miRebuli koordinaciuli naerTebis Termografiuli kvlevidan Cans, rom sawyis 
etapze mimdinareobs koordinaciuli naerTis molekulidan ligandis mowyveta, 
xolo Semdeg etapobrivad xorcieldeba tetraTioarsenatis(V) Termuli daSlis 
procesi. 

funqciuri analizis (dft) meTodis gamoyenebiT gaTvlil iqna teraedruli 

kompleqsuri ionebis [Zn(C5H5N)4]2+, [Cd(C5H5N)4]2+, [Hg(C5H5N)4]2+, [Cu(C5H5N)4]2+ sruli 
energia da metal-azotis bmis seriebi. gaTvlebisTvis gamoyenebul iqna 
fsevdopotenciuri (mxolod savalento eleqtronebi) bazisi, romelic fardobiT 
korelacias prognozirebs.  

miRebuli koordinaciuli naerTebis metal-piridinuli fragmentebis 
bioaqtiurobis Teoriuli SefasebisTvis Catarebul iqna Teoriuli (virtualuri) 
bioskriningi kompiuteruli programiT PASS C&T, romelic naerTebis aqtiurobis 

Sefasebas axorcielebs Pa (aqtiuri) da Pi (araaqtiuri) parametrebiT. gaTvlebis 
pirvel etapze ganxorcielda Na3AsS4-is bioaqtiurobis Teoriuli kvleva, romelic 
aRniSnuli kvlevebis pixedviT avlens antiprotozoal (Amoeba) da Antihelmintic (Nematodes, 
Fasciola) aqtiurobas, - Pa = 0,507-0.898. bioskriningis Segedebis mixedviT miRebuli 
koordinaciuli naerTebis metal-piridinuli fragmentebi aseve avlenen maRal 
bioaqtiurobas, - SerCeulma struqturebma eqsperimentulad maRali albaTobiT 
(Pa=0.57-0.90) SesaZloa aCvenon Semdegi tipis biologiuri aqtiuroba: Atherosclerosis 

treatment, Antineoplastic, Antiseborrheic, Antiviral (Picornavirus), Cytoprotectant da sxv.    
   zemoaRniSnuli fragmentebis erT bioaqtiur struqturaSi Serwyma perspeqtiuls 
xdis farTo speqtris mqone, maT Soris antimikrobuli da anthelminTuri 
aqtiurobis mqone, koordinaciuli naerTebis formirebas  

  

 

3. N. Lekishvili, Kh. Barbakadze, G. Lekishvili 
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Novel ferrocene derivatives with polycyclic spatial groups: synthesis, study and application“ 
 

ანოტაცია 
 

      მეტალორგანული ლიგანდების გამოყენებით შესაძლებელია სპეციფიკური თვისებების 

მქონე სხვადასხვა ჰეტერომეტალური კომპლექსის სინთეზი. ასეთ ლიგანდებს შორის ძალზე 

საინტერესო აღმოჩნდა და ფართოდ იქნა შესწავლილი ერთ-ერთი პირველი მდგრადი 

მეტალკომპლექსის - ფეროცენის ნაწარმები, რომლებიც გარდამავალი მეტალების π-

კომპლექსების საინტერესო წარმომადგენლებს მიეკუთვნებიან და მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ თანამედროვე მეტალორგანულ ქიმიაში. ამ პოტენციური ლიგანდების მნიშვნე-

ლოვან თავისებურებას წარმოადგენს მათი მოქნილობა, - ბიდენტატური წარმომადგენლები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნან მოცემული მეტალ-ცენტრის სხვადასხვა გეომეტრიული 

სტრუქტურის ხელატურ ჯგუფებად და მოქმედებენ, როგორც შემაკავშირებელი ლიგანდები. 

გამოკვლევები ფეროცენშემცველი ნაერთების სფეროში კვლავ სწრაფი ტემპებით გრძელდება 

უმეტესწილად მედიცინაში, კატალიზსა და მასალათა მეცნიერებაში მათი ეფექტური 

გამოყენების გამო. ქიმიურ სტრუქტურასა და სპეციფიკურ აქტიურობას შორის დამოკიდებუ-

ლების დადგენის მიზნით, დასინთეზებულია მიზნობრივი, ახალი ბიოაქტიური ნაერთები, 

რომლებიც ერთდროულად შეიცავენ სივრცით ალიციკლურ პოლიფუნქციურ ფრაგმენტს, 

ფეროცენის ჯგუფსა და გარდამავალ მეტალებს. ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური AM1 

მეთოდით ჩატარებულია შერჩეული საწყისი ლიგანდის ძირითადი ფრაგმენტის 

ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა. კვანტურ-ქიმიური 

გათვლებით დადგენილია, რომ ლიგანდის მოლეკულა შეიცავს რა პოტენციურად 

ელექტრონოდონორულ ჟანგბადისა და აზოტის ატომებს, წარმოადგენს ბიდენტატურ 

ლიგანდს, რომელსაც შეუძლია გარდამავალ მეტალებთან კოორდინაციული ნაერთების 

წარმოქმნა ხუთწევრიანი ციკლის სახით. მიღებული ნაერთების შედგენილობა და აღნაგობა 

დადგენილია კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით. მიღებული ნაერთების მოსალოდნელი 

ბიოაქტიურობის შესწავლით ნაჩვენებია, რომ საწყისი ლიგანდი ბაქტერიციდულ თვისებებს 

გაცილებით პასიურად ავლენს, ვიდრე შესაბამისი კოორდინაციული ნაერთები. დადგენილია 

მათი გამოყენების სფეროები. წინასწარი კვლევებით ნაჩვენებია, რომ მიღებული ნაერთები 

შესაძლოა  გამოყენებულ იქნან სხვადასხვა აგრესიული მიკროორგანიზმის აქტიურობის დათრ-

გუნვისთვის და აღნიშნულ მიკროორგანიზმებთან კონტაქტისას ადამიანთა დასაცავად. 
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გამოყენებითი ნახევრადგამტარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: akad. doqtori zauri 

Waxnakia  

I.  3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
direqtoris moadgile: akad. doqtori kaxa Citaia  

1. samecniero ganyofileba - samecniero sawarmoo kompleqsi 

(ssk) “eleqtronuli teqnika” 

 

# saxeli, 

gvari 

Aakad. xarisxi Tanamdeboba 

1 nina xuWua fiz.-maT. mecn.  
doqtori 

ganyofilebis gamge 

2 revaz 
melqaZe 

fiz.-maT. mecn. akad. 
doqtori 

mTavari mecnier TanamSromeli 

3 albert 
tutunjiani 

fiz.-maT. mecn. akad. 
doqtori 

mTavari mecnier TanamSromeli 

4 marina 
tigiSvili 

fiz.-maT. mecn. akad. 
doqtori 

ufrosi mecnier TanamSromeli 

5 tatiana 
saxarova 

teqn. mecn. akad. 
doqtori 

ufrosi mecnier TanamSromeli 

6 givi 
kalandaZe  

magistri ufrosi mecnier TanamSromeli 

 

2. eleqtronuli da eleqtromeqanikuri sistemebis kvlevis 

ganyofileba 

 

# saxeli, gvari Aakad. xarisxi Tanamdeboba 

1 givi didebaSvili magistri ganyofilebis gamge 

2 badri xvitia magistri ufrosi mecnier 
TanamSromeli 

3 nodar uSveriZe  magistri mecnier TanamSromeli 

4 Tamila xelaSvili magistri mecnier TanamSromeli 

 

3. fotonebiT da radiaciiT stimulirebuli teqnologiebis 

ganyofileba 

 

# saxeli, 

gvari 

Aakad. xarisxi Tanamdeboba 
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1 zurab 

jibuti 
fiz.-maT. mecn.  

doqtori 
ganyofilebis gamge 

2 nugzar 
doliZe 

fiz.-maT. mecn.  
doqtori 

mTavari mecnier TanamSromeli 

3 giorgi 
erisTavi  

fiz.-maT. mecn. 
akad.  doqtori 

ufrosi mecnier TanamSromeli 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

naxevradgamtaruli (n/g) 
galiumis arsenidis 

teqnologiis damuSveba da 
kvleva 

nina xuWua revaz melqaZe 
zauri Waxnakia 

albert tutunjiani 
tatiana saxarova 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

dResdReobiT seleqtiurad legirebuli heterostruqturebi kvaturi 
ormoebiani (ko) InGaAs sammagi SenaerTebis safuZvelze warmoadgenen 
mikrotalRovani da teraherculi teqnologiis bazur elementebs.  Ruhr-

Universität Bochum (germania) mecnierTa jgufis mier molekulur-sxivuri 

epitaqsiis meTodiT gazrdil iqna AlxGa1-xAs/Ino.23Ga0.78As/AlxGa1-xAs-is 

heterostruqturebi ormagi -legirebiT, romlebic gansxvavdebodnen moluri 

doziT x da Camketis qveS fenis siganiT.  
 gamokvleul iqna masalis maxasiaTeblebis gavlena  tranzistorebis 

Tvisebebze, romlebic damzadda monoliTuri mikrotalRovani (MMIC)  
teqnologiis Sesabamisi teqnologiuri marSrutis mixedviT. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

 
Si safuZvelze p-n 

gadasvlebis 
teqnologiaSi defeqtebis 

inJineria 

marina tigiSvili 

givi kalandaZe 
tatiana saxarova 
zurab jibuti 
nugzar doliZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

klasikur SemTxvevaSi naxevagamtaris (n/g) mgrZnobiaroba gamosxivebis 
speqtris ama Tu im areebis mimarT damokidebulia masalis akrZaluli zonis 
siganeze. mis gamo, rom siliciumi gamWvirvalea talRis sigrZeebisTvis, 
romlebic metia 1.1 mkm-ze, misi pirdapiri gamoyeneba, magaliTad infrawiTeli 
(iw) fotodiodebis dasamzadeblad, ar SeiZleba. Si-is akrZaluli zonis Secvli 
erTerT miRebuli meTodia n/g struqturis sxvadasxva modifikaciis Ge-is 
gamoyenebiT. es SeiZleba iyos Ge-is epiraqsiuri fenebi Si-ze, GexSi1-x/Si da bolos 
Ge/Si struqturebi, sadac Ge-is sruli fenebi Secvlilia fenebiT germaniulis 
rvanturi wertilebiT. bolo ori modifikaciis gazrda xdeba molekulur-
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sxivuri an metaloorganuli epitaqsiis meTodebiT. 

siliciumis zonuri struqturis marTvis alternatiul, magram 
naklebadSeswavlil meTodad SesaZlebelia gaxdes defeqtebis inJineria. am 
meTodma gamoiwvia didi mecnieruli dainereseba da ukve miiRo ganviTareba 
gamoyenebiT sferoSi. am aspeqtSi siliciumSi minarevebis ionurma implantaciam 
(ii) SeiZina axali perspeqtivebi da is SeiZleba gaxdes rTuli da 
ZviradRirebuli teqnologiebis alternativad, magaliTad “iw” diapazonis 
deteqtorebis Sesaqmnelad. 

boris ionuri implantaciis meTodiTsamrewvelo monokristalur    n-tipis 

siliciumSi dozebiT (1-2)●1014 sm-2, energiiT 50 kev da 10000C Semdgomi gamowvis 
Sedegad formirebul iqna struqturebi p-n gadasvliT, romlebic axlo “iw” 
speqtris (1.4-2.2 mkm) mimarT amJRavnebdnen fotomgrZnobiarobas. 

miRebuli Sedegebis analizi xorcieldeba kvanturzomebiani warmonaqnebis 
(nanoklasterebis) farglebSi monokristaluri siliciumis matricaSi.               

 

3 samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

radiaciuli da 
struqturuli defeqtebis 
kvleva da identifikacia 
monoatomur (Ge,Si) da 
binarul (A3B5, A4B4) 

naxevargamtarebSi, 
dabaltemperaturuli 
radiaciuli 
teqnologiebis 
SesamuSaveblad mikro- da 

nanoeleqtronikisაTvis; 

zurab jibuti 
  

nugzar doliZe 
giorgi erisTavi 

amiran bibilaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 

 

Ddadgenil iqna GaAs-Si divakansiis tipis defeqtebis buneba, maTi optikuri 
da eleqtro-fizikuri maxasiaTeblebi. SerCeul iqna defeqtebis gamowvis 
optimaluri Termiuli da seleqtiur-optikuri reJimebi, kerZod naCvenbi iqna, 
rom seleqtiuri optikuri STanTqmis maqsimumi 1.0 ev Seesabamiseba SerCeul 

divakansias VgaVas. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

4 poziciuri sistemis (GPS) 
koordinatis sizustis 

ganmsazRvreli cifruli 
mowyobilobis 
proeqtireba 

givi didebaSvili nodar uSveriZe 
Tamila xelaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

proeqti ganekuTvneba sqemoteqnikur problemebs, magram misi gadawyveta iwvevs 

mTel  GPS  sistemis koordinatis sizustis gaumjobesebas. amJamad Sesrulebuli 

kompiuteruli modeli, magram jer kidev ara saboloo varianti adasturebs, 

rom Seqmnili mowyobiloba ukeTesia Tavisi parametrebiT dRes arsebul moqmed 
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(aSS da evrokavSiris) sistemebze. igi warmoadgens GPS  koduri signalis da  GPS  

mimRebis koduri signalis Semadarebel mcire integraciis cifrul sqemis 

kompiuterul versias.  

samuSaos Semdgom etapze, saTanado dafinasebis SemTxvevaSi, 

gaTvaliswinebulia: 

1. sqemis praqtikuli ganxorcieleeba institutis teqnologiur ubanze (Tsu-

s VIII korpusSi) GaAs naxevargamtaruli struqturebis bazaze; 
2. sazgareTul universitetebs, firmebs da fondebs (mag. evrokavSiris 

programa “horizont 2020) SevTavazoT erToblivi TanamSromloba.  

 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

maRalefeqtur  III-V 
ujredebTan 

kombinirebuli axali 
tipis optikuri 
koncentratori 

dabali Rirebulebis 
CPV modulisTvis 

infodev,  
the World Bank 

Group 

kaxa Citaia nina xuWua 
aleqsandre mosaSvili  

revaz melqaZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 

 

 

 

SemoTavazebuli koncefciis dadebiTi da uaryofiTi mxareebis calsaxad 
Sesafaseblad da imis dasadgenad, Tu ramdenad saintereso iqneba igi CPV 

mrewvelobisaTvis, aucilebelia axali tipis  CPV modulebis prototipis  
proeqtireba, damzadeba da sertificireba Tanamedrove komerciuli warmoebis 
Sesabamisi mowinave ucxouri teqnologiebis gamoyenebiT.   

am strategiis Sesabamisad proeqtis avtorebi aqtiurad TanamSromloben 

evropis CPV teqnologiebis aRiarebul liderთან - fraunhoferis mzis energiis 
institutTan. 

koncentratoris optikuri nawilis dasamzadeblad partniorobisTvis 
mzadyofna saqveynod cnobilma orma kompaniam gamoTqva  INNOLITE GmbH, germania 
da AWM Mold. Tech., Sveicaria (rogorc qvekontraqtorma), rac Sesabamis 
memorandumSi aris dafiqsirebuli. 
oTxmxrivi (ske/Tsu, ISE, INNOLITE, AWM) molaparakebebis Sedegad, sertificirebuli  

CPV prototipis miRebis mizniT, moxda strategiis optimizacia, raTa minimaluri 
droisa da xarjebis pirobebSi miRebul iqnas utyuari informacia 
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koncentratoris maxasiaTeblebis Sesaxeb. am TvalsazrisiT, mxareebma 
upiratesoba mianiWes dafinansebis moZiebas CPV qveujredis optikuri 
nawilisaTvis da mxolod amis Semdgom modulisaTvis.  optikuri 
qveujredis/mono-modulis damzadebisa da sertificirebis am etapze 
SesaZlebelia ori umTavresi parametris energiis Rirebulebis ($/W) da margi 
qmedebis koeficientis (%) gansazRvra,  romelic ganapirobebs CPV modulis 
komerciuli gamoyenebis perspeqtivas. aRniSnuli strategiis warmatebuli 
ganxorcieleba aseve xels Seuwyobs potenciuri investorisTvis risk-faqtoris 
Semcirebas yoveli Semdgomi etapisaTvis.  

amavdroulad, proeqtis avtorebi Seecdebian gamoiyenon dafinansebis 
sxvadasxva wyaroebic. kerZod, 2013 wels CPV proeqti wardgenil iqna USAID-is 
programaSi, sadac uaRresad konkurentul garemoSi (warmodgenili iyo asobiT 
proeqti) warmatebiT gaiara pirveli etapi, Tumca meore etaps ver miaRwia. 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
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d) statiebი 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 
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gamomcemloba 
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N. Khuchua, R. 
Melkadze  
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Nanomedicine and 
photons   

 J. Nano Studies, 

N7, 2013, 271-

286 
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FILMS OF TiN 

RECEIVED BY 

METHOD HF-

REACTIVE 

SPUTTERING 

J. Nano Studies, 

n8, 2013, 311-

314 

Tbilisi Georgia 4 

anotaciebi 

dieleqtrikuli da metaluri Sreebis dafenis Taviseburebebi, maTi 
teqnologiuri parametrebis da maxasaiTeblebis analizi n/g (eleqtronuli da 

optoeleqtronuli)  xelsawyobis da integraluri sqemebis damzadebis da 
statikuri da dinamimikuri maxasaiTeblebis gaTvaliswinebiT, fotonuri 

nanomedicina da defeqtebis inJineria siliciumis p-n gadasvlebSi 
 
 

2) ucxoeTSi 
a) monografiebi 
b) saxelmZRvaneloebi 
g) krebulebi 
 
d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 
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adgili, 

gamomcemloba 
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raodenoba 
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of Irradiation with 

Light  

J. Supercond Nov 
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2987–2991 

aSS 5 

anotaciebi 

oqsidebis sinTezi msubuqi gamosxivebiT 
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Nanostructure Technology for 
Microwave Devices 

 

Tbilisi, georgia 
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maRaltemperaturuli zegamtarebis sinTezi fotostimulirebuli da msubuqi 
gamosxivebis meTodebiT 

 

 

 



 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

თბილისი 

  



 

2 
 

ინფორმაცია ფაკულტეტის შესახებ: 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტები და სამეცნიერო ცენტრები 

 ქართული ენის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი  

 თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდენობის სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი  

 კავკასიოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 არქეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 პედაგოგიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–

სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი  

 ფილოსოფიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი  

 რუსისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 საქართველოს ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 მსოფლიო ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი  

 სკანდინავისტიკის ცენტრი  

 იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრი  

 პოლონისტიკის ცენტრი  

 ისრაელის ცენტრი  

 უკრაინისტიკის ცენტრი  

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/institute_of_georgian_language/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/institute_of_the_history_of_georgian_lit/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/inst_of_theoretical_and_applied_linguistics/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/inst_of_theoretical_and_applied_linguistics/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/b8xvrmez0uunfjgz-/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/b8xvrmez0uunfjgz-/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/caucasiology/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/archaeology/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/bduscubpxbmi158i/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/wroakq6siiswv17q/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/culture/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/art_history/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/visual/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/pedagogics/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/klasikuri/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/klasikuri/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/chrqu667st8oso3k/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/chrqu667st8oso3k/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/njslqq4mor3kq8axf/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/cqprilh4dhjblcewa/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/cqprilh4dhjblcewa/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/rusistika/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/americanistic/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/geo_hist/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/world_history/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/zrqpsu0sqnijw-t/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/scandinavistic/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/rk6qvyvarfxgdtff/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/5fez9me0dfoivurlp/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/au44kzs-lra-dc0mz/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/gb-kdppsso1uaerbi/


 

3 
 

ფაკულტეტზე ჩატარებული ღონისძიებები, სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, 

პრეზენტაციები: 

 

სამეცნიერო კონფერენციები 

 

30 მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ორი 

ამერიკა: წარსული, აწმყო, მომავალი“ 

14 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტმა ვარძიაში ჩაატარა სტუდენტ-

არქეოლოგთა V საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი გამოჩენილი ინგლისელი 

არქეოლოგის, სტრატიგრაფიული მეთოდის ფუძემდებლის პიტ რივერსის ხსოვნისადმი 

22 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა 

ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია: „ჰერეთის დღეები“ 

16 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტში ჩატარდა მეთოთხმეტე 

საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი პრეზიდენტ აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში 

სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი 

27 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების 

ინსტიტუტმა ჩაატარა I სამეცნიერო კონფერენცია 
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30 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარდა 

სამეცნიერო „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები“ მიძღვნილი 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის რევაზ კიკნაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი 

30 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიონის 

უნივერსიტეტის რექტორმა, თეოლოგიისა და ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, 

პროფესორმა მაგნინ თიერმა ჩაატარა სემინარი „რწმენა და მეცნიერება“ 

31 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა 

ანდრეა შმიდტმა წაიკითხა მოხსენება თემაზე „სირიული ანბანის წარმოშობა, განვითარება 

და იდენტობა აღმოსავლეთში არამეელ ქრისტიანთა შორის განხილული კავკასიური 

ალფაბეტების ისტორიულ კონტექსტში“ 

1 ივნისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში ჩატარდა 

რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია „ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური 

ურთიერთობანი საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა“ 

19-20 ივნისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარდა მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლის იუბილისადმი 

25 ივნისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ჩატარდა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 
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1-2 აგვისტო 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის უკრაინისტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ლესია უკრაინკას გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავისადმი 

30 სექტემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-

სამცნიერო ინსტიტუტში ჩატარდა მთარგმნელის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული 

სამეცნიერო კონფერენცია 

15 ოქტომბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის უკრაინისტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მიხაილო კოციუბინსკის გარდაცვალებიდან 100 

წლისათავისადმი 

14-15 ნოემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში ჩატარდა პროფესორ 

ლეონ მელიქსეთ-ბეგის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 

15-16 ნოემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტმა ჩაატარა 

კონფერენცია „მხატვრული ფორმა: ეპოქები და ტენდენციები“ 

22-25 ნოემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში იუნესკოს 

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფრენცია „ სერგი დანელია-125“ 

29-30 ნოემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა ჩაატარა 
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მასწავლებელთა I კონფერენცია „უნივერსიტეტი სკოლას-სკოლა უნივერსიტეტს“ 

(სწავლებისა და განათლების პრობლემები)  

29-30 ნოემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებულმა ქართული 

ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა VI რესპუბლიკური 

ონომატლოგიური სესია  

5 დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა და ივანე 

ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის 

განყოფილებამ გამართა ირაკლი სურგულაისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: 

„მითი, კულტი, რიტუალი“. 

 

6 დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტში ჩატარდა 

კონსტანტინე გამსახურდიას 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტური კონფერენცია 

12 დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა  გამართა 

შლვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია.  

 

 

კონგრესი 

23 ოქტომბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტმა და არნოლდ ჩიქობავას 
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სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა ჩაატარეს კავკასიოლოგთა III  საერთაშორისო 

კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“ 

 

 

 

საჯარო სხდომები 

8 იანვარი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა და 

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა გამართეს აკადემიკოს 

ვარლამ  თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა 

29 იანვარი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა და მასთან 

არსებულმა ქართული ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა გამართეს 

ფილოლოგის, პროფესორ ალექსანდრე ღლონტის დაბადების 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საჯარო სხდომა 

26 თებერვალი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა გამართა 

აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადების 126-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა 

27 თებერვალი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა და მასთან 

არსებულმა ქართული ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა გამართეს 

ტოპონიმიკის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის დამაარსებლის, პროფესორ ფარნაოზ 

ერთელიშვილის დაბდების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა 
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15 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა გამართა 

ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა 

5 ივნისი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა 

პირველი საინფორმაციო მოსმენა სტუდენტთა ქართველოლოგიურ კლუბში 

„ვეფხისტყაოსანი-უილიამ შექსპირის ლიტერატურული წყარო“ 

 

 

სხვა ღონისძიებები 

12 მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა 

გრიგოლ კიკნაძისა და გივი გაჩეჩილაძის სახელობის ლიტერატურათმცოდნეობითი 

სამეცნიერო პრემების 2012 წლოის ნომინანტების დაჯილდოვების ცერემონია 

21 მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა 

ღონისძიება „მერაბ კოკოჩაშვილის გზა“ 

26 მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

5-23 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის განვითარების ფონდმა ჩაატარეს ქართულ-ბერძნული 

საგანმანათლებლო ფესტივალი „ოქროს საწმისი“ 
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23 აპრილი 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული 

ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა გამართა   უილიამ შექსპირისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება „ვკითხულობთ შექსპირს“.მთარგმნელებმა, პროფესორ-

მასწავლებლებმა, სტუდენტებმა წაიკითხეს შექსპირის ნაწარმოებები  და მათი  თარგმანები 

ქართულ,  ფრანგულ,  გერმანულ, რუსულ, უკრაინულ  და სხვა ენებზე.  

 

12 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა 

ღონისძიება „ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დღე“ 

 

17 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, თბილისში იუნუს 

ემრეს სახელობის თურქული კულტურის ცენტრმა, ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა, 

კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრმა და ჯეოსელმა გამართეს პროფესორ ნოდარ 

შენგელიას საიუბილეო საღამო 

25 აპრილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა გაზეთ 

„თბილისის უნივერსიტეტის“ 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო 

 15 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში გაიმართა ფესტივალის საზეიმო 

დაჯილდოვების ცერემონია 

17 ივლისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტმა გამართა პროფ. 

თამილა სესიაშვილის მოღვაწეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო 
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31 ოქტომბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მერაბ 

კოკოჩაშვილი ფილმის „ქართველი მამელუქები ეგვიპტეში“ ჩვენება 

12 დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტმა გამართა 

აკადემიკოს შალვა ნუცუბიძის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებანი: შალვა 

ნუცუბიძის ძეგლის გვირგვინებით შემკობა, პარაკლისის გადახდა და აკადემიკოს შალვა 

ნუცუბიძის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნა. 

20 დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

სამეცნიერო ცენტრმა „ენა, ლოგიკა, მეტყველება“  წარმოადგინა კრეტაზე ექსპედიციის 

ანგარიში. 

 

პრეზენტაციები 

8 თებერვალი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტში გაიმართა „ახალგაზრდა 

ისტორიკოსთა შრომების“  II ტომის პრეზენტაცია 

21 თებერვალი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართა ნინო პოპიაშვილის წიგნის „ქალი ავტორი ევროპულ 

ლიტერატურაში“ პრეზენტაცია 

28 მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში გაიმართა წიგნის „დემოკრატიული ტენდენციები: ანტიკური 

სამყარო და საქართველო“ პრეზენტაცია 
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27 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტმა გამართა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

95-ე წლისადმი მიძღვნილი წიგნის „დამოუკიდებლობის 1028 დღე“ პრეზენტაცია  

25 ივნისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, თბილისში იუნუს 

ემრეს სახელობის თურქული კულტურის ცენტრმა და კავკასიისა და აღმოსავლეთის 

ცენტრმა გამართა პროფესორ გიული ალასანიას წიგნის „ქათიბ ჩელების ცნობები 

საქართველოსა და კავკასიის შესახებ“ პრეზენტაცია 

30 სექტემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-

სამცნიერო ინსტიტუტში ჩატარდა სამაგისტრო პროგრამის „თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა“ კურსდამთავრებულების მიერ მთარგმნელის ფიცის დადების 

ცერემონიალი. 

 

30 სექტემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-

სამცნიერო ინსტიტუტში ჩატარდა ჯემალ აჯიაშვილის სახელობის I  ლიტერატურულ 

კონკურსში   „წლის საუკეთესო პოეტური თარგმანი“  გამარჯვებულთა დაჯილდოება. 

 

23 ოქტომბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის შექსპირის შემოქმედების შემსწავლელმა ცენტრმა გამართა 

წიგნის „შექსპირის სამყარო“ პრეზენტაცია 

27 ნოემბერი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტმა გამართა ბოლო წლებში 

გაწეული მუშაობის პრეზენტაზია 
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3 დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართა თედო უთურგაიძის წიგნის „ქართული ენის 

ისტორიული გრამატიკის მორფოლოგიური და მორფოსინტაქსური ასპექტები“ პრეზენტაცია 

 

გამოფენები 

28-31 მარტი 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყო თეა 

ფეიქრიშვილის პერსონალური გამოფენა 

10-31 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, რუსთაველის 

თეატრმა, ხელოვნების ცენტრმა „რუბიკონი“ და თსუ-ს საკვირაო ლიტერატურულმა კლუბმა“ 

მოაწყვეს  გამოფენა „ოთხი დღე სტურუას შექსპირის სამყაროში“; 

ვიდეოჩვენებები: „რიჩარდ III“, „ჰამლეტი“, „შობის მეთორმეტე ღამე“. 

 

 30  სექტემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-

სამცნიერო ინსტიტუტმა თსუ პირველი კორპუსის ფოიეში მოაწყო მთარგმნელის 

საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული  ფოტოგამოფენა „XIX საუკუნის ქართველი 

მთარგმნელი ქალები“ 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

ამერიკისმცოდნეობის  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:   პროფ. ვასილ კაჭარავა 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:ასოც.პროფ. 

ელენე    მეძმარიაშვილი, ასიტენტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი, ასისტ.  კოტე 

ოთხმეზური. 

 

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

წიგნისP,,პატრიოტის 

ისტორიის საკითხავი: 

ყველა 

ამერიკელისათვის 

უმნიშვნელოვანესი 

დოკუმენტები” 

თარგმნა და გამოცემა 

აშშ-ის სახელმწიფო 

დეპარტამენტი 

ვასილ კაჭარავა ვასილ კაჭარავა, ელენე 

მეძმარიაშვილი, 

ანასტასია ზაქარიაძე 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

    პროექტის მიზანია  ამერიკის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტების კრებულის 

„ამერიკელი პატრიოტის საკითხავი წიგნი“ ქართულად თარგმნა, რედაქტირება და გამოცემა. მასში 

თავმოყრილია ამერიკული დემოკრატიის ჩამოყალიბებისათვის უმნიშვნელოვანესი პერიოდების 

ამსახველი მასალა, რომლის ცოდნაც აუცილებელია საქართველოში დემოკრატიული 

ფასეულობებისა და ინსტიტუტების განვითარებისათვის. 

    ვინაიდან ამერიკისმცოდნეობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება შეერთებული შტატების 

ისტორიაა, რომელიც საქართველოს ყველა დიდ უნივერსიტში ისწავლება, ამიტომ ასეთი 

ქრესტომათიის აუცილებლობა დიდი ხანია არსეობს.პროექტი ვალისწინებდა ცალკეული თავების 

სამეცნიერო რედაქტირებასს, კომენტარების დართვასა და ქართველი სტუდენრებისათვის 

მოცემული მასალის ადაპტირებას. 

პირველად საქართველოში ითარგმნა და უახლოეს მომავალში გამოიცემა აშშ-ის ისტორიის 

საკვანძო დოკუმენტები. Gგამოცემა წარმოადგენს აშშ-ის ისტორიის პრიველწაროს, მასში 
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თავმოყრილ დოკუმენტებს თან ახლავს კომენტარები. ქრესტომათიული ტიპის წიგნი 

განკუთვნილია მკითხველთა ფართე წრისათვის, როგორც პროფესიონალი ამერიკანისტებისა და 

მკვლევარებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, ყველა დაინტერესბული პირისთვის. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

პროექტის დასა-

ხელება  

 

 

 

 

 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 აშშ-ის დიდი 

დაბლობების 

ინდიელთა 

თვითმყოფადი  

კულტურა 

უკანასკნელი 

ფორნტირისა და 

ადრერეზერვაციულ 

პერიოდში 

(ისტორიულ-

ანტროპოლოგიური 

ანალიზი) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

Mმიხეილ ბარნოვი Mმიხეილ ბარნოვი 

ანოტაცია 

    პროექტის ფარგლებში კვლევის ობიექტს წარმოადგნეს აშშ-ის დიდი დაბლობების ერთ-ერთი 

ტომის-კომანჩების ნომადური ყოფა-ცხოვრების ბოლო პერიოდი (1849-1875) და ასევე ტომის 

ტრადიციული კულტურაში დაწყებული ცვლილებების პროცესი ადრერეზერვაციულ პერიოდში 

(1875-1900). 

  ვფიქრობ, რომ კვლევის ობიექტი საკმაოდ საინტერესოა, რადგან ქრონოლოგიურად  

    ეს არის ერთგავარდ გარდამავალი პერიოდი, როდესაც კომანჩების ტომი წყვეტს ტრადიცულ 

ნომადურ ცხოვრებას და იწყება სედენტარიზაციის რთული პროცესი.  
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    კვლევის მიზანია აშშ-ის დიდი დაბლობის ინდიელთა ნომადური კულტურის ერთიან 

კონტექსტში გამოვიკვლიო უკანასკნელი ფრონტირისა და ადრეული  რეზერვაციული პერიოდის 

გავლენა კომანჩების ტომის ყოველდღიურობის სხვადასხვა ასპექტებზე. კერძოდ, კომანჩების 

ტომის თვითმყოფადი კულტურის ფორმირება და ბუნებრივი განვითარების ძირითადი 

მახასიათებლები 1849-1875 წლებში; კომანჩების ტომის სოციალიზაციის ტრადიციული ფორმა და  

ტომის კულტურის ფოკუსი რეზერვაციამდელ ეპოქაში; კომანჩების ტომის სოციალიზაციისა და 

კულტურული ორიენტირების ცვლილება რეზერვაციულ პერიოდში; სედენტარიზაციის 

დასაწყისი და კომანჩების ტომის რეზისტენტული რეალობა რეზერვაციულ პერიოდში. 

  კვლევის თეორულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმაოდგენს კულტურული რელატივიზმის 

ანთროპოლოგიური თეორია და ალფრედ კრიობერის ანთროპოლოგიური კონცეფციები. 

  შესაბამისი წყაროებისა და სხვადასხვა ტიპის მასალების დამუშავებისას   პროექტის კვლევითი 

სტრატეგია დაეფუძნება კულტურული რელატივიზმისა და ალფრედ კრიობერის  თეორიულ-

მეთოდოლოგიური მიდგომებს. პროექტის მიზანია საველე ეთნოგრაფიული სამუშაოების 

ჩატარება ოკლაჰომას შტატში მდებარე კომანჩების ტომის რეზერვაციაში. პროექტი 

განხორციელდება 2014 წელს (თებერვალი-ივლისი). 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 
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ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Eელენე 

მეძმარიაშვილი 

სახელმძღვანელოთა 

ამ სერიის ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, 

მთავარი რედაქტორი 

და მე-7-8 კლასების 

სახელმძღვანეოების 

თანაავტორი. 

Aავტორთა 

კოლექტივი 

 

 

ვასილ კაჭარავა, 

ელენე მეძმარიაშვილი  

 

 

 

მე-7-9 კლასების 

ისტორიის 

სახელმძღვანელოები 

მსოფლიოსა და 

საქართველოს 

ისტორიის კურსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტი: 

დემოკრატიის 

გაკვეთილები: 

ამეერთებული 

შტატების ისტორია 

კლიო  
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3 

Aანოტაციები 

P მე-7-9 კლასების ისტორიის სახელმძღვანელოები 

მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის კურსი 

 

გამომცემლობა „კლიოს“ მიერ მომზადებული თანამედროვე სახელმძღვანელოები მოიცავს 

მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის კურსს. ისინი შედგენილია დღეს არებული საერთო 

ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად.  

სახელმძღვანელოებში  არაერთი სიახლეა შეტანილი:  

• ახალი წყაროები (განსაკუთრებით, მე–9 კლასში)  

• უნიკალური, მრავალრიცხოვანი თემატური რუკები 

• ახალი თემები 

• თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი გაკვეთილის სტრუქტურა მრავალფეროვანი 

დავალებები 

• მულტიპერსპექტიული მიდგომა 

• ილუსტრაციების მრავალფეროვნება, რომლებთანაც კონკრეტული დავალებაა 

დაკავშირებული, რაც ილუსტრაციებზე მუშაობის უნარ–ჩვევებს ავითარებს და დამატებით 

ინფორმაციას იძლევა. 

სახელმძღვანელოები შექმნილია უახლესი მეცნიერული მიღწევების გათვალისწინებით. 

ვარ სახელმძღვანელოთა ამ სერიის ჯგუფის ხელმძღვანელი, მთავარი რედაქტორი და მე-7-8 

კლასების სახელმძღვანეოების თანაავტორი. 

 

დემოკრატიის გაკვეთილები: ამეერთებული შტატების ისტორია 

მოცემული პროექტის მიზანია აშშ-ის სტორიის  ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს 

ორტომეულის მომზადება. 

სახელმძღვანელოს პირველი ტომი, რომლის დაწერაც მევალება, მოიცავს პერიოდს 1877 წლამდე. 

მასში გაშუქებული იქნება შემდეგი საკითხები: 

• ამერიკული პოლიტიკური სისტემის და დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, 

კერძოდ, ამერიკელი ხალხი და ამერიკის რევოლუცია, დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და 
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კონსტიტუცია, ფედერალიზმი, პოლიტიკური პარტიების შექმნა; 

• დემოკრატიის აღზევება: თანასწორობა და შესაძლებლობები, ახალი პოლიტიკური კულტურა, 

დემოკრატია და რასა, აბოლიციონიზმი, აფრო-ამერიკელები და მონობის შედეგები შეერთებულ 

შტატებში, სამოქალაქო უფლებების პრობლემები, ჯექსონის ხანის პარტიული სისტემა; 

• ქალთა მოძრაობის აღზევება; 

• სამოქალაქო ომი როგორც ამერიკული ღირებულებების  საფრთხე და საბოლოოდ მათი 

გამარჯვება და განმტკიცება, რეკონსტრუქციის პერიოდი; 

• ცხოვრების სტილის შეცვლა და რეფორმები. 

ყველა თემა ამერიკულ დემოკრატიასთან არის დაკავშირებული. 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ელენე Role of Women in the 

US and Georgian 

American Studies შავი ზღვის 129-137 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

მეძმარიაშვილი 

 

 

ელენე 

მეძმარიაშვილი 

 

 

 

ელენე 

მეძმარიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

კონსტანტინე 

ოთხმეზური 

 

 

 

Politics (comparative 

analyses) 

 

ამერიკული 

იდენტობის 

თავისებურებები 

 

 

История как 

выражение памяти в 

интеркультурных 

текстах  Владимира 

Каминера 

 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატების ფენომენი 

 

 

 

 

“Georgia’s 

European and 

Euro-Atlantic  

Choice: Goals 

and Challenges” 
 

 

 

ოგლალა სიუს 

ტომის ბელადი რედ 

ქლაუდი და 

ბოზმენის ბილიკის 

Periodical, 5th Edition 

 

 

 

ამერიკისმცოდნეობის 

მე-6 საერთაშორისო 

კონფრენციის მასალები 

 

 

 

Conference Book, 

Comparative Literature: 

Historiografy in Literatures 

and Cultures: Between 

History, Myth and 

Literature 

 

 

 

ჩემი საყარო, ჯურნალი 

ახალგაზრდობისათვის 

 

 

 

Slovak Atlantic Quarterly 

 

 

 

უნივერსიტეტი 

 

 

 

ქუთაისის აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის  

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

 

BSU, Baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak Atlantic 

Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-61 
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5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

მიხეილ 

ბარნოვი 

 

 

 

 

 

მიხეილ 

ბარნოვი 

 

 

 

 

მიხეილ 

ბარნოვი 

 

 

მიხეილ 

ბარნოვი 

 

 

 

 

 

 

საკითხი 

 

ამერიკის 

კონფედერაციული 

შტატების 

სახელმწიფო დროშა 

 

 

ბალტო და ტოგო-

ალასკის გმირები

   

 

სანტა კლაუსის  

ჟლეტა                  

მშვიდობიანობისას, 

როგორ ,,შეესივნენ“ 

ამერიკას სერიული 

მკვლელები 

  

 

აფრიანი გემების 

ოქროს ხანა 

  

  

 

 

 

ახალგაზრდა 

ისტორიკოსთა შრომები 

 

 

 

ჰეროლდი 

 

 

 

 

 

 

ისტორიანი 

 

 

ისტორიანი 

ისტორიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მერიდიანი  

 

 

 

 

საქართველოს 

პარლამენტთან 

არსებული 

ჰერალდიკის 

სახელმწიფო 

საბჭო 

 

პალიტრა 

მედია 

 

პალიტრა 

მედია 

პალიტრა 

მედია  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-88 

 

 

 

 

 

 

101-107 

 

 

 

 

 

64-71 
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10 

მიხეილ 

ბარნოვი 

 

 

ისტორიანი 

 

პალიტრა 

მედია   

 

18-25 

88-96 

 

 

 

 

 

 

68-76 

Aანოტაციები 

 

ელენე მეძმარიაშვილი 

მაია გელაშვილი 

ამერიკული იდენტობის თავისებურებები 

 

ანოტაცია 

სტატიაში ავტორები ცდილობენ გასცენ პასუხი კითხვებს, როგორ წარმოიშვა ამერიკული 

იდენტობა და რა თავისებურებები და მომავალი აქვს მას? რა არის ამერიკული კრედო? რა 

ნიშნები აერთიანებს და რა განასხვავებს ამერიკელებს დანარჩენი ხალხებისაგან? ავტორები 

თვლიან, რომ დროთა განმავლობაში ეს ნიშნები იცვლებოდა და მოცემული სტატიის მიზანი 

სწორედ მათი გარკვევაა. ავტორების აზრით, ამერიკული იდენტობის ორი მთავარი 

კომპონენტი _ იმიგრანტები და კრედო _ დღეს უკვე ვეღარ ქმნის სრულ წარმოდგენას 

ამერიკულ საზოგადოებაზე. თუ თავდაპირველად, ამერიკული იდენტობა რასის, 

ეთნიკურობის, კულტურისა და რელიგიის მიხედვით განისაზღვრებოდა, XIX საუკუნის 

ბოლოს უამრავი იმიგრანტის ასიმილირების შედეგად, ეთნიკურობის კომპონენტი გაქრა, 

ხოლო 1965 წლის იმიგრაციის აქტის მიღების შემდეგ რასობრივი კომპონენტიც მოიშალა. 

აქედან გამომდინარე ავტორები ხაზს უსვამენ ამერიკული იდენტობის შემდეგ 

თავისებურებებს: 

• XX საუკუნის ბოლო ათწლეულებიდან ამერიკული იდენტობის მთავარი 

განმსაზღვრელია ანგლო-პროტესტანტული კულტურა.  
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• ამერიკელებს არა ეთნიკური ან ეთნო-კულტურული იდენტობა აქვთ, როგორც სხვა 

დანარჩენ ერებს, არამედ სამოქალაქო ეროვნული იდენტობა.  

• ამერიკელთა იდენტობა სხვა ერების იდენტობისაგან განსხვავდება იმითაც, რომ ის არ 

უკავშირდება ერთ რომელიმე ადგილს. მათთვის სამშობლო არის პოლიტიკური იდეებისა და 

ინსტიტუტების ერთობლიობა და არა მიწა. 

• პროტესტანტულმა რელიგიამ განაპირობა ამერიკელი ერის განსაკუთრებული 

ინდივიდუალიზმი, შრომის ეთიკა.A 

 

ავტორები არ იზიარებენ ჰანთინგტონის შიშს, რომ ამერიკელთა მრავალფეროვნება საფრთხეს 

შეუქმნის ამერიკულ იდენტობას და მიაჩნიათ, რომ მათ ტრადიციებსა და ღირებულებებში 

უფრო მეტია გამაერთიანებელი, ვიდრე გამთიშველი.  

XXI საუკუნეში ამერიკული იდენტობა ახალ ფაზაში გადავიდა. მასზე დიდი გავლენა 

მოახდინა საგარეო თავდასხმის საფრთხემ და ამერიკელთა რელიგიისაკენ მიბრუნებამ, რამაც 

ამერიკული იდენტობის მთავარი წყარო ისევ ამერიკული კრედო გახდა. 

 

Elene Medzmariashvili 

 

Role of Women in the US and Georgian Elections (comparative analyses) 

 

This paper discusses the objective and subjective reasons for the rise of women’s political activism in the 

United States and Georgia. Parallels are drawn between the situations in the sphere of elections.  

 

Grounded in statistical data, it answers the questions of how an American and Georgian women use the 

right to participate in elections. For better illustration the electoral systems of the US, Soviet Union and 

contemporary Georgia are described. The author delves into the dynamic growth of women voters, 

discusses the US and Georgia attitudes toward women in politics, reveals who vote for women and why, 

and seeks the reasons for why Georgia is filling behind the US in terms of having a big number of women 

representatives in parliament. She assumes that despite the accomplishments achieved during the last 

years, Georgia cannot really claim gender equality. 

 

There are possibilities for women’s activism in the US and Georgia, as women’s educational level does 
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not lag behind that of men’s. What is more, their income has increased family budgets. However, in 

Georgia special bodies that aim to promote the social and political roles of women, together with special 

laws or programs serving the same aims nonsexist in Georgia as in the States does.  

As Georgian women are not widely involved in feminist movements, achievements of the few do not 

seem that impressive. Women in Georgia could not find common grounds for unification, and unlike the 

US, they failed to create a strong women’s organizations, although the similar political organizations are 

usually destined to lose. Georgian legislation defends gender equality; however, having real guarantees 

for this equality is more open to question. 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

რონალდ რეიგანის სტრატეგიული თავდაცვის ინიციატივის გამოცხადების პირველი ეფექტი 

საბჭოთა კავშირისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე 

 

  რონალდ რეიგანის საგარეო პოლიტიკს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ე.წ. 

სტრატეგიული თავდაცვის ინიციატივის ჩამოყალიბებასა და მისი განხორციელების 

მცდელობაში გამოიხატა. 1980-იანი წლების ურთიერთობებში ამერიკასა და საბჭოთა 

კავშირს შორის ამ მოვლენამ უდიდესი როლი ითამაშა და გარკვეულწილად სწორედ მან 

განაპირობება ის დათმობები, რომელზეც წავიდა საბჭოთა კავშირი რეიგანის 

პრეზიდენტობის მეორე ვადის დროს. სტატიაც სწორედ ამ სტრატეგიული თავდაცვის 

ინიციატივის არსებობის გარკვეული ეპიზოდების განხილვას დაეთმობა. 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 
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გრძელი გზის დასაწყისი 

რეიგანისა და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრა ჯენევაში 

რონალდ რეიგანის და მიხეილ გორბაჩოვის ურთიერთობამ უდიდესი როლი 

ითამაშა 1980-იანი წლების საერთაშორისო პოლიტიკაში და გარკვეულწილად 

განაპირობა მსოფლიოს შემდგომი პერიოდის განვითარებაც. სტატიაში არსებული 

პირველწყაოროების საფუძველზე არის მცდელობა განხილულ იყოს ამ 

უმნიშვნელოვანის ურთიერთობის საწყისი ეტაპი და მისი გავლენა სრულიად 

განსხავევუბული ქვეყნების სრულიად განსხვავებული ლიდერების 

თანამშრომლობაზე. შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად ამ ფაქტისა,  ცხარე 

დებატებისა და შეუთანხმებლობისა მრავალ უმნიშვნელოვანეს საკითხში ეს 

შეხვედრა იყო გარდატეხის დასაწყისი ორ ქვეყანას შორის არსებულ 

დაპირისპირებაში. გამოჩნდა, რომ კეთილი ნების შემთხვევაში ამ ორ ქვეყას აშკარად 

შეეძლო ურთიერთობების გამოსწორება.  რეიგანსაც გარკევულწილად შეეცვალა 

დამოკიდებულება და მანაც განაცხადა რომ ამ შეხვედრის შემდეგ მან და გორბაჩოვმა 

უკეთ გაუგეს ერთმანეთს და ეს იყო გასაღები მშვიდობისკენ.  გორბაჩოვმა  მიიღო 

რეიგანის მიპატიჟება იმ წელს ვაშინგტონში ჩასულიყო, ხოლო რეიგანს იგივეს 

გაკეთება შესათავაზეს 1987 წელს. რასაკვირველია ჯერ კიდევ დიდი გზა იყო 

გასავლელი, მაგრამ როგორც ამბობენ, ყველაზე გრძელი გზაც პირველი ნაბიჯიდან 

იწყება და ჟენევის შეხვედრაც სწორედ ეს პირველი და საკმაოდ წარმატებული 

ნაბიჯი იყო.  

 

ვასილ კაჭარავა 

 

რონალდ რეიგანის იდეოლოგიური შეტევა საბჭოთა კავშირზე 

 

ალბათ იმ დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ რეიგანის ე.წ. ორატორულმა 

იდეოლგიურმა შეტევამ მართლაც მეტად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 1980-იანი წლების 

საერთაშორისო პოლიტიკაში: 

 1. როგორც თავად ამერიკაში, ასევე საერთოდ დანარჩენი  თავისუფალი სამყაროს ქვეყნებში,  

გაიზარდა რწმენა ამერიკის ლიდერობისადმი.  თუმცა,  მრავალ ადამიანში რეიგანის ხისტმა 

რიტორიკამ შიშის გრძნობაც გამოიწვია, რომ  დაძაბულობა ორ სამყაროს შორის შეიარაღბულ 
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კონფლიქტში არ გადაზრდილიყო. 

2. დიდი გავლენა მოახდინა ამ მოქმედებამ ე.წ. საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებზე, სადაც 

პროტესტის გრძნობა საბჭოთა კავშირის მიმართ ისედაც დიდი იყო. რეიგანის შეტევამ 

გარკვეული იმედები გაუღვიძა მათ. ეს რეიგანის პოლონეთის მიმართ განხორციელებულმა 

პოლიტიკამაც განაპირობა.  

3. როგორც ვნახეთ, რეიგანის ქმედებებმა გარკვეული შიში თავად  საბჭოთა ელიტაშიც 

გამოიწვია და იგი მძიმე დილემების წინაშეE დააყენა. 

4. რეიგანმა გარკვეული ოპტიმიზმი და იმედები გააღვივა აგრეთვე საბჭოთა დისიდენტების 

წრეში, რომელიც, ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იკრებდა ძალას. 

5. ამავე დროს, განსაკუთრებით კი კორეის თვითმფრინავთან დაკავშირებული ინცენდენტის 

შემდეგ, რეიგანმა მართლაც წამყვანი როლი ითამაშა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ 

საერთაშორისო საზოგდოებრივი აზრის შექმნაში და მას არა მარტო ამერიკის, არამედ 

მრავალი სხვა ქვეყნის ნეგატიური მუხტიც დაუმატა. 

 

6. მიუხედავად ასეთი რადიკლური და აგრესიული რიტორიკისა რეიგანს საკმაო საღი გონება 

და სიფრთხილეც აღმოაჩნდა, რომ კრიტიკულ ზღვარს არ გასცდენოდა და საბჭოეთთან 

ურთიერთობა უმართავ პროცესებში არ გადაზრდილყო. 

7 რეიგანმა სერიოზული დარტყმა მიაყენა მაშინ ჯერ კიდევ საკმაოდ გავლენიან კომუნისტურ 

იდეოლოგიას და თუმცა, ზოგჯერ  მისი გამოსვლები საკმაოდ მარტივად ჟღერდა, მის 

სიტყვებში იმდენი სიმართლე და დამაჯერებლობა იყო, რომ მან დიდი გავლენა მოახდინა 

იმათზე ვინც ყოყმანოდა ან ვისაც კომუნისტების ეშინოდა.  რეიგანის რიტორიკა რეალური 

ქმედებებით იყო გამაგრებეული რაც ყველაზე კარგად  სტრატეგიული თავდაცვის 

ინიციატივაში გამოიხატა. ამ პოლიტიკის წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა გამოცდილი 

პოლიტიკოსებისა და მეცნიერებისგან შემდგარმა მრჩეველთა ჯგუფმაც.  

8. გარკვეულწილად, ამერიკის ასეთმა შემტევმა პოლიტიკამ საბჭოთა კომუნისტური პარტიის 

ხელმძღვანელობა აიძულა ახალი ლიდერის ძიებისას უფრო ახალგაზრდა, მოქნილი და 

ნაკლებად ორთოდოქსული კომუნისტი წამოეყენებინა ქვეყნის მეთაურად. ბუნებრივია, 

საბჭოთა ხელმძღვანელობის ასეთ მოქმედებაში  თავად საბჭოთა კავშირის ეკონომკური 

დაუძლურების ფენომებმაც უდიდესი როლი ითამაშა.  

 

ალბათ, ისტორიული პროცესის უაღრესი გამარტივება იქნებოდა რეიგანის 

იდეოლიგიური შეტევით აგვეხსნა ყოველივე ის, რამაც მისი პრეზიდენტობის მეორე ვადაში 

რეიგანისა და გორბაჩოვის მოლაპარაკებები განაპირობა. მცირე სტატიაში  ყველა ამ 
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წინაპირობის ჩამოთვლაც კი ვერ მოხერხდებოდა. მაგრამ ალბათ, ისიც ფაქტია, რომ 

განხილული მოვლენების გარეშეც სრულიად წარმოუდგენელი იქნებოდა იმ მიზნების 

მიღწევა რამაც საბოლოოდ ცივი ომი დასასრულა. 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

კალვინ კულიჯის პრეზიდენტობა _ პურიტანელი ბაბილონში 

    სტატიაში განხილულია ამერიკის პრეზიდენტის (1923-1929 წწ.) კალვინ კულიჯის 

მოღვაწეობა. მისი მმართველობის პერიოდი ამერიკის ისტორიაში აყვავების წლებად 

ითვლებოდა. 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების ფენომენი 

     სტატიაში პოპულარულ ფორმაშია განხულული აშშ-ის ისტორიის, ეკონომიკის და 

კულტურის სხვადასხვა ასპექტები და ამ ქვეყნის წარმატების მიზეზებზეც არის საუბარი. 

 

  

 

Kკონსტანტინე ოთხმეზური 
 

“Georgia’s European and Euro-Atlantic  Choice: Goals and Challenges” 

 

   It can be argued that Georgia faces serious internal as well as external challenges with regards to 

Europeanization and its integration with the EU. Although Georgia’s perception of tself is as of an 

European state, the actuality that Georgia’s prospects for membership, at least in the short to 

medium term, are quite modest is evident.  
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მიხეილ ბარნოვი 

 

ოგლალა სიუს ტომის ბელადი რედ ქლაუდი და ბოზმენის ბილიკის საკითხი 

 

   სტატიაში განხილულია აშშ-ში  უკნასკნელი ფრონტირის ცალკეული საკითხები. 

განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული ხელისუფლების მიერ ჩრდ. დაბლობების 

ათვისების ისტორიაზე . აღწრილია დაკოტას ტერიტორიაზე მოსახლე სიუს ტომის 

ინდიელების, კერძოდ, ოგლალა სიუს ინდიელთა და მათი სამხედრო ბელადის-რედ 

ქალუდის ბრძოლა ნომადური კულტურის დასაცავად და ფრონტირის შესაჩერებლად.  

   სტატიის დასკვნით ნაწილში განხილულია რედ ქალუდის პირვონების მნიშვნელობა სიუს 

ტომის იდნეილთეათივს და ის ძირითადი შედეგები, რმელიც თან ახლდა მის ბრძოლას აშშ-

ის წინააღდმეგ 1866-1868 წელბში. 

 

 

მიხეილ ბარნოვი 

ამერიკის კონფედერაციული შტატების სახელმწიფო დროშა 

 

      სტატიაში განხილულია ამერიკის კონედერაციული შტატების(აკშ) სახელმწიფო დროშის 

ისტორია. დამოუკიდებლობის პერიოდში 1861-1865-აკშ-მ რამდნეჯერმე შეცვალა 

სახელმწიფო დროშა. სტატიაში სამეცნიერო-პოპულარული სტილით აღწერილია სახლმწიფო 

დროშის ცვლილები მიზეზები,  დროშათა ჰერალდიკური თავისებურებები. სტატიში ასევე 

განხილულია აკშ-ის სამხედრო დროსები, რომლებიც შეცდმოით მიიჩნევა ხოლმე ქვეყნის 

სახელმწიფო დროშად. 

 

მიხეილ ბარნოვი 
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ბალტო და ტოგო-ალასკის გმირები 

 

     ისტოირულ-შემეცნებითი სტილის სტატიაში აღწერილია 1925 წელს ალასკის შტატში 

დიფტერიის ეპიდემიის დროს სამარხილე ძაღლების-ბალტოსა და ტოგოს მიერ გმოჩენილი 

გმირობა. კომუნიკაციების გან მოწყვეტილ ქ.ნომში ეპდიემიის ჩასაქრბად შაჭირო წამლის 

მიტანა მარხილებით გადაწყდა. 1 085 კმ-ის გზა ზაღლებისა დ მარხილების მრავალმა 

ჯგუფმა გაიარა. წამლებით დატვირთული მარხილი საფინალო მონაკვეთზე ბალტოსა და 

ტოგოს მოუწიათ. ზარელბისა მიერ გამოჩენილი მოხერხებულობისა და  ერთგულების 

შედეგად წამლი დროულად იქნა ცატანილი ქ.ნომში. 

 

                                                          მიხეილ ბარნოვი 

ჟლეტა მშვიდობიანობისას, როგორ ,,შეესივნენ“ ამერიკას სერიული მკვლელები 

 

   ისტორიულ-შემეცნებითი სტილის სტატიაში განხილულია აშშ-ის კრიმინალის ისტორიაში 

ყევლაზე ცნობილი სერიული მკვლელების საქმეები. სტატიაში მოცემულია სხვადსხა ტიპის 

სტატისტიკუირ მასალა, განხილულია ცალკეულ სერიულ მკვლელთა ბიოგრაფიები და მათი 

კრიმინალური საქმინობის თავისებურებები.  

 

                                                                მიხეილ ბარნოვი 

აფრიანი გემების ოქროს ხანა 

    ისტორიულ-შემეცნებითი სტილის სტატიაში განხილულია აფრიანი გემებით 

ზღვაოსნობის ეპოქა და მისი თავისებურებები. განსაკუთრბული აქცენტია გაკეთებული 

კლიპერის ტიპის აფრიანი გემების ისტორიაზე. სტატიაში საუბარია აფრიანი გემებით 

ზღვაოსნობის დასასრულზე და ამ ტიპის გემების არაპოპულარობის გამომწვევ მიზეზებზე 

მეცხრამეტე საუკუნეში. 
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2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

რ.რეიგანისა და მ. 

გორბაჩოვის შეხვედრა 

უმაღლეს დონეზე 

რეიკიავიკში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ავიადისპეჩერთა გაფივცა 1981 

წელს და რეიგანის მკაცრი 

გადაწყვეტილებანი 

 

ნეოლიბერალური 

რეფორმების შედეგები 

ამერიკის შესწავლის 

საკითხებისადმი მიძღვნილი 

მე-14 საერთაშორისო 

კონფერენცია ივანე 

ჯავანხიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში. 

 

2013 წლის 16-18 მაისი 

 

 

 

შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 2013, 

დეკემბერი 

 

 

მეშვიდე საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თსუ 

2013 ივნისი 

 

ამერიკის შესწავლის 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელენე მეძმარიაშვილი 

 

 

 

 

მიხეილ ბარნოვი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიხეილ ბარნოვი 

 

 

 

 

 

 

 

მექსიკაში 

 

 

ჯეიმს ვილარდ 

შულცის(ეპიკუნი) 

ლიტერატურული 

შემოქმედების 

წყაროთმცოდნეობითი 

მნიშვნელობა აშშ-ის 

ინდიელთა შესწავლისთვის 

 

 

 

კომანჩების რეიდი ოსტინზე 

ფილმიდან ,,კომანჩების 

მთვარე“ (ეპიზოდის 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

ანალიზი) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
”საქართველო აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის პროგრამის 

ფარგლებში. ვიშეგრადის 4 

ჯგუფის ქვეყნების 

საკითხებისადმი მიძღვნილი 

მე-14 საერთაშორისო 

კონფერენცია ივანე 

ჯავანხიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013 16-18 მაისი 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მე-7 

საფაკულტეტო კონფერენცია 

მიძღვნილი ექვთიმე 

თაყაიშვილის 150-ე 

წლისთავისადმი 

2013 ივნისი 

 

 

ქ.ბათუმი 

 

25.08.13 – 02.09.13 

 

 

 

 

 

 

ამერიკის შესწავლის 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Kკონსტანტინე ოთხმეზური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kკონსტანტინე ოთხმეზური 

გამოცდილების გაზიარება” 

 

 

 

"აშშ რუსეთისა და 

საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკსა და ეროვნული 

უსაფრთხოების 

კონცეფციებში" (გაკვეთილი 

საქართველოსათვის)”. 

 

საკითხებისადმი მიძღვნილი 

მე-14 საერთაშორისო 

კონფერენცია ივანე 

ჯავანხიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013 16-18 მაისი 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

ვასილ კაჭარავა 

რ.რეიგანისა და მ. გორბაჩოვის შეხვედრა უმაღლეს დონეზე რეიკავიკში 

 

მოხსენებაში განხილულია ამ შეხვედრის წინაპირობებეი და მისი საკმაოდ დამამიმედებელი 

შედეგები რორც ამ ორი სახელწიფოსთვის ასევე საერთოდ საერთაშორისო ცხოვრებისთვის. 
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ვასილ კაჭარავა 

ავიადისპეჩერთა გაფიცვა 1981 წელს და რეიგანის მკაცრი გადაწყვეტილებანი 

 

მოზსენაბში განხილულია ავიადიოსპეჩერთა გაფიცვა და მისი მძიმე შედეგები ამერიკისთვის. 

რეიგანმა განსაკუთრებით მკაცრი ზომები მიიღო და გაფუცელბი  დაითხოვეს სამსახურიდან . 

განხილულია ამ გადაწყვეტილების მიზეზები და შედეგები. 

 

ელენე მეძმარიაშვილი 

ნეოლიბერალური რეფორმების შედეგები მექსიკაში 

    მოხსენებაში განხილულია ნეოლიბერალური რეფორმების შედეგები მექსიკაში, რასაც ბოლო 

ორი ათწლეულის განმავლობაში არსებითი ეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლილებები მოჰყვა. 

მსოფლიო ასპარეზზე ქვეყნის როლი შეიცვალა. ის გახდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციისა  და „დიდი ოცეულის“ წევრი და აქვს პრეტენზია იწოდებოდეს ე.წ. 

„აღმავალ გიგანტად“ ანუ მსოფლიოს ახალ წამყვან სახელმწიფოდ. ავტორი თვლის, რომ 

მექსიკური აღმავლობის პროცესი წინააღმდეგობრივია. 

ნეოლიბერალური კურსის საფუძველია სახელმწიფო საკუთრების შემდგომი პრივატიზაცია. 

პრივატიზაციის პროცესში აქტიურ როლს უცხოური (უმთავრესად, ამერიკული) კომპანიები 

თამაშობდნენ, რომელთა პოზიციები მექსიკურ ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. Gგარდაქმნა 

საკრედიტო-ფინანსურ სისტემას შეეხო. მათვის ყველაზე მიმზიდველი მექსიკის საფონდო ბაზარი 

გახდა, სადაც უამრავი ე.წ. “ცხელი ფული” დაგროვდა. Aამან ფინანსური კრიზისი დააჩქარა, 

რომლის ნამდვილი მიზეზი პოლიტიკური მოვლენები იყო. გაღრმავდა სოციალური 

უთანასწორობა, რაც საპროტესტო აქციების მიზეზი გახდა. მექსიკური კრიზისის დასაძლევად, 

საერთაშორისო ფინანსურმა წრეებმა მექსიკას უპრეცენდენტო მასშტაბის დახმარება გაუწიეს. 

მაგრამ ეს საკმარისი არ გამოდგა, ამიტომ მექსიკის ხელისუფლებამ “შოკურ ტერაპიას” მიმართა. 

პარალელურად, ნაფტას მექანიზმებით, გაძლიერდა მექსიკის ეკონომიკის დამოკიდებულება აშშ-

ის ბაზარზე. ქვეყანა შეიცვალა, თუმცა ბევრ ცვლილებას ზედაპირული და ერთმნიშვნელოვანი 

ხასიათი ჰქონდა. ნეოლიბერალურ მოდელს საყოველთაო მხარდაჭერა არ ჰქონდა. 

   ავტორის აზრით, მექსიკის პრობლემატიკის სერიოზული ანალიზი შეუძლებელია ამერიკული 

ფაქტორის გაუთვალისწინებლად. აშშ-სთან ურთიერთობა მექსიკისთვის საერთაშორისო და 

საშინაო პოლიტიკის მთავარი თემა გახდა. მისი ეკონომიკური განვითარება დამოკიდებულია მათ 

შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ და ფინანსურ ურთიერთობებზე. 

 

მიხეილ ბარნოვი 
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ჯეიმს ვილარდ შულცის(ეპიკუნი) ლიტერატურული შემოქმედების წყაროთმცოდნეობითი 

მნიშვნელობა აშშ-ის ინდიელთა შესწავლისთვის 

 

 

   მოხსენებაში საუბარია საქართველოში ნაკლებადცნობილ ამერიკელ მწერალზე ჯეიმს ვილარდ 

შულცზე(ეპიკუნი) (1859-1947). ყურადღება გამახვილდება მისი ბიოგრაფიის გარკვეულ 

დეტალებზე. მოხსენებაში მთავარი აქცენტი გაკეთდება ჯეიმს ვილარდ შულცის(ეპიკუნი) 

შემოქმედებაზე. 

   მოხსენების მთავარი მიზანია გამოვკვეთოთ ჯეიმს ვილარდ შულცის(ეპიკუნი) თხზულებების 

წყაროთმცოდნეობითი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანია, ავხსნათ ის, თუ რა განაპირობებს მისი  

შემოქმედების მნიშვნელობას აშშ-ს ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონის ინდიელთა ისტორიისა და 

განსაკუთრებით კი ეთნოგრაფიის შესწავლის საქმეში. მოხსენების დასსკვნაით ნაწილში 

ჩვენENგამოვთქვამთ მოსაზრებებს თუ როგორ შეიძლება მეცნიერთა მიერ მისი თხზულებების, 

როგორც პირველწყაროს, გამოყენება აშშ-ს ინდიელთა კვლევაში. 

 

მიხეილ ბარნოვი 

 

კომანჩების რეიდი ოსტინზე ფილმიდან ,,კომანჩების მთვარე” 

(ეპიზოდის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ანალიზი) 

 

2008 წელს აშშ-ში ტელეეკრანებზე გამოვიდა მინისერიალი ,,კომანჩების მთვარე”. Mმისი სცენარი 

ეფუძნებოდა ამერიკელი მწერლის-ლარი ჯეფ მაკმერტის  მიერ 1997 წელს გამოცემულ ამავე 

სახელწოდების ნოველას. 

    მოხსენებაზე წარმოდგენილი იქნება 5 წუთიანი ეპიზოდი ფილმიდან სადაც ნაჩვენბია 

კომანჩენბის რეიდი ოსტინზე. ვიდეოს ჩვენების შემდეგ, ისტორიულ და ეთნგორაფიულ 

მასალების კონტექსტში  განხილულ იქნება ფილმში ასახული რეიდი და მისი ცალკეული 

დეტალები.  
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2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

Eელენე მეძმარიაშვილი რეგიონალური კონფერენცია 

„სხვების იმიჯი: 

ინტერრელიგიური და 

ინტერკულტურული 

განათლების საუკეთესო 

პრაქტიკა ევროპა-

ხმელთაშუაზღვისპირეთის 

რეგიონში“ 

ვენის დიპლომატიური 

აკადემია,  ავსტრია 

2013. VI. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი რეგიონალური კონფერენცია, რომელიც 

ეძღვნებოდა ინტერკულტურული სწავლების სხვადასხვა საკითხებს.  კონფერენციაში 

ვმონაწილეობდი ექსპერიტს სტატუსით. Mმონაწილეობა მივიღე  დისკუსიებში და სხვადასხვა 

საიკთხების განხილვაში. Kკონფერენციაზე განხილული იყო სხვადასხვა ტიპის საკითხები: 

ინტერკულტურული დიალოგი, სწავლების თანამედროვე მთეოდები და პრობლემატიკა. 

 

 

 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახზელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

 აღმოსავლეთმცოდნეობის   

 

სასწავლო-სამეცნიერო 

 

ინსტიტუტი 
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2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი  
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სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წლიური ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ქვემოთ 

მოცემული ფორმების სახით: 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება.  

        ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის  სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი; 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი.  

 

პროფ. აპოლონ სილაგაძე 

მოადგილე: ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი 

სწავლული მდივანი – ასოც. პროფ. ნინო ეჯიბაძე 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

 

1. პროფ. აპოლონ სილაგაძე – არაბისტიკის დეპარტამენტი /ხელმძღვანელი/; 

2. ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი - არაბისტიკის დეპარტამენტი; 

3.   ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე - არაბისტიკის დეპარტამენტი; 

4. ასოც. პროფ. ნინო ეჯიბაძე – არაბისტიკის დეპარტამენტი; 

5. ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე - არაბისტიკის დეპარტამენტი; 

6. ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი - არაბისტიკის დეპარტამენტი; 

7. ასისტ. პროფ. ნინო დოლიძე - არაბისტიკის დეპარტამენტი; 

8. პროფ. გიული ალასანია –აღმოსავლეთის ისტორიის დეპარტამენტი/ხელმძღვანელი/; 

9. პროფ. გოჩა ჯაფარიძე - აღმოსავლეთის ისტორიის დეპარტამენტი; 

10. ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი - აღმოსავლეთის ისტორიის დეპარტამენტი; 

11. ასოც. პროფ. მირიან მახარაძე - აღმოსავლეთის ისტორიის დეპარტამენტი; 

12. ასოც. ნანა გელაშვილი - აღმოსავლეთის ისტორიის დეპარტამენტი; 

13. პროფ. მარინე ჯიქია – თურქოლოგიის დეპარტამენტი/ხელმძღვანელი/ 

14. ასოც. პროფ. ელისო ბჟალავა - თურქოლოგიის დეპარტამენტი; 

15. ასოც. პროფ. ნანული კაჭარავა - თურქოლოგიის დეპარტამენტი; 

16. ასოც. პროფ. ქეთევან ლორთქიფანიძე - თურქოლოგიის დეპარტამენტი; 

17. ასისტ. პროფ. თამარ ალფენიძე - თურქოლოგიის დეპარტამენტი; 
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18. პროფ.ირინე ტატიშვილი – ასირიოლოგიის დეპარტამენტი/ხელმძღვანელი/; 

19. ასოც. პროფ. მაია ღამბაშიძე - ასირიოლოგიის დეპარტამენტი; 

20. ასოც. პროფ.ნინო სამსონია - ასირიოლოგიის დეპარტამენტი; 

21. ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია – ებრაისტიკა-არამეისტიკის 

დეპარტამენტი/ხელმძღვანელი/; 

22. ასოც. პროფ. მამუკა ბუცხრიკიძე – ებრაისტიკა-არამეისტიკის დეპარტამენტი; 

23. ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე – ირანისტიკის დეპარატამენტი; 

24. ასოც. პროფ. ფატმანი ანთაძე-მალაშხია - ირანისტიკის დეპარატამენტი; 

25. ასოც. პროფ. ნომადი ბართაია - ირანისტიკის დეპარატამენტი; 

26. ასოც. პროფ. მანანა კვაჭაძე - ირანისტიკის დეპარატამენტი; 

27. ასოც.პროფ.თეა შურღაია - ირანისტიკის დეპარატამენტი; 

28. ასოც. პროფ. ნათია ჩანტლაძე – არმენოლოგიის დეპარტამენტი/ხელმძღვანელი/; 

29. ასისტ. პროფ. დალი ჩიტუნაშვილი – არმენოლოგიის დეპარტამენტი; 
 

მოწვეული პროფესორები: ფილოლოგ. მეცნ. კანდ. ლილი ჟორჟოლიანი; ფილოლოგ. მეცნიერ. 

კანდ. ხათუნა თუმანიშვილი; ნინო სურმავა; ნინო კვირიკაშვილი; ფილოლოგ. მეცნიერ. კანდ. 

ლელა ბახტაძე; ფილოლოგ. მეცნ. კანდ. მარინა მეფარიშვილი;  

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

მოკლევადიანი 

ინდივიდუალური 

სამოგზაურო გრანტი 

(23–27 სექტემბერი, 

2013 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 მარიამ ნანობაშვილი, 

მომხსენებელი 

კონფრენციაზე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

გერმანული აღმოსავლეთმცოდნეობის საზოგადოების კონფერენცია მოიცავდა 

ორიენტალისტიკის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებას, მათ შორის - ქრისტიანულ 

აღმოსავლეთს, რომლის კვლევის მდიდარი ტრადიციებით ყოველთვის გამოირჩეოდა გერმანიის 

არაერთი სამეცნიერო-აკადემიური დაწესებულება. აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ 

მიუნსტერის უნივერსიტეტის კოპტოლოგიისა და ქრისტიანული აღმოსავლეთის ინსტიტუტი, 

რომელიც სათანადო სექციას მასპინძლობდა წელს. სექციის ხელმძღვანელი გახლდათ სტივენ 

ემელი, მიუნსტერში მოღვაწე ამერიკელი მეცნიერი, ქრისტიანული აღმოსავლეთის ერთ-ერთი 

აღიარებული მკვლევარი. ბუნებრივია, ამ სექციაში ისეთი მასალის წარდგენამ, რომელიც ეხება 

ურთიერთობას ქართველთა და არაბულენოვან ქრისტიანთა შორის არსებულ ლიტერატურულ 

ურთიერთობებს, კიდევ ერთხელ შეუწყო ხელი ქართული სასულიერო მემკვიდრეობის გაცნობას 

საერთაშორისო საზოგადოებისათვის და მისთვის სათანადო ადგილისა და შეფასების მიცემას 

ქრისტიანული კულტურის ფართო, გლობალური ანალიზისას. მ. ნანობაშვილის მოხსენების 

შემდეგ, რომელიც შედგა  პარასკევს, 27 სექტემბერს, 14 საათზე ფიურსტენბერგჰაუსის 

აუდიტორიაში F 102, სტივენ ემელმა, როგორც სექციის ხელმძღვანელმა, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 
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სექციის ორდღიანი ლექციების ციკლი არაბულ–ქართულმა და ზოგადად ახლოაღმოსავლურ-

ქართულმა ურთიერთობებმა მეტად საინტერესო თვალსაზრისით გაამდიდრა. მოხსენებას მოჰყვა 

შეკითხვები და დისკუსია, რომელიც მხოლოდ არაბულიდან ქართულად ნათარგმნ 

ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებს კი არ ეხებოდა, არამედ ზოგადად აღმოსავლეთის საქრისტიანოში 

სხვადასხვა ხალხთა და კონფესიათა ურთიერთობას, ასევე იმას, თუ რა როლი შეიძლება 

შეასრულონ შემდგომ კვლევებში იმ თხზულებებმა, რომლებიც დღესდღეობით მხოლოდ 

ქართულ ენაზეა შემორჩენილი. 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 ჯალალ ედ-დინ 

რუმის „არსთა 

მესნევის“ 

ფილოლოგიური 

თარგმანი 

 

მოულანას ფონდი 

(ირანის ისლამური 

რესპუბლიკა) 

გიორგი  

ლობჟანიძე- 

მთარგმნელი 

თეა შურღაია- 

რედაქტორი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

საერთაშორისო საგრანტო პროექტის ფარგლებში გადაეცა დასაბეჭდად მე-14 საუკუნის დიდი 

სპარსელი პოეტის ჯალალ ედ-დინ რუმის „არსთა მესნევის“ პირველი წიგნი (პოემა 6 ნაწილის 

ანუ დავთრისაგან შედგება), რომელიც თარგმნა გიორგი ლობჟანიძემ და სარედაქციო სამუსაოები 

შეასრულა – თეა შურღაიამ. ეს დავთარი მოცულობით საკმაოდ დიდია და გამოცემის შემდეგ 

თავისი კომენტარით და შესავლით დაახლ. 600-700 გვერდამდე იქნება. ნაშრომი გამოვა ირანში. 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

3 1574 წლის 

გურჯისტანის 

ვილაიეთის დიდი 

დავთარი; 

15.04.2013-15.04.2016 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
მირიან  

მახარაძე 

მირიან მახარაძე 

ნოდარ შენგელია 

ანოტაცია 

გრანტის ფარგლებში პროექტის მონაწილეებთან ერთად ვიმყოფებოდით თურქეთის 

რესპუბლიკაში, ქ. სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს არქივში. მთლიანად წამოღებულია 
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დასამუშავებული მასალა. ამჯამად თარგმნილი და დამუშავებულია აღნიშნული წყაროს კანუნ-

ნამე 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

4 

ქართველ მუსლიმთა 

მატერიალური და 

სულიერი 

მემკვიდრეობა 

თურქეთში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი; 

ელაბორეით 

პიქჩერსი; 

გამომცემლობა 

ორიენტი 

ზაზა შაშიკაძე 

ზაზა შაშიკაძე 

მირიან მახარაძე 

რუსლან ბარამიძე 

აღნიშნული საგრანტო პროექტის ხელშეკრულება ორი კვირაა გაფორმდა. ამჟამად გრანტის 

ფარგლებში მიმდინარეობს საორგანიზაციო სამუშაოები. 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

5 

ლაზეთი სამეცნიერო 

კვლევის ობიექტი 

თანამედროვე 

თურქეთში (ისტორია, 

კულტურა,ენათმეცნი

ერება) 

რუსთაველის 

ეროვნული ფონდი 

ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

 წათე ბაწაში 

  ომარ მემიშიში 

  გურამ     

ლორთქიფანიძე 

 ნატო ახალაია 

ზეზვა ქავთარაძე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

მზა მასალის რეზუმირება, შეიქმნა თურქეთში შეძენილი და დამუშავებული მასალის 

ანალიტიკური და ანოტირებული ბიბლიოგრაფიები, აგრეთვე მოხდა კომპიუტერულად 

უზრუნველყოფილი მასალის სისტემატიზაცია და რედაქტირება. 

ითარგმნა ონლაინ სივრცეში განთავსებული ისმაილ გიუნეი ილმაზის მეტად აქტუალური 

სტატია „ლაზთა ვინაობის შესახებ“ (სტამბოლი, საინფორმაციო ცენტრი BIO, 2013წ. 17 აგვისტო).   
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# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

6 სტამბოლის 

არქივებში დაცული 

ოსმალური წყაროები 

ათონის მთის 

ივერონის მონასტრის 

შესახებ.  

ანატოლიური 

ცივილიზაციების 

კვლევითი ცენტრი 

(ქოჩის 

უნივერსიტეტი)  

თამარ ალფენიძე თამარ ალფენიძე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ქალაქ სტამბოლში, ქოჩის უნივერსიტეტთან არსებულ ანატოლიური ცივილიზაციების კვლევით 

ცენტრში 4,5 თვის განმავლობაში ვმუშაობდი ათონის მთაზე ქართული მონასტრის, ივერონის 

მონასტრის, შესახებ ქ. სტამბოლის არქივებში დაცულ ოსმალური წყაროების მოძიება-

დამუშავებაზე.   

არქივში ჩემ მიერ მოკვლეული საბუთები თარიღდება 1850-1911 წლებით. ეს არის შვიდი 

საქაღალდე და 32 დოკუმენტი, აქედან 4 დოკუმნეტი ბერძნულ ენაზეა დაწერილი.  

მოგახსენებთ, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში, მოვიპოვე და დავამუშავე 7 საქაღალდე და ამ 

საქაღალდეში მოთავსებული 28 წყარო ივერონის მონასტრის შესახებ.  

სემესტრის მეორე ნაწილი დავუთმე ივერონის მონასტრის ისტორიის (კონსტანტინოპოლის 

დაცემის შემდეგ თურქეთის რესპუბლიკის შექმნამდე) შესწავლისათვის საჭირო მასალების 

შეგროვებას, არქივში მუშაობის სპეციფიკის შესწავლას. რადგან ეს სამეცნიერო პროექტი არის 

პირველი მცდელობა ქართული მონასტრის ისტორიის შესასწავლად, მასალის შეგროვებას 

შემდგომი მუშაობისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ჩემი ძირითადი სამიზნე არქივები ქ. 

სტამბოლში იყო: პრემიერ მინისტრის არქივი და თოფქაფის სასახლის არქივი. გარდა ამისა 

საშუალება მომეცა, მომეპოვებინა ოსმალური წყაროები საკადასტრო რეესტრის არქივში (ქ. 

ანკარა).  

პრემიერ მინისტრის არქივში მოპოვებული წყაროების შეადგენს 1000 წყაროზე მეტს (დავთრების 

ჩათვლით) ათონის მთაზე, რომლის შესწავლის შედეგად დადგინდება მასზე არსებული 

მონასტრების ყოფა და ერთმანეთს შორის ურთიერთობა. ეს წყაროები მეტწილად მოიცავს XVIII-

XX საუკუნეებს და მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას მონასტრების კუთვნილებების შესახებ; 50-

ზე მეტ წყაროს ივერონის მონასტერზე ორ იერარქიულად მაღლა მდგომ მონასტერზე (ლავრასა 

და ვატოპედის მონასტრებზე). 

თოფქაფის სასახლის არქივში მოპოვებული წყაროები მოიცავს 50 დავთარს, რომელიც შეიცავს 

ინფორმაციას, თუ რა გადასახადები ჰქონდა დაკისრებული ზოგადად ათონის მთის მონასტრებს. 
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ამ წყაროებზე დაყრდნობით, ნათელი გახდა, რომ ივერონის მონასტერი XIX საუკუნეშიც 

ინარჩუნებს იერარქიით (რაც მოიცავს არა მარტო მისი გავლენას და მნიშვნელოვნობას ათონის 

მთაზე, არამედ მის სიმდიდრესაც) XII-XIV საუკუნეების შემდეგ მიღებულ მესამე მონასტრის 

ადგილს ათონის მთაზე. 

საკადასტრო არქივში მოპოვებული წყაროები მოიცავს 500 წყაროზე მეტი, რომელიც მოიცავს 

ათონის მთის გადასახადების შესახებ ინფორმაციას. ეს არის მონასტრების ქონების დეტალური 

აღწერითი დავთრები.  წყაროები მოიცავს XVI-XX საუკუნეებს.  

საარქივო მასალის გარდა, შევისწავლე რუკები და ატლასები, საიდანაც გამოვლინდა, რომ XX 

საუკუნის დასაწყისში ივერონი ჯერ კიდევ ფლობს ორ  თავის მეტოქს დღევანდელი სერბეთის 

ტერიტორიაზე.  

 

მუშაობის პროცესში ნათელი გახდა, რომ ქართული მონასტერი დაკავშირებული იყო არა 

მხოლოდ საკუთრივ საქართველოსთან, ოსმალეთის იმპერიასთან, არა მხოლოდ 

კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან, არამედ საბერძნეთთანö რუსეთთან, უკრაინასთან, 

მოლდავეთთან, ბულგარეთთან. ყველა ამ ქვეყანაში ინახება დიდი რაოდენობით წყარო ივერონის 

მონასტერთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს შესწავლას.  

ჩემი სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო საჭირო საკითხავი 

მასალის შეგროვება. მათი მოკლე ჩამონათვალი არის შემდეგი: 

1. ათონის მთის ყველა მონასტრის შესახებ გამოცემული აქტები, რომელთაც მჭიდრო 

ურთიერთობა ჰქონდათ ივერონთან.  

2. წიგნები და სტატიები ათონის მთაზე; 

3. წიგნები და სტატიები ბიზანტიის ისტორიის და ეკლესიის ისტორიის შესახებ იმპერიის 

არსებობის უკანასკნელ საუკუნეებში. 

4. წიგნები და სტატიები ბიზანტიის სოციო-კულტურული ცხოვრების შესახებ, რომელიც ნათელს 

ხდის ბიზანტიის პოლიტიკას მისი ახლო მეზობლების მიმართ;    

5. წიგნები და სტატიები ეკლესიების და მონასტრების შესახებ ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში; 

6. XIX საკუნეში გამოცემული იშვიათი წიგნები, რომლებიც დაიწერა ბერების მიერ და სადაც 

აღწერილია მონასტრების ყოფა ამ პერიოდის ათონის მთაზე.  

7. შუა საუკუნეების ოსმალეთის იმპერიის ამსახველი ატლასები, რუკები, სადაც მითითებულია, 

როგორ იცვლებოდა ტერიტორიები, ლიტერატურა კოდიკოლოგიაში, ვაკფებზე, ოსმალური 

ხელნაწერების სახელმძღვანელოები და სხვ. 
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5 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 თანამედროვე 

ისლამის 

პოლიტიკური 

ასპექტები 

საქართველოში 

  ებერტის ფონდი სტრატეგიული 

კვლევების ცენტრი 

გიორგი ლობჟანიძე, 

მკვლევარი 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

როგორც ეთნიკური თვალსაზრისით, ისე შიდა ისლამური დენომინაციებისადმი 

მიკუთვნებულობით, საქართველოში ცხოვრობენ მუსლიმი აღმსარებლობის აზერბაიჯანელები, 

დაღესტნური წარმოშობის ავარელები, ვაინახური წარმოშობის ქისტები (ჩეჩნები, ქისტებს მათ 

მხოლოდ საქართველოში უწოდებენ), ირანული წარმოშობის ლაიჯები და, ბუნებრივია, 

ეთნიკურად ქართველი აჭარლები და მესხები. ჩვენი პროექტის ძირითადი შედეგია წიგნის 

მომზადება - ისლამის პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში, რომელიც სტრატეგიული 

კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელობით შესრულდა მოკვლეული მასალის ანალიზის 

საფუძველზე. გამოიკვეთა ძირითადი პრობლემები - უმთავრეს სირთულეს წარმოადგენს ჩვენი 

მუსლიმი მოქალაქეების ერთიან სამოქალაქო და სოცილური-პოლიტიკურ სივრცეში 

ინტეგრირებულობის დაბალი ხარისხი. ამას განაპირობებს ერთი მხრივ მათდამი ნეგატიური 

დამოკიდებულება, ხოლო მეორე მხრივ, მათი დაბალი აქტიურობა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე, 

რომ თანამედროვე ფორმის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება (სამოქალაქო ინტეგრაცია, როგორც 

ამოცანა მხოლოდ დემოკრატიული სახელმწიფოს წინაშე შეიძლება არსებობდეს) საქართველოში 

სულ რაღაც ოციოდე წლის წინ დაიწყო და დამოუკიდებელი არსებობის ეს ორი ათწლეული 

საკმაოდ რთული პროცესებით ხასიათდებოდა. 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის სათაური გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

აპოლონ სილაგაძე ვეფხისტყაოსნის ლექსი და 

მისი ადგილი ქართული 

ლიტერატურის 

ისტორიაში; 

 

თბილისი, 

“უნივერსალი”; 

130გვ. 

ანოტაცია 

აპოლონ სილაგაძე - ნაშრომში ვეფხისტყაოსნის ლექსის ფორმალური მხარე განხილულია 

ქართული პოეზიის (რესპ. ლიტერატურის) ისტორიის, კერძოდ XII-XVIII სს. პერიოდის, 

კონტექსტში. გარდა იმისა, რომ ახლებურადაა გაანალიზებული და კვალიფიცირებული 

ვეფხისტყაოსნის საკუთრივ ვერსიფიკაცია, დადგენილია კანონზომიერი განვითარების დინამიკა 

და მასში ვეფხისტყაოსნის ადგილი და როლი. აღდგენილია საერთო სურათის ზოგიერთი 

მოვლენა, რომელიც არ დევს ლიტერატურის ისტორიის ზედაპირზე; გამოვლენილია გარკვეული 

ლიტერატურული ნორმები, პოეტური ნაწარმოების ფორმალური კომპოზიციის ტიპები და სხვ. 

 

# ავტორი/ავტორები 
 

მონოგრაფიის სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

ნომადი ბართაია საქართველო და ირანი, 

უპრეცედენტო 

ურთიერთობათა 20 წელი  

თბილისი, 

“უნივერსალი”;  

 250გვ. 
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ანოტაცია 

 

ნომადი ბართაია - მას მერე, რაც საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა და ირანთან 

დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა, ამ ორ ქვეყანას შორის, მთელი მათი 

მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობების განმავლობაში, პირველად დამყარდა თანაბარუფლებიანი 

კავშირი და დაიწყო ახალი ეტაპი ურთიერთობათა ისტორიაში, რაც ყველაზე მეტად კულტურის 

სფეროში გამოვლინდა. მოხდა ისე, რომ მე ამ ურთიერთობათა შუაგულში აღმოვჩნდი. წიგნში 

სწორედ, პირად შთაბეჭდილებებზე დაყრდნობით, ირან-საქართველოს შორის კულტურის 

სფეროში მიმდინარე პროცესებია ასახული. ამ მხრივ წიგნი პირველწყაროს ფუნქციას ასრულებს. 

# ავტორი/ავტორები 

 

მონოგრაფიის სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 გიული ალასანია  ქათიბ ჩელების ცნობები 

საქართველოსა და 

კავკასიის შესახებ 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

ჰოროსი XXI 

 

 

280გვ. 

ანოტაცია 

წიგნი აცნობს მკითხველს XVII ს-ის თურქი ისტორიკოსის და ენციკლოპედისტის ქათიბ ჩელების 

მოღვაწეობასა და მის ცნობებს კავკასიის შესახებ. ამ პერიოდის ამსახველ სხვა ისტორიულ 

წყაროებთან მათი შეჯერებით დადგენილი და დაზუსტებულია კავკასიის ისტორიის მთელი 

რიგი ფაქტები. ეს არის წიგნის მეორე, შევსებული გამოცემა. 

# ავტორი/ავტორები 

 

მონოგრაფიის სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 სარედაქციო კოლეგია: 

აკად. თ. გამყრელიძე 

აკად. რ. მეტრეველი 

პროფ. ზ. კიკნაძე 

აკად. ა. სილაგაძე 

არამეული წარწერების 

კორპუსი (საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

მოპოვებული ყველა სახის 

მასალის მიხედვით) 2 

ნაწილად 

ქ. თბილისი 450გვ. 
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აკად. ზ. ალექსიძე 

პროფ. მ. ჩაჩიბაია 

ფილ.მეცნ.დოქტორი  

  ე. გიუნაშვილი 

პროექტის ავტორი 

  პროფ. მ. ჩაჩიბაია 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს II ეტაპის შედეგები (ანოტაცია): 

 

“არამეული წარწერების კორპუსი“, (აღნიშნული ნაშრომი მზადდება გამოსაცემად ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ არამეოგრაფიკულ 

წარწერებს: მცხეთა-არმაზისხევის წარწერები: არმაზული ბილინგვა და მონოლინგვა, დაცულია ს. 

ჯანაშიას სახ. მუზეუმში. 

• პიტიახშების ნეკროპოლისთა ნივთები არამეული წარწერებით. 

• ოქროს რვა საავგაროზე ფირფიტა (სამარხი N6) 

• ბერსუმას ლანგარი (სამარხი N3) 

• ოქროს ბეჭედი (სამარხი N42) და ოქროს ორი სამაჯური (სამარხი N43), ბეჭდის ფოტოები, 

სამაჯურების ფოტოები, მათი ფაქსიმილე. 

• პიტიახშების ნეკროპოლისის ყველა ნივთის ფოტომასალა თავისი მხატვრული დახასიათებით. 

• ბაგინეთის წარწერები, ორსენაკიანი ნაგებობის კედლის ორ ქვაზე, სარკოფაგის სუფრის 

ვერცხლის ნივთებზე. 

• ყაზბეგის (სტეფანწმინდის) ვერცხლის თასი დაცული ერმიტაჟში, პეტერბურგი. ფოტო 

მოცემულია. 

• არამეული წარწერა ურბნისიდან, აღმოჩენილი ურბნისის ნაქალაქარში წარმოებული 

არქეოლოგიური გათხრების შედეგად. 

• ქვევრის ნატეხის ფაქსიმილე. 

• უფლისციხის არამეული წარწერები, აღმოჩენილი 1963 წელს უფლისციხეში წარმოებული 

არქეოლოგიური გათხრების დროს. 
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• ბორის (სუფრის) პინაკი დაცული ერმიტაჟში, პეტერბურგი. 

• ვანის ოქროს ფირფიტა (დაცული ოქროს ფონდში ?) 

• ძალისის ტაძრის წარწერა - საკურთხევლის არამეული. გრაფიტები (მინაწერები) 

• დედოფლის მინდვრის (გორის) შვიდი სამკითხაო-სათამაშო ფირფიტა + ფაქსიმილეები. 

• ზღუდერის წარწერები - სუფრის ვერცხლის ოთხ ნივთზე ამოკაწრული წარწერები (ფოტოებით). 

2 

 პროფ. მ. ჩაჩიბაია პეტრე იბერის ცხოვრება, VIII-XII სს. ასურულ ხელნაწერთა მიხედვით 

გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო პროფ. მ. ჩაჩიბაიამ 

 ქ. თბილისი 249 გვ. 

წიგნში პირველად ქვეყნდება „პეტრე იბერის ცხოვრების“ ასურული ტექსტი და მისი ქართული 

თარგმანი. ასურული ტექსტი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროთაგანია და დიდი 

ღირებულება აქვს, როგორც საკუთრივ პეტრეს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის, ისე V საუკუნის 

სირია-პალესტინის საეკლესიო და პოლიტიკური ისტორიისა და ქართულ-სირიული 

ლიტერატურული ურთიერთობების შესწავლის თვალსაზრისით. 

 

# ავტორი/ავტორები 

 

მონოგრაფიის სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

5 პროდ ოქტორ შერვო 

პროფ. მ. ჩაჩიბაია, 

რედაქტორი 

ირანული ენების არამეულ 

დამწერლობათა ტიპები 

ქ. თბილისი 30 გვ. 

ანოტაცია 

აქემენიანთა ხანაში (549-330 წწ. ჩვ. წ-მდე) არამეული გამოიყენებოდა მთელი იმპერიის 

საკანცელარიო ენად (აქედან მისი სახელწოდება „იმპერიული არამეული“) და შესაბამისად, 

ირანულ სახელმწიფოებში გავრცელებული ენებისათვის არამეული გრაფიკა იყო მიღებული. 

ამასთანავე, ირანული ენების წერილობითი ფორმა იყო სირიული დამწერლობის 

ნაირსახეობებიც: მანიქეური, მომდინარე ესტრანგელოდან და გამოიყენებოდა პართულის, 

საშუალო სპარსულის, სოღდურისა და ბაქტრული ენებისათვის; და ქრისტიანული სოღდური 

დამწერლობა, მომდინარე ნესტორიანულიდან. დღეისათვის ზუსტად არ არის ცნობილი როდის 

დაიწყეს ირანელებმა არამეული დამწერლობით წერა მკვიდრ ენებზე. ჩვენამდე მოღწეულია 
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მხოლოდ აქემენიანთა მმართველობის საწყისი პერიოდის არამეული ტექსტები. მაშინ, როცა 

არამეული გრაფიკით შესრულებული ირანული ტექსტები ცნობილია მხოლოდ და მხოლოდ 

პართელების (დაახ. 210 წ. ჩვ. წ. – 224 წ. ჩვ. წ.) დროიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალა 

მწირია, არამეული ტექსტები საშუალებას გვაძლევს თვალი გავადევნოთ არამეული 

დამწერლობის განვითარებას ირანის სხვადასხვა რეგიონში, დაწყებული მისი ადრეული 

ფორმებიდან შედარებით გვიანდელ ლოკალურ ნაისახეობათა ჩათვლით.  

  

# ავტორი/ავტორები 

 

მონოგრაფიის სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნომადი ბართაია სპარსული პოეზიის ქართული 

თარგმანები დედნებითურთ 

(მოჰსენ ჰოსეინისთან ერთად)  

თბილისი, 

“უნივერსალი”;  

104 გვ. 

ნომადი ბართაია - კრებულში თავმოყრილია სპარსული პოეზიის ქართული თარგმანების 

საუკეთესო ნიმუშები დედნებითურთ.  წიგნი გათვალისწინებულია მათთვის, ვისაც აინტერესებს 

ერთად წაიკითხოს დედანი და თარგმანი. იგი განსაკუთრებით კარგ სამსახურს გაუწევს 

ირანისტიკის მიმართულების სტუდენტებს. Aამ სახის წიგნი ამ სფეროში პირველად დაიბეჭდა. 

 

# ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 ირინე ტატიშვილი ასირიოლოგიის შესავალი 

(მასალები 

სახელმძღვანელოსათვის), 

კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური 

თბილისი, 

პროგრამა 

„ლოგოსი“,  

გვ.86-141. 
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კრებული 15. 

ანოტაცია 

ნაშრომი წარმოადგენს თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასირიოლოგიის საბაკალავრო 

პროგრამით გათვალისწინებული ასირიოლოგიის შესავლის მოკლე კურსს. მასში განხილულია 

შემდეგი საკითხები: 1. ასირიოლოგია როგორც მეცნიერება; 2. ლურსმული დამწერლობის 

სისტემა; 3. ძველი ახლო აღმოსავლეთის ხალხები და ენები; 4. ასირიოლოგიური კვლევა-ძიებების 

მნიშვნელობა საქართველოს უძველესი ისტორიის შესასწავლად. საქართველოში ძველი ახლო 

აღმოსავლეთის კვლევის ისტორია (ძირითადი ეტაპები და მიმართულებები).   

 

# ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 მ. ჩაჩიბაია სირიული ლიტერატურის 

ისტორია 

(სალექციო კურსი) 

ქ. თბილისი 220 გვ. 

 

ანოტაცია 

სირიული ლიტერატურის ისტორიის სალექციო კურსი განკუთვნილია როგორც ებრაისტიკა-

არამეისტიკის სპეციალობის, ასევე ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობისა და კლასიკური 

ფილოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და მიზნად ისახავს შეასწავლოს მათ სირიული 

ლიტერატურის ისტორია, რომელიც თუ არ გავითვალისწინებთ ბერძნულიდან და ზოგი სხვა 

ენიდან შესრულებულ თარგმანებს, ქრისტიანული ლიტერატურაა. სირიული ლიტერატურის 

აღმოცენება მჭიდროდ უკავშირდება ქრისტიანობის გავრცელებასა და გაძლიერებას 

აღმოსავლეთში. მისი აყვავების ხანაა IV-VIII ს.ს. ხოლო დაცემა მოჰყვა მსოფლიოს ამ რეგიონის 

არაბიზაციასა და ისლამიზაციას, თუმცა ის მაინც განაგრძობდა არსებობას XIV საუკუნემდე და 

უფრო გვიანდელ ხანამდეც. სწორედ სირიელ მწიგნობართა მეშვეობით ეზიარა ახლო 

აღმოსავლეთი ძველბერძნულ სამწერლობო ტრადიციებს. ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მას, 

როგორც ისტორიულ წყაროს: რომ არა იოანე ეფესელის, დიონისე ტელ-მახრელისა და ბარ ებრეის 

თხზულებები, დღეს გაცილებით მწირი ცნობები გვექნებოდა აღმოსავლეთის ეკლესიის ორი 

მთავარი შტოს შესახებ. 

როგორც ყველა ქრისტიანი ერის მწერლობა, სირიული ლიტერატურა იწყება სხვადასხვა დროს 

შესრულებული ბიბლიის უძველესი თარგმანებით. 
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გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

აპოლონ სილაგაძის 

რედაქტორობით 

“აღმოსავლეთმცოდნე

ობა”, II 

თბილისი, გამომც. 

“უნივერსალი” 

301 გვ. 

ანოტაცია 

კრებული წარმოადგენს თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტის ყოველწლიურ 

სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემას. წლევანდელ ნომერში წარმოდგენილია 27 ავტორი. 

რუბრიკები: ენა და ლიტერატურა (წარმოდგენილია: არაბისტიკა, ებრაისტიკა, არმენისტიკა, 

ირანისტიკა, ხეთოლოგია, ქართველოლოგია), ისტორია (წარმოდგენილია: თურქოლოგია, 

ირანისტიკა, არაბისტიკა, ქართველოლოგია), თარგმანი (შუმერულიდან, აქადურიდან, 

სომხურიდან, თურქულიდან: აგრეთვე, ტრადიციისამებრ, ერთი თარგმანი ქართულიდან 

რომელსამე, ამჯერად თურქულ, ენაზე), რეცენზია (არაბისტიკა, თურქოლოგია, 

ბიზანტინისტიკა), გახსენება. კრებულში დასაბეჭდად მიიღება მხოლოდ ის სტატიები, 

რომლებსაც დაერთვის მოკლე ანოტაცია, სადაც ნაჩვენებია დასაბეჭდად წარდგენილი სტატიის 

სამეცნიერო სიახლე ან მასში პრობლემის ახლებურად დასმის მცდელობა. 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 აპოლონ 

სილაგაძე 

მუჰამმადის სიტყვები 

ყურანში. -

N 2 თბილისი, 

გამომც. 

გვ.77-102 
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აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

(ქართულად და 

ინგლისურად). 

“უნივერსალი” 

ანოტაცია 

ნაშრომში ყურანის ტექსტი თავისი შედგენილობის მიხედვით პირველად არის დიფერენცირებული 

ალაჰის სიტყვად და მუჰამადის ჩანართებად. ეს უკანასკნელნი ტექსტის ძალიან მცირე ნაწილს 

ქმნიან და წარმოადგენენ მყარი და გამეორებადი ხასიათის მოკლე ფრაზებს.  მათი პოზიციაა აიათა 

აბსოლუტური ბოლო. ნაშრომში წარმოდგენილია ის ძირითადი მახასიათებლები, რომელთა 

მიხედვითაც ტექსტის შესაბამისი პასაჟები შეიძლება მუჰამადის სიტყვებად იქნენ მიჩნეულნი.  

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 აპოლონ 

სილაგაძე, ნინო 

ეჯიბაძე 

კოდის გადართვა 

არაბულში: 

ბილინგვიზმი და 

დიგლოსია. -

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და 

კულტურა“, II, 

კონფერენციის მასალები 

N #2 ქუთაისი გვ. 173-180. 

ანოტაცია 

 

ნაშრომში განხილულია ე.წ. Code switching-ის (CS) მოვლენა. ანალიზი ძირითადად 

განხორციელებულია ჩშ-ის ორი სახეობის მიხედვით: ბილინგვური და დიგლოსიური (ეს 

უკანასკნელი ნაშრომის ავტორთა ტერმინია, რომელიც შეესაბამება იმ სახეობას, რომელსაც 

ჩვეულებრივ სიტუაციურს უწდებენ).  

ბილინგვური CS არაბულში დღეს ძირითადად გულისხმობს არაბულსა და ინგლისურს შორის 

მიმართებას (რეალურია ასევე არაბულ-ბერბერული, არაბულ-ფრანგული და სხვ.; ისტორიულად 

ასევე _ არაბულ-თურქული  და სხვ.).  დიგლოსიური CS ერთი ენის შიგნით მიმდინარე მოლენაა, 

კერძოდ _ სალიტერატურო არაბულსა და არაბულის რომელსამე დიალექტს შორის. CS-ის კიდევ 
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ერთი ვარიანტია ე.წ. პროპორციული CS, როდესაც კოდის გადართვა ხდება გრადაციის გარეშე, 

ჰორიზონტულად _ ერთი დიალექტიდან მეორეზე. 

ნაშრომში ყველა ეს მოვლენა განხილულია კონკრეტულ მასალაზე და მოტანილია შესაბამისი 

ილუსტრაციები. ანალიზის შედეგად ავტორთა მიერ  გამოყოფილია აღმავალი და დაღმავალი CS. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 მაია 

ანდრონიკაშვლი 

ზოგიერთი არაბიზმი 

ქართულ სალიტერატურო 

ენასა და ქართულ 

დიალექტებში. - 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

N2 თბილისი, 

გამომც. 

“უნივერსალი” 

გვ.11-18. 

ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია სალიტერატურო ქართულსა და ქართულ დიალექტებში დადასტურებული 

არაბიზმების ერთი ჯგუფი. ნაწილი ნასესხობებისა შეიცავს არაბულ დერივაციულ აფიქსებს, ნაწილი 

შესიტყვებებს წარმოადგენს თვით არაბულში. განსაკუთრებით საინტერესო ჩანს ნასესხობანი 

დადსტურებული ქართულ დიალექტებში: მაზე, ინთილა, კაბადა, უთავთიშებს და სხვ. 

ხაზგასასმელია აგრეთვე ქართლურ დიალექტში არაბიზმების დიდი კორპუსის არსებობა.  

საყოველაოდ აღიარებული ერთი ნასესხობის მიმართ (ყოლბი) გამოთქმულია მოსაზრება, რომელიც 

ამ ლექსემის ქართული მნიშვნელობის შინაარსობლივი ნიუანსის დაზუსტებას ისახავს მიზნად. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 დარეჯან 

გარდავაძე 

პალესტინური იდენტობის 

პრობლემა ღასან ქანაფანის 

პროზაში („ჰაიფაში 

დაბრუნება“, „კაცები 

მზეში“). – 

 ქუთაისი  
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აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის   

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის  

საერთაშორისო 

კონფერენციის  

«თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება» მასალები 

ანოტაცია 

სტატია ცნობილი პალესტინელი ლიტერატორის, მწერლის, პალესტინური პროზის ლიდერის, 

პოლიტიკოსის, პალესტინის განთავისუფლების მოძრაობის აქტივისტის ღასან ქანაფანის მცირე 

ფორმატის რომანების "ჰაიფაში დაბრუნება" და "კაცები მზეში" ანალიზის ფონზე პალესტინური 

იდენტობის პრობლემას განიხილავს ლიბანელი მოაზროვნის, ჟურნალისტისა და მწერლის ამინ 

მაალუფის "დამღუპველი იდენტობებისა" და პალესტინური წარმოშობის, წამყვან ამერიკულ 

უნივერსიტეტებში აღიარებული მკვლევრისა და ამერიკულ ინტელექტუალურ წრეებში მიღებული 

მოაზროვნისა და მეცნიერის, პალესტინური ნაციონალური მოძრაობის მამად წოდებული ედვარდ 

საიდის წიგნის "პალესტინის პრობლემის" მიხედვით და იდენტობის კომპლექსური დეფინიციის 

შემადგენელი კომპონენტების იდენტიფიცირებას ქანაფანის რომანების გმირების მიხედვით ადგენს.   

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

5 ნინო ეჯიბაძე მყარი გამოთქმების 

სტრუქტურა ეგვიპტურ 

დიალექტურ ზღაპრეში. -

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

   N2 თბილისი, 

გამომც. 

“უნივერსალი” 

გვ.39-49. 

ანოტაცია 

სტატიაში მოცემულია ეგვიპტურ დიალექტურ (არასტანდარტიზებულ) ზღაპრებისთვის ჩვეული 
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მყარი გამოთქმების დესკრიპცია და ანალიზი. ამ პოზიციებიდან, ეგვიპტური დიალექტური ზღაპარი 

დაყოფილია შემდეგ სეგმენტებად: ზღაპრის თავი; ამბის დასაწყისი; ზღაპრის ძირითადი ნაწილი; 

ზღაპრის დასასრული. ცალ-ცალკეა გაანალიზებული ყოველი მათგანი და მოტანილია ის მყარი 

შესიტყვებანი, რომლებიც თითოეული მათგანისთვისაა დამახასიათებელი.  გამოყვანილია ამ ტიპის 

ზღაპრების თითოეული სეგმენტისა და მთლიანად ზღაპრის ზოგადი ფორმულები. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

6 გიორგი 

ლობჟანიძე 

,,ბრძოლა არაბული ლექსის 

განახლებისათვის“: 

მომხრეები და 

მოწინააღმდეგენი. 

- შოთა რუსთაველის 

სახელობის ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

ყოველწლიური გამოცემა 

,,კრიტიკა“ 

 თბილისი, შოთა 

რუსთაველის 

სახელობის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

გვ. 97-99 

ანოტაცია 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

7 გიორგი 

ლობჟანიძე 

წინასიტყვაობა ნაჯიბ 

მაჰფუზის რომანისათვის 

,,ჩვენი უბნის შვილები“ 

 გამომცემლობა 

,,სიესტა“ 

გვ. 3-30 

ანოტაცია 

 

# ავტორი/ სტატიის სათაური, ჟურნა- ჟურნალის/ გამოცემის გვერდების 
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ავტორები ლის/კრებულის 

დასახელება 

კრებულის 

ნომერი 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

რაოდენობა 

8 მარინე ჯიქია ფემინურ–მასკულინური 

კომპონენტების 

დისტრიბუცია თხზულ 

სახელებში   (ქართველურ 

ენათა მაგალითზე) – 

ენათმეცნიერების 

საკითხები (ეძღვნება პროფ.   

ტოგო გუდავას დაბადების 

90 წლისთავს) 

 

თბილისი, 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

7  

ანოტაცია 
 

კომპოზიტებში ქართულენოვანი სოციუმი პირველ ადგილას უპირატესად მდედრს ასახელებს: 

გოგო-ბიჭები; და-ძმა; დედ-მამა; დედობილ-მამობილი; სიდედრ-სიმამრი, ქალ-ვაჟი; ცოლ-ქმარი სხვ.  

     რამდენიმეში მამრია პირველ ადგილას: ბიძა-ბიცოლა; მეფე-დედოფალი; სიძე-პატარძალი.  

კომპოზიტის წევრთა მიმდევრობას მორფოტაქტიკური ახსნა დაეძებნა: გრძელი კომპონენტი  მეორე 

ადგილას ჩნდება. დეფისით შეერთებული, ორცნებიანი  ანთროპომორფული კომპოზიტები 

გადამოწმდა სვანურ-მეგრულ-ლაზურში. საინტერესოდ გვესახება სხვა ენათა მონაცემების ამ 

კუთხით შესწავლა და შემდგომი კვლევა ტიპოლოგიურ რაკურსში. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

9 

  

  

ნანული 

კაჭარავა 

ადალეთ აღაოღლუ, გმირის 

სიკვდილი (პიესა ერთ 

მოქმედებად). - 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

#2 თბილისი, 

გამომცემლობა 

“უნივერსალი” 

245-261 

    ანოტაცია  

მკითხველს ვთავაზობთ თურქი რომანისტისა და დრამატურგის პიესის “გმირის სიკვდილი” 

თარგმანს თურქულიდან ქართულ ენაზე. თარგმანს წამძღვარებული აქვს მთარგმნელის მოკლე 

ანოტაცია ავტორისა და თვით პიესის შესახებ, აგრეთვე ის წინარე სიტუაცია, რამაც განაპირობა ამ 

პიესის თარგმნა. 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

10 ქეთევან 

ლორთქიფანიძე, 

ნატო ახალაია 

 

შორისდებულთა 

დისტრიბუციისათვის 

ლაზურში - 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

 

#2 

 
თბილისი 

“უნივერსალი” 

 

გვ.50-55 

 

ანოტაცია 

სტატიის მიზანია მიეცეს ფორმობლივი და ფუნქციურ-სემანტიკური კვალიფიკაცია ლაზურში 

არსებულ შორისდებულებს. აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით შორისდებული ცდება მხოლოდ 

ბგერის, ბგერათა კომპლექსის თუ სიტყვის ფარგლებს და მყარ შესიტყვებებად ქცეულ 

წინადადებებად და შორისდებულურ ფრაზებად წარმოგვიდგება. Mმოპოვებულ ლაზურ მასალაში 

შეგვხვდა გარკვეული რაოდენობა თურქული ნასესხობებისა, რაც ბუნებრივ მოვლენად უნდა უნდა 

ჩაითვალოს.  

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

11 ნატო ახალაია 

  ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

 

თურქული პუბლიკაციები 

ლაზებისა და ლაზურის 

შესახებ“. -

კულტურათაშორისი 

დიალოგები” შრომები 

 

II თელავი, 

გამომცემლობა 

“მერიდიანი” 

 

 

გვ.46-53 

 

ანოტაცია 

თანამედროვე თურქეთში აქტუალური გახდა ლაზთა თვითინდეტიფიკაციის საკითხი. თურქეთში 

მცხოვრები ლაზი ინტელიგენცია მრავალი წლის დუმილის შემდეგ შეუდგა თავისი ეთნიკური 

ფესვების ძიებას და თვითგამორკვევის გზას, რაც აისახა მთელ რიგ სამეცნიერო-პოპულარულ 

პუბლიკაციებში. Pპირველი ლაზი მკვლევარი, ვინც ლაზებთან დაკავშირებით პირველი კვლევა 

ჩაატარა და ბეჭდური სახით გამოსცა, გახლავთ ნიზამეთთინ ალქუმრუ. მისი მონოგრაფიის 
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სახელწოდებაა: “ლაზური კულტურის ისტორია”. ჩვენ მიერ განხილულ პუბლიკაციებში ავტორთა 

ერთი ნაწილი ლაზთა თურქულ წარმომავლობას ამტკიცებს, ნაწილი კი მათ კავკასიურ წარმოშობაზე 

მიუთითებს. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

12 ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

ხუფათის (ხოფი) ხეობის და 

არქაბის ლაზური სოფლები 

(საველე დღიურიდან).- 

კულტურის   ისტორიისა 

და თეორიის საკითხები 

XXVIII თბილისი, 

გამომცემლობა  

“მწიგნობარი” 

 

53-59 

ანოტაცია 

2012 წლის გაზაფხულზე რუსთაველის ფონდის ხელშეწყობით მოგვეცა საშუალება ართვინის 

პროვინციის სოფლების შესწავლისა. Mდაწყებული მე-20 საუკუნის 30-იანი წლებიდან ხდებოდა 

თურქეთის მთავრობის განკარგულებით ლაზური ტოპონიმიკის შეცვლა თურქულით. თუმცა 

საბედნიეროდ ლაზების მეხსიერებამ შემოინახა არამარტო სოფლების, არამედ უბნების, 

მდინარეების, მთების და ა. შ. სახელწოდებები. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

13 ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

 

ორდერიკ ვიტალისის 

ერთი ცნობის შესახებ. 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

2 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“) 

 

გვ.208-219. 

ანოტაცია 
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ორდერიკ ვიტალისის ერთი ცნობის შესახებ. - ნაშრომი ეხება ზ. ავალიშვილის მიერ 1929 წელს 

გამოცემულ ნაშრომში - „სხივი დასავალისა“ დავით აღმაშენებლთან დაკავშირებულ შენიშვნას ანუ 

მის შესახებ   წყაროებში მცდარი ცნობების არსებობის თაობაზე. სახელდობრ - „1123-1124  წლებში 

დავით ქართველთა მეფეს და თოროს კილიკიის მთავრის ძმას ერთ სულთანთან ტყვედ დაჭერილი 

რაინდები მათ სახლში ანტიოქიაში ჩამოეყვანათ“. თავის წყაროდ ზ. ავალიშვილმა დაასახელა 

ორდერიკ ვიტალისის „საეკლესიო ისტორია“, მაგრამ შემდეგ კვლევა აღარ გააგრძელა. გ. ჯაფარიძის 

ნაშრომში შესწავლილია თუ რა კონტექსტში გვხვდება ვიტალისის თხზულების  ზემოაღნიშნული 

ცნობა, რატომ იყო ის მცდარი, ვინ იყო თავად ეს  სულთანი და როგორ აღმოჩნდნენ მასთან ტყვე 

რაინდები. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

14 ირინე 

ტატიშვილი 

იშთარის საგალობელი.- 

- თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

2 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“) 

 

გვ.233-239 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

15 მანანა  

კვაჭაძე 

ენობრივი ორიენტაციის 

დინამიკისათვის 

მრავალეთნიკურ 

საზოგადოებაში 

(საქართველოში მცხოვრები 

ზოგი მუსლიმური 

ეთნიკური ჯგუფის 

მასალა).- 

II საერთაშორისო 

 

თელავი. 

დაიბეჭდა: 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი,“ 

თბილისი. 

გვ. 213-219 
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სამეცნიერო კონფერენცია 

„კულტურათაშორისი  

დიალოგები.“  შრომები 

ანოტაცია 

ნაშრომში „ენობრივი ორიენტაციის დინამიკისათვის მრავალეთნიკურ საზოგადოებაში“ 

საქართველოში მცხოვრები ზოგი მუსლიმური ეთნიკური ჯგუფის მასალაზე გაანალიზებულია 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის საზოგადოებრივი 

ფუნქციის გაფართოების, მისი საზოგადოებრივი სტატუსის ამაღლების დინამიკა. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

16  მირზა რეზა ხანის „ალმასის 

სასახლე“ თბილისში. 

აღმოსავლეთმცოდნეობა   

 თბილისი, 

„უნივერსალი“, 

 

 

გვ.140-145. 

ანოტაცია 

სტატია „მირზა რეზა ხანის „ალმასის სასახლე“ თბილისში ეხება თბილისში ირანის გენერალური 

კონსულის (1889-1894) მირზა რეზა ხან არფა ად-დოულეს აღმშენებლობით საქმიანობას თბილისში, 

კერძოდ, გუდოვიჩის (დღევანდელი ჭონქაძის 11) ქუჩაზე ირანის საკონსულოს _ „ალმასის 

სასახლის“  მშენებლობასა და 1892 წლის 16 ივლისს მისი გახსნის ცერემონიალს. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

17 მაია ღამბაშიძე მეტალურგიის კულტის 

ერთი ნაკვალევისათვის 

ქართულ 

ეთნოკულტურულ 

სივრცეში 

 კავკასიოლოგთა 

მე-3 

საერთაშორისო 

კონგრესის 

მასალები, 2013 

თბილისი, 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

96-98. 
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ანოტაცია 

ორგანიზებულად გამოყოფილ ტერიტორიულ სივრცეში ღირებულებათა საერთო სისტემა 

ჩამოყალიბდა ფაქტორთა იმ ერთობლიობით, რის გამოც ქართველურ ტომთა სახლობის არეალი 

აღიარებულია სამთამადნო წარმოების, მეტალურგიისა და ლითონდამუშავების სამშობლოდ. სამთო 

გამონამუშევრების შესწავლისა და მოპოვებული მასალის ანალიზის შედეგები მოწმობს, რომ 

ბრინჯაოს ხანის საქართველოს მაღაროებში  მსოფლიო სამთო პრაქტიკაში პირველად იქნა 

გამოყენებული სართულებიანი კამერების სისტემა, ღია გამწმენდი სივრცით. ამასთანავე, 

დადგენილია, რომ მთარაჭის ანტიმონის მაღროები განეკუთვნება მსოფლიოს მატერიალური 

კულტურის უნიკალურ ძეგლთა კატეგორიას. 

            გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში (ძვ.წ. XV-VII ს.ს.) ქართველურ ტომთა სახლობის ყველა 

რეგიონში შავი მეტალურგიის განვითარებამ შექმნა რელიგიურ-კულტურული და სოციალურ-

ეკონომიკური (შესაბამისად, სახელმწიფოებრივი) გაერთიანების მყარი საფუძველი. ითვლება, რომ 

შავი მეტალურგიის ამ დონეზე გავითარება სათავეს იღებს ქართველურ ტომთა მიერ 

ადრელითონების ხანაში მიღწეული წარმატებებიდან. სავარაუდოდ, უკვე ენეოლითიდან 

ადრებრინჯაოზე გარდამავალ ხანაში ქართველურ ეთნოსთა წიაღში ჩამოყალიბდა ტომობრივი 

შეკავშირებულობის იდეა. ძვ.წ.VI საუკუნიდან კოლხეთისა და იბერიის სამეფოების საწარმოო-

ეკონომიკური აქტივობა გაძლიერდა - აქაური შვი მეტალურგიის ნაწარმი ვრცელდება მთელს ახლო 

აღმოსავლეთში.  

             ქართველურ ტომთა საქმიანობის ძირითად დარგებს წარმოადგენდა ფართომასშტაბიანი 

საძიებო, მადანმომპოვებელი, მადანდამამუშავებელი და ლითონდამამუშავებელი სამუშაოები, რაც 

გარე-სამყაროსთან პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებს და განვითარების საერთო პროცესში 

მათ ჩართულობას განაპირობებდა. ამ მასშტაბის სამუშაოების წარმოება   წარმოუდგენელია მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული საზოგადოებრივი წყობისა და სახელმწიფოებრივი ცენტრელიზაციის გარეშე, 

ხოლო, ამგვარი ორგანიზებულობა და სახელმწიფოებრივი ცენტრალიზაცია კი შეუძლებელია 

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული იდეოლოგიური სისტემისა და შესაბამისი კულტის გარეშე. ცხადია, 

წარსული ეპოქების იდეოლოგიური სისტემები ამ ამოცანას ვერ შეასრულებდნენ - საჭირო უნდა 

გამხდარიყო რწმენა-წარმოდგენათა ახალი სისტემის ჩამოყალიბება. 

      ლითონდამუშავების ტექოლოგიურ პროცესში, მადნის გამდიდრებისა და ტემპერატურული 

რეჟიმის რეგულირებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ხის ნახშირს, კერძოდ - 

მაგარმერქნიანი ჯიშის ხეს, (მუხა, წიფელი, იფანი...).  ხე, რომელიც ასეთ მნიშველოვან როლს 

ასრულებდა მოცემული საზოგადოების საწარმოო-ეკონომიკურ ცხოვრებაში და წარსულ ეპოქებში 

უკვე მოპოვებული ჰქონდა საკრალურობის შინაარსი, როგორც სიცოცხლისა და ნაყოფიერების 

ღვთაების სიმბოლოს, ბუნებრივად უნდა შერაცხულიყო სიწმინდედ და ქცეულიყო თაყვანისცემის 

საგნად. სწორედ ამ ვითარებას უნდა განეპირობებინა ქართველურ ტომთა სარწმუნოებრივ 
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სისტემაში წმინდა ხის, კერძოდ - დიდი ჭყონის კულტის როგორც, მეტალურგიის კულტის 

შემადგენელი ნაწილის ჩამოყალიბება. მისი სადიდებელი სარიტუალო საგალობელია „ჭონა“. 

       წმინდა ხის-მუხის (რესპ. დიდი ჭყონის) თაყვანისცემის წეს-ჩვეულებანი ქართველურ 

ეთნოკულტურულ სივრცეში მოქმედებდა ახ.წ. XX საუკუნის პირველ მესამედამდე. სიტყვა „ჭყონი“ 

მკვიდრობს მთელს ქართველურ ლექსიკურ სამყაროში და მისი ნაკვალევი დალექილია იმიერ-ამიერ 

საქართველოს ტოპონიმიკაში: ჭყნოდიდი (სამეგრელო); ჭყონიგვარა (აფხაზეთი); ჭყონაგორა 

(გურია);   ჭყანიში(აჭარა); ჭყორჭოხი (შიდა ქართლი); ცულიყლაპია ჭყონის ტყე(კახეთი).  

       ეს ფაქტი მნიშველოვან ისტორიულ ინფორმაციას შიცავს ეთნოკულტურულ პრობლემათა 

კოგნიტური კვლევისათვის. მის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:  

ა) წმინდა ხის (დიდი ჭყონის) კულტი ქართველურ ტომთა სახლობის არეალში მკვიდრდება 

გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში და უკავშირდება ქართველურ ტომთა მიერ რკინის წარმოების 

ათვისებისა და განვითარების მაღალ დონეს, რომლის წყალობითაც ისინი ხდებიან იმდროიდელი 

მოწინავე მსოფლიო პროცესების სრულფასოვანი და სრულუფლებიანი მონაწილენი; 

ბ) მეტალურგიის საწარმოო პროცესების ფართო მასშტაბით განხორციელებამ ქართველურ ტომთა 

სახლობის მთელ ტერიტორიაზე შესაძლებელი გახადა გენეტიკურად მონათესავე ტომთა 

ურთიერთკავშირის გაღრმავება და ერთიანი სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბება, რასაც 

საფუძვლად უთუოდ ედო ერთიანი რელიგიურ-იდეოლოგიური სისტემის - ერთიანი კულტის 

(რესპ. მეტალურგიის  კულტის) არსებობა. 

    გ) დროის კონკრეტულ ისტორიულ მონაკვეთსა და კოსნკრეტულ გეოგრაფიულ სივრცეში 

კულტმსახურების ამსახევლი ცნებებისა და ტერმინების იდენტურობა მოწმობს ამ ტერიტორიის 

მკვიდრი მოსახლეობის ცხოვრებას ერთიან ეკონომიკურსა და კულტურულ სივრცეში - 

სახელმწიფოებრივად ორგანიზებულ ადმინისტრაციულ სტრუქტურაში, რასაც პირობითად 

შეიძლება ქვეყანა ეწოდოს. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

18 მაია 

ღამბაშიძე 

ფეხსაცმლის სახობანი 

ხეთური ტექსტების 

მიხედვით. - 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

#2 

თბილისი, 

„უნივერსალი“  
გვ. 103-115. 
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ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

 

ანოტაცია 

ფეხსაცმელი უძველესი დროიდან წარმოადგენდა ადამიანის ჩაცმულობის ერთ-ერთ ყველაზე 

მნიშვნელოვან ატრიბუტს. ბუნებრივია, განსხვავებულ გეოგრაფიულ თუ კლიმატურ გარემოში 

ფეხსამოსის სხვდასხვა სახეობა გამოიყენებოდა. არქეოლოგიურად სამწუხაროდ ვერ დასტურდება, 

თუ როგორი ტიპის ფეხსაცმელი იყო გავრცელებული ძველ წინა აზიაში. სტატიაში განხილულია 

ჩვენამდე მოღწეული რელიეფებიდან თუ ტექსტებიდან ცნობილი მისი არაერთი სახეობა. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

19 ნანი გელოვანი მუსლიმ ქალთა 

პილიგრიმობა და 

ქველმოქმედება შუა 

საუკუნეებში. – 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

 

#2 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 146-156. 

 

ანოტაცია 

 

ნაშრომში ყურადღება ფოკუსირდება ქალთა პილიგრიმობის სოციალურ და რელიგიურ ასპექტებზე 

და იმ ქველმოქმედებაზე, რომელიც უშუალოდ უკავშირდებოდა მექაში პილიგრიმობას. შუა 
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საუკუნეებში ქალთა წილი პილიგრიმთა ქარავანში უფრო დიდი იყო, მაგრამ ამ ქალებს არ 

დაუტოვებიათ თავიანთი მოგზაურობის აღწერა და ჩვენ გვაქვს ცნობები მათ შესახებ წიგნებიდან, 

რომლებიც დაწერილია მამაკაცი ავტორების მიერ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია იბნ ჯუბაირის  და იბნ ბატუტას  ცნობები. გარკვეული ცნობები დაცულია აგრეთვე 

უფრო ადრეული ხანის ევროპელ მოგზაურებთან და არაბ ისტორიკოსებთან. ამ ცნობებზე 

დაყრდნობით შესწავლილია მუსლიმ ქალთა ქველმოქმედების ერთ-ერთი დომინატური ფორმა - 

რელიგიური საქველმოქმედო სამუშაოები. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

20 ნანა 

გელაშვილი 

ბუდისტური კულტურის 

ფორმირება ჩინეთში.- 

კრებული ,,კულტურის 

ისტორიისა და თეორიის 

საკითხები“  

XXVIII 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა,  
გვ. 92–100. 

ანოტაცია 

 

ნაშრომში განხილულია ბუდიზმის შეღწევა და ბუდისტური კულტურის ფორმირება ჩინეთში. 

ბუდიზმმა ჩინეთში გავრცელება დაიწყო ახ. წ. პირველ საუკუნეში და ამდროიდან მოყოლებული მან 

ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროზე, 

განსაკუთრებით კულტურაზე. დროთა ვითარებაში ბუდიზმი შეერწყა ადგილობრივ კულტურულ 

ტრადიციებს, თავისი დოქტრინით კი – გარკვეული დოზით შეუთავსდა ჯერ დაოსიზმს, 

მოგვიანებით – კონფუციონიზმსაც. ყოველივე ამან ხელი შეუწყო ჩინურ და ინდურ კულტურათა 

ელემენტების ჰარმონიულ დიალოგს. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

21 ნანა ქრისტიანობა ქართლის 

სამეფოში მე–17 საუკუნის 

V თბილისი, 

გამომცემლობა 
გვ. 60–73. 
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გელაშვილი 30–50–იან წლებში. – 

კრებული ,,ჩვენი 

სულიერების ბალავარი“,  

,,უნივერსალი”  

ანოტაცია 

ნაშრომში განხილულია ქრისტიანობის როლი და სტატუსი ქართლის სამეფოში როსტომის ზეობის 

ხანაში (1633-1658). ირანის შაჰის სეფი I–ის მიერ ხელდასხმული როსტომი უპირველეს ყოვლისა, 

ირანის ინტერესებს ემსახურებოდა, თუმცა იმავდროულად გარკვეულ ტოლერანტობას იჩენდა 

რელიგიის კუთხით. ხაზგასასმელია, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მუსლიმი მეფის ზეობა 

სრულიად არ ცვლიდა რეგიონის რელიგიურ სურათს, რამდენადაც მართლმადიდებლობა ყველაზე 

გავრცელებულ რელიგიას წარმოადგენდა და მას მრავალრიცხოვანი სამწყსო ჰყავდა. ნაშრომში 

წარმოდგენილი საკითხები შესწავლილია ქართული, სპარსული და ევროპული წერილობითი 

წყაროების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

22 ნანა გელაშვილი Культурные реалии 

исторической столицы 

Японии – Нара.- 

 

Bulletin of the 

2nd Japanese 

Education 

Seminar in 

Caucasus 

Tbilisi, Japan 

Foundation 
p. 48-53. 

ანოტაცია 

ნაშრომი ეძღვნება იაპონიის ისტორიულ დედაქალაქ ნარას, როგორც ქვეყნის პოლიტიკურ–

ადმინისტრაციულ და კულტურულ ცენტრს. ნარას პერიოდი (710–784) წარმოადგენდა 

მაღალცენტრალიზებული სახელმწიფოს ფორმირების ხანას ჩინური მოდელით, იგი ჩინეთის 

იმჟამინდელი დედაქალაქის ჩანანის ნიმუშით აიგო. ამაში იგულისხმება დაგეგმარება, ქუჩები, 

საცხოვრებელი და ადმინისტრაციული ნაგებობები და ბუდისტური ტაძარ–მონასტრები. თუმცა, 

ადგილობრივ პოლიტიკურ და კულტურულ ტრადიციებს იმთავითვე გარკვეული კორექტივები 

შეჰქონდათ ყველა სფეროში. ნარას პერიოდი იაპონური კულტურის მძლავრი ავავებით აღინიშნა. 

ამასთან, რამდენადაც ეს კულტურა უმთავრესად ბუდისტურ სარწმუნოებას უკავშირდებოდა, ეს 

პერიოდი ბუდისტური კულტურის ოქროს ხანადაა აღიარებული. 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

23 გიული 

ალასანია 

თურქეთის რესპუბლიკა 

საგარეო პოლიტიკის ახალი 

გამოწვევების წინაშე 

(ისტორიოგრაფიული 

მიმოხილვა). – თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

 

#2 

თბილისი, 

„უნივერსალი“  
გვ. 121-139. 

ანოტაცია 

ნაშრომში განხილულია თურქეთ-სირიის ურთიერთობის ძირითადი ასპექტები უახლესი 

გამოკვლევებისა და ანალიტიკური მასალების საფუძველზე. არაბულმა გაზაფხულმა ცვლილებები 

შეიტანა როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ დონეზეც. თურქეთი კი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა 

ყველა დონეზეა და სესაბამისად, მისი პოზიცია ამა თუ იმ ვითარებაში მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს მოვლენების განვითარებას. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

24 მირიან მახარაძე 

შემოესია თუ არა ახი აინა 

ბეგი საქართველოს? - თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

#2 
თბილისი, 

„უნივერსალი“ 
გვ.199-207. 
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აღმოსავლეთმცოდნეობა 

ანოტაცია 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

25 ლილი 

ჟორჟოლიანი 

თიკუნად ქცეული 

ეპითეტები ფირდოუსის 

„შაჰ–ნამეში“ და მათი 

ქართული შესატყვისები. 

 

– თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

#2 

თბილისი, 

„უნივერსალი“  
გვ. 56-61. 

ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია ფირდოუსის „შაჰ–ნამეს“ 6 პერსონაჟის ეპითეტები, რომლებიც დროთა 

ვითარებაში მათ მეტსახელად (თიკუნად) ქცეულან და როგორც სპარსულ ტექსტში, ისე ქართულ 

თარგმანში „მეფეთა წიგნისა“ ისინი სახელის ნაცვლად თიკუნით იხსენიებიან. ესენია: 1. 

თაჰმურასისა– დივბანდ (დევთა შემკვრელი). ის ქართულში უცვლელად არის გადმოტანილი. 2. 

ზაალისა–ზარ (მოხუცი, თმათეთრი) ქართულშიც იგივე ფორმით გვხვდება. 3. როსტომისა – 

თაჰამთან (მძლავრტანიანი) – ქართულში თამთა–თაამთან–თამთან ფორმები დასტურდება. ასევე 

ფილთან (სპილოსტანა) – ქართულში გვაქვს პილოტანი. 4. ყარანისა–რაზმზან  ქართულ თარგმანში 

ორი ფორმით რაზმაზან და რაზმან გვაქვს. 5. ესფანდიარისა– რუჲინთან  (რვალისტანიანი) – 

ქართულში ეპითეტი (თიკუნი) თარგმნილია (რვალისტანა). 6. საამისა–სავარ (მხედარი) იგი 

ქართულში უცვლელად არის გადმოსული. 

სტატიაში გაანალიზებულია მეტსახელთა ქართულ თარგმანში გადმოტანისას მომხდარი 

ცვლილებები. 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

26 ნინო სურმავა შექსპირისეული მოტივების 

რემინისცენციები ატ–ტაიბ 

სალიჰის რომანში 

"მიგრაციის სეზონი 

ჩრდილოეთში" 

(ინგლისურად)    

შექსპირის 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

(ოქტომბერი 

10–12, 2012) 

მასალები. 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 210–217. 

ანოტაცია 

 

სტატიის მიზანია შექსპირის “ოტელოს” გავლენის განხილვა სალიჰის რომანზე “მიგრაციის სეზონი 

ჩრდილოეთში”. ზოგადად, მე-20 საუკუნის არაბულ ლიტერატურაში არაერთი მწერლის 

შემოქმედებაში გვხვდება შექსპირის “ოტელოს”  რემინისცენციები. არაბი ევროპაში _ 

აღმოსავლელის დასავლურ სამყაროსთან შეხვედრა და კულტურათა კონფრონტაციის მოტივი XX 

საუკუნის არაბული ლიტერატურისთვის ძალიან აქტუალურია,  განსაკუთრებით გამძაფრებული 

მუხტი და მეტი დრამატიზმია დამახასიათებელი პოსტკოლონიალიზმის ეპოქისთვის. ამიტომ არის, 

რომ შექსპირის არცერთი ნაწარმოები ისეთი პოპულარობით არ სარგებლობს არაბულ სამყაროში, 

როგორც “ოტელო”. ეს იყო შექსპირის პირველი ტრაგედია, რომელიც არაბულ ენაზე ითარგმნა 

არაერთხელ, დაიდგა არაერთი ინტერპრეტაციით და ერთგვარად დაილექა არაბულ 

ლიტერატურულ ცნობიერებაში. სტატიაში განხილულია სალიჰის რომანის ინტერტექსტუალური 

მიმართებანი შექსპირის “ოტელოსთან”. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

27 ლელა 

ბახტაძე 

ინფინიტიური 

კონსტრუქციების 

მოდალური 

მნიშვნელობები 

თანამედროვე ებრაულში.- 

 

#2 

თბილისი, 

„უნივერსალი“  
გვ.19-24. 
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– თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა 

 

ანოტაცია 

 

სტატიაში განხილულია ებრაული ინფინიტივური კონსტრუქციები მოდალობის მიხედვით და 

მოცემულია მათი კლასიფიკაცია კონტექსტური პირობების გათვალისწინებით. სწორედ კონტექსტი 

იძლევა წინადადების ერთმნიშვნელოვნად ინტერპრეტაციის საშუალებას.  

უპირო ფორმით გადმოცემული წინადადებები, თავისი გრამატიკული სპეციფიკიდან გამომდინარე 

(როდესაც არ არის გამოხატული პირი, რიცხვი და სქესი), საკმაოდ მოსახერხებელია სხვასხვა  

მოდალური ნიუანსების ექსპლიკაციისათვის. ინფინიტივური იმპერატიული კონსტრუქციების 

გამოყენება დაკავშირებულია ექსპრესიულობის მაღალ ხარისხთან. ასეთი კონსტრუქციების 

სპეციფიკურ ნიშანს წარმოადგენს სათანადო ინტონაცია, რადგან სწორედ ინტონაცია და თავად 

ინფინიტივი შემასმენლის “უჩვეულო" პოზიციაში წარმოადგენენ სხვადასხვა მოდალობის 

კონსტრუქციების ძირითად მარკერებს. ეს განსაკუთრებით ეხება სიტუაციას, როდესაც ინფინიტივი 

გადმოსცემს კატეგორიულ ბრძანებას ან აკრძალვას. 

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, შესაძლებლად მიგვაჩნა ინფინიტივური 

კონსტრუქციების ამგვარი კლასიფიკაცია: 

1)  იმპერატიული მოდალობა 

2) ოპტატიური  მოდალობა 

3) ინვარიანტული ასპექტუალური მნიშვნელობა.  

საკმაოდ ძნელია, თითოეულ გამონათქვამს მიაწერო შესაბამისი კონკრეტული სემანტიკური 

ინტერპრეტაცია, მაგრამ სასაუბრო სიტუაციის გათვალისწინებით, ყოველ ასეთ გამონათქვამს 

ზემოხსენებულ ინტერპრეტაციათაგან მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიესადაგება. ყველა  აღწერილი 

კონსტრუქციისათვის დამახასიათებელია შემდეგი სპეციფიკური თავისებურებანი: ლაკონიზმი, 

სათანადო ინტონაციის აუცილებლობა, ექსპრესიის მაღალი ხარისხი. 

# ავტორი/ სტატიის სათაური, ჟურნა- ჟურნალის/ გამოცემის გვერდების 
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ავტორები ლის/კრებულის 

დასახელება 

კრებულის 

ნომერი 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

რაოდენობა 

28 
მარინე 

მეფარიშვილი 

„ბაზისურ ფერთა 

ტერმინები 

სამხრეთსემიტურ ენებში“. 

- საერთაშორისო 

კონფერენციის 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება“ მასალები.  

 ქუთაისი  

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

29 
მარინე 

მეფარიშვილი 

„ბაზისურ ფერთა 

ტერმინები ეთიოსემიტურ 

ენა ჰარარიში“, 

აღმოსავლეთ¬მცოდნეთა V 

საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები.  

 ქუთაისი  

 

ე) ლექსიკონები 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 
ლექსიკონის დასახელება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ირინე 

ტატიშვილი 

ხეთურ-ქართული 

ლექსიკონი. ნაკვეთი 9: 

შუმეროგრამები. 

თბილისი, პროგრამა 

„ლოგოსი“, 

155 გვ. 
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ვ) წიგნად გამოცემული თარგმანები 

 

# მთარგმნელი 
წიგნის ავტორი და 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 თარგმანი 

სპარსულიდან და 

არაბულიდან, 

კომენტარები გიორგი 

ლობჟანიძისა 

ჯალალ ედ-დინ 

რუმი, ,,არსთა 

მესნევი“, ნაწილი 

პირველი 

,,შამსე თაბრიზის 

საზოგადოება“, 

თეირანი 

იბეჭდება, კომპ. 

ნაბეჭდი დაახლ. 600 

გვერდი 

ანოტაცია 

მე-13 საუკუნის დიდი სპარსელი მისტიკოსი პოეტის ჯალალ ედ-დინ რუმის პოემის ,,არსთა 

მესნევის“ თარგმანი და კომენტარებითურთ. რუმის ეს პოემა, რომელსაც პოეტის თანამედროვე 

აბდ ორ-რაჰმან ჯამი ,,სუფიზმის ენციკლოპედიას“ უწოდებდა 6 დავთარს ანუ 6 რვეულს 

მოიცავს. პირველი დავთარი 4012 ბეითია. წელს დასრულდა სწორედ ეს ნაწილი, რომელიც 

თავის კომენტარებიანად 600 გვ. წიგნად იბეჭდება ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ,,შამს-ე 

თაბრიზის საზოგადოების“ ეგიდით. ეს არის სუფიზმის საუკეთესო მკვლევრებით 

დაკომპლექტებული საზოგადოება და მის მიზანს ჯალალ ედ-დინ რუმის შემოქმედების 

შესწავლა და პოპულარიზაცია წარმოადგენს. პოემა მათი შეკვეთით ითარგმნება. მათივე 

მოთხოვნით, თარგმანი არის ფილოლოგიური პწკარედი, წინ უძღვის გ. ლობჟანიძის ვრცელი 

შესავალი და აღჭურვლია სათანადო სამეცნიერო კომენტარით (წიგნის რედაქტორია, თსუ 

ირანისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი თეა შურღაია). 

 

# მთარგმნელი 
წიგნის ავტორი და 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

თარგმანი 

ინგლისურიდან ნინო 

დოლიძისა 

ჯიბრან ხალილ 

ჯიბრანი, 

„წინასწარმეტყველი“ 

 

თბილისი,  ქართული 

აკადემიური წიგნი 

120 გვ. 

ანოტაცია 
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„წინასწარმეტყველი“ არაბული რომანტიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია, რომელიც 

მსოფლიოს თითქმის ყველა ენაზეა ნათარგმნი. ქართულად უკვე ორჯერ ითარგმნა, თუმცა ალბათ 

ღირდა ამ (მესამე) ვარიანტის გამოქვეყნებაც. 

 

# მთარგმნელი 
წიგნის ავტორი და 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 თ. შურღაია; 

მზია ბურჯანაძე 

ზ. ფირზადი, 

„შევეგუებით“ 

(რომანი და 

მოთხრობები), 

თარგმანი, 

წინასიტყვაობა, 

შენიშვნები 

თბილისი,  

„დიოგენე“ 

521 გვ. 

ანოტაცია 

 

თანამედროვე ირანელი მწერალი ქალის ზ. ფირზადის რომანისა და მოთხრობების ქართული 

თარგმანების კრებული „შევეგუებით“ (521 გვ., გამომცემლობა „დიოგენე“) მ. ბურჯანაძესთან 

თანამშრომლობის შედეგია. თარგმანს წინ უძღვის მთარგმნელების 14 გვერდიანი (გვ.7-21) 

წინასიტყვაობა, სადაც მიმოხილულია მწერლის შემოქმედება ზოგადად და გაანალიზებულია 

კრებულში შესული კონკრეტული ნაწარმოებები.  

თ. შურღაიას ეკუთვნის რომანის („შევეგუებით“) და ორი მოთხრობის („ყვავილები 

გადასაფარებლის შუაგულში“, „ლაქები“) თარგმანი. რომანის მოცულობა 320 გვერდია, ხოლო 

მოთხრობებისა - 30, შესაბამისად, საერთო რაოდენობა - 350 გვერდი.  

თარგმანს ახლავს კომენტარებიც: რომანს - 128 კომენტარი, ხოლო მოთხრობებს - 7 ანუ საერთო 

ჯამში 135 კომენტარი. 

# მთარგმნელი 
წიგნის ავტორი და 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 თარგმანი 

არაბულიდან და 

ჰანმარტებები მაია 

ანდრონიკაშვილისა 

ნაჯიფ მაჰფუზი, 

“ჩვენი უბნის 

შვილები” (რომანი)  

გამომც. “სიესტა”   
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ანოტაცია: 

ნობელიანტი არაბი ბელეტრისტის ნაჯიბ მაჰფუზის ეს  რომანი ალბათ მის საპროგრამო 

ნაწარმოებს წარმოადგენს. რომანში ნათლად ჩანს ავტორის უზარმაზარი განათლება და 

ცხოვრებისეული გამოცდლება და წარმოჩენილია XX ს.-ის ეგვიპტის, სახელდობრ კაიროს, 

მთელი ცხოვრება. გარდა ამისა, ძველი აღთქმის, სახარებისა და ყურანის იგავურ და სიმბოლურ 

გადმოცემასაც წარმოადგენს. ერთი მხრივ, ავტორი აანალიზებს ამ რელიგიათა არსს და მეორე 

მხრივ, ეხმიანება თნამედროვე სოციალურ და პოლიტიკურ პრობლემატიკას. 

 

 

ზ) რეცენზიები 

 

# ავტორი/ავტორები რეცენზიისა და 

კრებულის სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 მაია 

ანდრონიკაშვილი, 

ნანა ფურცელაძე 

ნინო ანთიძე-კახიანის 

“ალ-ურმავის წიგნი 

მუსიკისა “ქითაბ ალ-

ადვარ”. – 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

II. 

თბილისი,”უნივერსალი” გვ.279-284 

2 

 

დარეჯან გარდავაძე რეცენზია თანამედროვე 

არაბ მწერალ ქალთა 

ნოველების კრებულზე 

„გრძელია ზამთრის 

ღამე...“ (არაბულიდან 

თარგმნა და 

განმარტებები დაურთო 

იზოლდა გრძელიძემ) 

გამომცემლობა 

„ქართული აკადემიური 

წიგნი“, თბილისი, 2013. – 

თსუ ჰუმანიტ. ფაკ. 

“წელიწდეული” 

თბილისი, იბეჭდება  

ანოტაცია 
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რეცენზია 2013 წელს გამომცემლობა „ქართული აკადემიური წიგნის“ მიერ გამოცემულ 

თანამედროვე არაბ მწერალ ქალთა ნოველების კრებულს „გრძელია ზამთრის ღამე...“ 

(არაბულიდან თარგმნა და განმარტებები დაურთო იზოლდა გრძელიძემ), რომელიც მოიცავს 

არაბული ქვეყნების საკმაოდ დიდ და მრავალფეროვან გეოგრაფიულ არეალს – ეგვიპტე 

(ალიფა რიფაათი, ნავალ ას–საადავი, აჰდაფ სუეიფი, ნადა იმამ აბდ ალ-ვაჰიდი, დუჰა აასი), 

სირია (დალალ ჰათიმი, ქოლეთ ხური, ჰაიფა ბიტარი), პალესტინა (სუჰაირ ფადლ აიდი),  

მაროკო (რაბია რაიჰანი, ჰანან ად–დარკავი), ერაყი (სულაფ ჰილალი),  სუდანი (ბუსაინა 

ხადარ მაქი), ქუვეითი (ლეილა ოსმანი, მუნა აშ-შაფაი, სურაია ალ-ბაკსამი, ასმა საად ალ–

დაასი, სადაა ალ–დაასი, ალია ალ–ქაზიმი, ჰალა ალ–დაასი), გაერთიანებული არაბული 

სემიროები (შაიხა მუბარაქ ან–ნახი), იემენი (რამზია აბას ალ–ირიანი), კატარი (ჰუდა ან–

ნაიმი), დეტალურად მიმოიხილავს და არაბული ქალური მწერლობის განვითარების  

სურათს თვალსაჩინოდ წარმოუდგენს თანამედროვე აღმოსავლური ლიტერატურით 

დაინტერესებულ ქართველ მკითხველს. 

 

# ავტორი/ავტორები რეცენზიისა და 

კრებულის სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 მარინე ჯიქია ქართულ -არაბული 

დიპლომატიური  

ლექსიკონი, 2005; 

არაბულ – ქართული 

პოლიტიკურ – 

დიპლომატიური 

ლექსიკონი, 2008. 

(რეცენზია) 

_აღმოსავლეთმცოდნეობა 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ.292-299. 

 

ანოტაცია 

ქართულ-არაბული დიპლომატიური და არაბულ-ქართული პოლიტიკურ-დიპლომატიური 

ლექსიკონი დღევანდელი საქართველოსა და არაბულენოვანი ქვეყნების კეთილმეზობლური 

და სამომავლოდ  მზარდი  ურთიერთობის საწინდარია. იგი უშუალო დიალოგის 

შესაძლებლობას აძლევს  ქართულ-არაბული დიპლომატიური კორპუსის  მუშაკებს.  

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკურ-დიპლომატიურ ტერმინთა 
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ლექსიკონები ახალი სიტყვაა   ქართულ  ლექსიკოგრაფიაში.      

 

# ავტორი/ავტორები რეცენზიისა და 

კრებულის სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 გიული ალასანია ემზარ მაკარაძე. 

თურქეთის საშინაო 

პოლიტიკა 1980-2011 

წლებში. თბ., 2012, ნაწ.1. – 

კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

#2 

თბილისი,  

უნივერსალი 

გვ.273-279. 

 

ანოტაცია 

წიგნი ძალზე ტევადია შინაარსით. ავტორი კარგად იცნობს შესაბამის წყაროებს და მისი 

ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა არცერთი საკითხი, რასაც ადგილი ჰქონია თურქეთში 

განსახილველ წლებში. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ თითოეულ თავს თან ერთვის 

სტუდენტებისათვის საკონტროლო კითხვები, პრაქტიკული დავალება, გამოყენებული 

ლიტერატურისა და ვებგვერდების სია. 

 

 

 

თ) თარგმანები, გამოცემული კრებულებში 

# მთარგმნელი ნაწარმოების ავტორი და 

სახელწოდება 

პერიოდული გამოცემა გვერდების 

რაოდენობა 

1 დარეჯან გარდავაძე ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი 

„გუშინ, დღეს, ხვალ“; 

„სკალპელი და 

საანესთეზიო 

საშუალებები“ 

ლიტერატურული 

ჟურნალი „ახალი 

საუნჯე“ #3    

გვ. 34-37 
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2 დარეჯან გარდავაძე ღასან ქანაფანის მცირე 

ფორმატის რომანი 

„ჰაიფაში  დაბრუნება“ 

ლიტერატურული 

ჟურნალი 

„ლიტერატურული 

პალიტრა“ #3 (102);   

გვ. 82-98 

3 დარეჯან გარდავაძე ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი  

„ეშმაკი“ 

ლიტერატურული 

ჟურნალი 

„ლიტერატურული 

პალიტრა“ #8 (107); 

გვ. 80-85 

4 დარეჯან გარდავაძე თავფიკ ალ-ჰაქიმი  

„სამოთხიდან დევნილი“ 

ლიტერატურული 

ჟურნალი 

„ლიტერატურული 

პალიტრა“ #8 (107); 

გვ. 136-142 

5 დარეჯან გარდავაძე ნიყმათ ალ-ბუჰაირი 

„მდუმარე ქალები“ 

სალიტერატურო, 

რელიგიურ-

ფილოსოფიური და 

საზოგადოებრივი 

ჟურნალი „აფრა“ # 19, 

კავკასიური სახლი, 

თბილისი. 

გვ. 92-93 

6 დარეჯან გარდავაძე ფათიჰა ტაიბი 

„სიყვარულს თარგმანი არ 

სჭირდება“ 

სალიტერატურო, 

რელიგიურ-

ფილოსოფიური და 

საზოგადოებრივი 

ჟურნალი „აფრა“ # 19, 

კავკასიური სახლი, 

თბილისი.   

გვ. 94-96 

7 დარეჯან გარდავაძე ღასან ქანაფანის მცირე 

ფორმატის რომანი 

„კაცები მზეში“   

ლიტერატურული 

ჟურნალი 

„ლიტერატურული 

პალიტრა“ #12 (111); 

გვ. 64-87 

8 დარეჯან გარდავაძე ზაქარია თამირი  „კაცები 

მზეში“ 

ლიტერატურული 

ჟურნალი „ახალი 

საუნჯე“ #12    
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9 ნინო სურმავა ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი 

–„არაბული ენის 

მომავალი“ 

ჟურნალი „ახალი 

საუნჯე“ #1, მარტი 

გვ.37–41 

10 თარგმანი 

შუმერულიდან 

ნინო სამსონიასი 

ინანა და ებიხი. კრებული 

აღმოსავლეთმცოდნეო

ბა 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“,

გვ.225-233. 

 

 

 

№ ჯილდოები და პრემიები 

1. 
ნინო ეჯიბაძე,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკად. გიორგი 

წერეთლის აკადემიური სახელობითი სამეცნიერო პრემია ნაშრომთა ციკლისთვის 

არაბულ დიალექტოლოგიაში (2013 წ. 23 ოქტომბერი). 

2. 
ნინო დოლიძე, ილიას ფონდის მიერ დაწესებული პრემია “საგურამო” თარგმანის 

ნომინაციაში (2013 წ. 8 ნოემბერი).  
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2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

გიული ალასანია  ქართველები და 

ისლამამდელი 

თურქები 

/თურქულ ენაზე/ 

 

შავიზღვისპირეთის 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის  

კვლევითი-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

გამოცემა, ტრაპიზონი 

215 გვ. 

 

ანოტაცია 

ისლამამდელ თურქულ ეთნოსებთან ქართველთა ურთიერთობა პირველად იქნა კომპლექსურად 

შესწავლილი, რის შედეგადაც მივიღეთ დინამიკაში მოწოდებული საქართველოს ისტორიის 

თითქმის ცხრასაუკუნოვანი მონაკვეთი. ავტორმა შეძლო, მრავალი წყაროს გამოყენებისა და 

სპეციალური ლიტერატურის გაცნობის საფუძველზე, გაეშუქებინა ქართველებისა და 

ისლამამდელი თურქების ურთიერთობები. ეს მოხერხდა ამ საკითხის შესახებ ქართული, 

ოსმალური, ებრაული, სირიული, არაბული, ბერძნული, სპარსული, სომხური, რუსული, 

ლათინური, აზერბაიჯანული, გერმანული, თურქული მასალის შეჯერებით. 

თურქული თარგმანი შესრულდა ნანული კაჭარავას მიერ. 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 M. Chachibaia On the fifth century 

Syria-Palestine 

ecclesiastic history… 

    
International Journal of 

Arts & Sciences 
Multidisciplinary 

conference 

 

იბეჭდება American University 

of Rome 

10 p. 

The Syrian and Georgian versions of “The Life of Peter the Iberian”, an outstanding ecclesiastic figure 
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and a most highly valued and respected saintly man in the 5th century, whose activity is closely 

associated with Constantinople and the monastic centers in Palestine, play a tremendous role both in 

the study of his life and activity and the research in the Syro-Palestinian ecclesiastic and political history 

of the 5th century; no less important are these versions for studying the Syro-Georgian literary 

interrelations. However, the research in the textological and theological problems of the Syrian and 

Georgian versions of “The Life” acquired especial significance after the renowned Georgian scholar 

Nutsubidze and Honigmann, a Belgian scholar, had identified Peter the Iberian as author of the 

Areopagite corpus. 

The Syrian and Georgian versions of “The Life of Peter the Iberian”, as a matter of fact, have not been 

studied; at that it is quite clear that a number of issues connected with the study of the text cannot be 

solved only on the basis of the Syrian sources without resorting to the Georgian material.  

Collation of the Syrian and the Georgian texts gives us grounds to conjecture that the Syrian and the 

Georgian texts of “The Life” stem from the same source.  

It has been my aim to reveal the interconnection between the Syrian and the Georgian versions of 

“The Life”; except a few separate episodes the texts mainly coincide. However, the Syrian version is 

altered and the Georgian version of Macarios of Meskheti has not survived; hence the only text the 

Syrian text can be compared with is the text restored by the archpriest Paul, where some passages are 

lacking, due to the many flaws present in the original some episodes were added during his work on the 

text. 

In spite of the fact that the Georgian text of “The Life” has been worked on and differs from the 

Syrian text, it should not be underestimated, as it is the Georgian version where the important 

information which can be useful for clarifying some separate ambiguous passages of the Syrian texts, is 

provided. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 მარიამ 

ნანობაშვილი 

Espansione 

dell’Islam in 

Caucaso e la 

Georgia 

Ortodossa, Da 

Costantinopoli al 

Caucaso. Imperi e 

popoli tra 

Cristianesimo e 

“Europa Ricerche”, 

Centro Ambrosiano,  

Milano,2013 pp. 33-61 



 

87 
 

Islam 

 

ისლამის ექსპანსია კავკასიაში და მართლმადიდებლური საქართველო /იტალიურ ენაზე/ – 

ვრცელი სტატია, სადაც ქართული ქრისტიანული კულტურა გაანალიზებულია კავკასიაში 

ისლამის გავრცელების ფონზე. ნაშრომში კომპლექსურადაა წარმოდგენილი ისტორიული და 

ფილოლოგიური მასალა, მათ შორის – ანტიისლამური პოლემიკური და ჰაგიოგრაფიული 

თხზულებები, ქრისტიანულ–ისლამური ურთიერთობების ასპექტები და სხვ. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 ნანი გელოვანი Arab-Byzantine 

Relations under 

the Umayyad 

Caliphate and 

South Caucasus. 

 

International 

Journal of Social 

Science and 

Humanity (IJSCH), 

Vol.3, No.1. 

The Social Sciences 

Research Society; 

ISSN:  1309-8063 

(Online),  

pp.26-29. 

 

ანოტაცია 

 

/არაბ-ბიზანტიელთა ურთიერთობები ომაიანთა სახალიფოს დროს და სამხრეთ კავკასია/.- 

არაბული და ბერძნული წყაროების საფუძველზე შესწავლილია სამხრეთ კავკასიის როლი და 

ადგილი ომაიანთა სახალიფოსა და ბიზანტიის ურთიერთობებში. დაზუსტებულია ხალიფა 

აბდ ალ-მალიქსა და ბიზანტიის იმპერატორ იუსტინიანე II-ს შორის VII საუკუნის 80-იან 

წლებში დადებული საზავო ხელშეკრულებისა და სამხრეთ კავკასიაშიბიზანტიელთა 

ლაშქრობების  თარიღები, ასევე ქართლის, სომხეთისა და ალბანეთის სტატუსი აღნიშნული 

საზავო ხელშეკრულების პირობებით. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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4 ნანი გელოვანი Islamic Finance: 

The Problem 

With 

Riba(Usury).   

Proceeding of 

Sharia Economics 

Conference 2013. 

The Relevance of 

Sharia Economics 

in the Turbulence 

of Global 

Economy, 9th 

February 2013. 

Leibniz Universitat 

Hannover,Germany. 

გვ.55-61 

ანოტაცია 

/ისლამური ფინანსები: რიბას (მევახშეობა) პრობლემა.  ნაშრომში განხილულია მევახშეობის 

საკითხი არაბი ისტორიკოსისა და თეოლოგის - აზ-ზაჰაბის ნაშრომის - ქითაბ ალ-ქაბა‘ირ 

(ცოდვათა წიგნი) - მიხედვით. მევახშეობას უამრავი მუსლიმი სამართლისმცოდნე შეეხო, 

მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ამ ნაშრომში დაცული ცნობები კიდევ ერთი დამატებითი მასალაა 

ისლამურ სამართალში მევახშეობის პრობლემის შესასწავლად. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

5 გიული 

ალასანია 

Who are the 

Tsanars?- 

 

Sociology Study 

 

 

 

Volume 3, Number 

3, March 2013 

(Serial Number 22) 

David Publishing 

Company, USA 

გვ.225-234 

ანოტაცია 

სტატიაში მოცემულია იდენტიფიცირება ტერმინების – წანარები, სანარები.  

სამეცნიერო ლიტერატურაში წანართა შესახებ დღემდე აზრთა სხვადასხვაობაა. 

აღნიშნულ საკითხს არაერთი მკვლევარი შეხებია, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ 
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ისტორიოგრაფიაში. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ყველა ეს მკვლევარი ერთსადაიმავე 

წყაროებს ეყრდნობა, ხოლო აზრთა სხვადასხვაობა მათი ცნობათა განსხვავებული 

ინტერპრეტაციით არის გამოწვეული. ამდენად, ნაშრომში თანმიმდევრულადაა განხილული  

ცნობები წანართა შესახებ, რომლებიც დაცულია ბერძნულ, სომხურ, ქართულ და 

განსაკუთრებით ვრცელი, არაბულ წყაროებში. ამის საფუძველზე გამოთქმულია რამდენიმე 

ახალი თვალსაზრისი. 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

აპოლონ სილაგაძე, ნინო 

ეჯიბაძე 

კოდის გადართვა არაბულში: 

ბილინგვიზმი და დიგლოსია. 

 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და 

კულტურა“, II. 

ქუთაისი, 2013. 

ნაშრომში განხილულია ე.წ. Code switching-ის (CS) მოვლენა. ანალიზი ძირითადად 

განხორციელებულია CS-ის ორი სახეობის მიხედვით: ბილინგვური და დიგლოსიური (ეს 

უკანასკნელი ნაშრომის ავტორთა ტერმინია, რომელიც შეესაბამება იმ სახეობას, რომელსაც 

ჩვეულებრივ სიტუაციურს უწოდებენ).  

ბილინგვური CS არაბულში დღეს ძირითადად გულისხმობს არაბულსა და ინგლისურს შორის 

მიმართებას (რეალურია ასევე არაბულ-ბერბერული, არაბულ-ფრანგული და სხვ.; ისტორიულად 

ასევე _ არაბულ-თურქული  და სხვ.).  დიგლოსიური CS ერთი ენის შიგნით მიმდინარე მოლენაა, 

კერძოდ _ სალიტერატურო არაბულსა და არაბულის რომელსამე დიალექტს შორის. CS-ის კიდევ 

ერთი ვარიანტია ე.წ. პროპორციული CS, როდესაც კოდის გადართვა ხდება გრადაციის გარეშე, 

ჰორიზონტულად _ ერთი დიალექტიდან მეორეზე. 

ნაშრომში ყველა ეს მოვლენა განხილულია კონკრეტულ მასალაზე და მოტანილია შესაბამისი 

ილუსტრაციები. ანალიზის შედეგად ავტორთა მიერ  გამოყოფილია აღმავალი და დაღმავალი CS. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

2 დარეჯან გარდავაძე 

პალესტინური იდენტობის 

პრობლემა ღასან ქანაფანის 

პროზაში („ჰაიფაში 

დაბრუნება“, „კაცები მზეში“). 

1. ქუთაისი,  ოქტომბერი, 

2013. 
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ანოტაცია 

ცნობილი პალესტინელი ლიტერატორის, მწერლის, პალესტინური პროზის ლიდერის, 

პოლიტიკოსის, პალესტინის განთავისუფლების მოძრაობის აქტივისტის ღასან ქანაფანის მცირე 

ფორმატის რომანების "ჰაიფაში დაბრუნება" და "კაცები მზეში" ანალიზის ფონზე პალესტინური 

იდენტობის პრობლემას განიხილავს ლიბანელი მოაზროვნის, ჟურნალისტისა და მწერლის ამინ 

მაალუფის "დამღუპველი იდენტობებისა" და პალესტინური წარმოშობის, წამყვან ამერიკულ 

უნივერსიტეტებში აღიარებული მკვლევრისა და ამერიკულ ინტელექტუალურ წრეებში 

მიღებული მოაზროვნისა და მეცნიერის, პალესტინური ნაციონალური მოძრაობის მამად 

წოდებული ედვარდ საიდის წიგნის "პალესტინის პრობლემის" მიხედვით და იდენტობის 

კომპლექსური დეფინიციის შემადგენელი კომპონენტების იდენტიფიცირებას ქანაფანის 

რომანების გმირების მიხედვით ადგენს. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

3 დარეჯან გარდავაძე 

ტაჰა ჰუსეინი და ომაიანთა 

პერიოდის ღაზალის კვლევის 

მისი მეთოდი (აკ. წერეთლის 

სახე.მწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტ. ფაკ.-ის 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია «თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება»). 

 

ქუთაისი, ივნისი 2013. 

ანოტაცია 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

4 ნინო ეჯიბაძე 

დიალექტური ლექსიკის 

წარმოქმნისათვის არაბულში. 

(თსუ ჰუმანიტ. ფაკ.-ის 

წლიური სამეცნიერო 

თბილისი, 2013. 
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კონფერენცია). 

მოხსენებაში მოცემულია ე.წ. დიალექტური ლექსიკის რაობის კვალიფიცირების მცდელობა 

არაბულში. საკითხი გააზრებულია, როგორც პროცესი, რომელიც ორ სიბრტყეში ფუნქციონირებს: 

1)ენის კორპუსის შიგნით მიმდინარე პროცესები; 2) ენის კორპუსის გარედან მიმართული 

ფაქტორები. პირველ და მეორე პუნქტებში განხულულ პროცესთა რეალიზების საფუძველზე 

შესაძლოა იმის ვარაუდი, რომ იქმნება ახალი რეალობა სალიტერატურო-დიალექტურ 

ოპოზიციაში, რომელიც ლექსიკის სფეროში გარკვეულ სიახლეებს გულისხმობს. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

5 მარიამ ნანობაშვილი 

ცნობები ქართლის მოქცევის 

შესახებ ქრისტიანულ არაბულ 

წყაროებში 

(წყაროთმცოდნეობითი და 

ისტორიოგრაფიული 

კვლევები, რევაზ 

კიკნაძისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია). 

თბილისი, მაისი, 2013. 

ანოტაცია 

 წარმოდგენილ მოხსენებაში სათანადო ყურადღება ეთმობა იმ წყაროების შესწავლას, 

რომლებიც გამოყენებული აქვს ნიკონ შავმთელს თავისი ნაშრომისათვის. ასევე განხილულია მისი 

დამოკიდებულება  ეფრემ მცირის ცნობილ თხზულებასთან, „უწყებაჲ მიზეზსა ქართველთა 

მოქცევისასა“. გაანალიზებულია ის ისტორიულ–კულტურული კონტექსტი, რომელშიც ეს 

ნაშრომები აღმოცენდა, კერძოდ, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი, რომელიც 

იმხანად აქტიურად განიხილებოდა ბიზანტიაში. ირკვევა, რომ როგორც ბერძენთა, ასევე ქრისტიან 

არაბთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ დისპუტში საქართველოს უჭერდა მხარს. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

6 მარინე ჯიქია 

თურქული წარმომავლობის 

რამდენიმე საკუთარი 

სახელისათვის ქართულში 

თბილისი, მაისი 
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ანოტაცია 

კავკასიის თურქული ენების კონსონანტიზმის თავისებურებათა ჩამონათვალში არ არის ე.წ.  

деканье  _ /j/-s ჩანაცვლება /d/-თი: ოღუზ. ayak და ყივჩ. adak; ოღუზ. /bedük/ ~ 

დიალექტებისეული /böjük/ ~ ახ. თურქ. /büjük/ 'დიდი'. Bedük თურქული საკუთარი სახელია 

და გვარადაც. თურქულ ენათა ამ ,,წიაღისეული”, იშვიათი მოვლენის /d/-იან მანიფესტანტს 

გადავაწყდით ქართველი კაცის სახელად _ ბედუკა. იგივე სიტყვა ,,ჩაქვითკირებული”აღმოჩნდა 

ქართული გვარის _ ბედუკაძის _ ფუძეში. (2). კომპოზიტ გორგასალი კეთილჟღერადობის გამო 

ჩანაცვლებული იქნა გორგარსლანით. ამ სპარსული იზაფეტის ქართულ აღმოჩნდა კომპოზიტის 

პირველი ნაწილი სპარსული, მეორე კი _ თურქული Aრსლან _ ლომი. (3) ყველა ქართველ თემურს 

პასპორტში თეიმურაზი უწერია, მაშინ, როცა თემური თურქული სიტყვაა, ხოლო თეიმურაზი 

სპარსული თაჰმურაზ-ისგან მომდინარეობს. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

7 

 

მარიკა ჯიქია 

 

 

თურქული  ლექსიკა  იოსებ  

გრიშაშვილის  პოეზიაში 

თბილისი, 15-16 მაისი 

 

 

ანოტაცია 

იოსებ გრიშაშვილის შემოქმედებაში გვხვდება არა მარტო თურქული წარმომავლობი ლექსემები, 

არამედ მათგან ნაწარმოები როგორც სახელადი, ასევე ზმნური ფორმები, ხოლო ძველი თბილისის 

ლიტერატურულ ბოჰემაში უარავი თურქიზმია დადასტურებული. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

8 მარინე ჯიქია 

 

ანთროპონიმული    

უნივერსალიები       

 

თბილისი, 23-26 ოქტომბერი 
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ანოტაცია 

ჩაწერის არასიმბოლური ფორმით ფიქსირებულია მარტივი, ტრივიალური, დიაქრონიული 

უნივერსალიები, რომელთა საშუალებითაც წარმოჩნდება როგორც ანთროპონიმთა სპეციფიკა _ 

ინდივიდის აღნიშვნა, ასევე საკუთარ სახელთა ლინგვისტური თვისებები. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

9 მარინე ჯიქია 

 

 

წინადადება თურქულ 

ანთროპონიმიაში 

 

თბილისი, 29-30 ნოემბერი 

 

ანოტაცია 

თურქულენოვან ხალხთა სინამდვილეში ძალიან ხშირია სახელდება მეტ-ნაკლებად 

მოტივირებული წინადადებები, რომელთა ნაწილიც ქართულ ანთროპონიმიაში დადასტურდა. 

პირთა სახელებად გვხვდება ქვემდებარე-შემასმენლის, პირდაპირი დამატება-შემასმენლის, 

გარემოება-შემასმენლის შემცველი უსრული წინადადებები. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

10 მარინე ჯიქია 

 

 

წინადადებება საკუთარ 

სახელად        

 

თბილისი, 20 დეკემბერი      

ანოტაცია 

წინადადება საკუთარი სახელის ფუნქციით არცთუ უცხოა ენათათვის. შდრ. რუსული Богдан, 

Бвадимир, გერმანული Bleibimhaus ‘დარჩი შინ’ Borgenicht ‘ნუ დამალავ’, ქართული მზევინარი, 

ღვთისავარი. ქართველთა უსაჩინოესი თხზულების მთავარ მოქმედი პირის სახელი სპარსული 

წინადადებაა, მხედველობაში მაქვს ნესტან-დარეჯანი < სპარს. ne est an dare ǯahan, რაც ასე 

განიმარტება: უებრო ლამაზი, ანუ მზეთუნახავი, რომელსაც ტოლი არა ჰყავს ამ ქვეყნად, 
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ტარიელის სამიჯნურო მზეთუნახავი. იმასაც უთითებენ, რომ ნესტან-დარეჯანი საკუთარი 

სახელი კი არ იყო, არამედ ეპითეტი და ნიშნავდა: არ არის ქვეყანაზე, იგულისხმება მსგავსი 

სილამაზის. ტაჯიკელი და შუა აზიელი არაბები არამიწიერ, მითიურ არსებად თვლიან ამ 

ეპითეტის მატარებელს. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

11 

ალინა ბაღიშვილი,ნანული 

კაჭარავა     

“ დოშაყე” ტოპონიმის  

ეტიმოლოგიისათვის 

 

 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია ონომასტიკაში.  

სამცხე-ჯავახეთის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2013 წლის 

ივნისი, ახალციხე       

ანოტაცია 

მოხსენებაში ‘“დოშაყე” ტოპონიმის  ეტიმოლოგიისათვის’ განხილულია სამეგრელოს, მარტვილის 

რაიონის სოფელ დოშაყეს სახელწოდების ეტიმოლოგია. მიმოხილულია ამ ტოპონიმის ყველა 

შესაძლო მნიშვნელობა. მეგრულში თურქული ენის კვალი დღესაც შეიმჩნევა. იგი ჩანს როგორც 

ფონეტიკურ-მორფოლოგიურ და სინტაქსურ თავისებურებებში, ისე ლექსიკაში. მეგრულში 

თურქიზმების არსებობამ კარგა ხანია მკვლევართა ყურადღება მიიქცია. ენაში უცხო ლექსიკის 

შეღწევა განპირობებულია სოციალურ-კულტურული და პოლიტიკური ფაქტორებით. მაგრამ 

ტოპონიმი ‘დოშაყე’, ჩვენი დაკვირვებით, წარმოადგენს არა ნასესხობას, არამედ ადგილობრივ 

მოსახლეობაში დამკვიდრებულ  სამშენებლო ტერმინს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს  

ტოპონიმი არ წარმოადგენს თურქულ ნასესხობას, არამედ იგი არის ამ სოფლისათვის მკვიდრი 

მოსახლეობის მიერ შერქმეული სახელი. ტოპონიმის მეგრულ ლექსიკონებში დადასტურებული 

მნიშვნელობა (ხეების მოჭრა,  მორებად დათლა და მათი  ოდების ასაგებად გამოყენება) ზუსტად 

შეესაბამება მის სემანტიკას. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

12 ნანული კაჭარავა     ადალეთ აღაოღლუ და მისი 

პიესები  

აღმოსავლეთმცოდნეთა V 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2013 წლის 

29-30 ივნისი, ქუთაისი                    
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ანოტაცია 

ქართველ მკითხველს ვთავაზობთ ახალ სახელს თურქული ლიტერატურიდან, თანამედროვე 

თურქ ქალ მწერალსა და დრამატურგს, ადალეთ აღაოღლუს და მისი შემოქმედებიდან მოკლედ 

მიმოვიხილავთ პიესებს.  

ადალეთ აღაოღლუ დაიბადა 1929 წელს ანატოლიის პატარა ქალაქ ნალიჰანში   (ანკარის 

ვილაეთი). 1950 წელს იგი ამთავრებს ანკარის უნივერსიტეტს ფრანგული ენისა და ლიტერატურის 

სპეციალობით და მუშაობას იწყებს ანკარის რადიოში დრამატურგიისა და კულტურის 

გადაცემათა განყოფილებაში, შემდგომში კი ამ განყოფილების  ხელმძღვანელიც ხდება. სწორედ  

ამ სამსახურმა განაპირობა   ადალეთ აღაოღლუს სამწერლო ასპარეზზე პიესებით გამოსვლა. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

13 ალინა ბაღიშვილი,ნანული 

კაჭარავა     

აღმოსავლური ლექსიკა 

თბილისის ტოპონიმიაში 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ქართული ენის 

ინსტიტუტთან არსებული 

ქართველური ონომასტიკის 

ს/კ ცენტრის რესპუბლიკური 

ონომატოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, 2013 წლის 

29-30 ნოემბერი, თბილისი 

ანოტაცია 

განხილულია ისეთი ტოპონიმები, როგორიცაა აბასაბადი, სეიდაბადი, აშპაშხანა, ალაფხანა, 

ბაზაზხანა, ბაზარხანა, ბაზირხანა, დაბაღხანა, სირაჯხანა, ხარაზხანა, დივანხანა, ზარგარხანა, 

ზარაფხანა, მეიდანი, ნავთლუღი, სოღანლუღი, ჩუღურეთი და სხვ. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

14 Nნატო ახალაია, ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

 

თურქული პუბლიკაციები   

Lლაზებისა და ლაზური ენის 

შესახებ. 

2013წ.(24-26 ოქტომბერი) 

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 
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 სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

ანოტაცია 

თანამედროვე თურქეთში აქტუალური გახდა ლაზთა თვითინდეტიფიკაციის საკითხი. 

თურქეთში მცხოვრები ლაზი ინტელიგენცია მრავალი წლის დუმილის შემდეგ შეუდგა თავისი 

ეთნიკური ფესვების ძიებას და თვითგამორკვევის გზას, რაც აისახა მთელ რიგ სამეცნიერო-

პოპულარულ პუბლიკაციებში. Pპირველი ლაზი მკვლევარი, ვინც ლაზებთან დაკავშირებით 

პირველი კვლევა ჩაატარა და ბეჭდური სახით გამოსცა, გახლავთ ნიზამეთთინ ალქუმრუ. მისი 

მონოგრაფიის სახელწოდებაა: “ლაზური კულტურის ისტორია”. ჩვენ მიერ განხილულ 

პუბლიკაციებში ავტორთა ერთი ნაწილი ლაზთა თურქულ წარმომავლობას ამტკიცებს, ნაწილი კი 

მათ კავკასიურ წარმოშობაზე მიუთითებს.  

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

15 ქეთევან 

ლორთქიფანიძე,გურამ 

ლორთქიფანიძე 

ბათუმი (Portu Altus) და მისი 

შემოგარენი რომაულ 

სამხედრო-საგზაო რუკებზე 

2013 (1-2 სექტემბერი) 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ანოტაცია 

 

შესწავლილ იქნა რომაული სამხედრო-საგზაო რუკები, რომლებზედაც ასახულია ბათუმი და მისი 

შემოგარენი. ამის საფუძველზე გამოტანილია სათანადო დასკვნები შესაბამისი  ლიტერატურის 

გათვალისიწნებით.  

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

16 თამარ ალფენიძე         რამდენიმე ოსმალური წყარო 

XIX საუკუნის II ნახევრის და 

XX საუკუნის დასაწყისის 

VII საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თსუ, თბილისი.  



 

98 
 

ივერონის მონასტრის შესახებ 

 

ანოტაცია 

მოხსენება არის შევსებული ერთი და ყველაზე ძველი წყაროს (XIX საუკუნის დასაწყისი) 

განხილვით, მოიცავს ათონის მთაზე არსებული ქართული მონასტრის _ ივერონის მონასტრის _ 

შესახებ მოძიებული წყაროების ანალიზს და მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით დადგინდა არა 

მარტო მონასტრის მდგომარეობა უკანასკნელი ორი საუკუნის განმავლობაში, არამედ ძეგლის 

ისტორიის შესახებ შემდგომი კვლევის მიმართულებები.       

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

17 გოჩა ჯაფარიძე სალადინის ქართველი და 

ჩერქეზი მეომრები 

უოლტერ სკოტის რომანში 

„თილისმა“. 

ლეგენდა თუ რეალობა? 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მე-7 საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია -  

ექვთიმე თაყაიშვილი 150 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

18  მ. ჩაჩიბაია იოანე რუფუსი - 

სპეციფიკური 

ანტიქალკედონური 

კულტურის წარმომადგენელი 

20-21 დეკემბერი, 2013 წ. 

ილიას სახ. უნივერსიტეტის გ. 

წერეთლის სახ. 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი 

 

ანოტაცია 

 

მოხსენება მიზნად ისახავს პალესტინის ბერ-მონაზონთა რეზისტენტობის ახსნას ქალკედონის 

კრების მიმართ (451). ამასთან დაკავშირებით გამოიყოფა “სამი აგიოგრაფიული თემა“: 

წმინდანების იდეა, სასწაულების და ხილვების რიტორიკული ძალა და მწვალებლობა - იოანე 

რუფუსის შრომების ძირითადი მახასიათებლები იმ დოზით, რა დოზითაც დასტურდება ის მის 
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შრომებში. ამ საკითხების კვლევა საშუალებას იძლევა, გამოიკვეთოს პალესტინელი ბერ-

მონაზვნების მოტივაცია. ეს იყო ანტიქალკედონიტების უნიკალური მახასიათებელი, რომელიც 

წარმოაჩენდა სამყაროს, როგორც „კოსმოლოგიური ბრძოლის არენას ღმერთსა და მატერიალური 

სამყაროს ბოროტ ძალებს შორის“. მოხსენებაში ასევე განხილულია რუფუსის თხზულებათა 

სპეციფიკური მოტივები, რომელიც წარმოადგენს ანტიქალკედონური კულტურული იდენტობის 

მთავარ მახასიათებელს. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

19 მანანა კვაჭაძე კიდევ ერთხელ სოფელ 

გომბორის შესახებ 

თბილისი, თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

კავკასიოლოგიის 

ინსტიტუტი, არნოლდ 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი; 

 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი, 

მიძღვნილი კავკასიურ ენათა 

კათედრის დაარსების 80 

წლისთავისადმი 

 

23-26.X.2013 

ანოტაცია 

ნაშრომში „კიდევ ერთხელ სოფელ გომბორის შესახებ“ განხილულია ეთნიკურად და ენობრივად 

შერეულ სოფელში მიმდინარე ლინგვოკულტურული პროცესები.   

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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20 მანანა კვაჭაძე ენობრივი ორიენტაციის 

დინამიკისათვის 

მრავალეთნიკურ 

საზოგადოებაში 

თელავი, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„კულტურათაშორისი 

დიალოგები“. 

24-26. X.2013 

ანოტაცია 

საქართველოში მცხოვრები ზოგი მუსლიმური ეთნიკური ჯგუფის მასალაზე გაანალიზებულია 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის საზოგადოებრივი 

ფუნქციის გაფართოების, მისი საზოგადოებრივი სტატუსის ამაღლების დინამიკა. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

21 თეა შურღაია 

ნიკო ნახუცრიშვილი 

„სატვირთო მანქანების 

ლიტერატურა“ ირანში 

19-20 ივნისი 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მე-7 საფაკულტეტო 

კონფერენცია, მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილისადმი 

ანოტაცია 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილი მასალა ავტორების მიერ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში 

ჩატარებული საველე სამუშაოს შედეგად იქნა მოპოვებული. მასალის ერთი ნაწილი შეიკრიბა, 

აგრეთვე, სომხეთის ტერიტორიაზე, სადაც დიდი რაოდენობით გადაადგილდებიან ირანული 

ტრაილერები. საილუსტრაციოდ და საანალიზოდ  ნაწილობრივ გამოყენებულია ირანული 

პრესისა და ბლოგების მონაცემები, ირანელ ინფორმანტთა მიერ მოწოდებული ნიმუშები.  

მოხსენებაში  შეკრებილი მასალის კლასიფიკაციასა და ანალიზთან ერთად მოცემულია ავტორთა 

მცდელობა, გაარკვიონ „სატვირთო მანქანების ლიტერატურის“ როლი, დანიშნულება და 

ღირებულება თანამედროვე ირანულ საზოგადოებასა და კულტურაში. ამასთან, წარმოდგენილია 
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ფერეიდნელი ქართველების სატრანსპორტო საშუალებებზე გაკეთებული ქართულენოვანი 

წარწერების ნიმუშები.  

მოხსენებაში ყურადღება მახვილდება იმ ფაქტზეც, რომ ბოლო ხანებში თბილისში მოძრავ 

ავტომობილებზეც გაჩნდა მსგავსი წარწერები და მიუხედავად მათი უმნიშვნელო რაოდენობისა, 

გარკვეულ ტენდენციებზე საუბარი უკვე შეიძლება. ირანის გამოცდილება, შესაძლოა, ქართული 

სინამდვილის ანალიზის კუთხითაც საინტერესო აღმოჩნდეს.  

  

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

22 მარინა ალექსიძე მოსადეყი და საქართველო ილიას უნივერსიტე-ტის 

აღმოსავლეთ-მცოდნეობის 

ინსტიტუტი2013, 22 

დეკემბერი 

 

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ირანში დაიწყო ეროვნული მოძრაობის გააქტიურება, 

რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე — მოჰამედ 

მოსადეყი (ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი). ეროვნული მოძრაობის ზეწოლის ქვეშ 

მთავრობის მეთაურად შაჰმა წარადგინა მოსადეყი, რომლის პირველი და უმთავრესი ღონისძიება 

ეკონომიკურ სფეროში გამოიხატა ინგლის-ირანის სანავთობო კომპანიის ნაციონალიზაციაში (1951 

წ. აპრილი), ბრიტანელი სპეციალისტების ქვეყნიდან გაძევებაში და სანავთობო მრეწველობის 

სრულ გაკონტროლებაში. პოლიტიკურ სფეროში მოსადეყმა “ცივი ომის” პირობებში შეეცადა 

დაეკავებინა ნეიტრალიტეტი. 

მოჰამედ მოსადეყი 1909 და 1919 წელს ჩამოვიდა საქართველოში და მოხსენებაში განხილულია 

მისი მოგზაურობის ჩანაწერები საქართველოს შესახებ. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

23 მაია ღამბაშიძე მეტალურგიის კულტის ერთი 

ნაკვალევისათვის ქართულ 

ეთნოკულტურულ სივრცეში. 

კავკასიოლოგთა მე-3 

09.2013,  

თბილისი 
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საერთაშორისო კონგრესი 

ანოტაცია 

 

გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში (ძვ.წ. XV-VII ს.ს.) ქართველურ ტომთა სახლობის ყველა 

რეგიონში შავი მეტალურგიის განვითარებამ შექმნა რელიგიურ-კულტურული და სოციალურ-

ეკონომიკური (შესაბამისად, სახელმწიფოებრივი) გაერთიანების მყარი საფუძველი. ითვლება, 

რომ შავი მეტალურგიის ამ დონეზე გავითარება სათავეს იღებს ქართველურ ტომთა მიერ 

ადრელითონების ხანაში მიღწეული წარმატებებიდან. სავარაუდოდ, უკვე ენეოლითიდან 

ადრებრინჯაოზე გარდამავალ ხანაში ქართველურ ეთნოსთა წიაღში ჩამოყალიბდა ტომობრივი 

შეკავშირებულობის იდეა. ძვ.წ.VI საუკუნიდან კოლხეთისა და იბერიის სამეფოების საწარმოო-

ეკონომიკური აქტივობა გაძლიერდა - აქაური შვი მეტალურგიის ნაწარმი ვრცელდება მთელს 

ახლო აღმოსავლეთში. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

24 ნანა გელაშვილი სეფიანთა ხანის საისტორიო 

წყაროების კვლევის 

მეთოდოლოგიური ასპექტები 

2013, 20–21 დეკემბერი 

გ.წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

სამეცნ. კონფერენცია 

ანოტაცია 

მოხსენებაში ყურადღება ფოკუსირებულია საისტორიო წყაროების შესწავლისა და კვლევის 

მეთოდოლოგიურ ასპექტებზე. სამეცნიერო კვლევის პროცესთან დაკავშირებული 

ინდივიდუალური, თეორიული თუ პრაქტიკული მეთოდოლოგიური ხერხების გამოყენება 

გასაღებს იძლევა შორეული წარსულის მოვლენათა სანდოობის, მათი განვითარების ეტაპებისა და 

ფორმების, მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების დასდგენად. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

25 ნანა გელაშვილი ქრისტიანობა ქართლის 

სამეფოში მე–17 საუკუნის 30–

50–იან წლებში 

საერთაშორისო სამეცნ. 

კონფერენცია ,,ჩვენი 

სულიერების ბალავარი“ 
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ანოტაცია 

 

მოხსენებაში ყურადღება ფოკუსირებულია საისტორიო წყაროების შესწავლისა და კვლევის 

მეთოდოლოგიურ ასპექტებზე. სამეცნიერო კვლევის პროცესთან დაკავშირებული 

ინდივიდუალური, თეორიული თუ პრაქტიკული მეთოდოლოგიური ხერხების გამოყენება 

გასაღებს იძლევა შორეული წარსულის მოვლენათა სანდოობის, მათი განვითარების ეტაპებისა და 

ფორმების, მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების დასდგენად. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

26 ნანა გელაშვილი 

ს. გუგუნავა 

აშშ–ს ეკონომიკური 

პოლიტიკა იაპონიის მიმართ 

მე–2 მსოფლიო ომის შემდეგ 

2013, 16–18 მაისი, თბილისი 

ამერიკისმცოდნეობის მე–14 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ანოტაცია 

 

მოხსენებაში განხილულ იქნა აშშ–ს საოკუპაციო რეჟიმის დროს იაპონიაში განხორციელებული 

ეკონომიკური პოლიტიკა მე–2 მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ პერიოდში. აშშ–ს 

საოკუპაციო რეჟიმი იაპონიაში გრძელდებოდა 1945–1951 წ.წ. და მიმართული იყო იაპონიის 

დემილიტარიზაციის და ეკონომიკური აღორძინებისკენ. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

27 ნანა გელაშვილი 

 

ირან–ბიზანტიის 

ურთიერთობები მე–6 – მე–7 

საუკუნის პირველ მესამედში 

2013, 24–30 სექტემბერი 

თბილისი–ბათუმი–კაპადოკია 

ანოტაცია 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილ იქნა ირან–ბიზანტიის ურთიერთობები მე–6 საუკუნეში და მე–7 

საუკუნის პირველ მესამედში ანუ არაბთა დაპყრობების დაწყებამდე. ყურადღება ძირითადად 

ფოკუსირებულია ირანსა და ბიზანტიას შორის მიმდინარე ომებზე, რომლებიც შეწყვეტილ იქნა 
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არაბთა შემოსევების გამო. ამის შედეგი იყო ის, რომ ბიზანტიამ მთელი რიგი ტერიტორიები 

დაკარგა, სასანიანთა ირანმა კი არსებობა შეწყვიტა. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

28 მირიან მახარაძე მე-19 საუკუნეში ოსმალეთის 

მმართველობა ბათუმისა და 

ქაობულეთის მხარეში 

ბათუმი 

31.01.2013-1.02.2013 

განხილულია ოსმალური საგადასახადო სისტემა ბათუმსა და ქობულეთში.  აგრეთვე 

პარალელებია გავლებული გადასახადებს შორის ოსმალეთსა და საქართველოში. 

 

 

 

 

№ ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციები 

1. 
პროფ. ლ. მელიქსეთ-ბეგის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, 2013 წ. ნოემბერი. 

 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების  
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მომხსენებლები  დრო და ადგილი 

1 

 

 

მარინე ჯიქია 

 

თურქოლოგია საქართველოში        6-8 მაისი, ესქიშეჰირი 

 

 

მოხსენებაში განხილულია XX საუკუნის 40-50-იანი წლებიდან თურქოლოგიის ჩამოყალიბება 

საქართველოში, რაც უკავშირდება აკად. ს. ჯიქიას სახელს. იკვეთება სამი მიმართულებით _ ენის, 

ლიტერატურისა და ისტორიის _  მომუშავე სპეციალისტები, დარგის განვითარების პერსპექტივა 

და სხვ. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

2 

 

მარინე ჯიქია . АГЕНТИВНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   

НОМИНАНТЫ В 

СВЕТЕГЕНДЕРНОЙ    

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

3-6 ოქტომბერი, ნალჩიკი 

ნორმატიული გრამატიკის შექმნას შეესაბამება სოციოლინგვისტური ტერმინი _ ენობრივი 

დაგეგმარება, რაც გულისხმობს ორთოგრაფიის, გრამატიკისა და ლექსიკონის შექმნას. გერმანელმა 

ფემინისტმა ლინგვისტებმა სამივე დონეზე წარმოაჩინეს თავიანთი აქტივობა: დაწერილობა 

BürgerInnen // Bürger/innen ნორმატიული ორთოგრაფიის ფარგლებში ექცევა; man 

განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელის არა მხოლოდ სპეციფიკურ კონტექსტებში ჩანაცვლება frau-

თი უცილოდ გრამატიკის სფეროა; ხოლო Kaufmann-ის ’კომერსანტი’ გვერდით Kauffrau 

’კომერსანტი ქალი’ ნამდვილად ახალი ლექსიკური ერთეულია. ამჟამად კი ოფიციალური, 

სახელმწიფო, კოდიფიცირებული ენის კუთვნილებად გადაიქცა. ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ 

გერმანიის სინამდვილეში შესაძლებელი გახდა პროფესიულ ნომინაციებში ქალთა გათანაბრება 

მამაკაცებთან. დღესდღეობით ეს მიმართულება გადაიზარდა საენათმეცნიერო გენდერულ 

კვლევაში და ენებში სქესის გამოვლენის განსხვავებული ასპექტები მოიცვა. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

3 თამარ ალფენიძე          “ივერონის ქართული საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 
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მონასტერი ბიზანტიის 

იმპერიის დაცემის შემდეგ” 

(ინგლისურ ენაზე) 

ანატოლიური 

ცივილიზაციების კვლევითი 

ცენტრი, სტამბოლი, 

თურქეთი                  

მოხსენება მოიცავს ივერონის მონასტრის ისტორიას დაარსებიდან მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე, 

რისი საშუალებაც მომცა სტამბოლის მთავარ არქივში დაცულმა ოსმალურმა  წყაროების 

არსებობამ. განხილულია ივერონის მონასტრის სტრატეგიული მნიშვნელობა საქართველოსთვის, 

ასევე მის შესახებ ცნობებს დაარსების დროიდან მოყოლებული კონსტანტინოპოლის დაცემამდე, 

რომელიც ძირითადად ეყრდნობა ბერძნული წყაროების განხილვას (ივერონის აქტების 

ოთხტომეული). მოხსენება გრძელდება უკვე ჩემ მიერ მოძიებული ოსმალური წყაროების 

განხილვით (29 წყარო).             

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

4 ირინე ტატიშვილი Hethitische Religion. Ursprung, 

Ausgestaltung und Struktur des 

Pantheons 

ბრემენის უნივერსიტეტი 

(გერმანია) 

სემინარი D DAAD-ს 

აღმოსავლეთის 

პარტნიორობის პროგრამის 

ფარგლებში 

ანოტაცია 

განხილულია ხეთური რელიგიური ტექსტები. ყურადღება გამახვილებულია ხეთური რელიგიის 

გენეზისზე, ფორმირებასა და პანთეონის სტრუქტურაზე. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

5 მამუკა ბუცხრიკიძე აქსიომონიტორინგი 

კოლაბორაციულ თარგმანში 

საერთაშორისო კონფერენცია 

თარგმანმცოდნეობაში „ხმა და 

ეთიკა“; 

ისრაელი, თელ–ავივის 

უნივერსიტეტი, 
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სერვანტესის ინსტიტუტი 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

6 M. Chachibaia On the fifth century Syria-

Palestine ecclesiastic history… 
   International Journal of Arts & 

Sciences 
Multidisciplinary conference 

 

American University of Rome 

22 to 25 October  2013 

The Syrian and Georgian versions of “The Life of Peter the Iberian”, an outstanding ecclesiastic figure and a 

most highly valued and respected saintly man in the 5th century, whose activity is closely associated with 

Constantinople and the monastic centers in Palestine, play a tremendous role both in the study of his life and 

activity and the research in the Syro-Palestinian ecclesiastic and political history of the 5th century; no less 

important are these versions for studying the Syro-Georgian literary interrelations. However, the research in 

the textological and theological problems of the Syrian and Georgian versions of “The Life” acquired especial 

significance after the renowned Georgian scholar Nutsubidze and Honigmann, a Belgian scholar, had 

identified Peter the Iberian as author of the Areopagite corpus. 

The Syrian and Georgian versions of “The Life of Peter the Iberian”, as a matter of fact, have not been 

studied; at that it is quite clear that a number of issues connected with the study of the text cannot be solved 

only on the basis of the Syrian sources without resorting to the Georgian material.  

Collation of the Syrian and the Georgian texts gives us grounds to conjecture that the Syrian and the 

Georgian texts of “The Life” stem from the same source.  

It has been my aim to reveal the interconnection between the Syrian and the Georgian versions of “The 

Life”; except a few separate episodes the texts mainly coincide. However, the Syrian version is altered and the 

Georgian version of Macarios of Meskheti has not survived; hence the only text the Syrian text can be 

compared with is the text restored by the archpriest Paul, where some passages are lacking, due to the many 

flaws present in the original some episodes were added during his work on the text. 

In spite of the fact that the Georgian text of “The Life” has been worked on and differs from the Syrian 

text, it should not be underestimated, as it is the Georgian version where the important information which 

can be useful for clarifying some separate ambiguous passages of the Syrian texts, is provided. 

 

# მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების  
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მომხსენებლები  დრო და ადგილი 

7 მარინა ალექსიძე Georgia through the eyes of 

Iranian travelers of the Qajar 

period 

Sixth Biennial Convention of the 

Association for the Study of 

Persianate Societies; 

 

2013, September 1-6 Sarajevo 

ანოტაცია 

 

მოხსენებაში განხილულია ყაჯართა პერიოდის სამი ავტორის ნაშრომში დაცული ცნობები 

საქართველოს შესახებ. ცნობები დაჯგუფებულია თემატური პრინციპით და მოცემულია მათი 

ანალიზი სხვა წყაროებთან შეპირისპირების საფუძველზე. გათვალისწინებულია უახლესი 

გამოკვლევებიც. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

8 თეა შურღაია Sadeq Hedayat in Georgia 17-19 თებერვალი 

International Seminar “Indo-Iran 

Cultural Relations” - A focus on 

Sadeq Hedayat and India 

ჰეიდარაბადი, ინდოეთი 

ანოტაცია 

მოხსენება თემაზე „სადეყ ჰედაიათი საქართველოში“ შეეხებოდა ამ ირანელი მწერლის 

ნაწარმოებების ქართულ თარგმანებს, ს. ჰედაიათის შემოქმედების მეცნიერულ კვლევას 

საქართველოში, ს. ჰედაიათის ფოლკლორისტული მემკვიდრეობის შესწავლისა და მისი 

შემოქმედების სწავლებას ჩვენი ქვეყნის საუნივერსიტეტო პროგრამებში. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

9 ნანი გელოვანი The Evolution of Women’s Colombo, Sri Lanka. ICRD - 
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Political Role  in the Persian 

Gulf Countries 

International Center for  

Research & Development 

 

International Conference on 

Women's Studies. Conference 

Theme : "Women & Globalized 

world-Challenges & Issues"15-16 

July 2013 

წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია გენდერული თანასწორობის პრობლემა სპარსეთის ყურის 

არაბულ ქვეყნებში, რადგანაც ამ სახელმწიფოთა უმაღლესი ხელისუფლების ძირითადი ამოცანა 

არის ისლამური რწმენის შენარჩუნება და შარიათის დაცვა, რომელიც თავის თავში აერთიანებს 

რელიგიურ დოგმატიკას, პრაქტიკულ ნორმებს და ისლამურ ეთიკას. ამ თვალსაზრისით 

საინტერესოდ გვეჩვენება წარმოვადგინოთ ამ ქვეყნების დამოკიდებულება ქალთა საკითხისადმი, 

რადგანაც ისინი მკვეთრად განსხვავდებიან სხვა არაბული ქვეყნებისაგან. ქალთა ემანსიისპაცია ამ 

ქვეყნებში, სადაც მმართველი პოზიციები ტრადიციულ, კონსერვატიულ ძალებს უკავიათ, 

დამოკიდებულია საზოგადოების მზადყოფნასა და ეკონომიკის დემოკრატიზაციის ხარისხზე. 

      ავტორის მიზანია: გაანალიზოს ქალთა უფლებები ამ ქვეყნების კონსტიტუციების და სხვა 

საკანონმდებლო აქტების მიხედვით და თვალი გაადევნოს, რამდენად რეალურად ხორციელდება 

ისინი; ქალის უფლებების რეალიზების პრობლემა განხილულია ისტორიული, რელიგიური და 

კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე;  განსაზღვროს ქალის ადგილი სპარსეთის ყურის 

არაბული ქვეყნების თანამედროვე საზოგადოებაში ჩამოაყალიბოს ზოგადი კონცეფცია 

შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ქალთა 

მონაწილეობაზე საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მიმდინარე პოლიტიკურ 

პროცესებში, საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში. განხილულია აგრეთვე ქალთა 

ქონებრივი და საოჯახო უფლებები და სეგრეგაციული განათლების სისტემა, რადგანაც ქალთა 

სოციალ-ეკონომიკური სტატუსის ამაღლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის 

განათლება.  

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

10 ნანი გელოვანი Women and Charity in Early 

Islam 

Faculty of the Humanities, 

Eötvös Loránd University 
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Budapest, Hungary 

 

Eleventh International 

Conference on New Directions 

in the Humanities 

19-21 June 2013 

 

ანოტაცია 

ფატიმიანთა სასახლის კარის ქალები თავიანთი ქონების ნაწილს ხარჯავდნენ ქველმოქმედებაზე, 

რასაც მათთვის სახელი და დიდება მოჰქონდა. მათი სახელები მოხსენიებული იყო არა მარტო 

ნაგებობებზე, არამედ ისტორიულ ქრონიკებშიც. ამასთან ეს ხელს უწყობდა მათი ავტორიტეტის 

განმტკიცებას სასახლეში. ისინი ძირითადად აფინანსებდნენ მეჩეთებს და მავზოლეუმებს, 

რომლებიც რელიგიურ რიტუალს უკავშირდებოდა. ამდენად, ხალიფას ოჯახი ცნობილი ხდებოდა 

ღვთისმსახურთა და მრავალრიცხოვან პილიგრიმთათვის. ამის პარალელურად, ეს წმინდა 

ადგილები იყო გარკვეული შემოსავლის წყარო. მოხსენებაში განხილულია არაბული წყაროების 

ცნობები ქალთა ქველმოქმედების შესახებ. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

11 ნანი გელოვანი Saudi Arabia and Interfaith 

Dialogue 

The International Journal of Arts 

& Sciences (IJAS) conference for 

academic disciplines  

March 3-7, 2013 Valletta, Malta 

ანოტაცია 

2001 წელი გაერომ გამოაცხადა დიალოგის წლად ცივილიზაციათა შორის. ამ ინიციატივას 

გამოეხმაურა არაბული სამყაროც. მოხსენებაში განხილულია საუდის არაბეთის მეფის – აბდულა 

ბინ აბდულ აზიზის ყველა საერთაშორისო ინიციატივა (კონფერენციები, კონგრესები) რომელიც 

მიეძღვნა კონფესიათა შორის დიალოგს. ყურადღება გამახვილებულია იმ როლზე, რომელსაც ეს 

დიალოგები ასრულებს  პრობლემების მოგვარებში დასავლეთსა და ისლამს შორის. 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

12 ნანი გელოვანი Islamic Finance: The Problem 

With Riba(Usury) 

International Sharia Economics 

Conference 

9 February 2013 

Hannover, Germany 

ანოტაცია 

/ისლამური ფინანსები: რიბას (მევახშეობა) პრობლემა.  განხილულია მევახშეობის საკითხი არაბი 

ისტორიკოსისა და თეოლოგის - აზ-ზაჰაბის ნაშრომის - ქითაბ ალ-ქაბა‘ირ (ცოდვათა წიგნი) - 

მიხედვით. მევახშეობას უამრავი მუსლიმი სამართლისმცოდნე შეეხო, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ამ 

ნაშრომში დაცული ცნობები კიდევ ერთი დამატებითი მასალაა ისლამურ სამართალში 

მევახშეობის პრობლემის შესასწავლად. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

13 ნანი გელოვანი Arab-Byzantine Relations under 

the Umayyad Caliphate and 

South Caucasus 

2013 2nd International 

Conference on Government, 

Law and Culture(ICGLC2013 ) 

Dubai, UAE 

ანოტაცია 

/არაბ- ბიზანტიელთა ურთიერთობები ომაიანთა სახალიფოს დროს და სამხრეთ კავკასია/.- 

არაბული და ბერძნული წყაროების საფუძველზე შესწავლილია სამხრეთ კავკასიის როლი და 

ადგილი ომაიანთა სახალიფოსა და ბიზანტიის ურთიერთობებში. დაზუსტებულია ხალიფა აბდ 

ალ-მალიქსა და ბიზანტიის იმპერატორ იუსტინიანე II-ს შორის VII საუკუნის 80-იან წლებში 

დადებული საზავო ხელშეკრულებისა და სამხრეთ კავკასიაშიბიზანტიელთა ლაშქრობების  

თარიღები, ასევე ქართლის, სომხეთისა და ალბანეთის სტატუსი აღნიშნული საზავო 

ხელშეკრულების პირობებით. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

14 დარეჯან გარდავაძე Arabic language in Georgia - the 

historical roots, the current 
The Faculty of Human and Social 

Sciences, University of Science 
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situation and future prospects. 

 

and Technology (UST), Sana’a, 

Yemen, March, 2013. 
 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

15 დარეჯან გარდავაძე 

 

Love in Georgian and Eastern 

Literature (on Example of Shota 

Rustaveli's Poem "The Knight in 

the Panter's. 

Mohamed V Rabat - Agdal 

University, Faculty of Humanities, 

Rabat, Morocco, April 2013. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

16 გიული ალასანია 

“საგანმანათლებლო სისტემა 

საქართველოში ახალი 

გამოწვევების წინაშე”; 

October 30 – November 1 

Sungkyunkwan University, Seoul, 

Korea 

QS Asia Pacific Professional 

Leaders in Education 

მოხსენებაში განხილულია საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის სიახლეები და მოცემულია 

შედარებითი ანალიზი. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

17 გიული ალასანია 
ნობელების კავშირი 

საქართველოსთან 

Nobel Brothers’ 2nd International 

Research-Innovative Conference 

September 13-14, 2013, 

Stockholm, Sweden 

 

მოხსენებაში განხილულია საქართველოსა და შვედეთის საერთო ისტორიის ახალი ფაქტები, 
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ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში ნობელების საქმიანობის კვალზე. 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

18 ნინო სურმავა   განვითარების რომანი 

არაბულ ლიტერატურაში 

ლიმინალური თეორიის 

კონტექსტში. 

გერმანიის ორიენტალისტთა 

32–ე საერთაშორისო 

კონფერენცია, გერმანია, ქ. 

მიუნსტერის ვესტფალიის 

ვილჰელმის უნივერსიტეტი. 

მიუნსტერი, გერმანია, 23.09-

27.09, 2013. 

ანოტაცია 

 

მოხსენება განიხილავს მე-20 საუკუნის არაბული ლიტერატურის 3 მნიშვნელოვან რომანს, 

რომელთა ფოკუსშიც აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა შეხვედრის თემაა მოქცეული: 

იაჰია ჰაკკის „უმ ჰაშიმის კანდელი,“  სუჰაილ იდრისის „ლათინური კვარტალი“ და ტაიბ სალიჰის 

„მიგრაციის სეზონი ჩრდილოეთში.“  სამეცნიერო კრიტიკა აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

თემატიკაზე შექმნილ ამ  (და არა მარტო) საეტაპო მნიშვნელობის ნაწარმოებებს  განვითარების 

რომანს უწოდებს. მათშინაჩვენებია მთავარი მოქმედი გმირის განვითარების გზა, რომელიც ორი 

სამყაროს შეხვედრის ცენტრშია. პროტაგონისტის განვითარება ერთგვარი მომწიფების პროცესია, 

რომლის განმავლობაშიც იგი დასავლურ ცივილიზაციასთან შეჯახების შედეგად გამოიწრთობა 

და ცდილობს იპოვნოს ცხოვრებისეული დანიშნულება. ძირითადი მეთოდური საფუძველი ამ 

ტიპის ნაწარმოებების შესწავლისას პოსტკოლონიალური კვლევებია.  მოხსენების მიზანია  XX 

საუკუნის არაბული ლიტერატურის კვლევას შევმატოთ ტექსტის გააზრების კიდევ ერთი 

მოდელი, რომლის საფუძველია მე-20 საუკუნის დასაწყისში ანთროპოლოგიის წიაღში 

ჩამოყალიბებული კონცეფცია, კერძოდ, ლიმინალური თეორია. რომანებში ნაჩვენებია 

პროტაგონისტის სულიერი განვითარება აღმოსავლური და დასავლური ღირებულებების 

შეხვედრის ფონზე, რომლის დროსაც მთავარი გმირი ემიჯნება ნორმატიულ კონტექსტს და, 

ტრანსფორმაციის გზით, აწარმოებს ოპოზიციურად საპირისპირო სამყაროს. რეალური სამყარო აქ 

არის აღმოსავლეთი, სხვა სამყარო   – დასავლეთი. ალტერნატიული სამყარო კი ავტორის 

წარმოსახვაში ყალიბდება და თანმიმდევრულად ხორციელდება რჩეული პროტაგონისტის 

ტრანსფორმაციული სულისკვეთების მეშვეობით. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრა 

ზემოთგანხილულ რომანებში პროტაგონისტის განვითარების რთული გზის დასაწყისია, 

დასავლურ ცივილიზაციასთან კონტაქტის შემდეგ ის იცვლება, ტრანსფორმირდება და ამ 

ცვლილების პროცესში გადის 3 ეტაპს (სეპარაცია, ლიმინალობა, ინკორპორაცია), რომელთაგან 

ლიმინალური ფაზა ყველაზე უფრო ხანგრძლივი და რთულია. ტრანსფორმაციის პროცესის 

არსებით მხარეს წარმოადგენს სწორედ ლიმინალური ფაზა, როგორც ტრანზიტული სივრცე 
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აღმოსავლურ და დასავლურ სამყაროებს შორის, კონდიცია, რომელშიც პროტაგონისტი არც აქეთ 

არის და არც იქით, ის ალტერნატიული სამყაროს ძიებაშია, ქმნის რაღაც მესამე სივრცეს 

აღმოსავლეთ-დასავლეთს შორის და სრულიად ტრანსფორმირებული უბრუნდება საკუთარ 

საზოგადოებას, როგორც მხსნელი და სწორი გზის მაჩვენებელი. 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

19 

ნინო კვირიკაშვილი პარტიციპთა ვერბალური 

ფუნქციები  მოსეს 

ხუთწიგნეულის ებრაულ და 

არაბულ ტექსტში 

გერმანიის ორიენტალისტთა 

32–ე საერთაშორისო 

კონფერენცია, გერმანია, ქ. 

მიუნსტერის ვესტფალიის 

ვილჰელმის უნივერსიტეტი. 

მიუნსტერი, გერმანია, 23.09-

27.09, 2013. 

ანოტაცია 

მოსეს ხუთწიგნეულის ებრაულ და არაბულ ტექსტში დადასტურებულ მიმღეობათა გარკვეულ 

ნაწილს შენარჩუნებული აქვს ზმნური ფუნქცია. ნომინალ წინადადებაში პრედიკატი-პარტიციპი 

იმპერფექტივის სუბსტიტუტია, შესაბამისად, სინტაქსური ფუნქციების გადანაწილება 

შემდეგნაირად ხდება: არაბულენოვან ტექსტში მიმღეობით, როგორც წესი, გადმოიცემა მოქმედება 

რომელიც ემთხვევა საუბრის მომენტს აწმყოში, ან წარსულის/მომავლის კონკრეტულ მონაკვეთში. 

რაც შეეხება იმპერფექტივს, იგი უმეტესწილად  გამოიყენება ზოგად აწმყოში, წარსულსა და 

მომავალში მიმდინარე მოქმედების გამოსახატავად. გარდა ამისა, იმპერფექტივის ფორმები 

გამოიყენება უარყოფით და პირობით წინადადებებშიც.  

 ებრაულენოვან ტექსტში განსხვავებული მდგომარეობაა, კერძოდ, მიმღეობით გამოხატული 

მოქმედება ხდება როგორც  აწმყოს, მომავლისა თუ წარსულის კონკრეტულ მომენტში, ასევე 

სამივე დროში ზოგადად, შესაბამისად, ებრაულენოვან ტექსტში პარტიციპთა გავრცელების არე 

გაცილებით ფართოა. ამასთანავე, იმ შემთხვევაში, როცა პარტიციპი ოპოზიციაში შედის ფინიტურ 

ზმნასთან (თანაობის ვავთან), იგი ხშირად რაიმე მომენტზე მიუთითებს.  

არაბულ ტექსტში  პრედიკატის ფუნქციით მიმღეობის გამოყენება ყველაზე ხშირად მაშინ ხდება, 

როცა გადმოიცემა სურვილი, ან განზრახვა, მაგ.: ا ح ٲن  მივემართები, ან ვაპირებ (რამის _ رائ

გაკეთებას). სალიტერატურო არაბულში ამას დიალექტების ზეგავლენით ხსნიან. ამასთანავე 

აღსანიშნავია, რომ ორივე ენის შემთხვევაში  აწმყო დროში უმეტესწილად პუნქტუაციური ზმნები 

გვხვდება. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 
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2013 წლის ანგარიში  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება -  ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2.  ერთეულის ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე  

 

 

I. 3. ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა –ასოცირებული 

პროფესორი ლევან სილაგაძე, ასოცირებული პროფესორი  მერაბ კოკოჩაშვილი, 

ასისტენტ პროფესორი ვლადიმერ ასათიანი, ასისტენტ პროფესორი ლელა 

წიფურია. 

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 
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III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

სახელმწიფო  

სამეცნიერო 

გრანტების 2013 წლის  

კონკურსის 

„საზღვარგარეთ 

არსებული ქართული 

მატერიალური 

 და სულიერი 

მემკვიდრეობის 

სამეცნიერო 

კვლევებისათვის“  

გამარჯვებული 

პროექტი 

„ტაო-კლარჯეთის 

 ქართული ციხე-

სიმაგრეების“ 

  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

პროფ. ჯაბა სამუშია 

 

ლევან სილაგაძე 

 

2 2013 საქართველოს 

ეროვნული 

კინოცენტრის გრანტი 

პროექტის 

ავტორი,ხელმძღვან 

ელი 

მერაბკოკოჩაშვილი 

 

1. პროექტის ამოცანაა ამჟამინდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიული ქართული 

ციხე-სიმაგრეების შესწავლა, რაც ითვალისწინებს დღეისთვის არსებული ობიექტების და 

მათი მდგომარებიდან გამომდინარე მონაცემებზე დაყრდნობით, მხატვრულ-ვიზუალური 

იერ-სახის დადგენასაც. 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები (ვიზუალური ხელოვნების მიმართულების პროფესურისათვის ალბომების 

გამოცემა/ფილმის/კლიპის გადაღება, სცენარის დაწერა/ ადგილობრივ  

გამოფენებში/ფესტივალებში/კონკურსებში  მონაწილეობა) 

 

№ 

თარიღი 
ნაშრომის 

სახელწოდება 

ჟურნალის (სამეცნიერო 

კონფერენციის 

სახელწოდება) 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, 

გვერდები 

1 2013 „ვახტანგ გორგასალი“ 

ავტორი გიორგი 

ოთხმეზური. 

შესრულებულია 22 

ფერადი 

ილუსტრაცია. 

გამომცემლობა 

„პალიტრა L“ 

წიგნი 

დაკაბადონებულია, 

გამზადებულია 

გამოსაცემად. 

მხატვარი ლევან 

სილაგაძე 

 

2 2013 სერია „საქართველოს 

ისტორია“ ავტორი 

ჯაბა სამუშია. სერიის 

ფარგლებში მხატვრის 

მიერ შესრულებულია 

ფერადი 

ილუსტრაციები 

შემდეგი 

წიგნებისათვის: 

„თამარ მეფე“, 

„ფარნავაზი“ „დავით 

აღმაშენებელი“ 

„თბილისი“ „ომი და 

მეომრები“ „ქრისტი 

ანობა საქრთველოში“ 

გამომცემლობა 

„პალიტრა L“ 

2013 წლის 

დეკემბრისათვის 

შესრულებულია 58 

ფერადი ილუსტრაცია, 

გადაცემულია 

გამომცემლობისათვის. 

მხატვარი ლევან 

სილაგაძე 
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„საქართველოს 

გაერთიანება“. 

3 ოქტომბერი 

2013 წ. 

მხატვართა კავშირის 

80 წლის თავი, 

საიუბილეო გამოფენა 

მხატვართა კავშირის 80 

წლის თავი, საიუ-

ბილეო გამოფენის კა-

ტალოგი   

ვლადიმერ ასათიანი 

საქართველოს 

ეროვნული 

გალერეა რუს-

თაველის 11 

4 2013 მაქსიმალიზმი 

(ფერწერა), ალბომი.  

 

  

5 2013 სცენარის 

განვითარება. 

ფილმისთვის 

,,ტერცო მონდო,, 

ავტორი მერაბ 

კოკოჩაშვილი 

  

6 2013 ფილმი „აქ ცხოვრობს 

ღვინო“ ვტორი მერაბ 

კოკოჩაშვილი 

ქვევრში ღვინის 

დაყენების მეთოდს 

მიენიჭა მიენიჭა  

არამატარიალური 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლის სტატუსი  

გადაღებულია 

იუნესკოს დაკვეთით.  

 

7  The Philosophic 

Views in the 

Contemporary 

Theatres 

ფილოსოფიური 

შეხედულებები 

Culture & Philosophy   

(a journal for 

phenomenological 

inquiry) 

 კულტურა და 

ფილოსოფია 

Council for Research in 

Values and Philosophy,  

Washington   D.C. 

გვ. 180–185 
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თანამედროვე 

თეატრებში  

 

 

ლელა წიფურია 

8 2013წ #2 ერთი პიესის 

განსხვავებული 

ინტერპრეტაციები. 

ლელა წიფურია 

სახელოვნებო 

მეცნიერებათა ძიებანი 

გამომცემლობა 

„კენტავრი“, 

თბილისი–

2013,გვ.32–49 

9 2013წ #6 ოცდამეერთე 

საუკუნის სათეატრო 

ტენდენციების 

მრავალსახეობა. 

ლელა წიფურია 

თეატრი და ცხოვრება 

 

თბილისი, 

(ჟურნალი ბეჭდვის 

პროცესშია ) 

10 მაისი–ივნისი დროთა კავშირი–

ექვთიმე თაყაიშვილი  

(სცენარი) 

ლელა წიფურია 

  

11 ივნისი ჩემი საქართველო 3 

ლელა წიფურია 

http://www.youtube.com/ 

watch?v=oAXZK3UjRLc 

 

12 ივლისი ვსაუბრობთ 

ლიტერატურაზე 

ლელა წიფურია 

  

 

 

1. ანოტაციები 

2.  1. „ვახტანგ გორგასალი“ ავტორი გიორგი ოთხმეზური. გამომცემლობა „პალიტრა L“ წიგნი 

დაკაბადონებულია, გამზადებულია გამოსაცემად.  წიგნი წარმოადგენს ისტორიული 

ფაქტების თხრობით და ვიზუალურ ფორმატში გადმოცემის სინთეზს.  მას აქვს  ალბომის 

სახე, რომლის თითოეული გვერდი ილუსტრირებულია.  შესრულებულია 22 ფერადი 

ილუსრაცია, რომელთა უმრავლესობა წარმოადგენს ფიგურატიულ კომპოზიციებს და 

http://www.youtube.com/
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გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ასახავს ვახტანგ გორგასალის მეფობის პერიოდში მომხდარ ფაქტებს, აცოცხლებს ეპოქას. 

3. სერია „საქართველოს ისტორია“ ავტორი ჯაბა სამუშია. გამომცემლობა „პალიტრა L“ . 

სერია წარმოადგენს საქართველოს ისტორიის ეპოქების და თემატიკის მიხედვით 

დაყოფილ ტომთა კრებულს. თითოეული წიგნი გადმოგვცემს არა მარტო კონკრეტული 

ისტორიული ფაქტების შინაარსს, არამედ აღწერს იმ პერიოდის კულტურულ და ყოფით 

გარემოს - თხრობითი და ვიზუალური საშუალებებით. ილუსტრაციები წიგნის ერთ-ერთ 

მთავარ კომპონენტს შეადგენს; წმინდა კომპოზიციური და მხატვრული გადაწყვეტის 

თვალსაზრისის გარდა, მაქსიმალურად ეყრდნობა ქართულ და უცხოურ წყაროებს, 

არსებულ ვიზუალურ მასალას - ამდენად წარმოადგენს საქართველოს ისტორიის 

მხატვრულ-ვიზუალურ ფორმატში აღდგენის და გამოსახვის მცდელობას.  2013 წლის 

დეკემბრისათვის შესრულებულია 58 ფერადი ილუსტრაცია, გადაცემულია 

გამომცემლობისათვის. სერიის ფარგლებში მხატვრის მიერ შესრულებულია ფერადი 

ილუსტრაციები შემდეგი წიგნებისათვის: „თამარ მეფე“, „ფარნავაზი“ „დავით 

აღმაშენებელი“ „თბილისი“ „ომი და მეომრები“ „ქრისტანობა საქრთველოში“ 

„საქართველოს გაერთიანება“ 

4. სამენოვან ალბომში მოცემულია ბოლო დროის ძირითადი ფერწერული ნამუშევრები, 

რომლებიც ავტორმა „მაქსიმალიზმის“, მის მიერ შემუშავებული მიმართულების სათაურით 

გააერთიანა.  

თავის სტილს ავტორი მიაკუთვნებს ტერმინს „მაქსიმალიზმი“, რომელიც მისი გაგებით 

გულისხმობს ინტენსიურ ფერწეულ მანერას, ინტეგრირებულს მსოფლიო ფერწერის 

გამოცდილებასთან და ამავე დროს მაქსიმალურ ავტორისეულ თვითყოფადობას.  
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დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები (ვიზუალური ხელოვნების მიმართულების პროფესურისათვის 

საერთაშორისო გამოფენებში/ფესტივალებში/კონკურსებში  მონაწილეობა) 

№ 

თარიღი ნაშრომის სახელწოდება 

ჟურნალის (სამეცნიერო 

კონფერენციის 

სახელწოდება) 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, 

გვერდები 

1 1-8 სექ-

ტემბერი 

2013 წ. 

1 st. International love, 

peace and friendship art 

workshop 

(სიყვარულის, მშვიდობი-

სა და მეგობრობის პირ-

ველი საერთაშორისო 

მონაწილეთა 

ნამუშევრების 

კატალოგი,  

ლევან სილაგაძე 

თურქეთი, ქ. იზმირი, 

გიუზელბახჩე 

24-25 გგ. 
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ფესტივალი, სემინარი, 

გამოფენა) 

2  კულტურის აქტივისტთა 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 

ფესტივალი-გამოფენა  

ნამუშევრების 

კატალოგი,  

ლევან სილაგაძე 

თურქეთი, ქ. იზმირი  

46-ე გვ. 

3 1-8 სექ-

ტემბერი 

2013 წ. 

1 st. International love, 

peace and friendship art 

workshop 

(სიყვარულის, მშვიდობი-

სა და მეგობრობის პირ-

ველი საერთაშორისო 

ფესტივალი, სემინარი, 

გამოფენა) 

მონაწილეთა 

ნამუშევრების 

კატალოგი 

ვლადიმერ ასათიანი 

თურქეთი, ქ. იზმირი, 

გიუზელბახჩე 

29-ე გვ. 

4 19 სექტე-

მბერი 

2013 წ. 

6:17 AM 

ვლადიმერ ასათიანი 

The short characteristic of 

own creative work, as 

“Maximalism” manifesto. 

 

The Art Voice … all about 

arts (საერთაშორისო 

ინტერნეტ პლატ-

ფორმა) 

ლონდონი, ნიუ იორკი 

6000 ელ. ნიშანი 

 

5 20 სექტე-

მბერი 

2013 წ. 

5:44 AM 

ვლადიმერ ასათიანი 

The out of Knowledge 

Force (Art and Myth) 

 

The Art Voice … all about 

arts (საერთაშორისო 

ინტერნეტ პლატ-

ფორმა) 

ლონდონი, ნიუ იორკი 

8000 ელ. ნიშანი 

 

6 4 ნოემბე-

რი 

2013 წ. 

4:19 AM 

ვლადიმერ ასათიანი 

 

 

Topos (the space and things 

as an object of painting). 

The Art Voice … all about 

arts (საერთაშორისო 

ინტერნეტ პლატ-

ფორმა) 

ლონდონი, ნიუ იორკი 

4000 ელ. ნიშანი 

 24–26 შედარებითი 

ლიტერატურის მე–4 

თენგიზ აბულაძის 

"მონანიების" როლი 

  

ილიას სახელმწიფო 
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ივნისი საერთაშორისო 

კონფერენცია 

"იდენტობათა 

ტრანსფორმირება: 

კულტურული 

იდენტობები და 

თანამედროვე ევროპა" 

ოთხმოციანი წლების 

ქართულ კულტურულ 

და პოლიტიკურ 

სივრცეში 

მომხსენებელი 

ლელა წიფურია 

უნივერსიტეტი 

www.iliauni.edu.ge 

 16–18 

მაისი 

ამერიკანისტიკის 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

არტურ მილერის 

„სეილემის პროცესის“ 

ინტერპრეტაციები 

თბილისის სცენებზე 

მომხსენებელი 

ლელა წიფურია 

  

 

ამერიკანისტიკის 

ინსტიტუტი, ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

www.tsu.ge 

 

1. „სიყვარულის, მშვიდობისა და მეგობრობის პირველი საერთაშორისო ფესტივალი, 

სემინარი, გამოფენა ჩატარდა თურქეთში, ქ. იზმირის შემოგარენში გიუზელბახჩეში. მონა-

წილეობა მიიღეს მხატვრებმა თურქეთიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბულგარე-

თიდან, ირანიდან, ყაზახეთიდან, გერმანიიდან და საქართველოდან. საქართველო 

წარმოდგენილი იყო თსუ-ს სახვითი ხელოვნების მიმართულების 4 პედაგოგით. ჩემს მიერ 

შესრულებულ იქნა 5 ფერწერული ნამუშევარი, რომელთა ნაწილი ასახავდა  იზმირის 

შემოგარენის  პეიზაჟებს, ნაწილი წარმოადგენდა ზეპირად შესრულებულ ფიგურატიულ 

კომპოზიციას. ნამუშევრები გადაეცა გიუზელბახჩეს კულტურის ცენტრს.  

2. სიყვარულის, მშვიდობისა და მეგობრობის პირველი საერთაშორისო ფესტივალი, სემინარი, 
გამოფენა ჩატარდა თურქეთში, ქ. იზმირის შემოგარენში გიუზელბახჩეში. მონაწილეობა 

მიიღეს მხატვრებმა თურქეთიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბულგარეთიდან, 

ირანიდან, კაზახსტანიდან, გერმანიიდან და საქართველოდან. საქართველო 

წარმოდგენილი იყო თსუ-ს 4 თანამშრომლით. ჩემს მიერ შესრულებულ იქნა 4 ნამუშევარი 

აკრილის საღებავებით ტილოზე, რომლებიც იზმირის შემოგარენის ზღვის პეიზაჟებს 

ასახავდა. ნამუშევრები გადაეცა გიუზელბახჩეს კულტურის ცენტრს.  

3 .  The short characteristic of own creative work, as “Maximalism” manifesto. „საკუთარი 

შემოქმედების მოკლე დახასიათება, როგორც „მაქსიმალიზმის“ მანიფესტი“, რეზიუმე.  

ჩემი ხელოვნება წარმოადგენს სივრცობრივ-დროითი კონტინუუმის (ქრონოტოპის) 
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პლასტიკურ-ფერადობრივი რეპრეზენტაციის ცდას; არა რეალობის, როგორც ნივთის კოპირებას, 

არამედ მისი ცოცხალი იერის განივთებას, მის მხატვრულ-საგნობრივ ფორმალიზაციას. 

აღნიშნული ეხება როგორც საკუთრივ ნივთებს, ისე სივრცეს მათ გარშემო, რომლებიც ჩემს მიერ 

თანაბრად საგნობრივად და ფერადობრივად აღიქმება. 

მხატვრული მანერის და შეიძლება უფრო ფართოდ - სტილის თვალსაზრისით, ჩემი 

სახვითი ხელოვნებისადმი მიდგომა შეიძლება განსაზღვრულ იქნას როგორც ნატურალიზმის და 

ამავე დროს მინიმალიზმის (რომლის ნიჭიერ წარმომადგენელთან ხელოვნებას ამის მიუხედავად 

ვაფასებ და შემოქმედებითად ვითვალისწინებ) საპირისპირო - მაქსიმალიზმი. „მაქსიმალიზმი“ 

გულისხმობს ხელოვნებაში არსებული ცოდნისა და ყველა უნარ-ჩვევის, ხელოვნების მთელი 

თეზაურუსის ინტეგრირებულ და ამავე დროს ინდივიდუალიზებულ გამოყენებას 

შემოქმედებაში, მისი ბუნების სახებასთან შერწყმის მცდელობის პროცესში; ყოფიერების სისავსის 

განცდის იმ წახნაგის ძიებას, რომელიც თავისი საგნობრივი გამოხატვისთვის ითხოვს 

მაქსიმალური მხატვრული, ტექნიკური და მატერიალური საშუალებების მოზიდვას. 

4. The out of Knowledge Force (Art and Myth) „ცოდნის გარეშე ძალა (ხელოვნება და მითოსი)“, 

რეზიუმე.  

ყოველი შემოქმედება, ხოლო მხატვრული შემოქმედება ორმაგად, შეუძლებელია ჩატეულ 

იქნას მხოლოდ საღი აზრისა და რაციონალურობის ჩარჩოებში. ხელოვნება მუდმივად მისდევს 

კოსმოსის ქაოსიდან ქმნის პარადიგმას, ხელოვნების ყოველი ქმნილება მიკროსკოპულ მასშტაბში 

გადის ამ ციკლს. შემოქმედება ყოველთვის შეუცნობელში ჩაძირვაა, შემთხვევითობასთან 

მუდმივი თამაშია; თავის მიზეზთა არცოდნა, და საბოლოო მიზნის გაურკვევლობა, ისევე 

აქტუალურია მისთვის, როგორც თანამიმდევრულობა და განვითარების ლოგიკა. 

მიუხედავად იმ მასალის მრავალფეროვნების და მნიშვნელობისა, რომელიც დაგროვდა 

ხელოვნების და მითოლოგიის ურთიერთმიმართების პრობლემის კვლევის სფეროში, ვფიქრობთ 

ბაზისური მისთვის არა მითოპოეტურ პარალელთა არსებობაა, რომელიც სახეთა, სიუჟეტთა და 

თვით არქეტიპტთა მსგავსებაში ვლინდება, არამედ წარმოსახვის რეალიზაციის ის 

განსაკუთრებული უნარია, რომელიც სახეთა მატერიალიზაციის მოთხოვნილებაში გამოიხატება. 

მითოსის ეს განსაკუთრებით სიღრმისეული მხარე, რომელსაც სტრუქტურასაც კი ვერ უწოდებ, 

შეიძლება უფრო დახასიათებულ იქნას, როგორც გარკვეული იმპულსი, ჩვენი ცნობიერების 

(საზოგადოებრივის, პირადის, მხატვრულის) წიაღიდან მოქმედი წნევა, რომელიც მუდმივად 

ზემოქმედებს ხელოვნებაზე. 

5. Topos (the space and things as an object of painting) „ტოპოსი (სივრცე და ნივთები, როგორც 

ფერწერის საგანი)“, რეზიუმე.  

ჯერ კიდევ არისტოტელე ამბობდა, რომ რაღაც დიდს და ამოუცნობს წარმოადგენს ტოპოსი, 

ანუ ადგილი, სივრცე, როგორც საგანტთა ადგილსამყოფელი. ბუნების მიბაძვა წარმოადგენს არა 

ნივთების კოპირების მცდელობას, არამედ იმ წესთა ამოცნობას, რომლებითაც ნივთები მოეცემა 
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ჩვენს წარმოსახვას. ბუნებრივი ნივთები არ არის მოცემული ხელოვნებაში მათი ნამდვილი 

ფორმით, რაც თავისთავად ცხადია, არამედ ის გვიჩვენებს იმ სისტემას, რომელიც მოიცავს 

ბუნებრივ საგნებს და ამის მსგავსად დამოკიდებულებათა იმ სქემას, რომელიც ნივთებსა და 

სივრცეს შორის არსებობს. ასე რომ ხელოვნების საგანს წარმოადგენენ არა ნივთები როგორც 

ასეთი, არამედ მათი ვიზუალური კონსტრუქცია-პლასტიკა, მის სისტემურ და ბუნებრივ 

ურთიერთმიმართებაში სივრცესთან, რომელიც მათ გარს აკრავს - კომპოზიცია, არქიტექტონიკა, 

საბოლო ჯამში - ტოპოსი. 

 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

 

თარიღი: 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების 

 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის  

ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუნმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების ს/ს ინსტიტუტი. 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი ნინო წერეთელი 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

    

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 
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# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

1. 

 

ნანა 

გაფრინდაშვილი 

ბინარული 

ოპოზიციის 

სიმბოლიზმი-

სოცრეალიზმი 

გააზრებისათვის 

გალაკტიონ ტაბიძის  

შემოქმედებაში 

თსუ 

უკრაინისტიკის 

ინსტუტუტის და 

ყირიმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  

ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტის  

სამეცნიერო 

შრომები 13,  

 

2013, თსუ 

გამომცემლობა 

7 გვ. 

(იბეჭდება). 

2 Нана 

Гаприндашвили 

Предистория 

интертекстуальности 

на примере 

«Мученичества 

Шушаник» Якова 

Цуртавели, Homo 

Loquens. Georgian 

multilingual 

association Tbilisi,  

2013 

Vol.6 

(იბეჭდება) 

თბილისი 9 

3 Nino Tsereteli From  the history of 

the 20-th century 

Homo Loquens 

Vol.5 2013 

NTbilisi 7 
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literary trends 

 

 

ანოტაციები 

                                                

Нана Гаприндашвили 

 

Предистория интертекстуальности на примере «Мученичества Шушаник» Якова Цуртавели 

ანოტაცია 

 

С точки зрения интертекстуальных пассажей грузинские агиографические произведения дают 

довольно богатый материал, который в этом отношении еще не достаточно глубоко изучен. 

Важное значение имеет Библия, как источник цитирования грузинской агиографии.  

Библия, как особый прецедентный текст и своеобразный прототекст для всех сочинений 

духовного жанра, интересно представлена в «Мученичестве Шушаник» Якова Цуртавели.  

Совершенно естественно, что цитирование Библии являлось одним из необходимых условий для 

того, чтобы текст «Мученичества Шушаник» функционировал в грузинском социокультурном 

пространстве как своеобразный дидактический и просветительский текст. Библейские цитаты 

являются именно теми цитатами, которые знакомы большинству лингвокультурного сообщества, 

хранятся в коллективной памяти этого сообщества и регулярно актуализируются в его речи. 

Использование Библии как прецедентного текста служит в «Мученичестве Шушаник» целям 

автора сочинения, которое является составной частью знаний, существующих в социокультурной 

среде Картли времен Якова Цуртавели. 

 

  ნანა გაფრინდაშვილი          

 ბინარული ოპოზიციის სიმბოლიზმი-სოცრეალიზმი გააზრებისათვის გალაკტიონ ტაბიძის  
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შემოქმედებაში                                                    

  ანოტაცია 

    გალაკტიონის შემოქმედების შესახებ ავტორის სიცოცხლეშივე ბევრს კამათობდნენ. 

განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენდა  ბინარული ოპოზიციის - 

სიმბოლიზმი/სოცრეალიზმი - არსებობა  მის შემოქმედებაში. ამ პრობლემის გააზრება 

შეუძლებელია იმ წინააღმდეგობების  ცოდნისა და გათვალისწინების გარეშე, რომელშიც  

ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მწერალი. 

სტატიაში შესწავლილია ბინარული ოპოზიციის სიმბოლიზმი-სოცრეალიზმის პრაქტიკული 

გამოვლინების მაგალითი გალაკტიონის პოეზიაში. 

 

 

ნინო წერეთელი 

მე-20 საუკუნის ლიტერატურული მიმართულებების  ისტორიიდან 

ანოტაცია 

    ნაშრომში  ყურადღება ექცევა  მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვან  ლიტერატურულ 

მიმართულებებს.საუბარია ავანგარდიზმის ფენომენზე,ფორმალიზმის ჩასახვისა და 

განვითარების ისტორიაზე,ფორმალიზმის და ფუტურიზმის ,ფორმალიზმის და აკმეიზმის 

ურთიერთმიმართებაზე. 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Nana Gaprindashvili Intertextuality in the 

Georgian Hagiography 

(on the example of 

Jacob Khutsesi’s “The 

Martyrdom of Saint 

Shushanik”) 

 

Pro georgia. 

Journal of 

Kartvelological 

Studies # 23. 

Centre For East 

European Studies. 

Faculty OF 

Oriental Studies 

University Of 

Warsaw. Warsaw          

) 

(გვ.121-127 

2 ნანა 

გაფრინდაშვილი 

ტიპოლოგიური 

თანხვედრების 

ფორმირება 

მარადიული 

სახეების 

ტრანსფორმირების 

გზით (გალაკტიონ 

ტაბიძე და ანა 

ახმატოვა). 

Georgica“. Zeitschrift  

für Kultur, Sprache und  

Geschichte Georgiens 

und Kaukasiens 

 

 

 

 

 

 

 

36 Jahrgang.   Shaker Verlag. 

Aachen 

(იბეჭდება)   

10გვ. 
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3. 

Нана 

Гаприндашвили 

Нино Церетели 

Национальные 

культурные модели в 

тоталитарном 

госудорстве.  

 

Zbor raportov 

naukowych -

Aktualne 

problemy w 

wsplczesnej 

nauku,  

Warzawa 8 

4 
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in Georgia 
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Vilnius University 
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Humanities 
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5 

 

 

ეკატერინე 

ნავროზაშვილი 

პარანომაზია და 

მისი გადმოცემის 

პრობლემები 

„სოლომონის ქებათა 

ქებაში“ 

ტიპოლოგია - 

ლექსიკა 

Tipologia lexica გრანადა.  

2013 წელი 

71-78 

 

ანოტაციები 

Nana Gaprindashvili 

Intertextuality in the Georgian Hagiography (on the example of Jacob Khutsesi’s “The Martyrdom of 

Saint Shushanik”) 

ანოტაცია 

თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურას თუ გადავხედავთ, ნათელი გახდება, რომ 

ინტერტექსტუალობა ფილოლოგთა  აქტიური კვლევის ობიექტად არის ქცეული. 

ინტერტექსტუალობა  გულისხმობს ტექსტის კავშირებს სხვა ტექსტებთან და ვლინდება  სხვა 

ტექსტების ღია თუ ფარულ ციტირებაში,  დამოწმებაში და სხვ. იულია კრისტევას თეორიის 
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მიხედვით, ტექსტი წარმოადგენს ციტატების მოზაიკას, თითოეული ტექსტი იქმნება სხვა 

ტექსტებთან მჭიდრო ურთიერთობის საფუძველზე, ხდება ტექსტების დიფუზია, 

ტრანსფორმირება, ურთიერთზეგავლენა და ურთიერთზემოქმედება, ერთი ტექსტის მიერ 

მეორის შთანთქმა და ა.შ.     ერთი შეხედვით, ინტერტექსტუალურობა სრულიად ახალი და 

თანამედროვე პრობლემაა, თუმცა, თუ ამ თვალსაზრისით წავიკითხავთ მხატვრული 

ლიტერატურის ძეგლებს, აღმოვაჩენთ, რომ იგი ისეთივე ძველია, როგორც თავად 

მხატვრული ლიტერატურა. ამ თვალსაზრისით მეტად პროდუქტიულია ქართული 

აგიოგრაფიის ძეგლების შესწავლა. ნაშრომში ინტერტექსტუალობის თვალსაზრისით 

შესწავლილია იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამება“. 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი 

 ტიპოლოგიური თანხვედრების ფორმირება მარადიული სახეების ტრანსფორმირების გზით 

(გალაკტიონ ტაბიძე და ანა ახმატოვა).                                     

 ანოტაცია  

ტრადიციული ლიტერატურული სიუჟეტების თეორია ლიტერატურული 

კომპარატივისტიკის  განუყოფელი ნაწილია და შეისწავლის როგორც ეროვნული 

ლიტერატურების კონკრეტულ კონტაქტურ კავშირებს (ისტორიულ-ლიტერატურული 

ასპექტი), ასევე ამ კავშირების სპეციფიკას (კომპარატივისტიკის ლიტერატურულ-

თეორიული ასპექტი); იკვლევს  ლიტერატურასა და კულტურაში  მარადიული სახეების 

ფუნქციონირების ისტორიასა და თავისებურებებს; ტრადიციული სიუჟეტებისა და სახეების, 

როგორც არქეტიპული ფენომენის, არსს, წარმოშობას; სემანტიკასა და კულტურულ 

ფუნქციას; მათი გავრცელების კულტურულ-გეოგრაფიულ არეალს; კულტურული 

საზღვრების გადალახვის თავისებურებებს; მიმართებებს სხვადასხვა ეროვნულ 

ლიტერატურასთან, ეპოქასთან, მიმდინარეობასთან. ამ თვალსაზრისით სტატიაში 

შესწავლილია ჰამლეტის მარადიული სახე გალაკტიონ ტაბიძისა და ანა ახმატოვას 

შემოქმედებაში. 

 

Нана Гаприндашвили 

Нино Церетели 

Национальные культурные модели в тоталитарном госудорстве.  
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ანოტაცია 

 

 70–იან წლებში  „უძრაობის  ხანაში“  სოცრეალიზმის ხელოვნებაში გაძლიერდა ტენდენცია, 

რომელიც ასახავდა ინდივიდის კავშირს ხალხის ყოფა-ცხოვრებასთან, ტრადიციებსა  და 

ისტორიულ გამოცდილებასთან. ამ პერიოდში არ მოხდა დადებითი გმირის მოდელის 

განახლება, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა  სოცრეალისტური 

ნაწარმოებების იდეურ–ესთეტიკურ სამყაროში.  XX საუკუნის 70–იანი წლებიდან ქართულ 

ისტორიულ რომანში ახალი ტენდენციები გამოიკვეთა (ჟანრული, თემატური, პრობლემური 

თავისებურებები). შემცირდა ისტორიული რეალიები, შესაბამისად არაავთენტური გმირები 

გახდნენ მთავარი პერსონაჟები. ეს არ იყო მხოლოდ ქართული ისტორიული რომანისთვის 

დამახასიათებელი მოვლენა, ანალოგიური მოვლენები  შეინიშნება  ყოფილი სსრკ–სა  და 

ევროპის  სხვადასხვა  ლიტერატურაში. ამ პრობლემებს განიხილავენ რუსი და ევროპელი 

ლიტერატურათმცოდნეები (გ.ჰეპერტი,ს.შაბოუკი,შ.ხოტივარი–

იუნგერი,ვ.ოსკოცკი,ი.ბერნშტეინი). ჩამოთვლილი ავტორები ძირითადად ამახვილებენ 

ყურადღებას ისტორიული რომანის სპეციფიკურ ჟანრზე . კვლევებში ანალიზისა და 

განზოგადებისთვის დომინანტურია  ისტორიული რომანის მასალა, ხასიათი, კონფლიქტი, 

ტრადიცია და მემკვიდრეობა. 

ქ ართული ისტორიული რომანის მეტამორფოზა და  დადებითი  გმირის ახალი მოდელის 

შექმნა  დაკავშირებულია ო.ჭილაძის, ჭ.ამირეჯიბის, გ.დოჩანაშვილის, გ. გეგეშიძის და 

სხვათა სახელებთან. ნაშრომში განხილულია ო.ჭილაძის რომანის „გზაზე ერთი კაცი 

მიდიოდა “ მიხედვით, მწერლის მიერ ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურული 

ტრადიციების ურთიერთკავშირის საკითხი, მითის გამოყენება,  დროის და სივრცის 

პრობლემა, პერსონაჟთა ავთენტურობა.    

     

 

Nino Tsereteli 

 A few aspects of developing Futurism in Georgia 

ანოტაცია 

„ფუტურიზმის განვითარების  ტენდენციები საქართველოში“  

ნაშრომში განხილულია ფუტურიზმის განვითარების ძირითადი ტენდენციები, თბილისში 

არსებული  ლიტერატურულ -არტისტული   კაფე „ ფანტასტური დუქანის“ 

ლიტერატურული ისტორია.რუსი ფუტურისტების ურთიერთობები  ქართველ 
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ფუტურისტებთან   და ჟურნალ „H2SO4“-ში დაბეჭდილი წერილები 

ლიტერატურის,პოეტური ენის და კინოს შესახებ. ნაშრომში ყურადღება ექცევა „ზაუმს“.    

ფუტურისტების აზრით ,პოეტს უნდა ჰქონდეს თავისი საკუთარი ,ინდივიდუალური ენა 

,რათა შეძლოს ზაუმური ბგერითი ნიშნებით  სხვადასხვა მხატვრული კომბინაციის შექმნა. 

 

 

ეკატერინე ნავროზაშვილი 

პარანომაზია და მისი გადმოცემის პრობლემები „სოლომონის ქებათა ქებაში“ 

ტიპოლოგია - ლექსიკა 

ანოტაცია 

ნაშრომში შედგება ორი ნაწილისაგან. მიმოხილულია პარანომაზიის კვლევის ისტორია 

საქართველოში, შესწავლილია „სოლომონის ქებათა ქების“ თანამედროვე ქართულ 

თარგმანებში (8 თარგმანი) ამ ბიბლიური ნიშნის გადმოტანის თავისებურებანი. 

 

 

Нана Гаприндашвили 

Нино Церетели  

Национальные культурные модели в тоталитарном госудорстве 

ანოტაცია 

 70–იან წლებში  „უძრაობის  ხანაში“  სოცრეალიზმის ხელოვნებაში გაძლიერდა ტენდენცია, 

რომელიც ასახავდა ინდივიდის კავშირს ხალხის ყოფა-ცხოვრებასთან, ტრადიციებსა  და 

ისტორიულ გამოცდილებასთან. ამ პერიოდში არ მოხდა დადებითი გმირის მოდელის 

განახლება, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა  სოცრეალისტური 

ნაწარმოებების იდეურ–ესთეტიკურ სამყაროში.  XX საუკუნის 70–იანი წლებიდან ქართულ 

ისტორიულ რომანში ახალი ტენდენციები გამოიკვეთა (ჟანრული, თემატური, პრობლემური 

თავისებურებები). შემცირდა ისტორიული რეალიები, შესაბამისად არაავთენტური გმირები 

გახდნენ მთავარი პერსონაჟები. ეს არ იყო მხოლოდ ქართული ისტორიული რომანისთვის 

დამახასიათებელი მოვლენა, ანალოგიური მოვლენები  შეინიშნება  ყოფილი სსრკ–სა  და 

ევროპის  სხვადასხვა  ლიტერატურაში. ამ პრობლემებს განიხილავენ რუსი და ევროპელი 

ლიტერატურათმცოდნეები (გ.ჰეპერტი,ს.შაბოუკი,შ.ხოტივარი–
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იუნგერი,ვ.ოსკოცკი,ი.ბერნშტეინი). ჩამოთვლილი ავტორები ძირითადად ამახვილებენ 

ყურადღებას ისტორიული რომანის სპეციფიკურ ჟანრზე . კვლევებში ანალიზისა და 

განზოგადებისთვის დომინანტურია  ისტორიული რომანის მასალა, ხასიათი, კონფლიქტი, 

ტრადიცია და მემკვიდრეობა. 

ქ ართული ისტორიული რომანის მეტამორფოზა და  დადებითი  გმირის ახალი მოდელის 

შექმნა  დაკავშირებულია ო.ჭილაძის, ჭ.ამირეჯიბის, გ.დოჩანაშვილის, გ. გეგეშიძის და 

სხვათა სახელებთან. ნაშრომში განხილულია ო.ჭილაძის რომანის „გზაზე ერთი კაცი 

მიდიოდა “ მიხედვით, მწერლის მიერ ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურული 

ტრადიციების ურთიერთკავშირის საკითხი, მითის გამოყენება,  დროის და სივრცის 

პრობლემა, პერსონაჟთა ავთენტურობა.      

                                

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი “თარგმნმმცოდნეობის  

კომპარატივისტული 

მიმართულების 

პერპექტივები” 

ლესია უკრაინკას მიძღვნილი 

გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილო 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

1-2 აგვისტო, 2013, თბილისი 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი, 

ნინო წერეთელი 

ტოტალიტარიზმი და 

შემოქმედებითი 

თავისუფლება (საბჭოური 

მოდელი); 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მექვსე 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„განათლების თანამედროვე 

გამოწვევები“ 

15-16 ნოემბერი, 2013, გორი 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი მხატვრული თარგმანი 

ტოტალიტარული 

სახელმწიფოს პოლიტიკური 

იდეოლოგიის კონტექსტში. 

მთარგმნელის საერთაშორისო 

დღისთან დაკავშირებული 

სამეცნიერო კონფერენცია 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები 

 

 

30 სექტემბერი,2013. თბილისი 

 

# მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების  
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მომხსენებლები  დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი ინტერტექსტუალობა, 

როგორც ეპოქის სულიერი 

კონტექსტის მარკერი  (იაკობ 

ხუცესის „შუშანიკის წამების“ 

მაგალითზე) 

თსუ  ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მე-7 საფაკულტეტო 

კონფერენცია, მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილისადმი 

 

 

19-20 ივნისი, 2013 წელი, 

თბილისი 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ეკატერინე ნავროზაშვილი მე-19 საუკუნის ქართველი 

მთარგმნელი ქალები. 

 

მთარგმნელის საერთაშორისო 

დღისთან დაკავშირებული 

სამეცნიერო კონფერენცია 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები 

 

 

19-20 ივნისი, 2013 წელი, 

თბილისი 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 

2 

3 

 

ნინო წერეთელი ვასილი კამენსკი და 

თბილისის ლიტერატურული 

ცხოვრება 

თსუ  ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მე-7 საფაკულტეტო 

კონფერენცია, მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილისადმი 

 

19-20 ივნისი, 2013 წელი, 

თბილისი 

  

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

ნინო წერეთელი, 

მარიამ მირესაშვილი 

სიზმარი  და სიზმრის 

სემანტიკა 

ლესია უკრაინკას მიძღვნილი 

გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილო 

საერთაშ სამეცნ კონფ 

1-2 აგვისტო, 2013, თბილისი 

ანოტაციები 

ნანა გაფრინდაშვილი 

თარგმნმმცოდნეობის კომპარატივისტული მიმართულების პერპექტივები 

ანოტაცია 

   მხატვრული თარგმანის სფეროში ლიტერატურათმცოდნეობით ძიებებს აქვს სერიოზული  

რესურსები და კარგი პერსპექტივაც. მეცნიერები უკვე აღარ დავობენ, რომ მხატვრული თარგმანის 

დროს ხდება ლიტერატურული ნაწარმოების  ინტერპრეტაციული   გარდაქმნა. ამ მიდგომამ 

გამოიწვია  თარგმანმცოდნეობის კომპარატივისტული მიმართულების გაძლიერება. შედარება, 

როგორც  უნივერსალური კვლევითი ხერხი, რომელიც წარმოადგენს ფილოლოგიური 

მეცნიერების შედარებით-ისტორიული, ტიპოლოგიური და შეპირისპირებითი  მეთოდების 

საფუძველს, საშუალებას იძლევა, დაიხვეწოს მთარგმნელობითი ტრანსფორმაციების შემდგომი 

ანალიზი.  შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა მხატვრულ თარგმანს ლიტერატურულ 

ურთიერთობათა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ყველაზე უფრო პროდუქტიულ ფორმად 
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მიიჩნევს. 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი 

ნინო წერეთელი 

ტოტალიტარიზმი და შემოქმედებითი თავისუფლება (საბჭოური მოდელი) 

ანოტაცია 

ტოტალიტარული რეჟიმების პრინციპი “ხელოვნება გასაგები უნდა იყოს 

ხალხისათვის” იქცა მოდერნისტულ ხელოვნებასთან ბრძოლის ძირითად მოტივად 

საბჭოთა კავშირში. როგორც ცნობილია, მოდერნისტული ხელოვნება გარკვეული 

თვალსაზრისით ორიენტირებულია რჩეულებზე (მაღალ, ელიტარულ საზოგადოებაზე), 

ფართო საზოგადოებისათვის კი გასაგებია საგნობრივი, რეალისტური ხელოვნება. 

აქედანაც იშვა სოციალისტური რეალიზმის აუცილებლობა, ანუ ისეთი რეალისტური 

ხელოვნების აუცილებლობა, რომელიც სამყაროს სოციალისტური იდეალების 

პოზიციებიდან წარმოაჩენდა. 

 მწერლები ვალდებულნი იყვნენ აბსოლუტურად დამორჩილებოდნენ პარტიის 

დირექტივებს, აღეზარდათ ახალი ადამიანი სოციალიზმისა და კომუნიზმის 

სულისკვეთებით და უარი ეთქვათ ჭეშმარიტ ფასეულობებზე, თავიანთ შემოქმედებით 

თავისუფლებასა და ინდივიდუალურობაზე. ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 

შემდეგ მთელი საბჭოთა ხელოვნება და ლიტერატურა ძალიან მალე მოექცა 

კომუნისტური პარტიის მკაცრი "მეურვეობის" ქვეშ. ზეწოლა განსაკუთრებით გაძლიერდა 

30-იანი წლების ბოლოდან. ამ დროს დააპატიმრეს და დახვრიტეს უამრავი მწერალი და 

ხელოვანი, რომლებიც ვერ ეგუებოდნენ საბჭოთა რეჟიმს და სოცრეალიზმის 

იდეოლოგიას. უამრავი შემოქმედი დისიდენტი გახდა. 
 

ნანა გაფრინდაშვილი 

მხატვრული თარგმანი ტოტალიტარული სახელმწიფოს პოლიტიკური იდეოლოგიის კონტექსტში. 

ანოტაცია 

ნებისმიერი ერის სალიტერატურო ცხოვრებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 

ნათარგმნ ლიტერატურას. ეროვნული ლიტერატურა და ნათარგმნი ლიტერატურა ერთად 

ქმნიან ქვეყნის ლიტერატურულ ისტორიას. საბჭოთა პერიოდში ცენზურა საკმაოდ 

მკაცრად ფილტრავდა სათარგმნელ ნაწარმოებებს როგორც ესთეტიკური, ისე 

იდეოლოგიური თვალსაზრისით. სათარგმნელად შერჩეულ ნაწარმოებს სამი ძირითადი 
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კრიტერიუმი უნდა დაეკმაყოფილებინა. ნაწარმოების ავტორი უნდა ყოფილიყო საბჭოთა 

კავშირის მეგობარი, ხოლო მისი ნაწარმოები _ რეალისტური და პროგრესული 

(კომუნისტური იდეოლოგიის თვალთახედვით). თუ ეს სამი პირობა დაკმაყოფილებული 

იყო, საბჭოთა გამომცემლები უკან არაფრის გამოცემაზე არ დაიხევდნენ. პირიქით, მზად 

იყვნენ, ლამის ყველაფერი გამოეცათ. საბჭოთა იდეურ-ესთეტიკური სამყაროსათვის 

მისაღები, „იდეალური“ ავტორის ნაწარმოების თარგმანი ზოგჯერ ორიგინალზე უფრო 

ადრე რუსულ თარგმანებში იბეჭდებოდა ხოლმე. საბჭოთა გამომცემლებს მეტად 

ხიბლავდათ ნაწარმოებები, რომლებიც კრიტიკული რეალიზმის ესთეტიკას 

შეესატყვისებოდნენ და უპირატესად სწორედ ასეთი თხზულებების თარგმანებს 

ბეჭდავდნენ. ამიტომ იქმნებოდა მეტად საინტერესო ვითარება. მაგალითად, არსებობდა 

„ორი ფრანგული ლიტერატურა“: ერთი _ მთლიანი, რეალური, ზუსტად ისეთი, 

როგორსაც ქმნიდა ფრანგული მწერლობა და მეორე _ მისი ნაწილი, „საბჭოთა კავშირის 

ფრანგული ლიტერატურა“, ანუ ფრანგული ლიტერატურის ის ნაწილი, რომელიც 

მისაღები იყო საბჭოთა წყობილებისათვის (ანდრე მორუა, ფრანსუა მორიაკი, პიერ გამარი, 

ანდრე სტილი და სხვ.). 80-იან წლებში მოიხსნა აკრძალვა ბევრ უცხოელ მწერალზე და 

მათი შემოქმედების თარგმანებმა მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავეს საბჭოთა 

ლიტერატურის ბოლო პერიოდის ქართულ სალიტერატურო პროცესში.  
 

ნანა გაფრინდაშვილი 

ინტერტექსტუალობა, როგორც ეპოქის სულიერი კონტექსტის მარკერი  (იაკობ ხუცესის „შუშანიკის 

წამების“ მაგალითზე) 

ანოტაცია 

        ბიბლია, როგორც განსაკუთრებული პრეცედენტული ტექსტი და ერთგვარი პროტოტექსტი 

ყველა სასულიერო ჟანრის თხზულებისათვის,  საინტერესოდ  არის წარმოდგენილი იაკობ 

ხუცესის „შუშანიკის წამებაში“.    სრულიად ბუნებრივია, რომ ბიბლიის ციტირება იყო ერთ-ერთი 

აუცილებელი პირობა, რათა „შუშანიკის წამებას“, როგორც ერთგვარ დიდაქტიკურ და 

საგანმანათლებლო  ტექსტს,  შეძლებოდა ფუნქციონირება ქართულ სოციო-კულტურულ 

სივრცეში. ბიბლიური ციტატები სწორედ ის ციტატებია, რომლებიც  კონკრეტული 

ლინგვოკულტურული სამყაროსათვის კარგად არის ცნობილი და ინახება მის კოლექტიურ 

მეხსიერებაში. „შუშანიკის წამებაში“ მრავალი ბიბლეიზმია. იგი, როგორც სხვა აგიოგრაფიული 

ტექსტები,  გარდა თავისი პირდაპირი დანიშნულებისა, ბიბლიური ციტატების გავრცელებასა და 

პოპულარიზებასაც  უწყობდა ხელს. 

      ბიბლიის, როგორც პრეცედენტული ტექსტების,  მოხმობა  „შუშანიკის წამებაში“ ემსახურება 

ავტორის მიზნებს და იაკობ ხუცესის თანამედროვე   ქართლის  ენობრივ  და სოციო-კულტურულ 

გარემოში არსებული ცოდნის  შემადგენელი ნაწილია. 
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ეკატერინე ნავროზაშვილი 

მე-19 საუკუნის ქართველი მთარგმნელი ქალები                                               

  ანოტაცია 

მე-19 საუკუნე მრავალმხრივ საყურადღებოა საქართველოს ისტორიისათვის. ამ დროს ეყრება 

რეალური საფუძველი ქალთა უფლებების საკითხით დაინტერესებას, რომელსაც პრესაში 

"დედათა საქმე" ეწოდება. ამ პრობლემით დაინტერესებულნი არიან არა მხოლოდ ქართველი 

ქალები, არამედ გამოჩენილი საზოგადო მოღვაეები, მათ შორის ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, 

ნიკო ნიკოლაძე და სხვ.  ისინი ხედავენ, რომ საქართველო ჩამორჩენილია თუნდაც რუსეთთან 

მიმართებაში, ამ მხრივ იქ „ქალთა საქმემ" წინ წაიწია, რადგან საზოგადო მოღვაწეთა მხრიდან 

დიდი მხარდაჭრა ჰპოვა. ქართველი მწერალი და მთარგმნელი ქალები განსაკუთრებით 

დაინტერესებულნი არიან ქალთა უფლებების არა მარტო გაფართოებით, არამედ რეალურ 

ცხოვრებაში მათი დანერგვით. ისინი თვლიან, რომ თუ ქალმა თავად არ გარდაქმნა და წარმართა 

საკუთარი ცხოვრება, მხოლოდ თანაგრძნობა მას ვერ უშველის. სწორედ ამიტომ ისინი ცდილობენ 

შექმნან "ატმოსფერო ქალთა შემოქმედ ძალთა აქტიურობის ასაღორძინებლად". მხარტული 

შემოქმედებითა და თარგმანით ისინი საკუთარი თავისა და ერთმანეთის პატივისცემას აღვივებენ 

მკითხველ ქალებში, რამაც მათ ნამდვილი საზოგადოებრივი ცხოვრების უფლება უნდა 

ჩაუნერგოს. 

 

 

   ნინო წერეთელი  

ვასილი კამენსკი და თბილისის ლიტერატურული ცხოვრება 

   ანოტაცია 

    ვ.კამენსკის შემოქმედებითი ბიოგრაფია ძალზე მრავალმხრივი და საინტერესოა. ყურადღებას 

შევაჩერებთ მის  წიგნზე, ჩემი ავტობიოგრაფია –დიდი ფუტურისტის”, რომელიც 1917 წელს 

მოსკოვში გამოიცა. როგორც ავტორი წერს, “ცოცხალი გენიოსების ბიოგრაფიები ხელოვნების 

ერთადერთ კულტურულ მონაპოვრად უნდა გამოცხადდეს.   დროებით უნდა ვუშველოთ წიგნს 

საკუთარი ბიოგრაფიებით. შემდეგ წიგნი ხელოვნებაში სრულიად უნდა გავანადგუროთ, უნდა 

გადავიდეთ უშუალოდ ცხოვრების ხელოვნებაზე, განვათავსოთ ლექსები და  აზრები ღობეებზე,  

კედლებზე, სახლებში, ფაბრიკებსა თუ სახურავებზე.” 

 ვასილი კამენსკი  თბილისში  ფუტურისტულ საღამოებში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა Kდა   

თბილისის  ლიტერატურულ- არტისტული კაფე  “ფანტასტური დუქნის”  ხშირი სტუმარიც იყო. 
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აღსანიშნავია 1914 წელს თბილისში ჩატარებული ძალზე მნიშვნელოვანი ფუტურისტული საღამო   

ვ. კამენსკის, ვ.მაიაკოვსკის    და დ. ბურლიუკის მონაწილეობით. KMამ პერიოდის თბილისის 

ლიტერატურული ცხოვრების ქრინიკები საინტერესოდაა გაცოცხლებული თანამედროვეთა 

მოგონებებში (გ.რობაქიძე, ტ.ტაბიძე და სხვ.). 

 

ნინო წერეთელი 

მარიამ მირესაშვილი 

სიზმარი  და სიზმრის სემანტიკა 

ანოტაცია 

სიზმარი და სიზმრის სემანტიკა დიდი ხანია მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულების 

წარმომადგენელთა(ფილოსოსოფოსების ,კულტუროლოგების,ფსიქოლოგების 

,ლიტერატურათმცოდნეების....) მსჯელობის საგანს წარმოადგენს,რის შედეგადაც დღესდღეობით 

დაგროვდა დიდძალი მასალა-არგუმენტირებული კონცეფციები და ურთიერთგამომრიცხავი 

ინტერპრეტაციები სიზმრის ფენომენის და მწერლის მხატვრული სამყაროს 

ურთიერთმიმართების შესახებ. 

სიზმარს, როგორც მხატვრული ნაწარმოების არასიუჟეტურ ელემენტს, ახასიათებს მეტაფორული 

და კომპოზიციური მთლიანობა,როგორც კლასიკურ,ასევე მოდერნისტულ და 

პოსტმოდერნისტულ ნაწარმოებებში. 

 

 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

Нана Гаприндашвили Стереотипное мышление 

переводчика и проблемы 

художественного перевода (на 

материале перевода поэмы 

Шота Руставели “Витязь в 

тигровой шкуре” на 

белорусский язык).  

Литовский эдукологический 

15 – 18 мая 2013 г, 

Вильнюс – Минск 
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университет 
Учреждение образования  
«Белорусский 
государственный 
педагогический университет  
имени Максима Танка» 
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მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
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1 

2 
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ნინო წერეთელი 

 

ორენოვანი კრებულის „ხე 

იმედისა „ ლიტერატურული 

თარგმანები 

თბილისი 2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

Нана Гаприндашвили 

СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА И ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА  

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ПЕРЕВОДА  ПОЭМЫ  ШОТА РУСТАВЕЛИ “ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ” НА 

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК) 

ანოტაცია 

 

Перевод представляет собой сложную и многостороннюю форму человеческой деятельности. В 

процессе перевода не происходит  замены только одного языка  другим.  В переводе проявляется 

различие культур,  характеров, типов мышления, традиций и настроений. 

В художественном переводе  часто встречается  явление, именуемое нами условно как «гипноз 

стереотипа». Под «гипнозом стереотипа» мы подразумеваем  неверную интерпретацию текста, что 

обусловливается стандартной, стереотипной манерой мышления переводчика. Стереотипное мышление в 

переводческой практике часто носит отрицательный характер. В деятельности переводчика он часто 

становится причиной неправильной интерпретации, искажения и деформации оригинала. 

Сопоставительное изучение оригинала и перевода в аспекте «гипноза стереотипа» предоставляет богатый 

фактологический материал для последующего исследования и обобщения.  

Примером влияния стереотипа  на переводческую деятельность может служить ряд неточностей в 

белорусском переводе поэмы  великого грузинского поэта XII века Шота Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре»,  выполненном совместно М. Хведоровичем и А. Звонаком. В статье с этой точки зрения 

проанализированы переводческие неточности, которые были обусловлены стереотипным мышлением 
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белорусских переводчиков.  

Таким образом, стереотипное мышление так же характерно для переводчика, как и для любого другого 

человека. Переводческие перегибы, наряду с другими причинами, обусловлены и этим фактором. 

Поэтому, думается, что в переводоведении эта проблема должна быть глубоко изучена как в 

теоретическом, так и в практическом плане, конкретно касающемся  переводов поэмы Шота Руставели  

“Витязь в тигровой шкуре”. 

 

 

ნინო წერეთელი     

Literary Translation as the main means of intercultural communication 

ანოტაცია 
           

This paper presents separate aspects of literary translation as basic method of intercultural communication. 

An analysis is made of extremely important critical letter by great Georgian writer and public man Ilia 

Chavchavadze published in the second half of the 19th century which deals with literary translation where the 

main problems of selection the material, language and style are discussed. It is stated that bilingual collections 

of prose or poetry can be regarded as the best example of intercultural communication. As an illustrative 

example of bilingual student literary edition we present a collection “Khe Imedisa” (“The Tree of Hope”) 

published by I.Javakhishvili Tbilisi State University. It was devoted to the 400th Anniversary of the foundation 

of Vilnius State University. 

 

Нана Гаприндашвили 

ГРУЗИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. КОРОТКЕВИЧА И ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

ЭПОХИ 

ანოტაცია 

Не смотря на то, что  Владимир Короткевич создал целую эпоху в истории белорусской литературы и 

культуры и с необыкновенной ясностью представил художественно-эстетический потенциал 

белорусской нации,  по определенным объективным причинам его творчество активно не включилось в 

ареал грузино-белорусских литературных взаимоотношений.  

    Единственным опубликованным поэтическим переводом является перевод  стихотверения 

"Партизанская баллада", который был напечатан в антологии "Белорусские советские поэты". Кроме 

этого в  личном архиве известного грузинского литературоведа, писателя и переводчика Нугзара 

Церетели (родился в 1936 году) мы обнаружили неопубликованные переводы  8 стихотворений В. 

Короткевича: “Быў. Ёсть. Буду…”, “На Беларусi бог жыве”, “Радок бяззбройны i бясспрэчны…”, 
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“Абяцаюць нам новы раскошны дом…”, “Нават сцюжным зiмовым вечарам…”, “Блякла-сiняе неба i 

чырвань галiн…”, “О любоў мая, Беларусь…”, “Можна ўсё:  пусцiць каханне дымам”. Грузинский 

переводчик глубоко проник в содержательный и художественно-эстетический мир стихотворении и 

создал запоминающийся поэтические переводы на грузинском языке.  

    На грузинский язык в 1991 году была переведена известная повесть В. Короткевича “Дикая охота 

короля Стаха”. Перевод был выполнен с оригинала Вахтангом Салиа. Грузинского переводчика повесть 

заинтересовала  своей глубокой метафоричностью и весьма интересным содержательным планом.   

ეკატერინე ნავროზაშვილი 

   ეთნოკულტურული რეალიები და მათი თარგმანი 

ანოტაცია 

მე-19 საუკუნის დასაწყისში შეიცვალა საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, ახალმა 

რეალობამ უშუალო ასახვა ჰპოვა ქართულ ენობრივ პორტრეტზეც. ენა ყველაზე მგრძნობიარე 

აღმოჩნა ამ ვითარებაში. რუსიფიკაციამ მოიცვა ენის ფუნქციონირების 

თითქმის ყველა სფერო (დაწესებულებები, სასწავლებლები, 

გიმნაზიები). ერთი და იმავე ენის მუდმივად"ინფორმაციის წყაროს" როლში გამოსვლა ზრდიდა რ

უსულის ისედაც მაღალ პრესტიჟულობას; თავის მხრივ,  ამ საქმეში გარკვეულ როლს თამაშობდა 

თარგმნილი ლიტერატურაც (საყურადღებოა, რომ ამ პერიოდის ქართულმა მთარგმნელობითმა 

პრაქტიკამ ევროპეიზმის ახალი ნერგი ევროპული ლიტერატურის ინგლისური,  გერმანული, 

ფრანგული თარგმანები - შემოიტანა ჩვენში), რომელიც, თავისდა 

უნებურად,  გარკვეულ შტამპებს,  ენობრივი მოდელების კალკებს ამკვიდრებდა  ენის ლექსიკურ 

ფონდში. 

ორიგინალური მხატვრული ლიტერატურა გაჯერებულია ევროპული ენებიდან, 

განსაკუთრებით  რუსულიდან, შემოსული ბარბარიზმებთა და ენობრივი მოდელების კალკებით. 

ჩვენი აზრით, დღევანდელი გადასახედიდან გადაფასებას მოითხოვს ამა თუ იმ სიტყვის 

ბარბარიზმად მიჩნევის საკითხიც, რადგან არც თუ იშვიათად ქართულში ბარბარიზმად 

შემოსული და დამკვიდრებული ლექსიკური  ერთეულები რეალიების შემცველი სიტყვებია. თუ 

გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ „ყველა.. ნაწარმოები აღბეჭდილია იმ ხალხის ეროვნული 

კოლორიტით, რომლის წარმომადგენელიცაა ესა თუ ის მწერალი“ (დ. ფანჯიკიძე) მაშინ  ერთ 

კონკრეტულ ტექსტში ორი სხვადასხვა კულტურის რეალიების არსებობას აღმოვაჩენთ. ამდენად, 

ხშირ შემთხვევაში ნაწარმოების ავტორ-მთხრობელის სტილური პლასტი, პერსონაჟების ენობრივი 

პორტრეტები, და მატერიალური გარემოს ატრიბუტები ორი ერის ნაციონალური რეალიების 

მატარებელია.  

მთარგმნელის, როგორც კულტურათშორისი კომუნიკაციის ექსპერტის როლი კიდევ უფრო 

საპასუხისმგებლოა, რადგან მთარგმნელს  შესწავლილი უნდა ჰქონდეს სათარგმნ ტექსტში 

არსებული ორი ქვეყნის ლინგვოეთნიკური და ეთნოკულტურული სურათი და მისი სპეციფიკა და 

საკუთარი აქტიური ცოდნის გამოყებებით ზუსტად გადმოაიტანოს თარგმანში ეს სპეციფიკა. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ უცხო ენაზე ქართული რეალიების თარგმნისას მთარგმნელები 

ხშირად  მიმართავენ ტრანსკრიფციას, ტრანსლიტერაციას (ამ შემთხვევაში, რადგან რეალიის 
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საგნობრივი მნიშვნელობა ბუნდოვანია, მოითხოვს განმარტებას), უფრო იშვიათად -  კალკირებას 

ანუ სიტყვასიტყვით თარგმანს (რაც ყოველთვის არ ამართლებს დანიშნულებას, სიტყვათა 

სალექსიკონო მნიშვნელობის რეალიზაცია თარგმანში ყოველთვის ვერ ახდენს სრულყოფილ 

კომუნიკაციურ ეფექტს), ფუნქციონალურ ანალოგიას (თარგმანი დაახლოებითია, რადგან მასში 

აქტივიზებულია კონკრეტიზაციის ან გენერალიზაციის პრინციპი),  განმარტებით რეპროდუქციას 

- აღწერით თარგმანს (რეალიას თარგმანში ანაცვლებს ლექსიკოგრაფიული ტიპის განმარტება ანუ 

უფრო გადატვირთულია, ვიდრე ორიგინალის ერთეული),  შიდა ტექსტობრივ კომენტირებას ან 

რეალიის გამოტოვებას. 

 

ეკატერინე ნავროზაშვილი 

აქსიმონიტორინგი კოლაბორაციულ თარგმანში 

ანოტაცია 

შექსპირის თარგმნის ისტორია მე-19 საუკუნის 40-იანი წლებიდან იწყება (1841 წელს პირველად 

დიმიტრი ყიფიანი თარგმნის "რომეო და ჯულიეტას") და ახლაც გრძელდება, მაგრამ მიუხედავად 

მისი ხანგრძლივობისა, დღემდე საუკეთესოდ ითვლება ილია ჭავჭავაძისა და ივანე მაჩაბლის 

"მეფე ლირის" კოლაბორაციული თარგმანი.  

ჩვენ მიერ განსახილველად აღებული ტექსტი კარგი მაგალითია კოლაბორაციული თარგმანისა, 

რომელშიაც ვლინდება ერთობლივი მუშაობის სპეციფიკა, ღირებულებათა თანხვედრა-შეთავსება 

და აქსიომონიტორინგი. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ კოლაბორაციული თარგმანის ფორმა საუკეთესო აღმონდა შექსპირის 

ქართულად გადმოსაცემად. მთარგმნელებს სწორად აქვთ გააზრებული ორიგინალის არსი, 

საგანგებო ყურადღებით ეკიდებიან ორიგინალის ლექსიკას, ინგლისური ლექსის სინონიმურ 

მეტყველებას, ორიგინალის ფრაზის მიმოქცევის ნიუანსებს; თარგმანში სიფრთხილითაა 

შერჩეული შექსპირის იამბიკური პენტამეტრის შესატყვისი ქართული 14-მარცვლიანი სალექსო 

სტრიქონი; მთარგმნელები არ ვარდებიან გამოუვალ მდგომარეობაში; თუმცა იშვიათად ვხვდებით 

თარგმანის ფორმისა და შინაარსის შეუსაბამობას და ორიგინალის ხატის ახალი სახით 

ჩანაცვლებას.  

ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს თითოეული მთარგმნელის როლი კოლაბორაციულ თარგმანში; 

მათი ერთობლივი მუშაობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

 

ნინო წერეთელი 

rusuli berlinis “ literaturuli cxovrebis istoriidan 

ანოტაცია 
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„რუსული ბერლინის“  ლიტერატურული ცხოვრების ისტორიიდან 

მე-20 საუკუნის    ემიგრაციის ისტორიაში ‘ რუსული ბერლინის ‘“ არსებობა განსაკუთრებული 

მოვლენაა. სამოქალაქო ომის შემდეგ რუსეთიდან  ბერლინში ათასობით ემიგრანტი  მოხვდა,მათ 

შორის მრავალი გამოჩენილი ლიტერატორი ,ხელოვანი თუ კულტურის გამორჩეული მოღვაწე. 

ქალაქი,რომელსაც ვ.ხოდასევიჩი რუსული ქალაქების დედინაცვალს“ უწოდებდა,ემიგრაცია 

საინტერესო ლიტერატურული ცხოვრებით იმკვიდრებდა თავს.  ვ.შკლოვსკი რუს ემიგრანტებს 

„გამოქცეულებს „უწოდებდა,რითიც ხაზს უსვამდა იმ დაბნეულობის განცდას,რომელიც  ბევრ 

ემიგრანტს გააჩნდა.ნაწილი  სამშობლოში დაბრუნებაზე ოცნებობდა დიდი    ნაწილი  კი   იმედით 

ელოდა ბოლშევიკების  დამხობას.„რუსული ბერლინის „ სალიტერატური ცხოვრების 

წარმოჩენისთვის . განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსული გამომცემლობების   მუშაობა 

,რომელთაგან ყველაზე აქტიური სუმსკის „ეპოქა“ ვიშნიაკის „ გელიკონი“ და გრჟებინის 

გამომცემლობა იყო.1923 წელს გამომცემლობა „გელიკონმა“ გამოსცა  ბერლინში,ემიგრაციაში 

დაწერილი  წიგნი    ვიქტორ შკლოვსკის „სენტიმენტალური მოგზაურობა“,,რომელიც  სამი 

ნაწილისგან შედგება,“რევოლუცია და ფრონტი“,საწერი მაგიდა“  და გადამუშავებული სახით ამ 

წიგნში შევიდა „ეპილოგიც“.  . ავტობიოგრაფიული პროზის ამ საინტერესო  ნიმუშის  დაბეჭდვას  

ფართო გამოხმაურება მოყვა ემიგრანტულ პრესაში და ამავდროულად    ბიბლიოგრაფიულ 

იშვიათობად იქცა.   აღნიშნული წიგნი 1926 წელს თბილისშიც გამოიცა   .(მთარგმნელები  

კ.გამსახურდია და ვ.კოტეტიშვილი)  

ნინო წერეთელი 

ორენოვანი კრებულის „ხე იმედისა „ ლიტერატურული თარგმანები 

ანოტაცია 

კრებულში „ხე იმედისა“  ლიტვური მწერლობის  ნიმუშების  თარგმანებთან (მთარგმნელები 

ნ.დევიძე, ფ.მაჩურიშვილი და სხვ.)  წარმოდგენილია ქართველი მწერლების:  ნ.ლორთქიფანიძის 

და რ.ინანიშვილის  პროზა, რომელიც  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ქართული ენის 

და ლიტერატურის  შესასწავლად მოვლენილმა  ლიტველმა სტუდენტმა ვირგინია ტიმანსკაიტემ 

თარგმნა. ამ მცირე ზომის კრებულის  წინასიტყვაობა საკმაოდ ინფორმატიულია და ქართულ-

ლიტვურ კულტურულ კავშირებს აცნობს მკითხველს . 1983 წელს გამოცემული ეს მცირე ზომის 

კრებული  კულტურათშორისი კომუნიკაციის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს.  

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:  
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1.. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: 

 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირმა რატიანი  

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

 

ასოცირებული პროფესორი თენგიზ კიკაჩეიშვილი; 

ასოცირებული პროფესორი რამაზ ჭილაია; 

ასისტენტ - პროფესორი სოლომონ ტაბუცაძე 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 Lლიტერატურის თეორიისა 

და შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

სამეცნიერო ჟურნალის _ 

“სჯანი” გამოცემა 

Pპროფესორი ირმა რატიანი Pპროფესორები: თენგიზ 

კიკაჩეიშვილი, რამაზ ჭილაია, 

სოლომონ ტაბუცაძე; 

მოწვეული პროფესორები _ 

გაგა ლომიძე, თამარ 
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(თსუ შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტთან და 

კომპარატივისტული 

ლიტერატურის ქართულ 

ასოციაციასთან 

კოლაბორაციაში) 

 

ბარაბაქაძე. 

 

G 

გამოიცა ჟურნალის მორიგი, მე-14 ნომერი. 

 

 

2 

 

 

 

 

სახელმძღვანელო 

სტუდენტებისათვის - 

ლიტერატურის თეორიაში 

(თსუ შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტთან 

კოლაბორაციაში) 

 

P 

პროფესორი ირმა რატიანი 

P 

პროფესორები: თენგიზ 

კიკაჩეიშვილი, რამაზ ჭილაია, 

სოლომონ ტაბუცაძე; 

მოწვეული პროფესორები _ 

გაგა ლომიძე, თამარ 

ბარაბაქაძე. 

დასრულებულია კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

Dდაწერილია წიგნის ცალკეული ნაწილები, რომებიც გამოიცემა რვეულების სახით 2014 

წლის იანვარ-თებერვალში. 

3 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

L 

ლიტერატურის თეორიის 

ქრესტომათიის მე-3 ტომის 

Pპროფესორი ირმა რატიანი 
Pპროფესორები: თენგიზ 

კიკაჩეიშვილი, რამაზ ჭილაია, 

სოომონ ტაბუცაძე; მოწვეული 



 

163 
 

მომზადება (თსუ შოთა 

რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტთან 

კოლაბორაციაში) 

 

პროფესორები _ გაგა ლომიძე 

 

ტექსტზე მუშაობა დასრულებული, ჩასატარებელის სარედაქციო სამუშაოები. 

 

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ქართული 

ლიტერატურა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

# 31/55 

ირმა რატიანი Gგაგა ლომიძე, მაკა 

ელბაქიძე, ივანე 

ამირხანაშვილი, 

რუსუდან ცანავა, 

მანანა კვაჭანტირაძე, 

კონსტანტინე ბრეგაძე, 

თამარ ბარბაქაძე, გოჩა 

კუჭუხიძე, მაგდა 

მჭედლიძე, ინგა 

მილორავა 

 

2 

პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

# 30/24 

მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური 

ირმა რატიანი 

(მონაწილე). სხვა 

მონაწილეები: მარინე 

ტურაშვილი, ელგუჯა 

დადუნაშვილი, 

დამხმარე პერსონალი. 

3 
პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

 

 

 

Aაკაკი წერეთლის 

თხზულებათა 

ოცტომეულის მეორე 

ნაწილის (XI-XX ტტ.) 

გამოცემის მომზადება 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

# 36/67 
        როსტომ ჩხეიძე 

ირმა რატიანი 

(კონსულტანტი);  

გამოცემის მთავარი 

რედაქტორი. 

 

სხვა მონაწილეები: 

ჯული გაბოძე, მანანა 

კვატაია, ნათელა 

ჩიტაური, მაია ნინიძე, 

შარლოტა 

კვანტალიანი, ელზა 

ზარდიაშვილი 

4 
პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

 

 

 

ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

ემიგრანტების 

მწერლობა, მე-20 

საუკუნის 

გამოცდილება 

 

(საკონფერენციო 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

# 25/27        ირმა რატიანი  
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გრანტი) 

5 
პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

6 

 

 

 

“თარგმანის 

ლაბორატორია. 

ქართული 

ლიტერატურა”. ვებ-

გვერდი 

საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო; 

 

ხელშეკრულება #26 

Gგაგა ლომიძე 

ირმა რატიანი 

(მონაწილე) სხვა 

მონაწილეები: Gგაგა 

ლომიძე, ზაზა 

აბზიანიძე, ირინე 

მოდებაძე, შორენა 

შამანაძე, ნინო 

გაგოშაშვილი, 

რუსუდან თურნავა, 

მირანდა 

ტყეშელაშვილი 

 

V პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

    

ანოტაციები 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 
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# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ირმა რატიანი 

 

დამხმარე 

სახელმძღვანელო _ 

როლან ბარტი “S/Z” 

(რედაქტირებული 

თარგმანი). 

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. Press 

Universitaries de France 

– PUF, 2013 

 

 

 

254 გვ. 

 

 

 

 

 

ანოტაციები 

ირმა რატიანი 

  

დამხმარე სახელმძღვანელო _ როლან ბარტი “S/Z”. რედაქტირებული თარგმანი. ითარგმნა და 

რედაქციო სამუშაო ჩუტარდა როლან ბარტის საეტაპო მნიშვნელობის მქონე ნარკვევს. 

 

 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ირმა რატიანი (ერთ-

ერთი ავტორი) 

შედარებითი 

ლიტერატურის 

კრებული 

თბილისი, “ილიაუნის 

გამომცემლობა” 

ბეჭდვის პროცესშია. 
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ილიაუნი-ს შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტმა დაიწყო ახალი კრებულის გამოცემა, 

რომლის მიზანსაც წარმოადგენს შედარებითი ლიტერატურის მიმართულებით წარმოებული 

კვლევების შედეგების პუბლიკაცია. 

 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირმა რატიანი 

რევოლუცია და 

შემოქმედებითი პროცესი. 

ქართული 

ლიტერატურული 

გამოცდილება // 

ჟ. სჯანი. ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

ლიტერატურის თეორიასა 

და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეო

ბაში 

 

 

იუმორი როგორც 

თავდაცვის მექანიზმი 

საბჭოთა პერიოდის 

ქართულ ლიტერატურაში 

// შედარებითი 

ლიტერატურის კრებული  

 

#14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის  

გამომცემლობა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

ილიაუნის 

G 

გვ. 154-166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იბეჭდება 

(დეკემბრის 

ბოლოს 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Literature and Émigré 

Writers // საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

“ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

Eემიგრანტების 

მწერლობა. Mმე-20 

საუკუნის გამოცდილება” 

მასალები  

  

D 

 

 

 

 

 

დრამატულ ტრაგიკულში 

გამოხატული 

ამაღლებულის 

მშვენიერების სპეციფიკა 

კონკრეტულ მხატვრულ 

ნაწარმოებში // 2013 წლის 

საქართველოს 

ლიტმცოდნეობის 

აკადემიიის კრებული 

 

 

#1 

 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოიცემა). 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

გვ. 194-199 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

თენგიზ 

კიკაჩეიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოლომონ    

ტაბუცაძე 

 

A 

ავტორის მოდალობა 

აგოტა კრისტოფის 

რომანში “საერთო 

რვეული” // 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

“ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

Eემიგრანტების 

მწერლობა. Mმე-20 

საუკუნის გამოცდილება” 

მასალები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტ. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის  

გამომცემლობა  

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

გვ. 109-116 

 

 

ანოტაციები 

ირმა რატიანი 

რევოლუცია და შემოქმედებითი პროცესი. ქართული ლიტერატურული გამოცდილება // 

ჟ. სჯანი. ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობაში. 

 

რევოლუცია და შემოქმედებითი პროცესი. ქართული ლიტერატურული გამოცდილება. ნაშრომში  

განხილულია ბოლშევიკური რევოლუციისა და ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდის 
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ქართული ლიტერატურული პროცესის თავისებურებანი, გამოკვეთილია ცალკეული 

სპეციფიკური მოდელები და ნარატივები. 

 

ირმა რატიანი 

იუმორი როგორც თავდაცვის მექანიზმი საბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში // 

შედარებითი ლიტერატურის კრებული. 

 

იუმორი ქართული ლიტერატურის ძალზე მნიშვნელოვანი ნარატიული ხერხია. მხატვრულ 

ტექსტში მისი ჩართვის ტრადიცია ჯერ კიდევ ქართული ფოლკლორის უძველესი შრეებიდან 

მომდინარეობს და მრავალ საუკუნეს ითვლის. იუმორი უხვად იყო გაბნეული ქართულ არქაულ 

თქმულებებში, ზღაპრებსა და ლეგენდებში, ის აქტიურად დამკვიდრდა მე-20 საუკუნის ქართულ 

მხატვრულ ლიტერატურაშიც, სადაც წარმატებით შეასრულა საბჭოთა პოლიტიკური 

დიქტატისაგან დამცავი მექანიზმის ფუნქცია. 

 

ირმა რატიანი 

   World Literature and Émigré Writers // საერთაშორისო სიმპოზიუმის “ლიტერატურა დევნილობაში. 

Eემიგრანტების მწერლობა. Mმე-20 საუკუნის გამოცდილება” მასალები . 

 

Mმე-20 საუკუნის ლიტერატურული პროცესი ბევრად განსაზღვრა ემიგრანტ მწერლების 

მოღვაწეობამ. როგორი მათი მწერლობა? რა თემები და ნარატივები ჭარბობს? ღა მიმართება აქვთ 

უნივერსალურ ლიტერატურულ კანონთან? სტატია პასუხს სცემს ამ და სხვა მნიშვნელოვან 

შეკითხვებზე. 

 

თენგიზ კიკაჩეიშვილი 

 

დრამატულ ტრაგიკულში გამოხატული ამაღლებულის მშვენიერების სპეციფიკა კონკრეტულ 

მხატვრულ ნაწარმოებში 

 

მხატვრულ სახეში აისახება ხელოვნების ყველა ძირითაDი თავისებურება. ნაშრომის არსი სწორედ 
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ამის დემონსტრირებას ეხება შერჩეული სათაურის ჭრილში, რამეთუ მხატვრული სახე არის 

სინამდვილის შემეცნების ფორმა და ამასთან შემოქმედის სამყაროსთან დამოკიდებულების 

გამოხატულება. 

დასახული ამოცანა ხორციელდება ქართული ხალხური შემოქმედების, გალაკტიონის და 

კონსტანტინე გამსახურდიას ზოგიერთი მხატვრული ნაწარმოების მაგალითზე, რომელშიც 

იდეურ-მხატვრულად თვალსაჩინოდ აშკარავდება გასარჩევად შერჩეული საკითხის 

თაისებურებანი. 

საზოგადოდ, ამაღლებულ საზოგადოებრივ მოვლენათა ობიექტურ ნიშან –თვისებათა ზიაღმტაც 

წარმოდგენებად და ხატ – სურათებად განიცდება, რომლებიც ძალზე ხშირად მშვენიერსა და 

პათეტიკურს უკავშირდება, რომელთა შორის უჩვეულო და უცხო არ არის დრამატულ – 

ტრაგიკული გრძნობები და ემოციები, რაც განსაკუთრებული ზეგავლენის გამომსახველობით 

ხასიათდება. 

 

სოლომონ ტაბუცაძე 

  ავტორის მოდალობა აგოტა კრისტოფის რომანში “საერთო რვეული” // 

მოდალობა ადამიანური ყოფის ასპექტია, რომლის კატეგორიებიც არის შესაძლებლობა, 

სინამდვილე, აუცილებლობა.ტექსტის სამეტყველო ორგანიზაციის შესწავლისას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ტექსტის წარმოქმნისა და მისი აღქმისათვის მნიშვნელოვან ცნებას – ავტორის 

მოდალობას ანუ ავტორის დამოკიდებულებას გამოთქმის, უწყებისა და თავის მხრივ, გამოთქმის 

მიმართ სინამდვილისადმი. აგოტა კროსტოფის რომანი “საერთო რვეული” ამ მიმართებებს 

ენობრივი ქსოვილით, კერძოდ, სტილისტური ასკეტიზმით ავლენს. რომანის ენა, ენობრივი 

ნეიტრელიტეტი თხზულებას უაღრესად აახლოებს რეალობასთან და გმირთა ყოფის სპონტანური, 

უშუალო წარმოჩენის ეფექტსა ქმნის. 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     



 

172 
 

2 

3 

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
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დ) სტატიები 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Reflection of 

the Ethnical Terms 

“Caucasus” and 

“Caucasian” in 

Georgian Literature 

/ Societal Studies 

 

 

 

«Интегративные 

функции 

современной 

компаративистики».  

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების 

კრებული; 

 

«Русско-грузинские 

поэтические связи 

XX века». 

საერთაშორისო 

 

5, #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania, MIkolas 

Romeris University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана,  ЕНУ им. 

Л. Н. Гумилёва 

 

 

 

 

 

 

p. 111-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.26-30 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

სოლომონ 

ტაბუცაძე 

 

 

 

 

კონფერენციის 

მასალების 

კრებული; 

 

Материфлы VI 

международной 

научно-

практической 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарь 

 

 

 

     

стр.3-7 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 11-14 

 

 

 

ანოტაციები 

ირმა რატიანი 

1. – The Reflection of the Ethnical Terms “Caucasus” and “Caucasian” in Georgian Literature.  

წარმოდგენილია ეთნიკური ტერმინების “კავკასია” და “კავკასიელის” გააზრების 

პარადიგმ ქართულ ლიტერატურაში მე-19 საუკუნიდან დღემდე. პროცესი 

შეფასებულია პოლიტიკური და სოციალური დისკურსების კონტექსტში. 

2. – Frontiers of Comparative Studies. ნაშრომში მიმოხილულია შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის შესაძლებლობები და დასმულია კომპარატივისტული 

კვლევების “საზღვრის” პრობლემა. პროცესი განხილულია ანტიკური ეპოქიდან ვიდრე 

დღემდე. 

3. – Грузино-русские литературные взаимосвязи – вчера и сегодня. ნაშრომში განხილულია 

ქართულ – რუსული ლიტერატურული ურთიერთობების პრობლემა, შეფასებულია ის, 
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როგორც თანამედროვე კულტურული სივრცის ერთ – ერთი მწვავე პრობლემა და 

დასახულია შესაძლო დიალოგის მეთოდოლოგიური გზები. 

 

 

სოლომონ ტაბუცაძე 

 

4 .    Материалы VI международной научно-практической конференции 

 

 

ყოველი ეპოქა ავტორობის ახლებურ ტიპს აყალიბებს. ანალიტიკურ რეალიზმში – მწერალი 

ასახავს გმირის იმგვარ სულიერ ძვრებს, რომლებიც, შესაძლოა, არც ჩანდეს სოციალურ 

კავშირებში. აქცენტი გადადის გარემოებებიდან ადამიანის ხასიათზე და ხდება მისი 

ანალიზი. ანალიტიკურ რეალიზმში იზრდება პერსონაჟის ცნობიერებაში შეღწევის 

შესაძლებლობა. იბადება ახალი თხრობითი სიტუაცია, რომელიც გამოწვეულია 

“ყოვლისმცოდნე” ავტორის ძალაუფლების თვითშეზღუდვით. რადგან პერსონაჟს ეძლევა 

ავტონომიური ცნობიერება, მისი თვითმყოფადობის ხარისხი მატულობს. მთხრობელი 

თანდათან ამოერთვება მხატვრული სამყაროდან. სუბიექტის (ავტორის) და ობიექტის 

(გმირის) ურთიერთობა გარდაისახება სუბიექტისა და სუბიექტის ურთიერთობად. აქ 

დაედო სათავე არაკლასიკურ ავტორს, რამაც ლიტერატურის დიალოგიზებულ ბუნებაზე 

დაყრდნობით მხატვრული მოდალობის პოეტიკის ახალ ტენდენციებს მისცა ბიძგი. 

სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა 

 

ირმა რატიანი – მე - 7 საერთაშორისო სიმპოზიუმის _ “ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები” “ლიტერატურა დევნილობაში. Eემიგრანტების მწერლობა. Mმე-

20 საუკუნის გამოცდილება”; თბილისი; 2013 წ. ჩატარების ადგილი _ შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; მოხსენების სათაური _ მსოფლიო ლიტერატურა 

და ემიგრანტების მწერლობა;  

 

 

თენგიზ კიკაჩეიშვილი _ საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის სემინარი; 

ჩატარების ადგილი _ თბილისი; 2013 წელი; მოხსენების სათაური _ დრამატულ – 
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ტრაგიკულში ამაღლებულის მშვენიერების სპეციფიკა კონკრეტულ ლიტერატურულ 

ნაწარმოებში; 

სოლომონ ტაბუცაძე _ მე - 7 საერთაშორისო სიმპოზიუმის _ “ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები” “ლიტერატურა დევნილობაში. Eემიგრანტების მწერლობა. Mმე-

20 საუკუნის გამოცდილება”; თბილისი; 2013 წ. ჩატარების ადგილი _ შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; მოხსენების სათაური _ ავტორის მოდალობა აგოტა 

კრისტოფის რომანში “საერთო რვეული”; 

 

მოხსენების ანოტაცია 

მოდალობა ადამიანური ყოფის ასპექტია, რომლის კატეგორიებიც არის შესაძლებლობა, 

სინამდვილე, აუცილებლობა.ტექსტის სამეტყველო ორგანიზაციის შესწავლისას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ტექსტის წარმოქმნისა და მისი აღქმისათვის მნიშვნელოვან ცნებას – 

ავტორის მოდალობას ანუ ავტორის დამოკიდებულებას გამოთქმის, უწყებისა და თავის 

მხრივ, გამოთქმის მიმართ სინამდვილისადმი. აგოტა კროსტოფის რომანი “საერთო 

რვეული” ამ მიმართებებს ენობრივი ქსოვილით, კერძოდ, სტილისტური ასკეტიზმით 

ავლენს. რომანის ენა, ენობრივი ნეიტრელიტეტი თხზულებას უაღრესად აახლოებს 

რეალობასთან და გმირთა ყოფის სპონტანური, უშუალო წარმოჩენის ეფექტსა ქმნის.  

მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ავტორი რეალიზმის ეპოქაში. 

ჩატარების ადგილი ქ. კრასნოდარი, 2013 წელი; მოხსენების სათაური – ავტორი რეალიზმის 

ეპოქაში;  

 

მოხსენების ანოტაცია 

ყოველი ეპოქა ავტორობის ახლებურ ტიპს აყალიბებს. ანალიტიკურ რეალიზმში _ მწერალი 

ასახავს გმირის იმგვარ სულიერ ძვრებს, რომლებიც, შესაძლოა, არც ჩანდეს სოციალურ 

კავშირებში. აქცენტი გადადის გარემოებებიდან ადამიანის ხასიათზე და ხდება მისი 

ანალიზი. ანალიტიკურ რეალიზმში იზრდება პერსონაჟის ცნობიერებაში შეღწევის 

შესაძლებლობა. იბადება ახალი თხრობითი სიტუაცია, რომელიც გამოწვეულია 

“ყოვლისმცოდნე” ავტორის ძალაუფლების თვითშეზღუდვით. რადგან პერსონაჟს ეძლევა 

ავტონომიური ცნობიერება, მისი თვითმყოფადობის ხარისხი მატულობს. მთხრობელი 

თანდათან ამოირთვება მხატვრული სამყაროდან. სუბიექტისა (ავტორის) და ობიექტის 

(გმირის) ურთიერთობა გარდაისახება სუბიექტისა და სუბიექტის ურთიერთობად. აქ დაედო 

სათავე არაკლასიკურ ავტორს, რამაც ლიტერატურის დიალოგიზებულ ბუნებაზე 

დაყრდნობით მხატვრული მოდალობის პოეტიკის ახალ ტენდენციებს მისცა ბიძგი. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

კულტურის კვლევების სააწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება კულტურის კვლევების ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი პროფესორი ნინო ჩიქოვანი 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 

ნინო ჩიქოვანი, პროფესორი 

ქეთევან კაკიტელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

ივანე წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი 

მაია ქვრივიშვილი, ასისტენტ პროფესორი  

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

„იდენტობის 

ნარატივები მე-20 

საუკუნის დასაწყისის 

საქართველოში: 

მრავლეთნიკური 

ქართველი ერის 

სათავეებთან“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ნინო ჩიქოვანი ქეთევან 

კაკიტელაშვილი, 

ივანე წერეთელი,  

მაია ქვრივიშვილი,  

ირაკლი ჩხაიძე, 

დავით მაცაბერიძე 

2  „ებრაული იდენტობა 

საქართველოში 

გლობალიზაციის 

გარიჟრაჟზე“ 

ფოლკსვაგენის 

ფონდი 

ელიზაბეთ 

ჰოლენდერი, 

პროფესორი (მაინის 

ფრანკფურტის 

გოეთეს 

უნვერსიტეტი, 

გერმანია) 

ნინო ჩიქოვანი, 

ქეთევან 

კაკიტელაშვილი,  

ირაკლი ჩხაიძე 

 

3 „მულტიკულტურულ

ი განათლებისა და 

კულტურული 

მრავალფეროვნების 

TEMPUS 

 

რონდა სოფერი, 

პროფესორი (გორდონ 

კოლეჯი, ხაიფა, 

ისარელი) 

ნინო ჩიქოვანი, 

ქეთევან 

კაკიტელაშვილი 
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სატრენინგო 

კურიკულუმის 

რეფორმის 

საერთაშორისო 

მოდელის შემუშავება“ 

 

4 „საისტორიო 

განათლება და 

ქართულ-ოსური 

ურთიერთობები“  

 

COBERM (joint EU-

UNDP initiative) 

 

ფილიპ გამაგელიანი, 

შერიგების 

საერთაშორისო 

ცენტრის მკვლევარი 

(ბოსტონი, აშშ) 

ნინო ჩიქოვანი, 

ქეთევან 

კაკიტელაშვილი 

5 „იდენტობის 

ჩამოყალიბების 

მექანიზმები და მისი 

ვარიანტები: "უცხო" 

და "ავტოქტონი" 

სუბსაჰარულ, 

ჩრდილოაფრიკულ და 

აღმოსავლეთ ევროპის 

ფრანკოფონურ 

საზოგადოებებში" 

 

ფრანკოფონური 

საუნივერსიტეტო 

სააგენტო (AUF) 

 

ეკატერინა ლუნგი, 

პროფესორი 

(ბუქარესტის 

უნივერსიტეტი, 

რუმინეთი)  

კულტურის კვლევათა 

ინსტიტუტი 

6 დამოუკიდებელი 

საქართველოს 

მშენებლობა: 

საჯარო 

დისკურსის 

დინამიკა XX 

საუკუნის 90–იანი 

წლებში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ივანე წერეთელი ივანე წერეთელი 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 
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ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ნინო ჩიქოვანი The De-

Sovietisation and 

Nationalisation of 

History in Post-

Soviet Georgia 

Myths and 

Conflicts in the 

South Caucasus. 

Volume 1. 

Instrumentalisation 

of Historical 

Narratives 

London, 

International 

Alert,  

72-91 

2 ნინო ჩიქოვანი The Georgian 

Historical 

Narrative: From 

pre-Soviet to post-

Soviet Nationalism 

Dynamics of 

Asymmetric 

Conflict: Pathways 

toward terrorism 

and genocide. 

Vol.5, No 2, 2012 

Routledge, Tylor 

& Francis 

107-115 

3 ნინო ჩიქოვანი The Images of Self 

and Neighbors in 

Georgian History 

Textbooks: 

Representation of 

the Events of the 

Beginning of the 

20th Century in 

the Post-Soviet 

Period 

The South 

Caucasus and 

Turkey: History 

Lessons of the 20th 

Century 

Heinrich Böll 

Foundation South 

Caucasus 

65-93 

4 ივანე 

წერეთელი 

საჯარო 

დისკურსის 

დინამიკა და 

კოლექტიური 

მეხსიერების 

ტრანსფორმაცია 

პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში 

ეთნიკურობადა 

ძალუფლება: 

კოლექტიური 

მეხსიერება და 

იდენტობის 

კონსტრუირების 

ტექნოლოგიები. 

XII  

საერთაშორისო 

გამომცემლობა 

„ვებერი“, 

სევასტოპოლი, 

უკრაინა. 

299-301 
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სემინარი 

მასალები 

ანოტაციები 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ნინო ჩიქოვანი ტოლერანტობის 

მშენებლობის 

პრობლემისათვის: „ჩვენ“ და 

„სხვები“ ისტორიის 

სახელმძღვანელოებში 

(საქართველოს მაგალითი 

კავკასიოლოგთა მე-3 

საერთაშორისო კონგრესი, 23-

26 ოქტომბერი, 2013, 

თბილისი 

 ივანე წერეთელი სატიტულო ნაციისა და 

ეთნიკური უმცირესობების 

ურთიერთდამოკიდებულების 

საკითხი საქართველოში XIX-

XX საუკუნეების მიჯნაზე 

(პრესის მასალების 

მიხედვით) 

 

კავკასიოლოგთა მე-3 

საერთაშორისო კონგრესი, 23-

26 ოქტომბერი, 2013, 

თბილისი 

 ქეთევან კაკიტელაშვილი ”დამოკიდებულება 

ქართველი მუსლიმების 

მიმართ: ტოლერანტობის 

დეფიციტსა და იდენტობის 

ძიებას შორის” 

კავკასიოლოგთა მე-3 

საერთაშორისო კონგრესი, 23-

26 ოქტომბერი, 2013, 

თბილისი 
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2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ნინო ჩიქოვანი, ქეთევან 

კაკიტელაშვილი 

მერყევი მეხსიერება: „უფროსი 

ძმისა“ და „აგრესორის“ 

ცვლადი იმიჯი“ 

კულტურისა და კულტურის 

კვლევების ბალკანეთის 

ქსელის პირველი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „კულტურული 

მეხსიერება“, სკოპიე, 

მაკედონია, 4-9 სექტემბერი, 

2013 

2 ივანე წერეთელი საჯარო დისკურსის დინამიკა 

და კოლექტიური მეხსიერების 

ტრანსფორმაცია 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

ეთნიკურობა და ძალუფლება: 

კოლექტიური მეხსიერება და 

იდენტობის კონსტრუირების 

ტექნოლოგიები. XII  

საერთაშორისო სემინარი, 20-

25 მაისი, 2013 წელი, იალტა, 

უკრაინა, 

 

3 მაია ქვრივიშვილი იდენტობის სტრუქტურების 

კონსტრუქცია საქართველოში 

- ტრანზიციის პერიოდი 

 

მუჰამედ V სუისსის 

უნივერსიტეტიმრგვალი 

მაგიდა. 17-21 თებერვალი 

2013, რაბათი, მაროკო 

 

თარიღი: 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, 

განყოფილება, ლაბორატორია) დასახელება.  

 

თსუ მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. . . . . . .  

 

პროფესორი ლევან გორდეზიანი 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. . . . . .  

 

ლევან გორდეზიანი (პროფესორი), თ. თოდუა  (პროფესორი), მ. მშვილდაძე 

(ასოცირებული პროფესორი); მ. პაპაშვილი ( პროფესორი), თ. წითლანაძე (ასოცირებული 

პროფესორი), თ. ქარჩავა (ასისტენტ-პროფესორი); თეიმურაზ პაპასქირი (პროფესორი), მერაბ 

კალანდაძე (ასოცირებული პროფესორი), ლეილა ხუბაშვილი (ასოცირებული პროფესორი), 

ფატიმა შეყლაშვილი (ასოცირებული პროფესორი), ზაალ გოგენია (ასისტენტ-პროფესორი), 

თამარ ანთაძე (ასისტენტ-პროფესორი)  

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

 

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

”საქართველო და 

ჯვაროსნული 

აღმოსავლეთი ჟაკ დე 

ვიტრის ცნობების 

მიხედვით“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ანდრო გოგოლაძე თეა წითლანაძე, 

თეა ქარჩავა, 

ნიკოლოზ სილაგაძე 
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დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

გრანტი ”საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით“ 

პირველი საანგარიშო ეტაპის შედეგები: 

 

საქართველო-ჯვაროსნების ურთიერთობების საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში მუდმივად 

აქტუალურ თემათა რიცხვს მიეკუთვნება. საკუთრივ, ჯვაროსნული ლაშქრობების პერიოდში 

საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხს წმინდა მიწაზე მყოფი ევროპელებისათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. XII-XIII  საუკუნის ქართული სახელმწიფო მაშინდელ 

აღმოსავლეთში ძლიერ სამხედრო ორგანიზმს წარმოადგენდა. მუსლიმთა წინააღმდეგ დავით IV 

აღმაშენებლისა და მისი მემკვიდრეების მიერ წარმატებით ჩატარებულმა სამხედრო კამპანიებმა,  

ევროპელთა ინტერესი საქართველოს მიმართ კიდევ უფრო გააძლიერა. XIII საუკუნეში ამ 

ურთიერთობებმა მეტად ინტენსიური ხასიათი მიიღო. იერუსალიმის დაკარგვამ ჯვაროსნები და 

ევროპის მმართველი წრეები ახალი რეალობის წინაშე დააყენა. III და IV ჯვაროსნული 

ლაშქრობით წმინდა ქალაქი ქრისტიანებს ვერ დაიუბრუნეს. ახლა  რომის პაპებმა მოკავშირეების 

ძიება  აღმოსავლეთის ქრისტიანულ სამყაროში დაიწყეს. მათ იმედის თვალი მიაპყრეს 

საქართველოს სამეფოს, რომელსაც მაშინდელ ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში  დიდი 

ავტორიტეტი ჰქონდა.   ამის უტყუარი ფაქტია ჯვაროსნების მონაწილეობა დიდგორიის ომში, 

დავითის ჯვრის ისტორია, იერუსალიმის მონასტრის აღაპებში ჯვაროსანთა მოსახსენიებლები, 

ლაშა-გიორგისა და რუსუდანის სურვილი, მონაწილეობა მიეღოთ ქართველებს მეხუთე და 

მეექვსე ჯვაროსნულ ლაშქრობებში. ამ ურთიერთობების შესახებ საყურადღებო  ცნობებს შეიცავს  

ეპისტოლარული მემკვიდრეობაც.   მოცემული პროექტი წარმოადგენს ჩემი და ჩემი კოლეგების 

მიერ  წარმოებული კვლევის ნაწილს, რომელიც საქართველოსა და ჯვაროსნული აღმოსავლეთის 

ურთიერთობებს ეხება. ამ საკითხის გამოწვლილვით შესასწავლად    განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ჟაკ დე ვიტრის  ცნობები. კერძოდ, მისი წერილები, რომელებიც მეხუთე 

ჯვაროსნულ ლაშქრობას ეხებიან. 

 

    ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით, მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის პერიოდის 

ეპისტოლარული მემკვიდრეობის საკითხების შესწავლა პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს. 

მართალია, მე-13 საუკუნეში საქართველო-ჯვაროსნების ურთიერთობების შესახებ ევროპულ 

წყაროებში  რიგი ინფორმაციები გვხვდება, მაგრამ მათში დე ვიტრის ეპისტოლარულ 

მემკვიდრეობას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ეს იმიტომ, რომ იგი   საკმაოდ 

საყურადღებო ინფორმაციებს შეიცავს ამ ეპოქის საქართველოს ისტორიის შესასწავლად.   გარდა 

ამ ურთიერთობებზე არსებული პირდაპირი ცნობებისა, დე ვიტრის წყარო, რომელიც ეხება იოანე 

პრესვიტერის ლეგენდის რეინკარაციას, მასში   შეიძლება  ქართველთა ჯვაროსნულ ლაშქრობებში 
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სამზადისის შესახებ ალეგორიული სიუჟეტები დავინახოთ.  ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს თუ რა 

სასიცოცხლო მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ევროპელები ქართველთა მონაწილეობას  ამ ომებში. 

აუცილებელია ითქვას, რომ მიუხედავად უდიდესი ინტერესისა, რომელსაც იწვევდა და იწვევს 

ისტორიკოსებში ჟაკ დე ვიტრის ნაშრომები და წერილები, მაინც არის საკითხები, რომელთა 

შემდგომი დამუშავება და გააზრება საკვანძო ამოცანას წარმოადგენს. 

         პირველი ეტაპის შედეგად დასრულდა ჟაკ დე ვიტრის წერილების კომენტირება; ამის 

საფუძველზე დამუშავდა ჯვაროსანთა კონტროლის ქვეშ არსებული ქალაქების 

სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული და ყოფითი საკითხები. ნაშრომის მიზნიდან 

გამომდინარე, აღნიშნული წყაროს საფუძველზე ზოგად ისტორიოგრაფიულ კონტექსტში 

შედარებულია და განზოგარებული  დასავლური და აღმოსავლური ქალაქი. ეს 

უკანასკნელი ძალზე მნიშვნელოვანი სოციალური ფენომენია, რომელიც კარგად 

წარმოაჩენს ამა თუ იმ საზოგადოების ბუნებას. ამის მიხედვით პრობლემის, ე.ი. 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ოპოზიციის წარმოჩენით, საკითხის შესწავლას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად, მომზადებულია საკონფერენციო თეზისი 

„აღმოსავლური და დასავლური ქალაქი ჟაკ დე ვიტრის თხზულებების მიხედვით“. 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 
„საქართველო და 

ჯვაროსნების 

ურთიერთობები ჟაკ 

დე ვიტრის 

ეპისტოლარულ 

მემკვიდრეობაში“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ. წითლანაძე 

ახალგაზრდა 

მეცნიერთა უცხოეთში 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

სტაჟირებისათვის 

სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტი 

3 „საქართველო შუა 

საუკუნეების 

ევროპულ სამყაროში“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ზ. გამეზარდაშვილი მ.პაპაშვილი 

ბ.ჯავახია 

 

გრანტი „საქართველო და ჯვაროსნების ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის ეპისტოლარულ 

მემკვიდრეობაში“ 

ჩვენი კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ჟაკ დე ვიტრის ეპისტოლარული 

მემკვიდრეობის ქართულ ენაზე თარგმნა და მასში მოცემული ინფორმაციის სანდოობის 



 

194 
 

დადგენა. ამ წყაროს დამუშავებამ საშუალება მოგვცა სიღრმისეულად შეგვესწავლა XIII 

საუკუნის პირველი ნახევარის საქართველოს ურთიერთობები ჯვაროსნებთან, რომის პაპის 

კურიასთან და მის დიპლომატიურ მისიებთან. მემატიანის ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაში 

მოცემული ინფორმაციები დამატებით და, უმრავლეს შემთხვევაში, ახალ ცნობებს შეიცავს  

იერუსალიმში არსებული ქართული კოლონიის შესახებ. ეს ფასეული წყარო ქართველი 

მკვლევრებისათვის დღემდე ცნობილი იყო მხოლოდ საქართველოს შესახებ ცალკე 

არასრული ამონარიდების სახით და დედნისეული სრული ვარიანტი საერთოდ უცნობი იყო 

(რაც ბუნებრივი იყო, რადგანაც საბჭოთა ეპოქაში მათ უცხოეთში კვლევის ჩატარების 

საშუალება პრაქტიკულად არ ჰქონდათ). მოცემულ წყაროს ახალი რეალიები შეაქვს 

საქართველო-ჯვაროსნების პოლიტიკური, დიპლომატიური და რელიგიური 

ურთიერთობების სფეროში.  საკვლევი თემის ირგვლივ ჩვენ უახლესი სამეცნიერო 

ლიტერატურა და დამატებითი წყაროები მოვიძიეთ  საფრანგეთის, კერძოდ, პარიზის 

ბიბლიოთეკებში: საფრანგეთის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში, CREE-ს ბიბლიოთეკა და სხვ. 

ამან საშუალება მოგვცა გვემუშავა ფრანგ კოლეგებთან და სპეციალისტებთან, რამაც 

დასმული პრობლემის გადაწყვეტაში დიდად შემიწყო ხელი. ამასთან ერთად,   აღნიშნულმა 

სტაჟირებამ  ასევე მომცა საშუალება მომეძია და გავცნობოდი ჩემთვის საინტერესო სფეროში 

არსებულ უახლეს სამეცნიერო ლიტერატურას. პროქტის შედეგად მთლიანად თარგმნილია 

ჟაკ დე ვიტრის შვიდივე წერილი და მიმდინარეობს მათი  წყაროთმცოდნეობითი 

დამუშავება. 

 

 

გრანტი  „საქართველო შუა საუკუნეების ევროპულ სამყაროში“ პირველი საანგარიშო ეტაპის 

შედეგები: 

 გრანტის ფარგლებში სამუშაოს დასრულების შემდეგ, როგორც ქართველი, ასევე 

უცხოელი მეცნიერ-მკვლევრები და დაინტერესებული პირები მიიღებენ საფუძვლიან 

გამოკვლევას XIII-XVIII  საუკუნეების საქართველოს ევროპულ სამყაროსთან რელიგიური, 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, დიპლომატიური და კულტურული ურთიერთობის შესახებ. ამ 

საკითხთა მრავალი ასპექტი ახლებურად იქნება გააზრებული და განზოგადდება ქართულ-

ევროპული იდენტობის ის მახასიათებლები, რომლებზეც დაყრდნობით შეიძლება 

ვიმსჯელოთ მაშინდელი საქართველოს ევროპული ფასეულობებისადმი მისწრაფებებზე. 

ასევე პირველად გამოვლინდება, რომ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია 

კათოლიკობაში განსხვავებული სახის მისაღებ ორგანიზმს ხედავდა საქართველოში და 

პაპობის ეგიდით დასავლეთთან დაახლოების შესაძლებლობებს არ კარგავდა. საკუთრივ 

კათოლიკობას საქართველოში სრულიად მისაღები პოლიტიკური და რელიგიური ნიადაგი 

ჰქონდა. ეს ორმხრივი პროცესი საფუძველს აცლიდა რელიგიურ ნიადაგზე რაიმე სახის 

დაპირისპირებას, რადგან ორივე მხრიდან განსხვავებების წინ წამოწევა ან გაზვიადება არ 
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ხდებოდა. უფრო მეტიც, საქართველოში კათოლიკე მისიონერების შემოსვლა არც ერთ მეფესა 

და სასულიერო იერარქს სანანებელი არ გახდომია, რადგან ისინი ქართულ 

მართლმადიდებელ ეკლესიას არ დაპირისპირებიან. ასეთი  განზოგადების  საშუალებას 

გვაძლევს ვატიკანის არქივიდან ის უამრავი მასალა იტალიურ, ლათინურ და ფრანგულ 

ენებზე, რომლებიც ჩვენს ხელთაა და პირველად შემოვა ამ ნაშრომის სახით მეცნიერულ 

მიმოქცევაში ქართულ ისტორიოგრაფიაში. 

     პირველ საანგარიშო ეტაპზე იტალიური და ლათინური ენებიდან ამოკითხული და 

გაშიფრული იქნა   31 წერილი (2 გვერდამდე) და  8 ვრცელი (10 დან 18 გვერდებამდე) 

რელაცია. დადგინდა  4 რელაციის ავტორის ვინაობა (ჯერჯერობით ვერ დადგინდა 4) და 

ითარგმნა ქართულ ენაზე 4-ვე ვრცელი რელაცია. აქედან დღემდე ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში  უცნობი 7 დოკუმენტი გამოქვეყნდა ( სტუ, „ევროპული კვლევები“ 

(დამატება, თბ., 2013, გვ.7-29).  თარგმნილი და გამოქვეყნებული წყაროები შედარებულია 

სხვა პარალელურ წყაროებთან, დადგენილია მათი ავთენტურობა, დაზუსტებულია 

ისტორიულ პირთა ვინაობა, წერილის ადრესატების სასულიერო თანამდებობები რომში, 

რელაციების საქართველოდან გაგზავნის ადგილი და  გარემოებები, წერილში დამახინჯებით 

დასახელებულ ქართველ პირთა სავარაუდო კავშირები კათოლიკე მისინერებთან 

საქართველოში. ამ წყაროებში, რომელიც XV-XVII საუკუნეებს შეიცავს ასახულია 

საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება, საგარეო პოლიტიკა და კათოლიკე 

მისიონერთა მდგომარეობა, მათი ფინანსური სირთულეები და ადგილობრივ სასულიერო 

პირებთან ურთიერთობები. 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლ. გორდეზიანი წინასიტყვაობა 

წიგნისა: მ.წერეთელი, 

კელიშინის სტელა 

თსუ, თბილისი  

2 ლ. გორდეზიანი თუკიდიდე. ისტორია. 

ადაპტირებული 

თარგმანი. მსოფლიო 

ლიტერატურის 

ბიბლიოთეკა 7. 

თბილისი, ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

 

3 ლ.ხუბაშვილი რომის პონტიფექსები 

და მათი ეპოქა. ტ. I.  

I-XII საუკუნეები. 

თბ., გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, 2013 

870 გვ. 

ანოტაცია წიგნის რომის პონტიფექსები და მათი ეპოქა. ტ. I.  

I-XII საუკუნეები 

მონოგრაფიაში შესწავლილია და გაანალიზებულია მსოფლიო ისტორიის უბადლო 

მოვლენა – პაპობა, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია და ეპოქა, რომელშიც მათ მოუხდათ ცხოვრება 

და მოღვაწეობა. რომის პონტიფექსებმა  თავიანთი არსებობის თითქმის ორი ათასწლეულის 

მანძილზე უდიდესი როლი შეასრულეს პოლიტიკის, დიპლომატიისა და ცივილიზაციის 

ისტორიაში და დღესაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ საერთაშორისო, პოლიტიკურ და 

კულტურულ პროცესებში.  მონოგრაფიაზე მუშაობისას შევეცადე წარმომედგინა ქრისტიანობის 

წარმოშობისა და ევოლუციის პროცესები, რომლებმაც თავის მხრივ, განაპირობეს რომის 

ეკლესიის პრიმატი.  

პაპობის სრულყოფილი ისტორიის შესახებ მსჯელობა შესაძლებელია მხოლოდ 

საეპისკოპოსო ეკლესიისა და ეპისკოპოსთა წარმოშობის დროიდან. სწორედ ამიტომ ნაშრომში, 

რომელიც ორ ტომად გამოიცემა, ნაჩვენები იქნება პაპობის ფორმირების, აღზევებისა და 

კრიზისის პერიოდები, ვატიკანის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების პროცესები და  მისი ადგილი და 
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როლი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებსა და მსოფლიო პოლიტიკაში.  

 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

თეიმურაზ 

პაპასქირი 

ევროპისა და 

ამერიკის ქვეყნების 

უახლესი ისტორია. 

1914-1945. ნაკვეთი I. 

მესამე 

შესწორებული 

გამოცემა 

თბ., გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, 2013 

350 გვ. 

ანოტაციები 

წარმოდგენილი წიგნი არის ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორიის 

დამხმარე სახელმძღვანელოს მესამე, შესწორებული გამოცემა. მას საფუძვლად უდევს ავტორის 

მიერ ბოლო 15 წლის განმავლობაში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ივანე ჯა-

ვახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აგრეთვე ვისკონსინის უნი-

ვერსიტეტში–ოკლერი (აშშ) 2005-2006 წლებში წაკითხული სალექციო კურსები. წიგნში 

გადმოცემულია ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების და ამერიკის შეერთებული შტატების ის-

ტორია (უპირატესად პოლიტიკური) 1914-1945 წლებში; ცალკე გაშუქებულია პირველი და 

მეორე მსოფლიო ომების სამხედრო ისტორია, აგრეთვე მოცემული პერიოდის საერთაშორისო 

ურთიერთობები. 

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტების „ისტორიის“, „საერთაშო-

რისო ურთიერთობების“, „პოლიტოლოგიისა“ და „პოლიტიკური ჟურნალისტიკის“ სპეცი-

ალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

 

2 მ. პაპაშვილი, 

თ. წითლანაძე, 

გვიანი შუა 

საუკუნეების და 

ადრეული ახალი 

მომზადებული

ა გამოსაცემად 

დაახლ: 400 გვ 
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თ, ქარცავა, გ. 

კუტალია, ნ. 

სილაგაძე 

პერიოდის 

ისტორიის 

სახელმძღვანელო

ს მეორე ტომი 

(გადაცემული 

აქვს 

რეცენზენტს) 

     

 

გვიანი შუა საუკუნეების და ადრეული ახალი პერიოდის ისტორიის სახელმძღვანელოს მეორე 

ტომის ანოტაცია: 

 

    წინამდებარე სახელმძღვანელო მოიცავს XVI საუკუნის, ადრეული ახალი დროის, 

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ისტორიას. მასში უპირველესად გადმოცემულია ის 

პოლიტიკური, სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული ცვლილებები, რომელიც ხდებოდა 

ამ მონაკვეთში.  ამ საუკუნის მანძილზე ფეოდალიზმის  წიაღში ჩაისახა და ჩამოყალიბდა 

ადრეკაპიტალისტური წარმოება, თუმცა ევროპის ქვეყნებში ეს პროცესი არაერთგვაროვნად 

მიმდინარეობდა. მიუხედავად ამისა, კომუნიკაციის ახალი ქსელების გაჩენა, პროგრესი 

ვაჭრობაში ხელს უწყობდა საშინაო და საერთოევროპული ბაზრების ჩამოყალიბებას. დიდ 

გეოგრაფიულ აღმოჩენებს გლობალური პოლიტიკური ცვლილებები მოჰყვა. მან საფუძველი 

ჩაუყარა მსოფლიო ბაზრის შექმნას. მსოფლმხედველობრივი ცვლილებების გვერდით, 

რომელიც დაკავშირებული იყო ჰუმანიზმის გავრცელებასთან, რეფორმაციის მსვლელობის 

დროს კათოლიკური დოგმატების ახლებურ გააზრებასთან, საზოგადოებრივი აზრის 

თანდათანობით სეკულარიზაციასთან, მიმდინარეობდა სახალხო ღვთისმოსაობის  

გაძლიერება. 

     XV-XVI საუკუნეების მიჯნაზე დასავლეთ ევროპის ქვეყნები პოლიტიკური განვითარების 

ახალ ფაზაში შევიდნენ. მათთვის დამახასიათებელია ცენტრალისტური ტენდენციების 

გაძლიერება. ამ დროს საფრანგეთის, ინგლისისა და ესპანეთის მიწების “შეკრება” 

დასრულდა. იმ რეგიონებში, სადაც მსხვილი ცენრტალიზებული სახელმწიფოების (იტალია, 

გერმანია) ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდა, ასევე შეინიშნება პოლიტიკური ცენტრის გარშემო 

მიწების კონსოლიდაცია. 

          ტერიტორიულ გაერთიანებასთან ერთად მიმდინარეობდა პოლიტიკური 

ცენტრალიზაცია და თვისობრივად ახალი ტიპის სახელმწიფო ხელისუფლება ჩამოყალიბდა, 

რომლისთვისაც არაა დამახასიათებელი შუა საუკუნეების წოდებრივი მონარქია. სამეფო 

ხელისუფლებამ ფეოდალი მაგნატების უკანასკნელი წინააღმდეგობები ჩაახშო და იმდენად 

გაძლერდა, რომ რიგ შემთხვევაში უარს ამბობდა წოდებრივ-წარმომადგენლობითო ორგანო 

მოეწვია, რომელმაც ყოფილი პოლიტიკური მნიშვნელობა დაკარგა.   XVI საუკუნე - 



 

199 
 

ნაციონალური სახელმწიფოების აღმავლობის დროა. მას საფუძველი შეუქმნა ინტენსიურმა 

ეკონომიკურმა განვითარებამ, საშინაო ბაზრის ჩამოყალიბებამ და აბსოლუტიზმის 

ცენტრალიზებულმა პოლიტიკამ. ევროპის ქვეყნებში საკუთარ ტერიტორიაზე დასახლებულ 

ხალხებს  შორის განსხვავებების წაიშალა მიმდინარეობდა; მოხდა დიალექტების უნიფიკაცია 

და ერთიანი ეროვნული ენების ჩამოყალიბება; შეიქმნა თვითმყოფადი კულტურა და 

ჩამოყალიბდა ნაციონალური თვითშეგნება. XVI საუკუნის ევროპა რომაულ-კათოლიკური 

ეკლესიის რეფორმის ძლიერმა მოძრაობამ მოიცვა, რომელიც რეფორმაციის სახელითაა 

ცნობილი. 1517 წელს მარტინ ლუთერის პროტესტანტულმა რეფორმაციამ   კათოლიკური 

ეკლესიის გვერდით სათავე დაედო სხვა ახალ ქრისტიანულ ეკლესიებს: ლუთერანული, 

ანგლიკანური, კალვინისტური, ცვინგლიანური და სხვა პროტესტანტულ აღმსარებლობებს. 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მ. პაპაშვილი წყაროების თარგმანი:  

 1.ანტიოქიის 

პატრიარქის წერილი 

კარდინალ 

კრებ.: „ევროპული 

კვლევები“ 

(დამატება), 

საგამომცემლო სახლი 

2013  

12-

13.            



 

200 
 

ბანდინისადმი 1628 

წლის 11 მარტი 

(იტალიურიდან); 

 

 

 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“,  

 

 

 

2 მ. პაპაშვილი სიმონ I-ის პოეტურ-

მუსიკალური 

გატაცებებისა და სხვა 

პიროვნული 

თვისებების შესახებ 

სალიტერატურო-

სამეცნიერო ჟურნალი 

_“პარალელი“ 

თბილისი, 

საგამომცემლო 

სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

, გვ.245-252. 

3 მ. პაპაშვილი ლუი XIV-ის - „მეფე 

მზის“ სიმბოლოს 

გაგება ვახტანგ VI-ის 

დიპლომატიაში 

კრებ.: „ევროპული 

კვლევები“ 

თბილისი, 

საგამომცემლო 

სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

 გვ.238-248. 

4 მ. პაპაშვილი ქართული 

მართლმადიდებელი 

ეკლესიის 

ტოლერანტობა 

კათოლიკობის 

მიმართ (XIII-

XVსაუკუნეები)  

კრებ.: „ეთნიკური და 

რელიგიურ-

კონფესიური 

ურთიერთობები 

საქართველოში: 

ისტორია და 

თანამედროვეობა 

“ თსუ 

გამომცემლობა, 

გვ.100-106. 

5 მ. პაპაშვილი 2.ბერნარდო მარია 

ნეაპოლელის წერილი 

რომში ერთ-ერთი 

სასულიერო 

პირისადმი 

(იტალიურიდან) 

კრებ.: „ევროპული 

კვლევები“ 

(დამატება),  

საგამომცემლო 

სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

 21-22. 

6 მ. პაპაშვილი პაპი კლემენტე XI-ის 

1714 წლის 20 

ივლისის წერილი 

ლუი XIV-სადმი 

კრებ.: „ევროპული 

კვლევები“ 

(დამატება), 

საგამომცემლო 

სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“,  

 23-26. 
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საქართველოში 

ფრანგი მისიონერების 

გაგზავნის შესახებ 

(ლათინურიდან) 

7. ლ.გორდეზიანი ლუდი თუ ღვინო? 

(რეზიუმე ინგლისურ 

ენაზე). 

კავკასიურ-

ახლოაღმოსავლური 

კრებული XV 

თბილისი, 

ლოგოსი, 

83-85. 

8.  მ. მშვილდაძე ადრექრისტიანული 

სტელა ბიჭვინთის 

სამაროვნიდან. Early 

Christian Stella from 

Bichvinta Tomb. 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

მიძღვნილი 

საქართველოს 

კათოლიკოს-

პატრიარქის, მცხეთა-

თბილისის 

მთავარეპისკოპოსის, 

ბიჭვინთისა და ცხუმ-

აფხაზეთის 

მთავარეპისკოპოსის, 

უწმინდესისა და 

უნეტერესის ილია II-

ის აღსაყდრების 35, 

დაბადების 80 

წლისთავს. გული 

ბრძენი გონიერი 

(დაიბეჭდა ორ ენაზე: 

ქართული, 

ინგლისური). 

 

თბილისი 2013 გვ. 88-98. 

9.  მ. მშვილდაძე აღმოსავლეთ 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე ახ. წ. 

I-IV სს. 

ადრექრისტიანული 

თემების არსებობის 

შესწავლის 

კულტურის 

ისტორიისა და 

თეორიის საკითხები 

XXVII. 

თბილისი 2013, 

 

 101-110. 
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საკითხისათვის 

10 მ. მშვილდაძე დასავლეთ 

საქართველოს 

შავიზღვისპირეთის 

ქალაქების 

მოსახლეობის 

რელიგიური 

კუთვნილების 

საკითხისათვის ახ. წ. 

I-IV სს. (გლიპტიკური 

მასალის მიხედვით) 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მოამბე, II. 

თბილისი 2013   

11 მ. მშვილდაძე საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია ჩვენი 

სულიერების 

ბალავარი 

პოლიტიკა და 

რელიგიური 

ორიენტაციის 

საკითხი 

 ქართლში (III –IV 

საუკუნეების მიჯნა) 

 

Mმომხსენებელი, 

წამყვანი 

ბათუმი 

12 მ. მშვილდაძე ბიზანტიოლოგთა 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

 

ბიზანტის იმპერიისა 

და სავლეთ 

საქართველოს 

შავიზღვისპირეთის 

ისტორიის შესწავლის 

საკითხისათვის IV-VI 

სს. 

მომხსენებელი თბილისი-

ბათუმი 

                             

13 თ. წითლანაძე, თ. 

ქარჩავა, 

ნ.სილაგაძე, ა. 

გოგოლაძე 

შალვა ნუცუბიძის 125 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

აღმოსავლეთისა და 

დასავლეთის 

ქალაქები ჯვაროსნულ 

ეპოქაში 

მომხსენებელი თბილისი 

14.  თ. ქარჩავა 

(თანაავტორობით) 

საისტორიო ვერტიკა-

ლები, 28-ე ნომერი 

წყაროს აღქმის 

პრობლემა 

ისტორიოგრაფიაში 

(ანტიკური და შუა 

სტატია თბილისი 
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 საუკუნეე-ბის 

შეპირისპირების მაგა-

ლითზე) 

 

 

ანოტაციები 

 

 

სტატია -„სიმონ I-ის პოეტურ-მუსიკალური გატაცებებისა და სხვა პიროვნული თვისებების 

შესახებ“ ანოტაცია:  

     საქართველოს ისტორიაში სიმონ I-მა განსაკუთრებული როლი შეასრულა. მან, როგორც 

პოლიტიკოსმა და დიპლომატმა დიდი წვლილი შეიტანა XVI საუკუნის II ნახევრის 

ირანისა და ოსმალეთის კავკასიური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. მისი „ირანოფილური“ 

პოლიტიკა იმდროინდელ რეალ-პრინციპებს ემყარებოდა და თავდაუზოგავი ბრძოლებით 

აღმოსავლეთ საქართველოს გაოსმალება თავიდან ააცილა, ხოლო ოსმალეთის წინააღმდეგ 

უმაგალითო ბრძოლებით ის ქართველ ხალხში გმირად იქცა.  

     სიმონ I-ის პიროვნული თვისებებისა და მოღვაწეობის სხვა მხარეების შესახებ ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში ბევრი რამე უცნობია. საკუთრივ ისტორიულ პირთა სრული 

პორტრეტის წარმოდგენისათვის ამას არანაკლები მნიშვნელობა აქვს, რადგან ისტორიის 

კრიტიკულ პერიოდში პიროვნების ხასიათის როლი განსაკუთრებით დიდია. ქართველი 

ფართო მკითხველი საზოგადოებისათვის უცნობია სიმონ მეფის პოეზიითა და მუსიკით 

გატაცებების შესახებ. დღემდე ცნობილი იყო მხოლოდ მისი ერთი რობაი სულთანის 

დიდვაზირისადმი. თურქეთის არქივებში მიკვლეული (მიაკვლია მკვლევარ-ფოლოლოგმა 

რიონ შანთაძემ) მასალების საფუძველზე სტატიაში მოტანილია სიმონ მეფის 7 რობაი 

თურქული ენიდან და მისი ქართული თარგმანი (თარგმანი შეასრულა რ.შანთაძემ). ისინი 

გაანალიზებულია პოლიტიკურ კონტექსტში და ხაზგასმულია, რომ სიმინ I გატაცებული 

იყო ნიზამის „ჰამსეთი“ და ფირდოუსის „შაჰ ნამეთი“ და წარმოგვიდგება, როგორც 

დახვეწილი, გემოვნებიანი პოეტი. ასევე მან კარგად იცოდა სპარსული და თურქული 

ენები. რაც შეეხება სიმონ მეფის მუსიკით გატაცებას, ასევე თურქულ წყაროებზე 

დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ ის უკრავდა „კანუნიზე“ და სპარსულ ჩონგურზე 

„შიდირგოჩზე“ და განსხვავებული მუსიკალური სტილი ჰქონდა. ჩვენი მტკიცებით, ამ 

„გამორჩეულ, განსხვავებულ, უცნაურ“ მუსიკალურ სტილში აღმოსავლურთან ნაზავი 

ქართული სიმღერა უნდა ვიგულისხმოთ. ესპანურენოვან წყაროებზე დაყრდნობით 
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სტატიაში ასევე ნაჩვენებია  სიმონ მეფის მიდრეკილება ძვირფასი ჩაცმულობისადმიც. 

   სტატია - „ლუი XIV-ის - „მეფე მზის“ სიმბოლოს გაგება ვახტანგ VI-ის დიპლომატიაში“  

ანოტაცია: 

      პირველწყაროებსა და ფრანგულენოვან სპეციალურ ლიტერატურაზე დაყრდნობით 

სტატიაში გაშუქებულია ერთი კონკრეტული საკითხი. როგორ ესმოდა ვახტანგ VI-ს ლუი 

XIV-ის „მეფე მზის“ სიმბოლო და რა დიპლომატიურ დატვირთვას აძლევდა მას 

საფრანგეთის მეფისადმი წერილობითი მიმართვისას. ეს საკითხი დღემდე მკვლევართა 

ყურადღების მიღმა იყო დარჩენილი. 

    თავიდან ნაჩვენებია თუ როგორ ესმოდა თვით ლუი XIV-ს მის მიერ არჩეული ხატება. 

მზე, როგორც ყველა კეთილდღეობის მომტანი, მონარქის ტრადიციული გამოსახულებაა. 

მეფე ამ დიდ მნათობში ხედავდა მიბაძვის მაგალითს. მზე-დაუცხრომელი მუშაკი 

სამართლიანობის წყაროა და იგი არასოდეს უხვევს ამ გზიდან. ლუი XIV-ის ემბლემაზე 

მზე დედამიწას ანათებს. ეს ჰიპერბოლა იმას გამოხატავს, რომ მეფეს აქვს უფლება თავისი 

კეთილისმყოფელი მმართველობა სხვა ხალხზეც გაავრცელოს. აქ მეფეს მხედველობაშო 

ჰქონდა მსგავსად მზისა სხვა მიწებსაც გაანათებდა თუ ისინი მისი სხივის ქვეშ 

აღმოჩნდებოდნენ.  ამის საფუძველზე გაანალიზებულია ვახტანგ მეფის ლუი მეფისადმი 

მიწერილი წერილი, რომელიც ეჭვს არ ტოვებს, რომ ვახტანგ VI-ს „მეფე-მზის“ სიმბოლო 

ზუსტად ისეთივე ჰიპერბოლით ესმის, როგორც ამას თავად ლუი XIV განმარტავდა. 

ვახტანგის წერილში ხაზგასმა - „მზეო, რომელმაც შუქით გაანათე სხვა მთავრები, ვინაიდან 

მათ მიმართ თქვენ ხართ ის, რაც მზე არის მნათობების მიმართ“ სამეფო ხელისუფლების 

საკრალურ გაგებას ზუსტად გადმოსცემს და დიპლომატიურად მიანიშნებს, რომ „მეფე-

მზე“ მაგალითია არა მარტო მთელი ევროპისათვის, არამედ ირანში დატყვევებული 

ქრისტიანი მეფისთვისაც. დიპლომატიურად ეს ემსახურებოდა ერთ მიზანს: ლუი XIV-ს 

აგრძნობინოს, რომ იცის სამეფო ხელისუფლების ღვთაებრივი წარმოშობის მისეული 

კონცეფცია და თუ მის შემწეობას მიზნად დაისახავს არავის შეუძლია წინააღმდეგობის 

გაწევა და „მზის“ მისიის მსგავსად დახმარება აღმოუჩინოს ირანში ტყვედ მყოფ ქრისტიან 

მეფეს. 

    სტატია - ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტოლერანტობა კათოლიკობის 

მიმართ (XIII-XV საუკუნეები) ანოტაცია: 

      საქართველოსთან დასავლეთის, კერძოდ პაპობის, დაახლოების პირველი 

შესაძლებლობა გაჩნდა ჯვაროსნული ომების ხანაში, რომელიც სტრატეგიულ მიზნებს 

ისახავდა: საქართველოსთან კავშირში მოწინააღმდეგეთა დასუსტება საბოლოო 

გამარჯვებამდე, რასაც შედეგი არ მოჰყვა. ასეთმა კავშირმა საბოლოო განვითარება XIII 

საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოში მისიონერების გამოგზავნაში ჰპოვა, რომელიც 

ქართული სახელმწიფოს ინტერესებში შედიოდა. მონღოლთა უძლეველი ურდოს წინაშე 
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უმოკავშირეოდ დარჩენილმა ქართველმა პოლიტოკოსებმა და სასულიერო იერარქებმა 

ფართოდ გაუღეს კარი ფრანცისკანელ და დომინიკელ მისიონერებს. წყაროებით 

დასტურდება, რომ 1240 წლამდე რომისა და საქართველოს ეკლესია 

ურთიერთანაზიარობაში იმყოფებოდა. ამას განაპირობრებდა ადრეული პერიოდის 

რეალობა. კერძოდ, ქართული ეკლესია არ ჩარეულა რწმენის შესახებ დავაში, რომელმაც 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ეკლესიები სრულ განხეთქილებამდე მიიყვანა. პირიქით, 

ქართული ეკლესია მაღალი პოზიციებიდან უჭვრეტდა ამ გათიშვას; იგი კვლავ 

ინარჩუნებდა მთლიანობას თავის წიაღში, არ ემხრობოდა მოწინააღმდეგე ბანაკთაგან არც 

ერთს და იმთავითვე ეძებდა კათოლიკური და მართლმადიდებელი ეკლესიების კვლავ 

გაერთიანების საშუალებას. რუსუდან მეფის დროს ორივე მხარემ ეს მიზანი დაისახა, 

თუმცა რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან შეერთების საკითხზე შემდეგ ქართველებს არ 

უზრუნიათ. 

     ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით განხილულია აღნიშნულ  პერიოდში კათოლიკე 

მისიონეთა საქართველოში საქმიანობის საფუძველზე ორივე ეკლესიის ურთიერთობის 

მიზნები. საქართველოში ეკლესიათა გაერთიანების საკითხს პოლემიკა არ გამოუწვევია და 

მისიონერებს შიშის ქვეშ არ უცხოვრიათ. ქართველი პილიტიკოსები და საეკლესიო პირები 

ფრთხილად ეკიდებოდნენ ეკლესიათა უნიას და მასზე კონკრეტული უარი არასოდეს 

უთქვამთ, რადგან იზოლასციაში მყოფი ქვეყანა პაპობის მეშვეობით ხედავდა დასავლეთში 

ერთადერთ ძალას, რომელსაც შეეძლო საქართველოს დასავლეთთან სამხედრო-

პოლიტიკური და კულტურული კავშირის ინიციატივები აემოქმედებინა. 

 

 

    ლევან გორდეზიანი 

 

ლუდი თუ ღვინო? (კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული XV, ლოგოსი, თბილისი, 

83-85) 

ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია ხეთურ ტექსტებში ღვინისა (GEŠTIN) და ლუდის (KAŠ) 

აღმნიშვნელი იდეოგრამების გამოყენების სხვადასხვა შემთხვევები და კომპოზიტის 

KAŠ.GEŠTIN ინტერპრეტაციის სხვადასხვა შესაძლებლობები. 

 

 

მარიკა მშვილდაძე 
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ბიზანტის იმპერიისა და დასავლეთ საქართველოს შავიზღვისპირეთის ურთიერთობის 

ისტორიის შესწავლის საკითხისათვის IV-VI სს. 

 

ბიზანტიის იმპერიისა და საქართველოს ურთიერთობის შესწავლას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ჩვენი კვლევის მნზანს წარმოადგენს 

იმის გარკვევა თუ რა მდგომარეობა იყო IV-VI სს-ში აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში, 

კერძოდ კი პიტიუნტში ბიზანტიასთან მიმართებაში. 

არქეოლოგიური მასალების შესწავლის საფუძველზე დასტურდება წყაროებში 

დაცული ცნობები იმის შესახებ, რომ III ს-ის შუა ხანებში (252-267 წწ.) აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთში, მათ შორის პიტიუნტში ადგილი ჰქონდა გუთების დამარბეველ 

შემოსევებს, რის შემდეგაც რომი იწყებს მათ მიერ დარბეული ქალაქების აღგენას. IV ს-ის 

დასაწყისში რომმა ბიჭვინთა-პიტიუნტის საქალაქო დასახლებას სასიმაგრო ნაგებობები 

შემოავლო. პიტიუნტი  IV ს-ის 80-იან წლებში კვლავ განიცდის დამარბეველ შემოსევებს, 

ამჯერად ჰუნთა მხრიდან. არქეოლოგიური მასალების მიხედვით დასტურდება, აგრეთვე 

ის ფაქტი, რომ   IV საუკუნის ბოლოსა V ს-ში პიტიუნტის ტერიტორიაზე არ მდგარა 

ბიზანტიელთა გარნიზონი. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ V საუკუნე არქეოლოგიური 

მასალის თვალსაზრისით ყველაზე სუსტად არის წარმოდგენილი. არტეფაქტების 

შესწავლის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აღნიშნული პერიოდის ბიჭვინთა არ 

წარმოადგენდა მნიშვნელოვან სავაჭრო-ეკონომიკურ ცენტრს. 

ყოველივე ნათელი დადასტურებაა წყაროებში მოყვანილი ცნობებისა, რომელთა 

მიხედვით IV ს-ის ბოლოს ბიზანტიის მიპერიის პოზიციები აღმოსავლეთით 

მნიშვნელოვნად შეირყა და ინიციატივა ირანის ხელში გადავიდა, რაშიც მნიშვნელოვანი 

როლი გუთებისა და სხვა მომთაბარე ტომების შემოსევებმაც შეარულა. ასეთ რთულ 

პოლიტიკურ ვითარებაში ბიზანტია ხელს უწყობს ლაზიკის გაძლერებას, რომელმაც IV ს-

ის მანძილზე დაიმორჩილა კოლხეთის ტერიტორიაზე არსებული “სამეფოები” და IV ს-ის 

ბოლოსათვის ლაზთა (ეგრისი) სამეფო უკვე მთელ დასავლეთ საქართველოს აერთიანებს.  

ქალაქის ახალი ცხოვრება ბიზანტიის აქტიურობას უკავშირდება VI ს-ში. პროკოფი 

კესარიელის ცნობის მიხედვით, პიტიუნტსა და სებასტოპოლისში ბიზანტიური ჯარია 

ჩაყენებული (Procop. De BG, VIII, 3-4), პიტიუნტი აღნიშნულ პერიოდში უფრო ციხე-

სიმაგრეა, ვიდრე ქალაქი. მაგრამ იმავდროულად პიტიუნტს გააჩნია ქალაქის უმთავრესი 

დამახასიათებელი ნიშანი საეკლესიო ორგანიზაცია. არქეოლოგიური მასალების შეწავლის 

შედეგად, რომელშიც განსაკუთრებული სიუხვით გამოირჩევა ქრისტიანულ რელიგიასთან 

დაკავშირებული არტეფაქტები, დგინდება, რომ VI საუკუნიდან  პიტიუნტი, სატაძრო 

ქალაქს წარმოადგენს.  

სოხუმ-ბიჭვინთის მონაკვეთი იუსტინიანე I-ის დროს უშუალოდ ექვემდებარება  

ბიზანტიას. მაგრამ პიტიუნტი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმდროინდელ 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში. VI საკუნის ფენებში დასტურდება საკმაოდ უხვი მასობრივი 

არქეოლოგიური მასალა, რომელთა შორის აღსანიშნავია კონსტანტინოპოლში მოჭრილი 
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ბიზანტიის იმპერატორების იუსტინე I (518-527 წწ.) და იუსტინიანე I (527-565 წწ.)... 

მონეტები. მაგრამ ჩვენი აზრით, განსაკუთრებული დატვირთვა ენიჭება ბიზანტიის 

იმპერიატორის იუსტინიანე I-ის გამოსახულებიანი ფარაკიანი ბეჭდის აღმოჩენას, 

რომელიც ბიზანტიური გლიპტიკის ნიმუშად არის მიჩნეული. ვინაიდან გემა 

თანადროული ისტორიული დოკუმენტია, რომელიც სინათლეს ჰფენს მფლობელის 

პოლიტიკურ, თუ რელიგიურ ორიენტაციას. 

 

 

მარიკა მშვილდაძე 

დასავლეთ საქართველოს შავიზღვისპირეთის ქალაქების მოსახლეობის რელიგიური 

კუთვნილების საკითხისათვის ახ. წ. I-IV სს.  

(გლიპტიკური მასალის მიხედვით) 

ნაშრომში შესწავლილია აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ტერიტორიაზე (ბიჭვინთა, 

გონიო-აფსაროსი) არსებული რელიგიური სიტუაცია ახ. წ. I-IV სს-ში გლიპტიკური 

მასალის მიხედვით. ჩვენ ამოცანას წარმოსადგენდა განგვესაზღვრა თუ კონკრეტულად 

რომელ რელიგიასთან იყო დაკავშირებული გონიო-აფსაროსისა და პიტიუნტის 

ტერიტორიაზე დაფიქსირებული გლიპტიკური ძეგლების სიუჟეტები და აისახებოდა თუ 

არა გლიპტიკის ნიმუშებზე ის ცვლილებები, რომელსაც ახ. წ. დასაწყისიდან აქვს ადგილი 

ანტიკური სამყაროში, რაც ახალი მონოთეისტური რელიგიის _ ქრისტიანობის 

გავრცელებაში მდგომარეობს.  

ბიჭვინთის სამაროვნის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია 28 ჭრილაქვა. მათ შორის არის 

ორი პორტრეტული გემა, ღვთაებები _  შვიდი ეგზემპლარი, მაგალითად: აფროდიტე, 

დემეტრა, ამური და ფსიქეა, დელფინზე მჯდარი ამური, სამი გრაცია, ჰერმესი. აქვე 

დაფიქსირებულია გემა ფანტასტიკური ცხოველის _ გრიფონის გამოსახულებით. 

ბიჭვინთის სამაროვანზე აღმოჩენილ გემებზე კარგად არის წარმოდგენილი როგორც 

ცხოველთა და ფრინველთა სამყარო _ დელფინი, კრევეტი, ლომი, მორიელი, კიბორჩხალა, 

ფუტკარი (ბუზი), თუთიყუში, ისე სიმბოლოები _ ვაზა ორი თავთავითა და ყაყაჩოს 

ყვავილით, პურის ორი თავთავი, ხელისჩამორთმევა, დაფნის გვირდვინი...  

საკურთხეველი (ბომონი), ფიქსირდება წარწერიანი გემა (NI)...  

გონიო-აფსაროსის ტერიტორიაზე 1995-1998 წწ-ში არქეოლოგიური სამუშაოების 

შედეგად ასევე იქნა აღმოჩენილ გლიპტიკური  მასალა. მათი რაოდენობა არცთუ ისე 

დიდია და სულ ხუთი ნიმუშით შემოიფარგლება. ესენია: ტიხე-ფორტუნა, საკურთხევლის 

გამოსახულებიანი გემას, ამფურცელა სტილიზებული მცენარე, ცხოველთა სამყარო 

დელფინის  სახით, და წარწერიანი ინტალიო. 

ბიჭვინტის სამაროვანზე და გონიო-აფსაროსის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი 

გლიპტიკური მასალის შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ აქ საკმაოდ გავრცელებული 

ჩანს ბერძნულ-რომაული ღვთაებები, ძირითადად დაფიქსირებულია ადამიანის პირადი 

ქონებისა და კეთილდღეობის მფარველი ღმერთები და მათთან დაკავშირებული 

სიმბოლოები. 
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პიტიუნტსა და გონიო-აფსაროსის ტერიტორიაზე დაფიქსირებული ყველა ინტალიო, 

ფორმის მიხედვით, არ სცილდება გვიანანტიკურ ხანას. ქვის სახეობები  და ბეჭდის 

ფორმები ახ. წ.  II-IV სს-ით თარიღდება და რომაული გლიპტიკისთვის არის 

დამახასიათებელი. არ არის გამორიცხული ინტალიოების დიდი ხნის განმავლობაში 

ხმარების შემთხვევები.  

ამრიგად, კვლევის შედეგად დგინდება, რომ გფონიო-აფსაროსისა და პიტიუნტის 

ტერიტორიაზე ჩვენს ხელთ არსებულ გლიპტიკის ნიმუშებზე ნაკლებად აისახა რომის 

იმპერიაში, განსაკუთრებით კი მის აღმოსავლეთ პროვინციებში მიმდინარე რელიგიური 

ცვლილებები, რაც ქრისტეს მოძღვრების გავრცელებაში მდგომარეობდა და ჭრილაქვები 

(მათი მფლობელები) ანტიკური სამყაროს კუთვნილებად დარჩა. 

 

 

 

მარიკა მშვილდაძე 

 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ახ. წ. I-IV სს. 

ადრექრისტიანული თემების არსებობის შესწავლის საკითხისათვის  

 

ჩვენი კვლევის მნზანს წარმოადგენდა  იმის გარკვევა თუ რა მდგომარეობა იყო ახ. წ. I-

IV სს. ქრისტიანობის გავრცელებასთან დაკავშირებით ქართლში. შეძლებდა კი ქართლის 

მეფე მირიანი ქრისტიანობის სახელმწიფო ოფიციალურ რელიგიად გამოსხადებას 

ქვეყანაში  იმ მნიშვნელოვანი საყრდენის გარეშე, რაც ქრისტიანული თემების 

არსებობასთან იყო დაკავშირებული. ნაშრომში გაანალიზებულია აღმოსავლეთ 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ადრექრისტიანული ძეგლების ნაწილი. 

კერძოდ, ნამოსახლარები, ეკლესიები ადრექრისტიანული სიმბოლოებით შემკული 

ნივთები, რომრლთა შესწავლის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აღმოსავლეთ 

საქართველოს ტერიტორიაზე ქრისტიანობის სახელმწიფო ოფიციალურ რელიგიად 

გამოცხადებამდე, საკმაო რაოდენობის ახალი მონოთეისტური რელიგიის მიმდევარი 

ცხობრობდა, ქრისტიანები იყვნენ ქვეყნის როგორც საშუალო და დაბალი ფენის, ისე 

არისტოკრატიისა და მმართველი წრეების წარმომადგენლები, რომლებიც თავის მხრივ, 

მეფე მირიანის მიერ რელიგიური რეფორმის ჩატარების საყრდენი ძალა გახდნენ. 

აღნიშნული მოსახლეობის არარსებობის შენთხვევაში, ნიადაგის მომზადების გარეშე, 

მირიანს ძალზედ გაუჭირდებოდა დასახული მიზნის მიღწევა.  

 

 

მარიკა მშვილდაძე 

ადრექრისტიაქნული სტელა ბიჭვინთის  

სამაროვნიდან 

ნაშრომში განხილულია ბიჭვინთის ნაქალაქარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი 



 

209 
 

ქრისტიანულ რელიგიასთან დაკავშირებული  არქეოლოგიური ძეგლები. პიტიუნტის 

ტერიტორიაზე ადრეულ ქრისტიანობასთან დაკავშირებული არაერთი არტეფაქტი 

დასტურდება, მაგრამ ყველაზე ღირებული, ჩვენი აზრით, ადრექრისტიანული სტელაა, 

რომელიც თავის მხრივ უნიკალურ აღმოჩენათა რიცხვს გამეკუთვნება. 

1990 წელს სამაროვნის ცენტრალურ თხრილში, კორდოვანი ფენის ქვეშ გამოვლენილ 

იქნა გვიანდელი, დაუდგენელი დანიშნულების, გეგმაში წრიული  უსაძირკვლო 

ნაგებობის ნაშთები. წყობაში რიყის ქვებთან და კონგლომერატთან ერთად აღმოჩნდა 

უჩვეულო სიგრძის ადგილობრივი ქვიშაქვის ფილა. მისი ზომებია: 73,7 სმ X 30 სმ. ძირის 

ნაწილი ნაკლულია, თუმცა მის მიწაში ჩასადგმელ ნაწილს (12 სმ X 4 სმ) ბევრი არ უნდა 

აკლდეს. ფილის გადმოტრიალებისას გამოირკვა, რომ ზედაპირიდან 10 სმ დაშორებით, ამ 

კვადრატულ ფილას საიდუმლო  ბუდე ჰქონია _ 13,4 სმ X 2,5 სმ სიღრმისა. ქვაში ამოჭრილ 

ნიშაში, რომლის სიღრმე 2,5 სმ იყო ჩაუსვამთ რკინის ნაჭედი ჯვარი. აქ საქმე გვაქვს 

ქვიშაქვის საფლავის ქვასთან. 

თავდაპირველად სტელა IV ს-ის I ნახევრით დიოკლეტიანეს პერიოდით _ 313 წ-ის 

”მილანის ედიქტის” წინა პერიოდით იქნა დათარიღებული. მაგრამ მოგვიანებით სტელაში 

ჩადებული ჯვრის არქაულობიდან გამომდინარე, ჩვენ ხელთ არსებული ანალოგიებით ის 

ადრექრისტიანულ ეპოქას (III ს.)  შეიძლება მივაკუთვნოთ. ბიჭვინთის სამაროვანი უკვე III 

ს-ში ინტენსიურადაა ათვისებული, იმ დროის მიწურულისთვის ყოველი მეხუთე სამარხი 

ქრისტიანულია. 

კვლევის შედეგად დგინდება, რომ ბიჭვინთის სამაროვანზე აღმოჩენილი რკინის 

ჯვარი უძველესია არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ საქრისტიანოში. ვფიქრობთ, 

ის მიიპყრობს სპეციალისტების ყურადღებას. 

 

 

 

 

მარიკა მშვილდაძე 

პოლიტიკა და რელიგიური ორიენტაციის საკითხი 

ქართლში (III –IV საუკუნეების მიჯნა) 

 

ნაშრომში გაანალიზებულია ახ. წ. III-IV საუკნეების მიჯნაზე რომსა და სასანიანთა 

ირანში არსებული პოლიტიკური და რელიგიური სიტუაცია. მთელი გვიან ანტიკური 

ხანის განმავლობაში იბერიის (ქართლის) მეფეები საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან 

გამომდინარე ცდილობენ ამ ორი იმპერიისაგან დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოებას. 

ხდებიან იმ სახელმწიფოს მოკავშირეები, რომლის ინტერესებიც მათი ქვეყნის 

ინტერესების თანმხვედრი იქნება.  

324 წელს კონსტანტინეს მიერ ადრიანოპოლთან ლიცინიუსის დამარცხების შემდგომ, 

მთელ რომის იმპერიაში სიტუაცია ქრისტიანობის სასიკეთოდ იცვლება. შესაბამისად, 

ლიცინიუსის დამარცხების შემდგომ, ერთიანი რომის იმპერატორმა კონსტანტინემ 
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გადაწყვიტა აშკარად გამოსულიყო არენაზე, რათა ბოლო მოეღო იმპერიაში არსებული 

დაქსაქსულობისათვის და გადაეჭრა ქვეყნის ერთიანობის საკითხი. საჭირო იყო 

სახელმწიფოს მართვის სადავეების ხელში აღება და სიტუაციის გაკონტროლება, რასაც 

შესანიშნავად ახერხებს კიდეც. 325 წელს მისი ინიციატივით ნიკეიში ტარდება I მსოფლიო 

საეკლესიო კრება, რომელზეც ქრისტიანობა იმპერიაში არსებულ სხვა რელიგიებთან 

შედარებით დაწინაურებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 

შედეგად, 325 წლიდან ქართლს ესაზღვრება ორი დიდი სახელმწიფო ორი მძლავრი 

იდეოლოგიით _ ერთი მხრივ რომის იმპერია, სადაც ქრისტიანობა წარმმართველ 

მოძღვრებად ყალიბდება, ხოლო მეორე მხრივ სასანიანთა ირანი, რომელშიც 

ზოროასტრიზმი სახელმწიფო რელიგიას წარმოადგენდა. ქართლის მეფე მირიანს კარგად 

ესმოდა, რომ რელიგიური ორიენტაცია გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენდა 

პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხში და მირიანი იღებს მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებას _ პოლიტიკურ ორიენტაციას დასავლეთისკენ (რომი). 

ზემოაღნიშნულს ემატება ისიც, რომ არტეფაქტების შეწავლის შედეგად დგინდება, რომ 

ქართლში ახალი მონოთეისტური რელიგია ჯერ კიდევ ქრისტიანობის სახელმწიფო 

რელიგიად გამოცხადებამდე, გავრცელებული იყო ქვეყანაში არსებულ ყველა სოციალურ 

ფენაში (მ. მშვილდაძე). ეს ფაქტი კი უშუალო კავშირშია ქართლის რომის იმპერიასთან, 

განსაკუთრებით კი მის აღმოსავლეთ პროვინციებთან არსებულ კულტურულ-

ეკონომიკური ურთიერთობებთან.  

აღმოსავლური და დასავლური ქალაქი ჟაკ დე ვიტრის თხზულებების მიხედვით 

 

ჯვაროსნული ეპოქის ევროპელი ისტორიკოსების თხზულებების შესწავლას დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ევროპის მედიავალური საზოგადოების განვითარების 

თავისებურებების წარმოსაჩენად. საქმე ისაა, რომ, გარდა პოლიტიკური ისტორიის 

მოვლენებისა, აქ მკაფიოდ ვლინდება შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის 

თავისებურებები; იკვეთება ბიზანტიურ და ისლამურ სამყაროსთან მისი განსხვავებები. ამ 

პრობლემის (ე.ი. ჯვაროსნული ეპოქის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დაპირისპირების) 

კვლევა, თანამედროვე ეტაპზე, კიდევ უფრო მეტად  აქტუალურია თუ გავითვალისწინებთ 

თანამედროვე ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში არსებულ დისკუსიას 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ტრადიციული ოპოზიციის ავთენტურობა-

სტერეოტიპულობის შესახებ ჯვაროსნული ომების პერიოდის აღმოსავლური და 

დასავლური რეალობის შედარებაზე მსჯელობისას ჟაკ დე ვიტრის თხზულებებს 

განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა. ამას რამდენიმე მიზეზი განაპირებებს: 

ა) იგი მოვლენების თვითმხილველია; 

ბ) იგი, როგორც პაპის ლეგატი, იმ პერიოდის დასავლეთ ევროპის ყველაზე კარგად 

ინფორმირებული წრეების პოზიციას გამოხატავს; 

გ) მისი მისია მოვლენათა უბრალო აღწერის გარდა ქრისტიანობის გასავრცელებლად 
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ნიადაგის შესწავლაცაა, ამიტომოც ჟაკ დე ვიტრი (თუმცა ზედაპირულად მაგრამ მაინც) 

აღმოსავლური რეალობის აღწერას მნიშვნელოვან ადგილს უთმობს. 

 წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ჟაკ დე ვიტრის მიხედვით დასავლური და აღმოსავლური 

ქალაქის ერთმანეთთან შედარებასა და ამ მონაცემების ზოგადისტორიოგრაფიულ 

კონტექსტში განზოგადებას ისახავს. ქალაქი ძალზე მნიშვნელოვანი სოციალური 

ფენომენია, რომელიც კარგად წარმოაჩენს ამათუიმ საზოგადოების ბუნებას. შესაბამისად, 

საკითხის შესწავლას პრობლემის (ე.ი. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ოპოზიციის) 

წარმოსაჩენად დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

 

 

 

 

1 თეიმურაზ 

პაპასქირი 

იაპონიის საკითხი 

პოტსდამის 

კონფერენციაზე და 

ბირთვული 

დიპლომატიის 

გამოყენების 

პირველი მცდელობა. 

– ზურაბ პაპასქირი – 

60 

 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი. 

გვ. 353-360. 

2 მერაბ 

კალანდაძე 

ისტორიის 

თეორიული 

პრობლემების 

დამუშავება XX 

საუკუნის ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში. 

– თსუ საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები 

VII თბ., 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“ 

გვ. 339-373. 

3 მერაბ 

კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე 

საფრანგეთის დიდი 

რევოლუციის 

ნაკვეთი 12 თბ., 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 451-459. 
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პერიოდიზაციაზე. – 

ახალი და უახლესი 

ისტორიის 

საკითხები 

4 მერაბ 

კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე 

იაკობინელთა 

ბელადებზე. – 

ქართული 

დიპლომატია 

16 თბ., 

გამომცემლობა 

„არტანუჯი“ 

გვ. 326-341 

5 მერაბ 

კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე 

იაკობინელთა 

დიქტატურაზე. – 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის 

ცენტრის შრომათა 

კრებული 

IV თბ., 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 119-142 

6 მერაბ 

კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე 

როგორც 

ისტორიკოსი. – 

„ანალები“ 

9 თბ., 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 87-117 

7 მერაბ 

კალანდაძე 

პროფესორი კარლო 

მეშველიანი. – გორის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის 

ცენტრის შრომათა 

კრებული 

IV თბ., 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 142-170 

8 ლეილა 

ხუბაშვილი 

იტალიელი 

მისიონერების 

ბრძოლა  

III თბ., 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“ 

10 გვერდი 
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მონათვაჭრობის 

წინააღმდეგ. – ცხუმ-

აფხაზეთის 

მეცნიერებათა 

აკადემიის შრომები 

9 ზაალ გოგენია სსრკ-ესპანეთს 

შორის 

დიპლომატიური 

ურთიერთობების 

დამყარების 

ისტორიიდან (1936 

წელი). – 

ჰუმანიტარული 

კვლევები: 

წელიწდეული 

III იბეჭდება  

ანოტაციები 

თეიმურაზ პაპასქირი 

იაპონიის საკითხი პოტსდამის კონფერენციაზე და ბირთვული დიპლომატიის გამოყენების 

პირველი მცდელობა 

 

იაპონიის საკითხი ერთ-ერთ იმ მცირერიცხოვან პრობლემას განეკუთვნებოდა, რომლის 

ღია განხილვასაც არ ჰქონია ადგილი „დიდი სამეულის“ – სსრ კავშირის ლიდერის იოსებ 

სტალინის, აშშ-ს პრეზიდენტ ჰარი ტრუმენის და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრის 

უინსტონ ჩერჩილის პოტსდამის (ბერლინის) კონფერენციის პლენარული სხდომების დროს. 

მიუხედავად ამისა, სწორედ იაპონიის საკითხი იქცა იმის ერთ-ერთ ნიშნად, რომ აშშ-ს და-

მოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ იცვლებოდა და რომ პრეზიდენტი ჰარი ტრუმენი 

უფრო მკაცრ საგარეო პოლიტიკას გაატარებდა ამ მიმართულებით. 24 ივლისს ტრუმენმა 

კერძო საუბარში სტალინს გაანდო ინფორმაცია, რომ აშშ-ს გააჩნდა ბომბი, რომლის „და-

მანგრეველი ძალა ბევრად აღემატებოდა ყველა მანამდე არსებულს“ და რომ ამერიკელები მას 

იაპონიის წინააღმდეგ მალე გამოიყენებდნენ. ეს იყო ბირთვული დიპლომატიის გამოყენების 

პირველი მცდელობა. ტრუმენი და ჩერჩილი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ამ საუბარს. 

ჩერჩილი უნდა დაკვირვებოდა სტალინის რეაქციას, რათა გაერკვიათ, მუშაობდა თუ არა სსრ 

კავშირი ბირთვული ბომბის შექმნაზე. სტალინს ერთი წამითაც არ უგრძნობინებია 

ტრუმენისათვის, რომ მიხვდა, თუ რა ტიპის იარაღზე იყო საუბარი. პირიქით, მან „კმა-

ყოფილებაც კი გამოხატა“ და იმედი გამოთქვა, რომ აშშ „კარგად გამოიყენებდა ახალ იარაღს 
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იაპონელების წინააღმდეგ“. ამგვარად, იაპონიის საკითხის განხილვა პოტსდამში სტალი-

ნისათვის გარკვეული წარმატებით დასრულდა, ვინაიდან სტალინის რეაქციამ (უფრო სწო-

რად, რეაქციის არქონამ) ამერიკელები და ბრიტანელები დაარწმუნა, რომ საბჭოთა კავშირი 

ძალიან ჩამორჩენილი იყო ატომური ბომბის შექმნის საქმეში. უფრო მეტიც, ამ შეხვედრამ 

იქონია გარკვეული გავლენა ამერიკელი ექსპერტების შეფასებებზეც, რომლებიც თვლიდნენ, 

რომ სსრ კავშირი ბირთვულ ბომბს ვერ შექმნიდა XX ს. 50-იანი წლების შუახანებამდე. გარდა 

ამისა, მან პრაქტიკულად აიძულა ამერიკელები, ფორმალური თხოვნით მიემართა სსრ კა-

ვშირისათვის იაპონიის წინააღმდეგ ომში ჩასაბმელად, რისი სურვილიც ტრუმენს უკვე 

ნამდვილად არ ჰქონდა. 

 

მერაბ კალანდაძე 

ისტორიის თეორიული პრობლემების დამუშავება XX საუკუნის ქართულ ისტორიოგრაფიაში 

 

სტატიაში აქცენტი კეთდება საქართველოში ისტორიის თეორიული საკითხების 

დამუშავებაზე. ეს საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში ამ კუთხით ნაკლებადაა 

შესწავლილი. 

 

მერაბ კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე საფრანგეთის დიდი რევოლუციის პერიოდიზაციაზე 

 

სტატია წარმოადგენს მცდელობას, გარკვეულ იქნას დ. უზნაძის პოზიცია საფრანგეთის 

დიდი რევოლუციის პერიოდიზაციის საკითხში. 

 

მერაბ კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე იაკობინელთა ბელადებზე 

 

სტატია წარმოადგენს მცდელობას, გარკვეულ იქნას დ. უზნაძის პოზიცია დ. უზნაძის 

დამოკიდებულება იაკობინელთა ბელადების დანტონის, რობესპიერის და სენ-ჟიუსტისადმი. 
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მერაბ კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე იაკობინელთა დიქტატურაზე 

 

სტატია წარმოადგენს მცდელობას, გარკვეულ იქნას დ. უზნაძის მოსაზრებები 

იაკობინელთა დიქტატურაზე. საკითხი არის საინტერესო და აქტუალური. 

 

მერაბ კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე როგორც ისტორიკოსი 

 

სტატია წარმოადგენს მცდელობას, გარკვეულ იქნას დ. უზნაძის მოსაზრებები 

იაკობინელთა დიქტატურაზე. საკითხი არის საინტერესო და აქტუალური. 

 

მერაბ კალანდაძე 

პროფესორი კარლო მეშველიანი 

 

სტატია წარმოადგენს პროფ. კარლო მეშველიანის ცხოვრების და მოღვაწეობის 

შესწავლის პირველ სერიოზულ მცდელობას. ვეცადეთ განგვესაზღვრა მისი დამსახურება და 

ადგილი ქართულ ისტორიოგრაფიაში. 

 

ლეილა ხუბაშვილი 

იტალიელი მისიონერების ბრძოლა მონათვაჭრობის წინააღმდეგ 

 

მონებით ვაჭრობა, ტრეფიკინგი კაცობრიობის ისტორიის ყველა დროის დიდ 

მანკიერებას და საერთაშორისო სამართლით განსაზღვრულ დანაშაულს წარმოადგენს. ეს 

პრობლემა იმდენად აქტუალურია დღესაც, რომ გაერომ ამასთან დაკავშირებით სპეციალური 

კონვენცია მიიღო 1998 წლის 23 აგვისტო იუნესკომ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა ხსოვნის 

საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა... ტრეფიკინგის ერთ-ერთი ინტენსიური საქართველოზეც 

გადიოდა, სადაც ტყვის სყიდვა დასავლეთ საქართველოში იყო გავრცელებული 
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მოსახლეობის სხვადასხვა ფენაში: თავადაზნაურობაში, სასულიერო ფენასა და გლეხობაშიც. 

საქართველოში მჱოფი იტალიელი მისიონერები მოსახლეობაში არსებული სოციალური და 

ზნეობრივი მანკიერების წინააღმდეგ თავგამოდებით იბრძოდნენ, განსაკუთრებით კი 

მონებით ვაჭრობის წინააღმდეგ, რომელმაც ქართველ ხალხს უდიდესი მორალურ-

ფსიქოლოგიური დარტყმა მიაყენა და მისი მოსახლეობის საუკეთესო, რჩეული ნაწილი, ერის 

გენოფონდი დააკარგვინა. 

ჩემს  ნაშრომში შევეცადე  იტალიელი მისიონერების მრავალმხრივი საქმიანობიდან 

აქცენტი გამეკეთებინა საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილ ასპექტზე-ტრეფიკინგის 

წინააღმდეგ მათ ბრძოლაზე. ამისათვის მოვიძიე ამასთან დაკავშირებული წყაროები, 

რომლებიც ძირითადად  დომინიკელი  მისიონერის ემიდიო პორტელი და სკოლასა და  

ჯოვანი დი ლუკას რელაციონებზეა დაფუძვნებული. 

 

ზაალ გოგენია 

სსრკ-ესპანეთს შორის დიპლომატიური 

ურთიერთობების დამყარების ისტორიიდან (1936 წელი) 

 

 

    ესპანეთში რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ ლოგიკური იყო ურთიერთობების 

აღდგენა სსრკ-თან და ამის მზაობაც არსებობდა. მადრიდში პოლიტიკური  ცვლილებების 

გათვალისწინებით საბჭოთა მხარეც აქტიურობდა და  შედეგად ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა 

სამსახურის ხელმძღვანელი ჟენევაში, შეთანხმდა დიპლომატიური ურთიერთობების 

დამყარების აუცილებლობაზე. ესპანეთში ამ საკითხმა მწვავე დებატები გამოიწვია. 

პარალელურად გააქტიურდნენ მოსკოვთან დაახლოების მომხრეები, ჩამოაყალიბეს 

,,საბჭოთა კავშირის მეგობართა” ასოციაცია, რომელსაც კავშირები ჰქონდა სხვადასხვა 

ორგანიზაციებთან მოსკოვში. 1933 წ. ზაფხულში მოხერხდა ელჩები დაინიშნა, თუმცა მათ 

არასდროს შეუსრულებიათ თავიანთი მოვალეობა. მთავრობის შეცვლის შემდეგ ხ. ალვარეს 

დელ ვაიომ უარი თქვა თავის მისიის შესრულებაზე, ხოლო ა. ლუნაჩარსკი ესპანეთში 

ჩასვლამდე გარდაიცვალა. ურთიერთობები ისევ ჩიხში შევიდა განსაკუთრებით 

მემარჯვენეთა მმართველობის  დროს. 

    1936 წელს სამხედრო ამბოხის და სამოქალაქო ომის მეორე თვეს ეს პროცესები დაჩქარდა 

და ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდა. სსრკ-ს სრულუფლებიანი წარმომადგენელი 

ესპანეთში გახდა მ. როზენბერგი, ხოლო ესპანეთის ელჩი სსრკ-ში მ. პასკუა.     

კომპეტენტური ლიტერატურის და საარქივო მასალების შესწავლის შედეგად შეიძლება 
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დავასკვნათ შემდეგი: 

1. სსრკ-ესპანეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება დააჩქარა 

სამოქალაქო ომმა და  ,,ჩაურევლობის პოლიტიკამ”, სხვა შემთხვევაში 1936 წლის 

თებერვალში მოსულ ,,სახალხო ფრონტს” საკმარისი დრო ჰქონდა ამ პრობლემის 

გადასაწყვეტად. 

2. მ. პასკუას ელჩად დანიშვნამ მისი მეგობრის ხ. ნეგრინის აღმასვლას შეუწყო ხელი. 

რომელიც ადვილი სამართავი აღმოჩნდა მოსკოვისთვის.  

3. დიპლომატიის რუტინული საპროცედურო დეტალის უკან იდგა საბჭოთა მთავრობის 

შემდგომი მიზნები ესპანეთის სამოქალაქო ომში. 

4. მ. პასკუას დანიშვნა კონტრპროდუქტული ნაბიჯი იყო ესპანეთისთვის. 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

1 თეიმურაზ პაპასქირი 1940 წლის ერთი დოკუმენტი 

საბჭოთა კავშირის ტერიტორიულ 

პრეტენზიებზე თურქეთის 

მიმართ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის VI 

ყოველწლიური კონფერენცია. 

თბილისი, 2013წ. 19 

დეკემბერი 

2 მერაბ კალანდაძე აშშ-ის დამოუკიდებლობისათვის 

ომის წყაროთმცოდნეობა ქართულ 

ამერიკისმცოდნეობის XV 

ყოველწლიური სა-
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ისტორიოგრაფიაში ერთაშორისო კონფერენცია, 

თბილისი, 2013წ. 16-18 მაისი 

3 მერაბ კალანდაძე საქართველოში დასავლეთ 

ევროპის შუა საუკუნეების და 

ახალი ისტორიის შესწავლის 

პერიოდიზაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. მეშვიდე 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია: ექვთიმე 

თაყაიშვილი – 150. თბილისი, 

2013წ. 19-20 ივნისი 

4 მერაბ კალანდაძე საფრანგეთის დიდი რევოლუციის 

წყაროთმცოდნეობის შესწავლა 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში 

წყაროთმცოდნეობითი და 

ისტორიოგრაფიული 

კვლევები – რევაზ კიკნაძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია. 

თბილისი, 2013წ. 30 მაისი 

5 მერაბ კალანდაძე საფრანგეთის დიდი რევოლუციის 

წყაროთმცოდნეობის შესწავლა 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის VI 

ყოველწლიური კონფერენცია. 

თბილისი, 2013წ. 19 

დეკემბერი 

6 ლეილა ხუბაშვილი პიუს XII-ის საგარეო პოლიტიკის 

ვექტორები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის VI 
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ყოველწლიური კონფერენცია. 

თბილისი, 2013წ. 19 

დეკემბერი 

7 ფატიმა შეყლაშვილი იუგოსლავიის კრიზისი და მისი 

დაშლის მიზეზები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის VI 

ყოველწლიური კონფერენცია. 

თბილისი, 2013წ. 19 

დეკემბერი 

8 თამარ ანთაძე ვარლამ ჩერქეზიშვილი აშშ-ს 

დამოუკიდებლობისათვის ომის 

ბელადებზე (ვაშინგტონი და 

ადამსი) 

ამერიკისმცოდნეობის XV 

ყოველწლიური სა-

ერთაშორისო კონფერენცია, 

თბილისი, 2013წ. 16-18 მაისი 

9 თამარ ანთაძე ვარლამ ჩერქეზიშვილი 

მეტერნიხზე 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. მეშვიდე 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია: ექვთიმე 

თაყაიშვილი – 150. თბილისი, 

2013წ. 19-20 ივნისი 

10 თამარ ანთაძე ვარლამ ჩერქეზიშვილი ინგლისის 

რევოლუციის ბელადებზე 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის VI 

ყოველწლიური კონფერენცია. 
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თბილისი, 2013წ. 19 

დეკემბერი 

11 ზაალ გოგენია სსრკ-ესპანეთს შორის 

დიპლომატიური 

ურთიერთობების დამყარების 

ისტორიიდან (1936) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. მეშვიდე 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია: ექვთიმე 

თაყაიშვილი – 150. თბილისი, 

2013წ. 19-20 ივნისი 

12 ზაალ გოგენია საბჭოთა დიპლომატია და 

ესპანეთის სამოქალაქო ომი (მ. 

როზენბერგი – პირველი საბჭოთა 

ელჩი ესპანეთში) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის VI 

ყოველწლიური კონფერენცია. 

თბილისი, 2013წ. 19 

დეკემბერი 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

თეიმურაზ პაპასქირი 

1940 წლის ერთი დოკუმენტი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიულ პრეტენზიებზე  

თურქეთის მიმართ 

 

1944 წლის 4-5 ივლისს გერმანულ პრესაში გამოქვეყნდა დოკუმენტები, რომლებიც 

მოგვიანებით შევიდა ე.წ. მე-6 თეთრ წიგნში, რომელიც 1941 წელს გამოქვეყნდა სათაურით Die 

Geheimakten des französischen Generalstabes (საფრანგეთის გენერალური შტაბის საიდუმლო 
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დოკუმენტები). აღნიშნულ დოკუმენტებში შედიოდა თურქეთში საფრანგეთის ელჩის, რენე 

მასილის მოლაპარაკებები თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ახლო აღმოსავლეთში მოკავშირეთა 

შესაძლო მოქმედებების, მათ შორის, ბაქოს მიმართულებით შეტევის შესახებ.  

აღნიშნული დოკუმენტების გამოქვეყნებამ საშუალება მისცა საბჭოთა კავშირს, რომ 

წაეყენებინა ტერიტორიული პრეტენზიები თურქეთისათვის. უკვე 5 და 6 ივლისს საბჭოთა პრე-

საში დაიბეჭდა მსგავსი ხასიათის მოთხოვნები. რაც მთავარია, როგორც ირკვევა, საბჭოთა მხარემ 

თურქეთთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზეც დააყენა აღნიშნული საკითხი. სამწუხაროდ, რუსული 

არქივები ჯერ კიდევ არ არის გახსნილი ამ საკითხებზე, რის გამოც შეუძლებელია საარქივო 

დოკუმენტის მოპოვება, თუმცა აღმოჩნდა უკვე გამოქვეყნებული გერმანული დოკუმენტი, 

რომელიც, მართალია, ირიბად, მაგრამ ადასტურებს ამგვარი მოლაპარაკებების ფაქტს. კერძოდ, 

საუბარი გვაქვს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს VII პოლიტიკური განყოფილების 

დირექტორის, ვილჰელმ მელხერსის მოხსენებითი ბარათი (დათარიღებულია 1940 წლის 23 

ივლისს), რომელშიც ის აღწერს საუბარს გერმანიაში თურქეთის საელჩოს მრჩევლის, მ. 

ალკენდთან. ალკენდმა მელხერსს შეატყობინა, რომ ის ელაპარაკა საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

მაღალჩინოსანს (გასაგები მიზეზების გამო, ალკენდმა არ დააკონკრეტა მისი გვარი), რომელმაც 

დაუდასტურა, რომ საბჭოთა მხარემ ოფიციალურად დააყენა ორი კავკასიური პროვინციის 

დაბრუნების საკითხი. აქვე მან ახსენა, რომ საბჭოთა მოთხოვნებს თურქულმა მხარემ უარით 

უპასუხა. ალკენდის წყაროს თანახმად, პასუხის საბოლოო რედაქტირება მოახდინა თავად 

თურქეთის პრეზიდენტმა (იგულისხმება ისმეთ ინონიუ) და მან აღნიშნა, რომ თურქეთმა 

პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ტერიტორიის 2/3 დაკარგა და ის მოქცეული იყო 

„უკიდურესად მჭიდრო საზღვრებში“, რომლის „კიდევ უფრო შემცირება თურქეთის მოსახლეობას 

უბრალოდ აუტანელ მდგომარეობაში“ ჩააყენებდა. ალკენდმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც, რომ 

სრუტეების საკითხს მონტრეს კონვენცია არეგულირებდა და საბჭოთა მხარე მშვენივრად 

ხედავდა, რომ თურქეთი არ ატარებდა მტრულ ხომალდებს. ალკენდის თქმით, თუ საბჭოთა 

კავშირი კვლავ დააყენებდა ტერიტორიული პრეტენზიების მოთხოვნას, ამას შედეგად მხოლოდ 

ომი მოჰყვებოდა. ალკენდმა ხაზი გაუსვა, რომ საბჭოთა მხარეს ძალზე გაუჭირდებოდა ამ პროვინ-

ციების აღება, რადგანაც ისინი იოლი დასაცავი იყო. 

როგორც ვხედავთ, დოკუმენტიდან ჩანს, რომ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

მაღალჩინოსანი ალკენდს ატყობინებდა ოფიციალური პასუხის შინაარსს, რომელიც გაეცა 

საბჭოთა მოთხოვნას. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს, რომ აღნიშნული დოკუმენტი ცხადყოფს 

საბჭოთა მხარის მიერ 1940 წელს თურქეთისათვის ტერიტორიული პრეტენზიების წაყენებას. 

 

მერაბ კალანდაძე 

აშშ-ს დამოუკიდებლობისათვის ომის წყაროთმცოდნეობა 
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ქართულ ისტორიოგრაფიაში 

 

ნაშრომი ისტორიოგრაფიულ ხასიათს ატარებს და მიზნად ისახავს, გააშუქოს აღნიშნული 

საკითხის წყაროთმცოდნეობითი საკითხების გაშუქება საქართველოში. ეს მწირი ინფორმაცია 

საინტერესოა. ამ დაინტერესების პიკს, მწვერვალს წარმოადგენს „ქრესტომათია ახალ ისტორიაში“. 

აქ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაზე წყაროები საკმაოდ ბევრია. ამ კუთხით ეს საკითხი 

შესწავლილი არ ყოფილა და ეს მოხსენება ამ ხარვეზის შევსების მცდელობას წარმოადგენს. 

 

მერაბ კალანდაძე 

საფრანგეთის დიდი რევოლუციის წყაროთმცოდნეობის შესწავლა ქართულ ისტორიოგრაფიაში 

 

მოხსენებაში მოცემულია საქართველოში ახალი ისტორიის წყაროთმცოდნეობის შესწავლის 

ძირითადი ეტაპების პერიოდიზაცია. ნაჩვენებია ის ევოლუცია, რომელიც საქართველოში 

აღნიშნული საკითხით დაინტერესებამ განიცადა. თავდაპირველად ეს დაინტერესება მცდელობის 

ფარგლებს არ გაცდა. მოხსენებაში ახსნილია ამის გამომწვევი მიზეზები. ამ ხანგრძლივი 

მცდელობის ლოგიკურ დაგვირგვინებად გვევლინება „ქრესტომათია ახალ ისტორიაში“. ამის 

შემდეგ ამ თემატიკისადმი ინტერესმა იკლო. ამ პრობლემატიკით დაინტერესების რეანიმაცია 

სასურველია. 

 

მერაბ კალანდაძე 

საქართველოში დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების და ახალი ისტორიის შესწავლის 

პერიოდიზაცია 

 

1. საქართველოში საფრანგეთის დიდი რევოლუციის შესწავლის გარკვეული ტრადიცია 

არსებობს. ქართველმა ისტორიკოსებმა თავისი წვლილი შეიტანეს საფრანგეთის დიდი 

რევოლუციის ისტორიის, წყაროთმცოდნეობის და ისტორიოგრაფიის საკითხების 

შესწავლის და პოპულარიზაცის საქმეში. რა თქმა უნდა, ეს ქართული ისტორიოგრაფიის 

წარმატება იყო. 

2. საქართველოში საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიის საკითხებით 

დაინტერესების პირველმა სიმპტომებმა თავი იჩინეს არა საბჭოთა პერიოდის ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში, როგორც ეს ბევრს შეიძლება ეგონოს, არამედ გაცილებით უფრო ადრე 

ჯერ კიდევ XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. შესაძლოა, ეს მწირი ინფორმაცია ნამცეცები 
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იყოს, მაგრამ საინტერესოა და ქართულ სინამდვილეში ამ მიმართულებით გადადგმულ 

პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს. მას წმინდა შემეცნებითი დატვირთვა გააჩნია და იმაზე 

უნდა მეტყველებდეს, რომ ქართული საზოგადოება იცნობდა რევოლუციის 

ისტორიკოსებს. იმჟამინდელი ისტორიოგრაფიის ფონზე ეს წინგადადგმული ნაბიჯი იყო. 

ამ ინფორმაციამ აღნიშნული საკითხით დაინტერესების უვერტურად გაიჟღერა და, XIX 

საუკუნის 60-იანი წლებიდან 1921 წლამდე, ჩვენი აზრით, საქართველოში საფრანგეთის 

დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიით დაინტერესების წინაისტორიად, შესავლად, 

შეიძლება მივიჩნიოთ. 

3. ისტორიოგრაფიულ ხასიათს ატარებს ნიკო ნიკოლაძის საინტერესო სტატია „რამდენიმე 

სიტყვა ერთი მეტად ძველი საკითხის გამო“, რომელიც გამოქვეყნდა 1864 წელს. 

ფაქტობრივად, ეს არის გამოხმაურება გერმანელი ისტორიკოსის ჰ. ფონ ზიბელის წიგნზე. 

ის არ ატარებს აღწერით ხასიათს. არ წარმოადგენს ჰ. ზიბელის შეხედულებების მშრალ 

თხრობას, გადმოცემას. ის დიდ ყურადღებას უთმობს მისი შეხედულებების ავკარგიანობის 

გარკვევას და მასთან რევოლუციის მთელ რიგ პრინციპულ საკითხებში არგუმენტირებულ 

მეცნიერულ პოლემიკას მართავს. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიას 

იცნობს ვ. ლორთქიფანიძე, რომლის წიგნი შედგენილია ალფონს ოლარის და ვილჰელ 

ბლოსის შრომების მიხედვით. იგივე შეიძლება ითქვას დამოუკიდებელ საქართველოში 

1918-1921 წლებში გამოსულ ახალი ისტორიის სახელმძღვანელოებზე. ისინი იცნობენ 

რევოლუციის ისტორიოგრაფიას და პროგრესულ-ლიბერალურ შეხედულებებზე იყვნენ 

ორიენტირებულნი. 

4. საბჭოთა პერიოდის ქართულ ისტორიოგრაფიაში აღნიშნული პრობლემის შესწავლა და 

პოპულარიზაცია მეცნიერულ  ელფერს იძენს. ეს წინგადადგმული ნაბიჯი იყო და ამის 

წაყრუება არ შეიძლება, მაგრამ ამ დაინტერესებამ ცალმხრივი ხასიათი შეიძინა და ერთი 

მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიის ჩარჩოებში აღმოჩნდა მოქცეული. ქართველ 

ისტორიკოსებს საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიის საკითხებზე 

სპეციალური გამოკვლევები არ დაუწერიათ, მაგრამ რევოლუციის პრობლემების 

განხილვის დროს ისინი დიდ ყურადღებას უთმობდნენ საკითხის ისტორიოგრაფიის 

განხილვას, რაც ამ თემაზე მათი მსჯელობის ერთ-ერთ მთავარ პლუსად გვევლინება. 

5. საქართველოში აღნიშნული საკითხის მეცნიერულად შესწავლის ინიციატორად ამ დარგის 

ფუძემდებლები პროფ. გრ. ნათაძე და პროფ. ალ. ნამორაძე გვევლინებიან. ისინი დიდ 

დაინტერესებას იჩენდნენ საფრანგეთის რევოლუციის აგრარული კანონმდებლობით და 

საკმაო ჩახედულებას ამჟღავნებენ საკითხის ისტორიოგრაფიაში, რაც ამ თემაზე მათი 

მსჯელობის ძლიერი მხარეა. პროფ. გრ. ნათაძის შეხედულებებისათვის დამახასიათებელი 

წინააღმდეგობები შემთხვევითი არ იყო და უპირატესად იმითაა გამოწვეული, რომ ის 

ცდილობდა ეკონომიური მატერიალიზმიდან მარქსიზმისკენ ევოლუციას. 

6. პროფ. გრ. ნათაძის და პროფ. ალ. ნამორაძის მიერ დაწყებული საქმე ღირსეულად 

გააგრძელეს მათმა მოწაფეებმა, პირველ რიგში კი, პროფ. გივი კიღურაძემ და პროფ. კ. 

ანთაძემ. პროფ. გ. კიღურაძე საფრანგეთის რევოლუციაზე თავის მრავალრიცხოვან 

გამოკვლევებში დიდ ყურადღებას უთმობს საკითხის ისტორიოგრაფიას და საქართველოში 

საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთ თვალსაჩინო 

სპეციალისტად გვევლინება. რევოლუციის ისტორიოგრაფიის საკითხებში საკმაოდ 

ჩახედული ჩანს პროფ. კ. ანთაძე. იგი თავის საკანდიდატო დისერტაციაში მას საკმაოდ 

დიდ ადგილს უთმობს. ეს მონაკვეთი მის დისერტაციაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ 

მიგვაჩნია. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიას ეხება რემი 
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სიკინჭილაშვილის ნაშრომი „საგლეხო მიწათმფლობელობა საფრანგეთშ 1789 წლის 

ბურჟუაზიული რევოლუციის წინ და „რუსული სკოლა“. ზოგიერთი საკითხის შემდგომი 

სრულყოფა, დახვეწა, ჩვენი აზრით, გამორიცხული არ უნდა იყოს. საფრანგეთის დიდი 

რევოლუციის ისტორიოგრაფიას განიხილავს პროფ. ნაირა მამუკელაშვილი თავის 

ნაშრომში 1793 წლის კონსტიტუცია. 

7. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის ისტორიოგრაფიის საკითხებით ჩვენი დაინტერესება 

შემთხვევითი არ ყოფილა და პროფ. გივი კიღურაძის კეთილისმყოფელი გავლენის 

ლოგიკურ შედეგს წარმოადგენს. ეს დაინტერესება ორ მონაკვეთად იყოფა: საბჭოთა 

პერიოდი და პოსტსაბჭოური ხანა. ეს შრომები კონკრეტულად საფრანგეთის დიდი 

რევოლუციის ისტორიოგრაფიის საკითხებს ეძღვნება და თავისი მოკრძალებული წვლილი 

შეაქვს აღნიშნული საკითხის პოპულარიზაციის საქმეში. 

 

ლეილა ხუბაშვილი 

პიუს XII-ის საგარეო პოლიტიკის ვექტორები 

 

რომის პონტიფექსების უახლეს ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეუჯენიო 

პაჩელიმ, რომელიც ტახტზე ავიდა პიუს XII-ის სახელით (1939-1958). ეს იყო პაპი  პაპი-

პოლიტიკოსი, რომელმაც მთელი თავისი  ცხოვრება ვატიკანის საგარეო პოლიტიკის სამსახურში    

გაატარა. გერმანიაში 12 წლიანი დიპლომატიური სამსახურისა და თავისი 20 წლიანი 

პონტიფიკატის პერიოდში იგი გერმანოფილად დარჩა. პიუს XII ორგანულად ვერ იტანდა 

მარქსიზმსა და კომუნიზმს და „ცივი ომის“ პოლიტიკის იდეოლოგი გახდა. მისი პონტიფიკატის 

პერიოდის გასაანალიზებლად სამი მთავარი ასპექტია განსახილველი: 1. პიუს  XII და ნაციზმი; 2. 

პიუს  XII და ჰოლოკოსტი და 3. . პიუს  XII- ცივი ომის აპოლოგეტი.  

ვატიკანის ურთიერთობა ნაციზმთან პიუს XI-ის დროს დაიწყო.  ხელისუფლებაში 

მოსვლისთანავე ადოლფ ჰიტლერმა (1933 წ. 30 იანვარი) შესთავაზა   პიუს  XI-ს იმპერიასთან 

კონკორდატის დადება. ვატიკანში ამ წინადადებას კარგად შეხვდნენ; კურიას მიაჩნდა, რომ 

ნაციზმი გერმანიაში „წარმართული ბოლშევიზმის“ შეურიგებელ მტერს წარმოადგენდა. ამიტომაც 

ეკლესია მასში უფრო დიდ საფრთხეს ხედავდა, ვიდრე „წარმართულ ნაციზმში“. თანაც იმედი 

ჰქონდათ, რომ ნაციზმი კათოლიკობას არ შეეხებოდა და მასთან ითანამშრომლებდა. 1933 წლის 20 

ივნისს კონკორდატს ხელი მოაწერეს პაპენმა და ეუჯინიო პაჩელიმ, მომავალმა პონტიფექსმა პიუს 

XII-მ. 1941 წლის 1 სექტემბერს, როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, საფრანგეთისა და 

ბრიტანეთის მთავრობებმა პაპს თხოვნით მიმართეს, რათა გერმანია აგრესორად გამოეცხადებინა. 

მაგრამ პიუს  XII-მ უარი თქვა.  მის მიზანს ლიბერალური ღირებულების ეპოქაში 

დექრისტიანიზაციის შეჩერება და რომაულ-კათოლიკური ეკლესიის ინტერესების დაცვა 

წარმოადგენდა. ევროპის ხსნას კი კათოლიციზმში ხედავდა. ამიტომ განაცხადა, რომ ვატიკანს არ 

შეეძლო უშუალოდ ჩარეულიყო საერთაშორისო პოლიტიკაში და მკაცრი ნეიტრალიტეტი 

გამოაცხადა. თუმცა დიპლომატიურ თამაშს მაინც განაგრძობდა. უინსტონ  ჩერჩილს მასთან 
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მუდმივი ურთიერთობა ჰქონდა. ფრანკლინ  რუზველტმა კი პაპთან თავისი საგანგებო ელჩი 

მაირონ ტეილორი გააგზავნა, რომელიც ვატიკანში რომის განთავისუფლებამდე დარჩა. 

პიუს  XII-მ დაგმო ნაცისტების რასობრივი თეორია და ანტისემიტიზმი. გარდა ამისა, ის 

ცდილობდა კათოლიკური ორგანიზაციების მეშვეობით ლტოლვილების დახმარებას. თუმცა პაპს 

არ გამოუცხადებია ღია პროტესტი ებრაელთა დეპორტაციისა და გენოციდის წინააღმდეგ, რამაც 

განსაზღვრა პიუს  XII-ის დუმილის მიზეზების აქტიური განხილვა. მაგრამ ამ დისკუსიებში 

ემოციები უფრო ჭარბობს, ვიდრე არგუმენტები. პაპს 40 მილიონ კათოლიკეზე ჰქონდა 

პასუხისმგებლობა, რომლებიც ნაცისტური რეჟიმის ქვეშ ცხოვრობდნენ. პიუს  XII-ს მიაჩნდა, რომ 

მისი ღია პროტესტი ვერაფერს შეცვლიდა, ჰიტლერი კი მას კონკორდატის დარღვევაში 

დაადანაშაულებდა, რაც კათოლიკეთა დევნას გამოიწვევდა. 

1946 წლის 1 ივნისის არჩევნების წინ  პიუს  XII-ისა და ფულტონში ჩერჩილის გამოსვლა 

შეიძლება განვიხილოთ როგორც ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც წინ უძღოდა „ცივი 

ომის“ დასაწყისს. ამაზე ნათლად მეტყველებს ტრუმენსა და პიუს  XII-ს შორის არსებული 

მიმოწერა. 1947 წლის 6 აგვისტოთი დათარიღებულ წერილში ტრუმენი პაპს სთხოვდა, რომ ღია 

განცხადება გაეკეთებინა აშშ-სა და ვატიკანის კავშირისა და თანამშრომლობის შესახებ საერთო 

მტრის-კომუნიზმის, საბჭოთა კავშირისა და საერთაშორისო კომუნისტური მოძრაობის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში.  1949 წლის 30 ივნისს პიუს  XII-მ გამოსცა დეკრეტი, რომლითაც ის 

განკვეთით ემუქრებოდა ყველას, ვინც კომუნისტურ პარტიაში შევიდოდა ან წაიკითხავდა 

ლიტერატურას, ჟურნალ-გაზეთებს, სადაც კომუნიზმის თეორიები იყო. პაპმა კომუნიზმი 

ქრისტიანობის მტრად გამოაცხადა. ეს დეკრეტი იმ პოლიტიკის პიკი გახდა, რომელსაც ცივი ომი 

ეწოდა. პიუს  XII-ს სჯეროდა, რომ კათოლიკური ეკლესია იყო ის ძალა, რომელიც მსოფლიოს 

კომუნიზმისაგან გაანთავისუფლებდა. 

 

ფატიმა შეყლაშვილი 

იუგოსლავიის კრიზისი და მისი დაშლის მიზეზები 

 

1. უკანასკნელ წლებში ჩამოყალიბებული ნაციონალიზმის წარმოშობის და გააქტიურების 

ერთ-ერთი ახსნა იმ ფაქტს ემყარება, რომ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში შესუსტდა 

დიქტატურა და თავი იჩინა საუკუნეების მანძილზე დაგროვილმა ეთნიკურმა შუღლმა. 

ეროვნული ურთიერთობების მოგვარება გახდა პოსტკომუნისტური კონსტიტუციური 

მშენებლობის უმთავრესი საკითხი. განსაკუთრებით რთული კი აღმოჩნდა ფედერალურ 

სახელმწიფოებში, კერძოდ, ყოფილ იუგოსლავიაში. სსრ კავშირის დაშლის შემდგომ მოხდა 

იმ განსაკუთრებული როლის დევალვაცია, რასაც თამაშობდა იუგოსლავია აღმოსავლეთის 

და დასავლეთის გეოპოლიტიკურ გათვლებში. შესუსტდა დახმარება მთავარი საგარეო 

წყაროებიდან.  
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2. იუგოსლავიის ფედერალური სახელმწიფოს დაშლა იყო შედეგი მრავალხნიანი ეთნიკური 

კონფლიქტებისა, რომლის წინაპირობები ჯერ კიდევ 1918 წ. სერბების, ხორვატების და 

სლოვენების სამეფოს შექმნისას აღმოცენდა. ამ გაერთიანებას მოჰყვა იდეოლოგიური 

ტრანსფორმაცია, სერბები ათობით წლის მანძილზე აღმოჩნდნენ „იუგოსლავიანობის“ 

იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ, რომელმაც სერბებს ვერ გაუწია საუკეთესო სამსახური.  

3. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი იუგოსლავიის დაშლაში მიუძღვის სოციალიზმის 

თვითმმართველობის მოდელს, ქვეყნის სოციალისტურ ხასიათს და მის ზეწოლას 

ეროვნულ რესპუბლიკებზე, რათა ისინი გამხდარიყვნენ სსრ კავშირის მოდელის ქვეყნები. 

70-იანმა წლებმა არსებითი კორექტივები შეიტანა ქვეყნის ცხოვრებაში. რესპუბლიკებსა და 

ოლქებში გამოჩნდა ხელმძღვანელთა ახალი თაობა, რომლის წარმომადგენლებიც არ 

იზიარებდნენ ტიტოს რევოლუციურ-ინტერნაციონალურ შეხედულებებს და მხარს 

უჭერდნენ ნაციონალისტური განწყობის ზრდას.  

4. განსაკუთრებული როლი ითამაშა ასევე რელიგიურმა ფაქტორმა, დაპირისპირებების 

კონფესიურმა ხასიათმა. სამი სხვადასხვა რელიგიის, სამი სხვადასხვა სამყაროს, სამი 

სხვადსხვა მენტალიტეტის შეჯახებას თავისთავად მოჰყვა ძლიერი მიდრეკილება 

განცალკევებისაკენ.  

5. 1991-92 წლებში თითქმის ყველა რესპუბლიკამ ცენტრიდანული მისწრაფებები ღიად 

დააფიქსირა და გავიდა ფედერაციიდან. სისხლიანი შეტაკებები, რომელიც თან ახლდა ამ 

პროცესებს, ეთნიკური წმენდის პრაქტიკა ყველა მხრიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 

ფაქტობრივად, იყო „ყველას ომი ყველას წინააღმდეგ“.  

6. იუგოსლავიის კონფლიქტების შესწავლისას, ერთიანობაში ყველა საბრძოლო მოქმედება 

სლოვენიაში, ხორვატიაში, ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში, 1998-99 წლების მოვლენები 

კოსოვოში, ნატოს ავიაიერიშები, ალბანელი სეპარატისტების შეიარაღებული 

კონფლიქტები, იუგოსლავიის ძალადობა სერბეთის სამხრეთზე და ალბანელი 

სეპარატისტების და მაკედონიის შეიარაღებული ძალებისა ჩრდ. მაკედონიაში, 

მთლიანობაში შეიძლება გავაერთიანოთ ერთ ტერმინში „იუგოსლავიის ომი“, რომლის 

თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა რესპუბლიკების სუვერენიზაციის შემდგომაც კი. 

იუგოსლავიის დეზინტეგრაციამ თანამედროვე ევროპის ისტორიაში ყველაზე უფრო 

სისხლიმღვრელი ომი გამოიწვია, რომლის ერთ მხარეს სერბები იდგნენ, მეორე მხარეს _ 

ხორვატები, ბოსნიელი მუსულმანები, კოსოვოს ალბანელები და სლოვენიელები.  ეს ომი 

ბევრმა შეაფასა, როგორც ჰანტინგტონის ცივილიზაციათა შეჯახების პრაქტიკული 

გამოვლინება. 

7. შიდაბალკანური პრობლემები, რომლებმაც გარეშე ძალების აქტივობასთან ერთად ხელი 

შეუწყო ფედერაციის რღვევას, თავისი არსით არ იყო არც ბალკანური, არც ევროპული, 

არამედ მსოფლიო. სხვაგვარად მასში არ ჩაებმებოდნენ ნატო, ევროპის კავშირი, აშშ არ 

ჩადებდნენ ამდენ ძალისხმევას. დასავლეთმა და პირველ რიგში ევროპამ ვერ შეძლო ამ 

კონფლიქტის თავიდან აცილება, საბოლოოდ ევროპაში წესრიგის დამყარება ნატოს და 

პირველ რიგში აშშ-ს მოუხდა. სიმპტომატურია, რომ ბოსნიის კონფლიქტის დასრულების 

ხელშეკრულება აშშ-ს ქ. დეიტონში დაიდო და არა ევროპის რომელიმე ქვეყნის 

დედაქალაქში. 

 

თამარ ანთაძე 
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ვარლამ ჩერქეზიშვილი აშშ-ს დამოუკიდებლობისათვის ომის ბელადებზე 

(ვაშინგტონი და ადამსი) 

 

ვ. ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტურ წერილებში წავაწყდით მის გამონათქვამს და შეფასებებს 

აშშ-ს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ბელადებზე – ჯ. ვაშინგტონსა და ჯ. ადამსზე. ამ თემაზე 

მის მსჯელობას ისტორიოგრაფიული დატვირთვა გააჩნია. ჯ. ვაშინგტონის და ჯ. ადამსის 

მოღვაწეობას ქართველი პუბლიცისტი დადებითად აფასებს. 

 

თამარ ანთაძე 

ვარლამ ჩერქეზიშვილი მეტერნიხზე 

 

ავსტრიის კანცლერის მეტერნიხის მოღვაწეობამ მიიპყრო ქართველი პუბლიცისტის ვარლამ 

ჩერქეზიშვილის ყურადღება. მის პუბლიცისტურ წერილებში რამდენჯერმე გაიჯღერა 

მეტერნიხის სახელმა. აღსანიშნავია, რომ ის მეტერნიხის მოღვაწეობას მხოლოდ უარყოფით 

კონტექსტში მოიხსენიებდა. შესაძლოა, ასეთი მიდგომა ცალმხრივი იყოს და ვ. ჩერქეზიშვილი 

ამუქებდა საქმის ვითარებას.  

 

თამარ ანთაძე 

ვარლამ ჩერქეზიშვილი ინგლისის რევოლუციის ბელადებზე 

 

1. ვარლამ ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტური მემკვიდრეობა მრავალმხრივაა საინტერესო. ის 

თავის პუბლიცისტურ წერილებში საკმაო ჩახედულებას ამჟღავნებს დასავლეთ ევროპის 

ახალი ისტორიის საკითხებში. იცნობს ამ ეპოქის გამოჩენილი ადამიანების ცხოვრებას და 

მოღვაწეობას. ეს, ვფიქრობთ, საინტერესო უნდა იყოს მით უმეტეს, რომ ეს საკითხი ამ 

კუთხით ისტორიოგრაფიაში შესწავლილი არ ყოფილა. ამიტომ მიზანშეწონილად 

მივიჩნიეთ შეგვევსო ეს ხარვეზი და აღნიშნულ საკითხს საგანგებო ყურადღება მივაქციეთ. 

2. ვარლამ ჩერქეზიშვილმა თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოში დასავლეთ ევროპის 

ახალი ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ეს მისი როგორც პუბლიცისტის, 

ჟურნალისტის კიდევ ერთი დამსახურება იყო, რომელიც ქართული საზოგადოებისათვის 

ნაკლებადაა ცნობილი. ამ საკითხის შესწავლას შემეცნებითი დატვირთვა გააჩნია, 

რომელიც განსაზღვრავს მის მეცნიერულ მნიშვნელობას. ამჯერად შევეხებით ვარლამ 

ჩერქეზიშვილის გამონათქვამებს ინგლისიის რევოლუციის თვალსაჩინო 
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წარმომადგენლებზე: ინგლისის მეფე ჩარლზ I და რევოლუციური ბანაკის ლიდერზე 

ოლივერ კრომველზე. 

3. ვარლამ ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტურ წერილებში გაიჟღერა ინგლისის რევოლუციის 

ბელადების ჩარლზ I და ოლივერ კრომველის სახელებმა. ეს საინტერესოა. როგორი იყო 

მათი მოღვაწობისადმი ვარლემ ჩერქეზიშვილის დამოკიდებულება? ჩვენს ხელთ 

არსებული მწირი ინფორმაცია ძალიან ცოტაა და არ იძლევა ფართო განზოგადების 

შესაძლებლობას, მაგრამ ამ მცირე ინფორმაციის შეუფასებლობა არ ივარგებდა და 

საშუალებას გვაძლევს გამოვარკვიოთ თუ როგორი შეიძლება ყფილიყო ამ საკითხისადმი ვ. 

ჩერქეზიშვილის დამოკიდებულება. 

4. მის ნაწერებში ჩარლზ I სახელმა მხოლოდ ერთხელ გაიჟღერა და ისიც უარყოფით 

კონტექსტში. კრომველის სახელი მის ნაწერებში ექვსჯერ გვხვდება და უმთავრესად 

დადებით კონტექსტში. ეს, რა თქმა უნდა, საყურადრებოა და გარკვეულ მნიშვნელობას 

შეიცავს თუ როგორი შეიძლება ყოფილიყო ვარლამ ჩერქეზიშვილის დამოკიდებულება 

მათი მოღვაწეობისადმი. 

5. ჩარლზ I მოღვაწეობისადმი ვარლამ ჩერქეზიშვილის უარყოფითი დამოკიდებულება 

სავსებით კანონზომიერად მიგვაჩნია და მისი მიზეზები ვ. ჩერქეზიშვილის 

მსოფლმხედველობაში უნდა ვეძიოთ. ჩარლზ I აბსოლიტური მისწრაფებები მასში, ალბათ, 

ცარიზმის რეჟიმთან ასოცირდებოდა და მიუღებელი იყო. განსაკუთრებით უფრო 

საინტერესოა კრომველისადმი მისი დამოკიდებულება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

კრომველის მოღვაწეობას ის მხოლოდ დადებით კონტექსტში მოიხსენებს და მის მიმართ 

საკმაოდ კეთილგანწყობილი ჩანს. აღსანიშნავია, რომ როდესაც მას მის თანადროულ 

ინგლისის ისტორიაში რაღაც არ მოსწონს უმალ მიმართავს პარალელს კრომველის 

ეპოქასთან. კრომველისადმი ვ. ჩერქეზიშვილის სიმპათიები, ვფიქრობთ, შემთხვევითი არ 

ყოფილა და, ჩვენი აზრით, ორი ფაქტორით უნდა ყოფილიყო განპირობებული. 

თავისუფლებიდსადმი ვ. ჩერქეზიშვილის განსაკუთრებული სიმპათიით და 

რეფორმაციისადმი აშკარა კეთილგანწყობით. ის კრომველს როგორც პურიტანების ბელადს 

პატივს ცემს. ამგვარი მიდგომა შეიცავს ჭეშმარიტების რაციონალურ მარცვალს და გააჩნია 

თავისი ღირსებები და ნაკლი. ვ. ჩერქეზიშვილის მიერ კრომველის მოღვაწეობის 

დადებითი შეფასება სასვსებით კანონზომიერია და მისაღები ჩანს. ეს ამ თემაზე მისი 

მსჯელობის ძლიერ მხარეს წარმოადგენს, მაგრამ კრომველის გაიდიალება, რაც შესაძლოა, 

იგრძნობდა ვ. ჩერქეზიშვილის მიდგომაში, ცხადია, არ ღირს, ზედმეტია. 

6. ჩვენი ფრთხილი ვარაუდით, ასეთი შეიძლება ყოფილიყო ვარლამ ჩერქეზიშვილის 

დამოკიდებულება ინგლისის რევოლუციის ბელადების ჩარლზ I და ოლივერ კრომველის 

მოღვაწეობისადმი.  

ზაალ გოგენია 

უახლესი სამხედრო ტექნიკის და 

საბრძოლო ტაქტიკის სრულყოფა ესპანეთის სამოქალაქო ომში 

(გერმანია-იტალიის მაგალითზე) 

 

სამოქალაქო ომი ესპანეთში  თავისი იდეოლოგიური და გეოპოლიტიკური 
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ქვეკონტექსტებით არმიის და თანამედროვე იარაღის ბრძოლისუნარიანობის ამაღლების 

ხელსაყრელ შესაძლებლობას იძლეოდა, თუმცა ესპანური გამოცდილება სხვადასხვაგვარად იქნა 

გამოყენებული გერმანელების და იტალიელების მიერ.  განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა 

ავიაციას. გერმანელმა ავიაკონსტრუქტორებმა ესპანური გაკვეთილის მაგალითზე და საბჭოთა 

გამანადგურლებლების სამხედრო მახასიათებლების ანალიზის საფუძველზე სრულყვეს 

თავიანთი თვითმფრინავები.  ესპანეთის ცაზე დემონსტრირებულ იქნა გამანადგურებელი 

ავიაციის უპირატესობა და გამოვლინდა მოიერიშე ავიაციის განვითარების აუცილებლობა. შორი 

მოქმედების სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა ისწავლეს ჰაერსაწინააღმდეგო არტილერიისგან 

დასხლეტა, მაგრამ საპასუხისმგებლო მომენტებში გამანადგურებლების საფარველის გარეშე 

ბომბდამშენები უმწეონი იყვნენ. გამანადგურებლებს კი სჭირდებოდა სიჩქარის პარამეტრების 

გაზრდა. გამოსავალი მოინახა რეაქტიული თვითმფრინავების შექმნით.   

დიდი ყურადღება ექცეოდა ტანკებს როგორც უახლესი მოტორიზებული ჯარების 

შეიარაღების საფუძველს.    გერმანელმა სპეციალისტებმა გააკეთეს  სწორი დასკვნები, რომ წონის 

ეკონომია ტანკის სიჩქარის გასაზრდელად ლოგიკური იყო გამოეყენებინათ ჯავშინის 

გაძლიერებისთვის.  იტალიური სამხედროების და პოლიტიკოსების რეაქცია მძიმე ტანკების 

შექმნის აუცილებლობაზე დაგვიანებული იქნა.   

გერმანელები ანახლებდნენ როგორც სამხედრო ტექნიკურ პარკს ასევე ტაქტიკურ 

დადგენილებებს.  გენერალ რეიჰენაუს თქმით  ესპანეთში გერმანულმა სამხედროებმა ბევრი რამ 

ისწავლეს, გამოასწორეს ზოგიერთი შეცდომა  თავიანთ სამხედრო სტრატეგიაში. მანევრული 

ბრძოლის და მოულოდნელი საჰაერო თავდასხმის ტაქტიკის შეხამებამ, საშუალება მისცა 

გერმანულ სარდლობას, სრულად შეეფასებინა თითეული ვარიანტის უპირატესობა და მისულიყო 

დასკვნამდე მათი შეხამების კეთილგონიერების შესახებ.  

შემუშავდა ტაქტიკა – „სიმძიმის ცენტრი“ (Schwerpunkt) რომელიც მოიცავდა თავის თავში 

არტილერიის, ავიაციის, და ტანკების მოქმედებას. ესპანეთის ომმა დაბადა სტაციონარული ალყის 

(Sitzkrieg) ტაქტიკა. 

მთლიანობაში ესპანეთის ომის გაკვეთილები იტალიელების მიერ შესწავლილ იქნა უფრო 

ზედაპირულად ვიდრე გერმანელების მიერ.. იტალიელი მფრინავების წარმატებები 

განიხილებოდა როგორც ინდივიდუალური გმირობები, სერიოზულ განზოგადებას არ 

ექვემდებარებოდა და შედეგად საფრენი შემადგენლობის სამხედრო მომზადების პროგრამა 

აქცენტს უკეთებდა უფრო საჰაერო აკრობატიკას  ვიდრე ჯგუფური საჰაერო ბრძოლის მეთოდებს.  

 

ზაალ გოგენია 

საბჭოთა დიპლომატია და ესპანეთის სამოქალაქო ომი  
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(მ. როზენბერგი პირველი საბჭოთა ელჩი ესპანეთში) 

 

1. ესპანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით საბჭოთა ხელმძღვანელობა 

ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადავიდა, მართალია სტალინი ჯერაც არ ჩქარობდა 

სამხედრო დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას, მაგრამ მალე ეს მოსალოდნელი 

იყო. ესპანეთში საბჭოთა ელჩად დაინიშნა გამოცდილი დიპლომატი მარსელ იზრაელის ძე 

როზენბერგი; რესპუბლიკურ ესპანეთში როზენბერგის ჩასვლას დიდი ენთუზიაზმით 

შეხვდნენ. მათთვის საბჭოებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება რესპუბლიკის სწრაფი 

გამარჯვების საწინდარი უნდა ყოფილიყო. 

2. რწმუნებათა სიგელის გადაცემისას გაკეთებულ მოკლე მოხსენებაში ახალმა ელჩმა 

დაარწმუნა რესპუბლიკის მთავრობა, რომ ის და მისი მთავრობა პატივს სცემდა ესპანეთის 

რესპუბლიკის პოლიტიკურ იდეებს და  ინსტიტუტებს. თუმცა საქმით როზენბერგის ქცევა 

აშკარა ეწინააღმდეგება მის სიტყვებს. საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ როზენბერგმა 

ჩამოსვლისთანავე უგულებელყო საყოველთაოდ მიღებული წესი და არ შეატყობინა 

ჩამოსვლის შესახებ ესპანეთში აკრედიტებული  მისი თქმით „კუდა დიპკორპუსის“ 

დუაიენს, მაგრამ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარიატიდან მოსთხოვეს ამ შეცდომის 

გამოსწორება. 

3. 4 სექტემბერს სოციალისტმა ფ. ლარგო კაბალიერომ ჩამოაყალიბა მთავრობა, რომელშიც 

კომუნისტებიც შევიდნენ, როზენბერგი დაინტერესდა რა ინსტრუქციები ექნებოდა მას 

ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იგი საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარიატიდან 

გააფრთხილეს არავითარ შემთხვევაში არ ჩარეულიყო საშინაო საქმეებში და თავი 

შეკავებინა სამთავრობო კომბინაციებზე ზეგავლენისგან. მიუხედავად ამისა როზენბერგის 

თავდაჯერებულობამ, მისმა თავხედურმა და აბეზარმა ქცევამ მალე დააპირისპირა იგი 

ესპანეთის ახლა მთავრობასთან და განსაკუთრებით მის მეთაურთან. 

4. როზენბერგის ქცევა აღიზიანებდა საკუთარ თანამშრომლებსაც, რაზეც ნათლად მოწმობს  

რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სამხედრო და საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

არქივებში აღმოჩენილი დოკუმენტები. მაგალითად, 1936 წლის 16 ოქტომბრის წერილში 

ვოროშილოვისადმი ესპანეთში სამხედრო ატაშე ვ. გორევი წერდა როზენბერგის მანკიერი 

თვისებების შესახებ. ესპანეთში საბჭოთა საელჩოს მრჩეველი ი. გაიკისი სახალხო კომისარს 

წერდა როზენბერგთან თავისი რთული ურთიერთობების შესახებ. საპასუხოდ მ. 

ლიტვინოვი სთხოვდა გაიკისს ყველაფერი გაეკეთებინა ელჩთან ურთიერთობების 

დასალაგებლად.  

5. 1936 წლის დეკემბრის ბოლოს როზენბერგის საკითხით დაინტერესდა სტალინი.  საბჭოთა 

ლიდერმა ლარგო კაბალიეროს გაუგზავნა წერილი  რომელშიც სხვათა შორის თხოვდა 

შეეფასებინა  როზენბერგის საქმიანობა ესპანეთში. საპასუხო წერილში რომელიც 

თარიღდება 12 იანვრით კაბალიერო დადებითად აფასებდა ელჩის საქმიანობას, თუმცა მათ 

შორის ურთიერთობა ძალიან იყო დაძაბული და კიდევ უფრო დაიძაბა როზენბერგის 

გამოწვევამდე 1937 წლის თებერვალში. კაბალიეროს წერილი ეჭვ ქვეშ აყენებს ცნობილ 

ისტორიებს ელჩსა და პრემიერს შორის მაგრამ ეს პოზიცია აიხსნება საბჭოთა 

ხელმძღვანელობასთან საუკეთესო მდგომარეობის სურვილით. მიუხედავად დადებითი 

შეფასებისა 1937 წლის თებერვალში როზენბერგი გაიწვიეს მოსკოვში, დანიშნეს ახალ 

თანამდებობაზე საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარიატის წარმომადგენელად თბილისში, 

თუმცა ის იქ არასდროს ჩასულა. 1937 წლის 26 დეკემბერს დააპატიმრეს ხოლო 1938 წლის 
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მარტში დახვრიტეს. მისი ბედი დიდხანს გაურკვეველი იყო. 

6. რატომ მოიშორეს მ. როზენბერგი? ზოგი ამას უკავშირებს ელჩის გამომწვევ ქცევებს, მის 

მუდმივ მცდელობას ჩარეულიყო ესპანეთის საშინაო და საგარეო საქმეებში, ეს აზრი 

მნიშვნელოვანია, მაგრამ რადგანაც ესპანეთში მივლენილი ყველა რუსი მოხელე თუ 

ოფიცერი თითქმის ერთნაირად იქცეოდა მხოლოდ ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს ცნობილი 

დიპლომატის გაქრობის საფუძველად. ზოგის აზრით როზენბერგი თვლიდა, რომ 

სტალინის და ჰიტლერის  პოლიტიკა ესპანეთში მსგავსი იყო და ხშირად უთითებდა ამ 

პოლიტიკის სიბეცეზე რაც მას არ აპატიეს. ამ აზრსაც ვერ გავიზიარებთ. მართებულად 

მიგვაჩნია აზრი, რომ როზენბერგმა თავისი მისია შეასრულა (მათ შორის ოქროს გაგზავნის 

ოპერაცია) ის უკვე საჭირო არ იყო, თან ძალიან ბევრი იცოდა და შესაბამისად მოიშორეს. 

ვთვლით, რომ ელჩი სპეციალური მისიით იყო მივლენილი, (დანიშვნისას 

გათვალისწინებული იყო მხოლოდ როზენბერგის უნარები ფარული დიპლომატიასა და 

არაფორმალურ მოლაპარაკებებში) სხვა ახსნა არ აქვს  ესპანეთში პირველ ელჩად ისეთი 

ადამიანის გაგზავნას რომელმაც ენა არ იცოდა და არც ესპანელების ხასიათს იცნობდა.   

7. აშკარა ფაქტებისა და საყოველთაოდ მიღებული აზრის საპირისპიროდ ზოგიერთი 

მკვლევარი თვლის (მაგალითად ნ. პლატოშკინი), რომ როზენბერგი არ მონაწილეობდა 

საკადრო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში,  პრემიერთან წინააღმდეგობას  კი ხსნის 

ელჩის მოითხოვნით უფრო ენერგულად ეწარმოებინა ომი და სამხედრო დახმარებაც 

გამოეყენებინათ რაციონალურად. ჩვენს ხელთ არსებული საარქივო დოკუმენტები 

ცხადყოფს ამ დებულებების სიმცდარეს. ვიზიარებთ იმ დროს საფრანგეთში ესპანეთის 

ელჩის ლ. არაკისტაინის აზრს იმის შესახებ, რომ მიუხედავად დიდი ცოდნისა, რომელიც 

როზენბერგმა დააგროვა ერთა ლიგის დერეფნებში ის აღმოჩნდა სრულიად უვიცი 

ესპანელებთან მიმართებაში.   
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მემკვიდრეობის, ტურიზმისა 

და სტუმარმასპინძლობის 

გზით. ფლორენცია, იტალია, 

2013წ. 16 მარტი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

ლეილა ხუბაშვილი 

კავკასიის ლანდშაფტი: კულტურული მემკვიდრეობა და იდენტობა 

 

კავკასიას უნიკალური გეოპოლიტიკური მდებარეობა აქვს. ის ერთგვარი ღერძია,  სადაც 

ერთმანეთს ეჯახება სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები. კავკასიაში  

არსებული ეთნოკონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება და ეროვნულ უმცირესობათა 

უფლებების დაცვა შესაძლებელია კულტურული დიალოგის საფუძველზე. 

 კავკასიის ხალხებს შორის კულტურის მრავალი საერთო მახასიათებელი არსებობს, მაგრამ 

ამავე დროს ყველა ერს  მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი კულტურული მემკვიდრეობა  

გააჩნია.  საუკუნეების განმავლობაში მეზობელი ქვეყნები ერთმანეთისგან იღებდნენ კულტურულ 

მიღწევებს და ამავე დროს საკუთარის განსაკუთრებულობასაც ინარჩუნებდნენ.   აღსანიშნავია, 

რომ კავკასიაში მცხოვრები 50-დე ეთნოსიდან ყველამ  საკუთარი, ორიგინალური კულტურა 

შექმნა.  1821 წელს შოტლანდიელი მოგზაური რობერტ ლაიელა წერდა: „ კავკასიის მთელ ტომებს 

ძალიან ბევრი საერთო აქვთ და ცდილობენ გააგრძელონ ცხოვრების ის გზა, რომელსაც მათი 

წინაპრები მისდევდნენ’’.   კავკასიის  ერთიანი კულტურა უნიკალური პლაცდარმია საერთო 

პოლიტიკური სივრცის შესაქმნელად, სადაც ურთიერთობები აგებული იქნება ისტორიულ 

თანაცხოვრებაზე, საერთო ისტორიაზე, ერთაშორის დიალოგსა და კონფლიქტური სიტუაციების 

მოგვარების გამოცდილებაზე. 

 იშვიათი არაა შემთხვევები, როცა ისტორიული ფაქტების დამახინჯება ხდება და 

მითოლოგემები იქმნება, რაც დაძაბულ ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს. ერთმანეთის 

ისტორიისა და ეთნიკური კულტურის შესახებ ცოდნა ყველა რიგით მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს, 

აღარაფერს ვამბობთ სახელმწიფო მოღვაწეებზე, რომლებსაც ხშირი ურთიერთობები აქვთ 

კავკასიელებთან. კავკასია არა მხოლოდ გეოგრაფიული ოლქია, არამედ ისტორიულ-

კულტურული რეგიონიც. კავკასიისა და მისი მკვიდრი ეთნოსების ერთიან,  ისტორიულ-

კულტურულ არეალში მოქცევა ძირითადად განპირობებულია საერთო ანთროპოლოგიური 

ტიპით, მატერიალური კულტურის, სამეურნეო ყოფის ელემენტების მსგავსებით. დიდია 

მსგავსება სოციალური ურთიერთობებისა და სულიერი კულტურის სფეროში, ეტიკეტში, 
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მენტალიტეტში. მაგრამ კულტურის საერთო ელემენტებთან ერთად კავკასიის თითოეულ ეთნოსს 

მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ყოფა-ცხოვრება, ტრადიციები და მენტალობა ჰქონდა 

ყოველთვის, რამაც მათ მიუხედავად ისტორიული კატაკლიზმებისა, იდენტობა შეუნარჩუნა. 

 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

თ. ქარჩავა How to teach Native History to 

the pupils of Georgian Diaspora 

Schools 

Seville, Spain 

2 ლევან გორდეზიანი Probleme der alten Geschichte 

Georgiens 

ოლდენბურგის 

უნივერსიტეტი 

(გერმანია),03.12.2013 

3 ლევან გორდეზიანი Regional Meeting of Ministers of 

Education on the 

Implementation of the European 

Higher Education Area, 

მომხსენებელი 

ერევანი, 17-18.10. 2013 

 

 

 

თარიღი: 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება თსუ,  

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

ქართული ლიტერატურის ისტორიის ს/ს ინსტიტუტი:  

 ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი 

 ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი 

 უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი 

 ფოლკლორისტიკის დეპარტამენტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი –  პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა  

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი.  

 

1. ელგუჯა ხინთიბიძე - სრული პროფესორი ( დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

2. ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი 

3. ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი 

4. მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი 

5. ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი. 

6. ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

7. თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი 

8. ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

9. ინგა მილორავა – ასისტენტ პროფესორი 

უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი.  

 

10. კახაბერ ლორია - სრული პროფესორი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

11. რუსუდან ბურჯანაძე - ასოცირებული პროფესორი 

12. რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი 

13. თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი 

ფოლკლორისტიკის დეპარტამენტი.  
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14. ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

15. ტრისტან მახაური – ასოცირებული პროფესორი 

16. ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

17. ელენე გოგიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

მე-19 საუკუნის 40-50-იანი 

წლები 

თამარ შარაბიძე თამარ შარაბიძე, ინგა 

მილორავა, ამირან არაბული, 

თამარ ციციშვილი, ქეთევან 

შენგელია, Qქეთევან ნინიძე, 

თამაზ ვასაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

კვლევითი სამუშაო დაიწყო 2012 წლის იანვარში, ამჟამად დასრულებულია, მიმდინარეობს მისი 

რეცენზირება და დასაბეჭდად მომზადება 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 ქართული ფოლკლორის 

ენციკლოპედია 

საქართველოს ფოლკლორის 

სახელმწიფო  ცენტრის 

დირექტორი გიორგი 

უშიკიშვილი 

ა. არაბული (რედაქტორი), ე. 

თათარაიძე, ქ . სიხარულიძე, 

თ. ჯაგოდნიშვილი 

2013 წლის მაისიდან დაიწყო მუშაობა ქართული ფოლკლორის ენციკლოპედიაზე, რომელზეც 

ფოკლორისტების გარდა, მუშაობენ ეთნოგრაფები და ეთნომუსიკოლოგები. დამუშავდა 

სპეციალური ლიტერატურა, ჯერჯერობით მუშაობა მიმდინარეობს სიტყვანზე. ამ დროისთვის 

მოძიებულია და ელექტრონულ ბილიოთეკაში ატვირთულია 34061 სიტყვა. ქ. სიხარულიძის 
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მიერ ატვირთულია 834 სიტყვა. 2014 წლის იანვრიდან დაიწყება მუშაობა სტატიებზე. 

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 ფოლკლორული ექსპედიცია 

მარტვილის რაიონში (2013 

წლის 24 ივლისი - 29 

ივლისი) 

ხ. მამისიმედიშვილი ხ. მამისიმედიშვილი და 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტები 

ექსპედიციის წევრებმა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოიძიეს სხვადასხვა ჟანრის 

ფოლკლორული მასალა: საწესჩვეულებო და სატრფიალო ლექსები, მითოლოგიური 

გადმოცემები, შელოცვები, მეგრული ზღაპრები (მეგრულ ენაზე), დემონოლოგიური 

თქმულებები ჭინკებზე, მესეფებზე, კუდიანებზე, ტყაში მაფასა და ოჩოკოჩზე; ხალხური 

ტექსტები არამხუტუს შესახებ, რწმენა-წარმოდგენები ადამიანისა და გველის ურთიერთობის 

შესახებ, გადმოცემები ნატვრისთვალზე. აგრეთვე ჩაწერილი იქნა მნიშვნელოვანი მასალები 

სხვადასხვა რიტუალების შესახებ, როგორიცაა პატონეფი, ოხვამური, ოდაბადე, წაჩხურობა, 

ჭეჭეთობა, ჭვენიერობა და სხვ. ტექსტები დამუშავდა, გაკეთდა მათი კლასიფიკაცია და 

განთავსდა თსუ ფოლკლორის არქივში. 

 სამუშაოს დასახელება  

 

სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

    

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

1 

 

 

 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიუ-

რი საზაფხულო 

სკოლა - 2013 

 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი; 

თანადამფინანსებელი: 

ქართველოლოგიური 

 

ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

თამარ მელიქიძე, 

სოფიო გულიაშვილი, 

ცირა ვარდოსანიძე, 

თამთა გრიგოლია, 

მარიამ ნოდია, 
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სკოლის ფონდი ზაზა ხინთიბიძე, 

არიანე ჭანტურია. 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

„საზაფხულო სკოლა-2013“ გრანტი გამოყოფილი იყო ქართველოლოგიური სკოლის 

ფონდისათვის, რომელიც შესრულდა ჩემი ხელმძღვანელობით. ქართველოლოგიური 

საზაფხულო სკოლა არის ის ტრადიციული პროექტი, რომელსაც ქართველოლოგიური სკოლის 

ფონდი ყოველწლიურად ატარებს 1995 წლიდან. ეს პროექტი, რომელიც უკვე ძალზე 

პოპულარულია უცხოეთის საგანმანათლებლო ჰუმანიტარულ წრეებში, ქართველოლოგიური 

საქმიანობისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია. წლების მანძილზე ამ პროექტში მონაწილეობა 

მიიღო ორასზე მეტმა უცხოელმა სტუდენტმა თუ ახალგაზრდა სპეციალისტმა. ბევრმა მათგანმა 

გააგრძელა თავისი შემდგომი მოღვაწეობა ქართველოლოგიური მეცნიერების ფარგლებში და 

დასაქმებულნი არიან უცხოეთში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ან საქართველოს 

საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დაწესებულებებში 

- მიმდინარე წელს საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობდა შვიდი უცხოელი მსმენელი - 

გერმანიიდან, პოლონეთიდან, რუსეთიდან, ავსტრიიდან. (ჯოზეფ სპარსბროდი, ემილია ანა 

ფლორჟაკი, ლაურა ბეკერი, ნიკიტა ვერემეევი, ანასტასია მარიუხინა, ფილომენა გრასელი, 

ტიმოთი ბარეტი).  საზაფხულო სკოლის პროგრამის მუშაობაში ჩემთან ერთად 

მონაწილეობდნენ თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ახალგაზრდა თანამშრომლები: თამარ 

მელიქიძე, სოფიო გულიაშვილი, თამთა გრიგოლია, ცირა ვარდოსანიძე.  ყოველდღიურ 

გაკვეთილებს ქართულ ენაში ატარებდნენ თსუ-ს პროფესორი ზაზა ხინთიბიძე, ოსლოს 

უნივერსიტეტის მაგისტრანტი მარიამ ნოდია (ჩემი ყოფილი მაგისტრანტი).  ლექციები 

ქართველოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით წაიკითხეს მარიამ ლორთქიფანიძემ 

(საქართველოს ისტორია), მზექალა შანიძემ (ქართული ენის ისტორია), რისმაგ გორდეზიანი 

(ქართულ-ბიზანტიური ურთიერთობები), ვახტანგ ლიჩელი (ქართული არქეოლოგია), ელგუჯა 

ხინთიბიძე (ქართული ლიტერატურა), ელენე კობიაშვილი (ქართული ფოლკლორისტიკა), 

ალექსანდრე რონდელი (თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი 

მდგომარეობა), თამარ მესხი (ქართული ხალხური მუსიკა). საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობდა 

9 ივლისიდან 15 აგვისტომდე.  

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 ელექტრონული 

სამეცნიერო  

ჟურნალი - 

”ქართველოლოგი“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

თამარ მელიქიძე, 

სოფიო გულიაშვილი, 

ცირა ვარდოსანიძე, 

ირინა ჯავახაძე, 

მარიამ ნოდია. 
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ანოტაცია: 

საგრანტო პროექტი ელექტრონული ჟურნალი - ”ქართველოლოგი“ ფინანსდება 2011 წლის 

აპრილიდან და გრძელდება 2014 წლის აპრილამდე. აფინანსებს შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი. ჟურნალი ”ქართველოლოგი” ბეჭდური სახით გამოდის 1993 წლიდან ჩემი 

რედაქტორობით. 2011 წლიდან კი იგი პარალელურად ელექტრონული ფორმითაც გამოდის. 

რუსთაველის ფონდის გრანტი ამ ჟურნალის ელექტონული ვერსიის შექმნას აფინანსებს. 

ჟურნალი ორენოვანია (ინგლისური და ქართული) და მასში იბეჭდება ერთი მხრივ 

ქართველოლოგიური მეცნიერების პრობლემატიკისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი 

საკითხები, რომელიც ემსახურება ქართველოლოგიური მეცნიერების თანამედროვე 

პრობლემებით საზღვარგარეთელი მეცნიერების ინფორმირებას და მეორე მხრივ 

ქართველოლოგიურ მეცნიერებაში საზღვარგარეთელი მეცნიერების უახლესი მიღწევების 

შემოტანას. პროექტში ჩემთან ერთად მონაწილეობდნენ: აწ განსვენებული არიანე ჭანტურია, 

ინგლისურ ენაზე მთარგმნელი, თამარ მელიქიძე, სოფიო გულიაშვილი, ირინა ჯავახაძე, ცირა 

ვარდოსანიძე, მარიამ ნოდია.  

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1. ბოლშევიზმი და 

ქართული 

ლიტერატურა 

გასაბჭოებიდან 

მეორე მსოფლიო 

ომამდე (1921–41 წწ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

მაკა ელბაქიძე ნონა კუპრეიშვილი, 

ზოია ცხადაია, მანანა 

შამილიშვილი, ადა 

ნემსაძე, მაია 

ჯალიაშვილი, მანანა 

კვატაია, მაკა ჯოხაძე 

„ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე (1921–41  

წწ)“ 

 

საგრანტო პროექტი „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან მეორე 

მსოფლიო ომამდე (1921–41  წწ)“ მიზნად ისახავს ქართული ლიტერატურის ისტორიის ერთ-

ერთი ყველაზე რთული და წინააღმდეგობრივი ეტაპის – საქართველოს გასაბჭოებიდან მეორე 

მსოფლიო ომამდე პერიოდის მეცნიერულ შეფასებას კონკრეტული პოლიტიკური, სოციალური 

და კულტურული სტრატეგიის ფონზე, უცნობ და ნაკლებად ცნობილ საარქივო მასალებზე 

დაყრდნობით. თანამედროვე ქართული ინტელექტუალური საზოგადოება, მართალია, 

მიუბრუნდა ამ ეპოქას, მაგრამ დაგეგმილი სამეცნიერო კვლევა სცილდება აღწერით-

კომპილაციურ ეტაპს და უფრო სიღრმისეული ანალიზის განხორციელებას ისახავს მიზნად.   
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პროექტი არის პირველი მეთოდოლოგიური მცდელობა იმისა, რომ სრულიად ახალ რაკურსში 

იქნას გააზრებული ქართული ლიტერატურის ისტორიაში მეტად რთული და 

წინააღმდეგობებით აღსავსე პერიოდი – 1921–1941 წლები. პროექტის მთავარ ამოცანას 

წარმოადგენს, ერთი მხრივ, შსს არქივში დაცული უცნობი და ნაკლებად ცნობილი 

დოკუმენტური მასალების გამოვლენა, მეორე მხრივ კი, საარქივო მასალაზე დაყრდნობით 

საკვლევი პერიოდის ლიტერატურული პროცესების სიღრმისეული ანალიზის ჩატარება. 

 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელ

ი  

პროექტის შემსრულებლები 

 ქართული 

ლიტერატურა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურულ

ი პროცესი 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ირმა რატიანი მაკა ელბაქიძე, ივანე 

ამირხანაშვილი, გოჩა 

კუჭუხიძე, გაგა ლომიძე, 

რუსუდან ცანავა, თამარ 

ბარბაქაძე, ინგა მილორავა, 

კონსტანტინე ბრეგაძე, მანანა 

კვაჭანტირაძე, თამარ 

ციციშვილი, მაგდა 

მჭედლიძე 

„ქართული ლიტერატურა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი” 

პროექტი „ქართული ლიტერატურა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი 

(ბილინგვური პროექტი)“ არის პირველი მეთოდოლოგიური მცდელობა იმისა, რომ ქართული 

ლიტერატურის ისტორია გააზრებულ იქნას ფართო ლიტერატურულ–კულტურულ ჭრილში, 

კონცეპტუალური, მეთოდოლოგიური და სტრუქტურული გადაკვეთების, თანხვდომებისა და 

წინააღმდეგობების კონტექსტში. პროექტის მეთოდოლოგიური ჩარჩო ეფუძნება 

კომპარატივისტულ და ჰერმენევტიკულ კვლევებს. საკვლევ ობიექტად მონიშნულია ქართული 

ლიტერატურის განვითარების კონრეტული ეტაპები – ადრეული და გვიანი შუასაუკუნეების 

ეპოქა (V-XII სს) , განმანათლებლობის, რომანტიზმისა და რეალიზმის ეპოქა (XVI–XIX 

საუკუნეები), მოდერნიზმისა და ნეორეალიზმის ეპოქა (XX საუკუნის ცალკეული პერიოდები 

90–იან წლებამდე).  

კვლევის მნიშვნელოვანი ამოცანაა, დაადასტუროს, რომ მსოფლიო ლიტერატურა და 

ნაციონალური ლიტერატურები, ქართული მათ შორის, განაპირობებენ ერთმანეთს და ქმნიან 

საერთო-ლიტერატურულ პარადიგმას. სწორედ ამ ჭრილში იქნება გააზრებული ქართული 
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ლიტერატურის ისტორიის ცალკეული მონაკვეთები, რათა კვლევის ობიექტური შედეგებით 

ჩანაცვლდეს ხშირად არასწორი და უმართებულო ინტერპრეტაციები ქართული ლიტერატურის 

ისტორიისა. ამის პრაქტიკულ საშულებას მოგვცემს პროექტის ბილინგვურობა, რაც 

ითვალისწინებს კვლევის შედეგების წიგნად გამოცემას ქართულ (ნაბეჭდი) და ინგლისურ 

(ელექტრონული) ენებზე და, შესაბამისად, განთავსებას საერთაშორისო ინფორმაციულ-

კომუნიკაციურ სიბრტყეზე.  

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელ

ი  

პროექტის შემსრულებლები 

 ტერმინი, ცნება 

და პარადიგმა 

„ვეფხისტყაოსანში

“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

  

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელ

ი  

პროექტის შემსრულებლები 

 მხატვრული 

აზროვნების 

ტრანსფორმაციის 

ფორმები 

ქართულ 

ფოლკლორში 

სსიპ – 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარული და 

სოციალური 

მეცნიერებების ფონდი 

(შოთა რუსთაველის 

ფონდი) 

რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი 

ქ.სიხარულიძე, ე. 

გოგიაშვილი, ი. 

ყველაშვილი, ო. ონიანი და 

სხვ. 

მიმდინარე პროექტში ჩემი კვლევის სფეროა ამირანის თქმულების შესწავლა მხატვრული 

აზროვნების ფორმების არსებობისა და მათი ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით. გავეცანი 

ხალხური თქმულების ტექსტების სხვადასხვა დროის ჩანაწერებს. ტექსტების გაცნობის შემდეგ 

ცალკე დავაჯგუფეთ მთისა და ბარის ვარიანტები, რადგან მათში შეინიშნება გარკვეული 

განსხვავება სიუჟეტის სისრულისა და სიძველის, ასევე სახე–სიმბოლოთა მითოლოგიური 

შინაარსის  თვალსაზრისით.  შესაძლებელი გახდა  ამირანიანის ტექსტებიდან ამოკრეფილი 

მხატვრულ–გამომსახველობითი საშუალებებისა და სახე–სიმბოლოების კლასიფიკაცია მათი 

გამოყენების სიხშირის თვალსაზრისით. 

 

 პროექტის დასა- დამფინანსებელი პროექტის 

ხელმძღვანელ

პროექტის შემსრულებლები 
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ხელება  ორგანიზაცია ი  

 „მხატვრული 

აზროვნების 

ტრანსფორმაციის 

ფორმები 

ქართულ 

ფოლკლორში“ 

სსიპ – 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარული და 

სოციალური 

მეცნიერებების ფონდი 

(შოთა რუსთაველის 

ფონდი) 

რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი 

ქ. სიხარულიძე 

ი. ყველაშვილი 

თ. ქურდოვანიძე 

ქ. ელაშვილი 

ო. ონიანი 

 

მიმდინარე პროექტში ჩემი კვლევის სფეროა ქართულ ფოლკლორში, კერძოდ, საზღაპრო ეპოსში 

ქრისტიანული და ქრისტიანობამდელი მსოფლმხედველობების ურთიერთმიმართების საკითხი.  

მითოსური და ქრისტიანული სიმბოლოები ზღაპრის სტრუქტურაში არ არის ერთმანეთისგან 

განცალკევებული და ურთიერთგამომრიცხავი. ზოომორფულ სიმბოლოთა შესწავლამ აჩვენა, 

რომ ერთსა და იმავე ზღაპარში არსებობს მითოსური ტრადიციაც და შემდეგდროინდელი 

რელიგიური მსოფლმხედველობაც.  

ზღაპარმა მხოლოდ მაშინ შეიძლება მიიღოს რელიგიური დატვირთვა, თუ ქრისტიანული 

პერსონაჟები შემწისა და მწყალობლის ფუნქციით შემოდიან. თუ ისინი საყოფაცხოვრებო 

ზღაპრებისა და ანეკდოტების მთავარ პერსონაჟებს წარმოადგენენ, მაშინ სახეზე გვაქვს 

პროფანაცია. როცა რელიგიური ცნებები და რელიგიური შინაარსი ერთმანეთს შეესაბამება, 

ასეთი რამ მხოლოდ იმ ლეგენდებში ან ზღაპრებშია, რომლებიც ქრისტიანულ ტრადიციათა 

პროდუქტს წარმოადგენენ. 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ლადო მინაშვილი, 

იუზა ევგენიძე L 

ქართული 

ლიტერატურა 

“საქართველოს მაცნე” 

თბილისი 2013 

590 
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  (IX საუკუნე) 

წიგნი წარმოადგენს XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ნარკვევებს. Lადო მინაშვილს 

ეკუთვნის ვახტანგ ორბელიანის, გიორგი ერისთავის, ილია ჭავჭავაძის, აკაი წერეთლის, გიორგი 

წერეთლის, იაკობ გოგებაშვილის, სოფრომ მგალობლიშვილის, იოსებ დავითაშვილის, 

ალექსანრდე ყაზბეგის, დავით კლდიაშვილის ცხოვრებათა და შემოქმედებათა ანალიზი. 2013 

წლის 7 ნოემბერს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საპატრიარქოს ქართულ 

უნივერსიტეტში შედგა ამ წიგნის წარდგენა-პრეზენტაცია. Pრეზენტაციაზე სიტყვით 

გამოვიდნენ და წიგნს მაღალი შეფასება მისცეს უნივერსიტეტის რექტორმა პროფ. შერგო 

ვარდოსანიძემ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანმა პროფ. ვახტანგ გურულმა, პროფ. გია 

ალიბეგაშვილმა, პროფ. ტარიელ ფუტკარაძემ, პროფ. ნინო მამარდაშვილმა, დოქტორანტმა 

ლევან ბებურიშვილმა. ვრცელი რეცენზია წიგნის შესახებ წარმოადგინა ფილოლოგიის 

დოქტორმა ხათუნა მემანიშვილმა (მისი სტატია წიგნის შესახებ დაისტამბა ჟურნალ “ჩვენ 

მწერლობაში”; იგივე სტატია და ლევან ბებურიშვილის სიტყვა გამოქვეყნდა წიგნში “იუზა 

ევგენიძე – წიგნი ეძღვნება იუზა ევგენიძის ხსოვნას.”) 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

2 

გიორგი 

ალიბეგაშვილი, რევაზ 

სირაძე, ნესტან 

სულავა 

ქართული 

ლიტერატურა, I. 

თბილისი, 

“საქართველოს მაცნე” 

გვ. 424 

Aანოტაციები 

წიგნი  მიზნად ისახავს IV-XVIII სს. ქართველ მწერალთა ცხოვრებისა და მოღვაწეობის 
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წარმოჩენას, გვაცნობს მათი ლიტერატურული მემკვიდრეობის ძირითად პრობლემატიკას _ 

თემატიკას, მხატვრულ სამყაროს, ქართული ლიტერატურის ტენდენციებს მისი არსებობისა და 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

რ. ნიშნიანიძე 

 

 

 

 

რ.ნიშნიანიძე 

 

 

 

 

რ. ნიშნიანიძე 

სამეცნიერო  კრებული 

,,ქართული 

ემიგრაცია“ #1/(4) 

 

 

წიგნაკი 

,,პეტრე ხვედელიძე–

ლეგენდარული 

ქართველი“ 

 

ქართული 

დიპლომატია. 

წელიწდეული 16 

 

თბილისი 

 

 

 

გამომცემლობა ,,ჩვენი 

მწერლობა“ 

 

 

 

 

გამომცემლობა 

,,არტანუჯი“ თბ.  

 

გვ. 89-98 

 

 

 

 

 

გვ.3–31 

 

 

 

 

გვ.346–371 

Aანოტაციები 

1. ,,ქართველი გენერლების ლიტერატურული ტექსტები“  - სამეცნიერო  კრებული 

,,ქართული ემიგრაცია“ #1/(4) 

წერილი  ეხება ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოში დევნილ ქართველ სამხედრო პირებს და 

უმთავრესად, გენერლებს, რომლებსაც ეკუთვნით არაერთი ლიტერატურული ტექსტი; ისინი  
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ქვეყნდებოდა ემიგრანტული ჟურნალ–გაზეთების ფურცლებზე. ეს ნაწარმოებები არაერთი 

თვალსაზრისითაა საყურადღებო და ანგარიშგასაწევი. 

2. ,,პეტრე ხვედელიძე–ლეგენდარული ქართველი“ -  

     წიგნაკში საუბარია უხუცეს ქართველ ემიგრანტზე, პეტრე ხვედელიძეზე, მის ბიოგრაფიაზე, 

მოღვაწეობაზე და თანამედროვე რეალობაზე. დიალოგი მით უფრო მნიშვნელოვანი იმითაა, რომ 

თავად ბატონი პეტრე იხსენებს და აზუსტებს არაერთ ფაქტს. მასთან  შეხვედრა შედგა ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში  2012 წელს. 

3. ,,ნიკოლოზ(კარლო) ჩხეიძე -საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე - 

ლიტერატურული პერსონაჟი“ – ქართული დიპლომატია. წელიწდეული 16 

       საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის პიროვნება არაერთი ქართველი 

მწერლისა თუ პოეტის დაინტერესების საგნად იქცა. შალვა დადიანი,  გალაკტიონ ტაბიძე, ჯონ 

რიდი, ბიუმმი, რალფი, წერეთელი, როსტომ ჩხეიძე – არასრული ჩამონათვალი იმ ავტორებისა, 

რომელთა პიესებში, პოემაში, დოკუმენტურ პროზაში სრულიად განსხვავებულად დაიხატა 

მთავრობის ერთ–ერთი ლიდერის ლიტერატურული პორტრეტი.  

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/კ

რებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

 

 

 

 

 

 

 

„ვეფხისტყაოსანი შექსპირის 

ლიტერატურული  

წყარო“ (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე), 

(„ქართველოლოგი“) 

 

 

„ათონის ლიტერატურული 

სკოლა და ახალი 

 

№ 19 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

საგამომცემლო ჯგუფი 

”ქართველოლოგი”. 

 

 

 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გვ. 71-136 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

 

 

 

 

 

 

Eელგუჯა 

ხინთიბიძე 

 

 

 

 

 

მაკა 

ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მხატვრული სტილი 

ქართულ აგიოგრაფიაში“ 

კრებული: „ათონი: 

საღვთისმეტყველო-

ლიტერატურული სკოლა“. 

 

„შექსპირის 

ვეფხისტყაოსანი“, 

თბილისი OUT 

 

 

 

„მილან კუნდერას 

ყოფიერების აუტანელი 

სიმსუბუქე“. 

მე–7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. 

ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

ემიგრანტების მწერლობა 

(მე–20 საუკუნის 

გამოცდილება) – მასალები. 

 

 

 

 

შუასაუკუნეებისა და 

რენესანსის ესთეტიკურ 

 

№4 

 

 

 

 

 

№35 

 

 

 

 

 

 

 

ტ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგამომცემლო სერია: 

“გზამვლევი“. 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ., 375–385 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა 

ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა  

ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

კატეგორიათა 

ურთიერთმიმართებისათვის 

(სილამაზე/მშვენიერება). 

ჟურნ. “სჯანი”.  

 

 

Николай Заболоцкий и 

Грузия. Научно-

практическая конференция 

«Иверский Свет». Руско-

грузинские поэтические 

связи 20-го века. 

 

 

 

საღვთისმეტყველო 

ტერმინთა არსისათვის 

ჰიმნოგრაფიაში და მათი 

ტრანსფორმაცია საერო 

მწერლობაში. გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ისტორიისა 

და არქეოლოგიის ცენტრი, 

შრომათა კრებული, 

 

 

 

 

ნიკოლოზ გულაბერისძის 

სასულიერო და სახელმწიფო 

მოღვაწეობიდან. სამცხე-

 

 

 

 

 

 

 

#14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

 

 

 

 

 

 

Тбилиси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გორი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.77–91 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.55-67 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომები, 

გულანი 

 

 

 

 

წმ. გიორგი მთაწმიდელი და 

ქართული გალობის 

მრავალხმიანობის 

პრობლემა. ისტორიის, 

ეთნოლოგიის, რელიგიის 

შესწავლისა და 

პროპაგანდის ცენტრი, 

„ანალები“ 

 

 

მაცხოვრის ხელთუქმნელი 

ხატის თემა ქართულ 

ჰიმნოგრაფიასა და 

საისტორიო მწერლობაში. 

თსუ, საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტი, 

შრომები 

 

 

 

 

ქართული ჰიმნოგრაფია. ჟ.: 

ქართველოლოგი,  

 

# 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამომც.: „ახალციხის 

უნივერსიტეტი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბ., გამომც. 

„უნივერსალი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 87-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 192-217. 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

ელექტრონული ვერსია. 

 

 

 

 

სოფელი და ზესთასოფელი 

ქართულ ჰიმნოგრაფიაში. 

„მუშაკი სულიერისა 

ვენახისაჲ“, მიხეილ 

ქავთარია _ 80, სამეცნიერო 

შრომების კრებული 

 

 

წმინდანის ხატ-სახის 

ბუნებისათვის 

ჰაგიოგრაფიასა და 

ჰიმნოგრაფიაში. თსუ, 

ჰუმანიტარული კვლევები, 

„წელიწდეული“, 

 

 

 

„ვეფხისტყაოსნის“ „მზიანი 

ღამე“ და „უჟამო ჟამი“ _ 

დროსივრცული 

სახისმეტყველება. 

რუსთველოლოგია 

 

 

 

#9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 4. 

 

 

 

 

 

 

 

თბ., „მერიდიანი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამომც. 

„ქართველოლოგიური 

სკოლის ცენტრი“ 

(თსუ) 

 

 

 

საქართველოს 

ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი, 

თბ. (გამოვიდა 2013 

 

გვ. 242-257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 129-138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 98-113. 
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12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

სახისმეტყველებითი 

ასპექტები წმ. გიორგი 

მთაწმიდელის წმ. იოანესა 

და წმ. ეფთვიმეს 

„ცხორებაში“. 

„ჟამთააღმწერლობა 

ჭეშმარიტების მეტყუელება 

არს“ _ კრებული ეძღვნება 

პროფ. ზურაბ პაპასკირის 

დაბადების 60 წლისთავს 

 

 

დავით გურამიშვილის 

ლოცვისა და სამებისადმი 

ვედრების 

ინტერპრეტაციისათვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

 

წელს). 

 

 

 

თსუ გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, თბ., 

 

 

 

 

 

სოხუმის 

უნივერსიტეტი, თბ., 

 

 

 

 

 

 

გვ.185-202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 144-172. 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 504-528. 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუმიან გოჯიშვილი.   

„გულანი“, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული 

 

 

 

 

ეთნიკურ და რელიგიურ-

კონფესიურ 

ურთიერთობათა ასახვა 

ძველ ქართულ 

ლიტერატურაში. ეთნიკური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივანე 

ჯავახიშვი

ლის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფ

ო 

უნივერსიტ

ეტის 

ჰუმანიტარ

 

 

 

 

 

 

 

 

საინტერნეტო 

გამოცემა. ISSN 1987-

8583.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 103-116. 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

და რელიგიურ-კონფესიური 

ურთიერთობები 

საქართველოში: წარსული 

და თანამედროვეობა. 

რესპუბლიკური 

კონფერენციის მასალები 

 

 

 

ლევან გოთუას „გარეჯულა“ 

და „ვეფხისტყაოსნის“ 

სახისმეტყველებითი 

გააზრებანი    

 

 

 

იკონოგრაფიის გზით 

გაცხადებული და 

დამკვიდრებული 

წმინდანის სახელი 

 

 

 

 

„სული, საქმით მეტყველი“ 

(რუსულ ენაზე) –ეძღვნება 

ბ–ნ რევაზ სირაძის ხსოვნას. 

 

 

ულ 

მეცნიერება

თა 

ფაკულტეტ

ის 

რეცენზირე

ბადი 

ელექტრონ

ული 

ბილინგვურ

ი 

სამეცნიერო 

ჟურნალი 

„სპეკალი“, 

7, აპრილი. 

 

 

 

#12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახალციხე, ახალციხის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

 

 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 107-117. 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

ნესტან 

სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა  

გონჯილაშვ

ილი 

 

 

 

 

ნანა  

გონჯილაშვ

 

რუსთველური მოყვრობა–

მეგობრობის რამდენიმე 

ასპექტის შესახებ 

 

 

 

 

 

სვეტი–ცხოველი –

სახისმეტყველებითი 

ძიებანი, სიმბოლური 

გააზრებანი და 

წყაროთმცოდნეობითი 

კვლევა.  

 

 

რუსთველური „მოყვრობის“ 

სამი უმთავრესი წესის 

ასახვა გმირთა 

ურთიერთობაში 

 

 

 

 

 

 

ალ. ყაზბეგის მხატვრული 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძიებანი, 

XXXIII 

(იბეჭდება) 

 

 

 

 

ქართველო

ლოგი 

(იბეჭდება) 

ატვირთულ

ია 

ფაკულტეტის 

ეთნოლოგიის 

სამეცნიერო-სასწავლო 

ინსტიტუტი 

 

 

 

 

თბილისი, შოთა 

რუსთაველის 

ქართული ლიტ. 

ინსტიტუტის გამომც. 

 

 

 

თბილისი, 

ქართველოლოგიური 

სკოლის ცენტრი, თსუ 

 

 

 

 

თბილისი. თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 96-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 43-47 
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21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

ილი 

 

 

 

ნანა  

გონჯილაშვ

ილი 

 

 

 

ნანა  

გონჯილაშვ

ილი 

 

 

 

 

 

ნანა  

გონჯილაშვ

ილი 

 

 

 

 

შემოქმედების ეთნოგრა-

ფიული საფუძვლებისათვის. 

საერთაშორისო სამეც.კონფ. 

“ვერა ბარდაველიძე - 110“ 

მოხსენებათა კრებული 

 

 

 

 

 

ეთნიკურ-რელიგიური და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირე-

ბულებები ალ. ყაზბეგის 

პროზაულ თხზულებებში. 

ეთნიკური და რელიგიურ-

კონფესიური ურთიერ-

თობები საქართველოში; 

რეგიონალური კონფერენ-

ციის მოხსენებათა ტექსტ. 

 

 

 

კავკასიის თავისუფლების 

იდეის ასახვისათვის ილია 

ჭავჭავაძის პოეტურ 

ქმნილებებში. კავკა-

სიოლოგთა III საერ-

თაშორისო კონგრესის 

მასალები 

 

 

ვებგვერდზ

ე – 

wwwkartvelo

logi.tsu.ge 

 

 

 

«Грузинская 

русистика» 

(იბეჭდება) 

 

 

 

 

 

რუსთველო

ლოგია, VI 

 

 

 

 

 

კრებული 

„წმინდა 

ნინო“ II 

(იბეჭდება) 

 

 

თბილისი, შოთა 

რუსთაველის 

ქართული ლიტ. 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, გვ.175–

206 

 

 

 

თბილისი, გამომც. 

„არტანუჯი“ 

 

 

 

 

 

 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის ცენტრი, 

გვ.267–299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 42-43; 292-

293 

 

 

 

 

315-320 

 

 

 

 

 

 

315-318 
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24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

ნანა  

გონჯილაშვ

ილი 

 

 

 

 

 

 

 

ე. 

ვარდოშვილ

ი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. 

ვარდოშვილ

ი 

ვაჟა-ფშაველა, როგორც 

"ვეფხისტყაოსნის" 

მკვლევარი, VI 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის _ 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები, 

ეძღვნება "ვეფხისტყაოსნის" 

პირველი ბეჭდური 

გამოცემის 300 წლისთავს 

 

 

 

ქართულ -რუსული 

ლიტერატურული 

ურთიერთობები XIX 

საუკუნის   

  დასაწყისში, II 

საერთაშორისო 

კონფერენციის _ "ენა და 

კულტურა" _ მასალები. 

 

 

ქართული სათეატრო 

მწერლობის მამამთავარი 

ი. ჭავჭავაძის სახ. წიგნის 

მოყვარულთა 

საზოგადოების 

ყოველწლიური ალმანახი 

“მწიგნობარი” 

 

 

 

 

 

შრომათა 

კრებული, 

№4 

 

 

 

 

 

 

#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

 

თბილისი.  

გამომცემლობა 

“უნივერსალი” 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

თსუ გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისის 

 

266-270 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

6 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 გვ. 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. 

ვარდოშვილ

ი 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამარ 

შარაბიძე 

 

 

 

 

 

„პროფესორ იუზა ევგენიძის 

ხსოვნას.“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

პედაგოგიური ჟურნალი 

“განათლება” 

 

 

 

„ძვირფასი მხოლოდ სული 

გვაქვს“ 

 

ლიტერატურის თეორიისა 

და შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

ყოველწლიური ჟურნალი 

“სჯანი” 

 

 

ადამიანი, როგორც 
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47 

ანოტაციები 

         1.  სტატიაში ხდება პირველი პუბლიკაცია ქართველოლოგიური მეცნიერებისა და 

ინგლისური ლიტერატურის ისტორიისათვის სრულიად ახალი და ძალზე მნიშვნელოვანი 

სიახლისა.  ვეფხისტყაოსანი  სიუჟეტურ წყაროდაა გამოყენებული უილიამ შექსპირის მიერ, 

კერძოდ, შექსპირის პიესა ციმბელინი, რომელიც შექმნილია xvII საუკუნის დასაწყისში სიუჟეტურ 

წყაროდ იყენებს ნესტანისა და ტარიელის თავგადასავალს რუსთველის ვეფხისტყაოსნიდან. 

რუსთველის პოემას იგივე ამბავი, რომ გამოყენებული იყო შექსპირის თეატრში, შექსპირის 

უმცროსი თანამედროვეების ფრანსის ბომონტისა და ჯონ ფლეტჩერის მიერ  ჩემს მიერ 

გამოვლენილი და საერთაშორისო დონეზე  გავრცელებული იყო ამ ხუთიოდე წლის წინათ. 

საკითხის შემდგომაა კვლევამ გამოავლინა ის, რომ თვითონ შექსპირიც იყენებს იმავე ამბავს 

ვეფხისტყაოსნიდან. როგორც ჩანს, ინგლისის ინტელიგენციამდე  ამ ამბავს მოუღწევია შაჰ-აბას 

პირველის  კარზე დაწინაურებული დიდი ვეზირების ინიციატივით და მათი მჭიდრო 

თანამშრომლობით ინგლისელთა დიპლომატიურ ექსპედიციასთან, რომელიც  xvI  საუკუნის 

დამდეგს დიდხანს დარჩა სპარსეთში. ინგლისელი ლიტერატურათმცოდნეების მიერ შენიშნული 

იყო, რომ შექსპირის  ციმბელინი და ბომონტისა და ფლეტჩერის  ფილასტერი  სიუჟეტის 
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მსგავსებას გამოავლენენ ერთმანეთს შორის და ისიც იყო ნავარაუდევი, რომ შესაძლოა მათ საერთო 

წყარო ჰქონოდათ. ეს საერთო წყარო არის ვეფხისტყაოსანი. 

      2. სტატიაში შეჯამებულია X-XI საუკუნეების ათონის ქართული ლიტერატურული სკოლის 

მნიშვნელობა ქართული ლიტერატურული აზრის განვითარების პროცესში; ათონელთა წვლილი 

ქარული ინტელექტუალური ცხოვრების ამაღლებაში და ქართული კულტურის იმდროინდელ 

ევროპაში გატანაში. გაანალიზებულია ის სიახლე, რაც ათონელთა მოღვაწეობამ შემოიტანა და 

დაამკვიდრა ქართულ საღვთისმეტყველო და ლიტერატურულ პროცესში. საგანგებო კვლევის 

საგნადაა ქცეული აგიოგრაფიული სტილის ცვლილება, რომელიც ათონელთა შექმნილ 

ორიგინალურ აგიოგრაფიულ თხზულებებში ჩანს. ეს თხზულებებია გიორგი მთაწმინდელის 

„იოვანესა და ეფთვიმეს ცხოვრება“ და გიორგი მცირის „გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება“. 

ჩატარებული კვლევა გამოავლენს, რომ ათონური ორიგინალური აგიოგრაფია იმემკვიდრებს 

ქართული ორიგინალური აგიოგრაფიის სტილს, მაგრამ გარდაქმნის მას ახლებურად, რაშიც ჩანს 

ახალი ეპოქის, გვიანდელი შუასაუუნეების ეპოქის საღვთისმეტყველო და საზოგადოებრივ-

ლიტერატურული ტენდენციები. 

       3. ინტერვიუ საზოგადოებას აუწყებს, რომ შექსპირი იყენებს ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტს. 

კერძოდ, ინგლისელი დრამატურგის პიესა  ციმბელინი  ამჟღავნებს მსგავსებას ვეფხისტყაოსნის  

ნესტანისა და ტარიელის რომანტიკულ თავგადასავალთან თემატურად, იდეურად და 

კომპოზიციურად. აშკარაა ცალკეული სიუჟეტური დეტალების დამთხვევა და მსგავსება  

მხატვრული პერსონაჟის სახის შექმნაში. 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

milan kunderas yofierebis autaneli simsubuqe 

mwerals, iseve rogorc nebismier Semoqmeds, romelsac rigiT adamianTan SedarebiT 

gamZafrebuli aqvs dakvirvebis unari, cxovrebis manZilze miRebuli STabeWdilebani e.w. 

faqtobrivi mexsierebis fskeridan “amoaqvs”. Cexi mwerali, Mmilan kundera, yvelaze mtkivneul  

mogonebad 1968 wlis agvistoSi CexoslovakiaSi ruseTis armiis SeWras miiCnevs, vinaidan swored 

am movlenam gayo misi cxovreba or – okupaciamdel da okupaciis Semdgom _ etapad (isic 

niSandoblivia, rom kunderas faqtobriv mexsierebaze Rrmad iyo aRbeWdili nacisturi okupaciis 

kvalic, ris Sedegadac masSi sakmaod adreul asakSi gaiRviZa politikurma TviTSegnebam). Tumca, 

Tavad kundera aRiarebs, rom adamianisTvis, miT ufro mwerlisTvis, damRupvelia warsulSi 

momxdari, Tundac mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb dausrulebeli gansja da fiqri, radgan 

wlebis gadasaxedidan warsulis Sefaseba yovelTvis moklebulia sizustesa da obieqturobas.  

faqtobrivis garda, arsebobs egzistencialuri mexsierebac, romelmac, kunderas 
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SemTxvevaSi, naTlad airekla uzarmazari, ucxo “derJavis” mier STanTqmuli erTi patara qveynis 

agonia. Tumca, rogorc mogvianebiT aRmoCnda, situaciis arc amgvari Sefaseba iyo mTlad zusti, 

magram am Secdomis wyalobiT mweralma udidesi cxovrebiseuli gamocdileba miiRo. Akundera 

mixvda, rom arcerT frangs Tu amerikels ar ZaluZs miiRos da saTanadod gaiTavisos is, rac 

mxolod man, Cexma, icis: Tu ras niSnavs adamianisTvis sakuTari naciis aRsasrulis momswred 

yofna. am faqtis gacnobierebis Semdeg, bunebrivia, mwerali dgeba arCevanis winaSe – Seeguos 

arsebul realobas da miiRos “mosulTa” TamaSis wesebi, Tu “yofierebis autanel simsubuqes” 

warmosaxviT realobaSi gaeqces, sadac yvelafers Tavisi saxeli daerqmeva, oRond ra formiTa da 

meTodiT? _ swored am kiTxvaze pasuxis gacemas isaxavs miznad es naSromi. 

 M  

 

2. maka elbaqiZe  

Suasaukuneebisa da renesansis esTetikur kategoriaTa mimarTebisaTvis 

(silamaze/mSveniereba) 

 

naSromis mizania, warmoaCinos, rogori iyo mSvenierebis/silamazis cnebis gageba 

Suasaukuneebsa da renesansis epoqaSi da rogori urTierTmimarTeba arsebobda am or kulturul 

paradigmas Soris gansaxilvel esTetikur kategoriaTa mimarT damokidebulebis TvalsazrisiT. 

adreuli Suasaukuneebis xelovnebasa da literaturaSi garegnuli silamaze aRiqmeboda ara 

TavisTavadi mniSvnelobiT, aramed rogorc sulieri mSvenierebis gamonaSuqi. es principi icvleba 

gviandel SuasaukuneebSi, kerZod, saero  mwerlobaSi, sadac gmiris individualur TvisebebTan 

erTad wina planze wamoiwevs misi portretuli Strixebi. Ees ki imas niSnavs, rom personaJis 

mxatvruli saxe iqmneba ara agiografiaSi damkvidrebuli zogadi modelis mixedviT 

(wmindani/codvili; dadebiTi personaJi/uaryofiTi), aramed personaJis individualuri Tvisebebis 

maqsimaluri gamokveTiT, Tanac ise, rom pirovnebis garegnul iersaxeSi, rogorc sarkeSi, 

ireklebodes misi Sinagani (sulieri) xati.  

renesansuli esTetika, erTi mxriv, aRorZinebaa antikuri esTetikuri principebisa, Tumca, 

imavdroulad, “memkvidrea” winamorbedi (Suasaukuneebis) epoqis azrovnebisa, romlis mixedviTac 

zogadi da individualuri, idealuri da materialuri, garegnuli da Sinagani erTian da 

ganuyofel mxatvrul saxeSi erwymis erTmaneTs, rac, Tavis mxriv winamorbedia maRali renesansis 

epoqaSi Camoyalibebuli individualizmisa. Sesabamisad, “RvTaebriv komediasa” Tu “vefxistyaosanSi” 

Camoyalibebuli esTetikuri doqtrina, romelSic renesansuli epoqisTvis damaxasiaTebeli araerTi 

principisa da tendencia Cans, jer kidev ar aris im tipis azrovneba, romelic xelovnebis 

(literaturis) istoriaSi kvatroCentodaa saxeldebuli.  
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3. Николай Заболоцкий и Грузия 

 

Николаю Заболоцкому русская и грузинская культуры обязаны существованием свода 

классической грузинской поэзии на русском языке, знакомству русского читателя с богатствами 

классической грузинской поэзии, которая в свою очередь оказала существенное влияние на 

оригинальные стихи поэта. 

Начало переводческой работы Заболоцкого почти совпало с началом его професионального 

творчества. Тогда-же, в середине 30-х годов он взялся за перевод  "Витязя в тигровой шкуре" Руставели. 

Первое издание этой поэмы в переводе для юношества вышло в 1937 году, однако творческое 

восхождение было прервано арестом по ложному доносу в марте 1938 года. Затем долгая ссылка в 

сибирские лагеря, война... 

В конце 1940-х - 1950-е годы Заболоцкий вновь взялся за перевод близкой ему грузинской 

поэзии. Весной 1947г. Николай Алексеевич в составе группы поэтов приехал в Грузию. В Тбилиси он 

побывал у старых знакомых, завязал новые литературные связи (Заболоцкого связывала многолетняя 

дружба, а также общность творческих позиций с грузинскими поэтами С. Чиковани, Г. Леонидзе, Т. 

Табидзе). Он перевёл стихи Григола Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавелы, 

Давида Гурамишвили. В 1955 году Заболоцкий закончил полный перевод поэмы Шота Руставели 

"Витязь в тигровой шкуре", но уще долго продолжал работу над переводом, вносил изменения, 

поправки.  Последняя редакция перевода поэмы вышла в 1957 году. Нужно отметить, что Заболоцкий 

обратился к «Витязю» не только как переводчик, но и как историк литературы и философ, так как видел 

в Руставели  и выдающегося поэта, и деятеля всемирного масштаба. Даже завершив работу по переводу, 

он продолжал думать об авторе.  

Переводческая работа, как известно, занимала очень большое место в творческой деятельности 

Николая Заболоцкого. Объем его переводческого наследия (где самое почетное место занимает 

двухтомник грузинской классической поэзии) значительно превосходит в количественном отношении 

оригинальные произведения. Он не воспринимал ее как бремя. Поэтический перевод не казался ему 

обыденным литературным ремеслом. Ознакомление русского читателя с поэзией народов других стран 

он считал важнейшим просветительским делом. О задаче поэта-переводчика Заболоцкий писал просто: 

«На Западе говорят: стихи непереводимы. Неправда. Нельзя перевести на другой язык версификацию 

стиха, но душу стиха – то, ради чего стих создан, – можно перевести на любой язык мира, ибо все поэты 

мира пользуются одним и тем же инструментом разума и сердца». 

 

ნესტან სულავა 
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1. საღვთისმეტყველო ტერმინთა არსისათვის და მათი ტრანსფორმაცია საერო მწერლობაში 

საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში დამოწმებულ საღვთო სახელთა საფუძველი, უპირველეს 

ყოვლისა, ბიბლიური წიგნები, ბიბლიური სწავლება, და მათგან მომდინარე საღვთისმეტყველო 

მოძღვრებაა. ღვთისმეტყველმა წმიდა მამებმა საღვთო სახელები არსობრივი თვალსაზრისით ორი 

რიგისად წარმოადგინეს _ “შეერთებულისა და განყოფილისა” (არსობრივი და ჰიპოსტასური) _ და 

მათი შინა-არსი ახსნეს. მოხსენებაში განხილულია აპოფატიკური საღვთო სახელები, რაც ღვთის 

არსობრივი რაობის გარკვევას უკავშირდება, და მათი ტრანსფორმაცია საერო ლიტერატურაში, 

კერძოდ, “ვეფხისტყაოსანში”.  

საღვთო სახელებმა ამჯერად ჩვენი ყურადღება მიიქციეს, როგორც ტერმინებმა, რომლებიც საერო 

ლიტერატურაშიც ტრანსფორმირდებიან პერსონაჟის სახის წარმოსაჩენად. ამ ბოლო ხანებში 

საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო შრომათა მთელი რიგი შეიქმნა 

და ტერმინთა განხილვისას კვლევის შედეგად მოპოვებულ უმდიდრეს მასალას ვეყრდნობით. 

აპოფატიკურ საღვთო სახელთა რიგს მიეკუთვნებიან სახელები: არაარსი, არამყოფი, უცნაური, 

დაუსაბამო, განუსაზღვრელი, უმსგავსო, უცვლელი, განუზომელი, გამოუთქმელი, მოუკლებელი, ე. 

ი. ყოველივე ის, რაც არ არის ღმერთი. აპოფატიკურ სახელთა არსობრივი რაობის 

გათვალისწინებით ჰიმნოგრაფიაში, კერძოდ, იოანე მინჩხის, მიქაელ მოდრეკილის, იოანე 

მტბევრის, წმ. გიორგი მთაწმიდლისა და ბერძნულიდან ნათარგმნ საგალობლებში (წმ. იოანე 

დამასკელი, წმ. ანდრია კრიტელი, წმ. კოზმა იერუსალიმელი, წმ. იოსებ და თეოდორე 

სტუდიელები...), მოგვიანებით _ საერო ლიტერატურაში, უფრო მეტად კი ამ უკანასკნელში, 

შესაძლებელი ხდება მათი სახისმეტყველებითი, მხატვრულ-ესთეტიკური ბუნების განსაზღვრაც, 

რაც იმ დასკვნის გაკეთების საფუძველს გვაძლევს, რომ საღვთისმეტყველო ტერმინებში 

ერთდროულად, შერწყმულადაა არეკლილი რელიგიური, ფილოსოფიური, ეთიკური და 

ესთეტიკური თვალთახედვა.  

საღვთო სახელები ტრანსფორმირებულია საერო მწერლობაში, ისინი მეტაფორადაა გარდასახული, 

რის მაგალითად შეიძლება შოთა რუსთველის პოემა დავასახელოთ. თინათინის შესახებ ნათქვამში: 

“თინათინს უთხრა შერმადინ, ნათელსა მას უღამოსა” _ ჰიმნოგრაფიული ტრადიციის ამსახველი ეს 

ჰიპოდიგმური აპოფატიკური საღვთო სახელი პერსონაჟზეა გადატანილი, მეტაფორადაა 

გარდაქმნილი, რითაც თვით ამ პერსონაჟის განსაკუთრებული სილამაზე და შინაგანი ბუნებაა 

გამოხატული.   

აპოფატიკურ საღვთო სახელთა არსობრივი რაობის განხილვა გვაძლევს იმის გააზრების 

საფუძველს, თუ რა სიღრმისაა საიდუმლო ღვთისმეტყველების არსი და ენა, თუ რა 

მიუწვდომელია იგი ადამიანის დასაზღვრული გონებისათვის; აპოფატიკური საღვთო სახელების 

გამოყენება საჭირო ხდება იმისთვის, რათა უკეთ გამოვლინდეს ღვთის არსის მიუწვდომლობა.  
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2. ნიკოლოზ გულაბერისძის სასულიერო და სახელმწიფო მოღვაწეობიდან  

XII საუკუნის II ნახევრის საეკლესიო და სახელმწიფო მოღვაწის, კათოლიკოს-პატრიარქ ნიკოლოზ 

გულაბერისძის შესახებ საისტორიო წყაროებში მწირი ცნობებია შემონახული. მართალია, 

სამეცნიერო ლიტერატურაში არაერთხელ დასმულა საკითხი ნიკოლოზ გულაბერისძის 

ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ, პრობლემა კვლავ მოითხოვს გულდასმით შესწავლას, რათა 

დაზუსტდეს მისი ცხოვრება-მოღვაწეობის პერიოდი, განისაზღვროს მისი ადგილი საქართველოს 

სახელმწიფოს, ქართული ეკლესიის ისტორიაში, გამოიკვეთოს მისი წვლილი ქართული 

მწერლობის ისტორიაში. 

წარმოდგენილ ნაშრომში ნიკოლოზ გულაბერისძის სასულიერო მოღვაწეობის ერთი პერიოდია 

შესწავლილი, კერძოდ, მისი ახალგაზრდობის პერიოდიდან მოყოლებული, კათოლიკოსობიდან 

გადადგომის ჩათვლით. კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ ნიკოლოზ გულაბერისძემ საკუთარი 

ნებით დატოვა კათოლიკოსობა სახელმწიფოში შექმნილი მძიმე, ურთულესი პოლიტიკური 

სიტუაციის გამო და საზღვარგარეთის ქართულ მონასტრებს მიაშურა სამოღვაწეოდ, რაც 

ისტორიკოსმა კანონზომიერად შეაფასა “სიმდაბლით ჯმნად”, რაც მისი მაღალი ზნეობის 

მოწმობად მიიჩნია. ნიკოლოზ გულაბერისძის კათოლიკოსობიდან გადადგომა რეგრესული 

მოვლენა იყო საქართველოს საეკლესიო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თუმცა, ისიც შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ ისტორიკოსის სიტყვები “სიმდაბლითა ჯმნა” რაიმე შეფარულ აზრს არ შეიცავდეს 

და ნიკოლოზი საკუთარი სულიერი მოთხოვნილებიდან თუ მდგომარეობიდან გამომდინარე 

გადამდგარიყო კათალიკოსობიდან. 

 

3. წმ. გიორგი მთაწმიდელი და ქართული გალობის მრავალხმიანობის პრობლემა  

გიორგი მთაწმიდლის სამგალობლო მონაცემების თაობაზე გიორგი მცირე თავის 

ჰაგიოგრაფიულ თხზულებაში მოგვითხრობს, რომ გიორგი ყმაწვილობაშივე განისწავლა 

გალობაში. იგი ხმათა შეწყობას ადვილად იმახსოვრებდა და ზეპირად იცოდა მთელი წლის 

საგალობლები, რითაც თავის თანამგალობელთ აღემატებოდა და რითაც საოცრად ჰგავდა თავის 

დიდ წინამორბედებს გრიგოლ ხანცთელს და მიქაელ მოდრეკილს.  

გიორგი მთაწმიდლის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობის, ქართული გალობის 

მრავალხმიანობისადმი მისი დამოკიდებულების შესასწავლად საგანგებო მნიშვნელობა ენიჭება 

მისივე ბიოგრაფის, გიორგი მცირის ჰაგიოგრაფიული თხზულების მონაცემებსა და გიორგი 

მთაწმიდლისეული ჰიმნოგრაფიული კრებულებისათვის მის მიერვე დართულ ანდერძებს, 

რომელთა გათვალისწინებით შესაძლებელი ხდება ზოგიერთი ვარაუდის გამოთქმა მეხელთა და 

მათი შემდგომი თაობის მგალობლების საქმიანობის, ქართული გალობის მრავალხმიანობის 

შესახებ. მეხელთა საქმიანობა XI საუკუნის ჰიმნოგრაფებისათვის გზამკვლევად დარჩა, რასაც 

გიორგი მთაწმიდლის ანდერძის სიტყვები მოწმობს, მეხელნი მოძღურად მყვანანო. გიორგი 

მთაწმიდელი ქართულ გალობას უკვე მრავალხმიანად რომ აღიქვამს, უპირველეს ყოვლისა, ამას 

გიორგი მცირის ჰაგიოგრაფიული თხზულების ტექსტი გვიდასტურებს. ივანე ჯავახიშვილმა 
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განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ამ თხზულებაში დაცულ ცნობას გიორგი მთაწმიდლის 

მიერ გაწვრთნილი ოთხმოცი ობოლი ბავშვის მიერ გალობის ბერძნულ გვარზე, ერთხმიანი 

გალობის, შესრულების შესახებ ბიზანტიის კეისრის წინაშე, რაც ბიზანტიის იმპერატორმა შენიშნა. 

ეს იმას ნიშნავს, რომ მან იცოდა ქართული და ბერძნული გალობების გვარების სხვადასხვაობა; 

მისი სიტყვები უცილობლად ამტკიცებენ ქართული და ბერძნული გალობის სხვადასხვაობას.  

ქართული გალობის მრავალხმიანობა ეტაპობრივად უნდა მიღწეულიყო, თავდაპირველად, 

ჰიმნოგრაფიის განვითარების პირველ ეტაპზე იგი იყო ერთხმიანი, შემდეგ გახდა მრავალხმიანი, 

რაც იოანე პეტრიწს კლასიფიცირებული აქვს ხმათა მიხედვით (“მზახრ/პირველი, ჟირ/მეორე, 

ბამ/ბანი”).  

ქართული გალობის მრავალხმიანობის კანონიკურობას ადასტურებს გიორგი მთაწმიდლის 

პოლემიკა ანტიოქიის პატრიარქთან, როდესაც მან აღნიშნა ქართული ეკლესიის სამოციქულო 

წილხვედრილობა და დაასაბუთა მისი მრავალსაუკუნოვანი დამოუკიდებლობა. იმ დროისათვის, 

როდესაც ეს პოლემიკა გაიმართა გიორგი მთაწმიდელსა და ანტიოქიის პატრიარქს შორის, 

ქართული გალობის მრავალხმიანობის კანონიკურობა აღიარებული რომ არ ყოფილიყო, 

ანტიოქიის პატრიარქი გიორგი მთაწმიდელს უთუოდ უსაყვედურებდა და ლიტურგიის 

არაკანონიკურობაში დასდებდა ბრალს. გიორგი მთაწმიდელსა და ანტიოქიის პატრიარქს შორის 

კამათი მოწმობს იმას, რომ ამ დროისათვის ქართული გალობის მრავალხმიანობა 

საუკუნეებგამოვლილია და იგი კანონიკურია. საფიქრებელია, რომ IV საუკუნის დასაწყისში 

გაქრისტიანებული საქართველოს ეკლესიის მრევლი, რომლის სმენა საუკუნეების მანძილზე 

მრავალხმიან ხალხურ სიმღერასა და წარმართული პერიოდის მრავალხმიან საკულტო გალობას 

იყო შეჩვეული, დიდხანს ვერ იგუებდა ერთხმიან გალობას და მასში უთუოდ ადრევე შეიტანდა 

ეროვნული მუსიკალური სააზროვნო სისტემის უპირველეს, უმთავრეს მახასიათებელს _ 

პოლიფონიურობას. მრავალფეროვნება ქართველი ერის აზროვნების, მისი ეროვნული 

ცნობიერების, შინაგანი სულიერი სამყაროს გამოვლინებაა, ქართველი ერის სააზროვნო სისტემაა. 

ამიტომ ქართულ საეკლესიო გალობაში მრავალხმიანობა ადრევე შევიდა, ისევე როგორც ქართული 

ჰიმნოგრაფიული პოეზიის წიაღში საგალობელთა პარალელურად არსებული ქართული ლექსის 

უძველესი ფორმები, როგორც ქართულ საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში _ წინარექრისტიანული 

არქიტექტურის ელემენტები. 

  

4. მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის თემა ქართულ ჰიმნოგრაფიასა და საისტორიო მწერლობაში 

XII-XIII საუკუნეების ქართულ მწერლობაში, კერძოდ, ჰიმნოგრაფიაში, მაცხოვრის ხელთუქმნელი 

ხატის საქართველოში ჩამოტანისა და საქართველოში დამკვიდრების ორი ვერსია არსებობს: ერთი 

ვერსიის მიხედვით, მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის იკონოგრაფიული ტიპი, რომლის ნიმუშია 

ანჩის ხატის სახელით ცნობილი ხატი, საქართველოში იეროპოლისიდან მოციქულთა თავს, 

ანდრია პირველწოდებულს ჩამოუტანია საქართველოში; ამ თემას შეეხო იოანე ანჩელი 

“გალობანში ანჩისხატისანი”, რომლის მიხედვით წმ. ანდრია პირველწოდებულმა საქართველოში 
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მოიტანა “პირი ღმრთისა”, ანუ მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი, ანჩის ხატის პროტოტიპი.  

მეორე ვერსიით, მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი, კერამიონი, რომელიც მარტყოფის მონასტერში 

ინახებოდა და მარტყოფის მაცხოვრის სასწაულთმოქმედი ხატის სახელითაა ცნობილი, 

საქართველოში მოაბრძანა წმ. ანტონ მარტმყოფელმა VI საუკუნეში. ამ ვერსიას იცნობენ და 

ასახავენ არსენ ბულმაისიმისძისა და საბა სვინგელოზის საგალობლები. ამავე ვერსიას იცნობს წმ. 

ანტონ მარტმყოფელის “ცხოვრების” სვინაქსარული რედაქცია. XIII საუკუნის 30-იან წლებში 

ძმების აბუსერ და ვარდან აბუსერისძეების “შეხუეწით” საქართველოს კათოლიკოსმა არსენ 

ბულმაისიმისძემ და მთავარეპისკოპოსმა საბა სვინგელოზმა შექმნეს მაცხოვრის ხელთუქმნელი 

ხატისადმი მიძღვნილი საგალობლები. მათი ვერსიით, მაცხოვრის თიხაზე, საგალობლის 

მიხედვით, “კეცზე” დატვიფრული ხელთუქმნელი ხატი, კერამიონი, საქართველოში VI საუკუნეში 

მოიტანა ასურეთიდან მოსულმა წმ. ანტონ მარტმყოფელმა.  

 

5. ქართული ჰიმნოგრაფია  

სტატია ქართული ჰიმნოგრაფიის განვითარებისა და მისი კვლევის ისტორიას წარმოაჩენს რამ-

დენიმე მიმართულებით: ფორმის, მუსიკის, საღვთისმეტყველო, ლიტერატურულ-ისტორიული, 

სიმბოლურ-სახეობრივი და იდეოლოგიური თვალსაზრისით. გამოყოფილია პალესტინურ-

სინური, ტაო-კლარჯეთის, ათონის, გელათის, შიომღვიმის, დავით გარეჯისა და მცხეთის 

საკათალიკოსოს, კერძოდ ანტონ კათოლიკოსის, საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლები, 

რომელთაც განსაზღვრეს ჰიმნოგრაფიის განვითარების ეტაპები და მიმართულებები საქართვე-

ლოში. ქართული ჰიმნოგრაფია თავისი თემატიკით, მსოფლმხედველობით, იდეოლოგიით, 

სახისმეტყველებით ბიზანტიურ ჰიმნოგრაფიასთან მჭიდრო კავშირში იყო, რის გამოც იგი 

ბიზანტიური სამგალობლო კულტურის კონტექსტშია გააზრებული. დასაბუთებულია ქართული 

და ბიზანტიური საგალობლის მუსიკალურობისა და პოეტიკის განსხვავება, რაც ქართული 

გალობის მრავალხმიანობასა და საგალობლის ფორმის ორიგინალობაში გამოვლინდა. სტატია 

სახავს ქართული და ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის ისტორიისა და თეორიის საკითხების ახალი 

თვალთახედვით კვლევის პერსპექტივებსაც. 

 

6. სოფელი და ზესთასოფელი ქართულ ჰიმნოგრაფიაში 

სოფლისა და ზესთასოფლის რაობისა და ურთიერთმიმართების პრობლემა ერთ-ერთი 

უმთავრესია მითოსში, წერილობით წყაროებში, საღვთისმეტყველო და მხატვრულ 

ლიტერატურებში, მათი სათავეები სხვა კულტურულ განზომილებებშიცაა საძიებელი. პრობლემა 

უშუალოდ უკავშირდება სივრცისა და დროის, სიკვდილ-სიცოცხლის, სოფლის წარმავლობისა და 

დაუდგრომლობის თემას, სულის უკვდავების, სულისა და სხეულის, ამაღლებულისა და 

მშვენიერის გააზრებას, რადგან სოფელი, ხილული სამყარო მშვენიერია თავისი 

მრავალფეროვნებით და ღმერთის მიერ ადამიანთათვის ბოძებული სიკეთის წყალობით. 
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ზესთასოფელი ამაღლებულია, რადგან იქ მხოლოდ სულიერებაა დავანებული, ფიზიკური 

არსებობა არ მყოფობს.  

ქრისტიანული ლიტერატურისათვის უპირველესი წყარო, რომელიც ზესთასოფლის 

მარადიულობასა და სოფლის წარმავლობას მიუთითებს, შესაქმის წიგნია, რომელშიც 

მოთხრობილია ადამისა და ევას სამოთხიდან განვარდნისა და ცოდვითდაცემის შედეგად 

ზესთასოფლის დაკარგვის ამბავი. ადამისა და ევას ზესთასოფლიდან გაძევების შედეგად სოფელში 

გამრავლდა ყოველი არსი, რომლის პირველსახე, არქეტიპი პირველცოდვამდე მხოლოდ 

ზესთასოფელში არსებობდა. აქედან გამომდინარე, დროც პირველცოდვის შედეგად 

პირველადამიანთა სამოთხიდან გამოძევების შემდეგ იძენს თავის არსსა და დანიშნულებას, 

რადგან დრო მარადისობას გამოეყო, მარადისობიდან გამოვიდა. ზესთასოფელი უხილავი და 

მარადიულია, ხილული სამყარო დროშია მოქცეული. ამავე დროს, ყოველივე პირველსაწყისს 

უბრუნდება, რასაც ადამიანის ხილული ცხოვრების, არსებობის კვალობაზე საღვთისმეტყველო 

ლიტერატურა შემდეგი ფორმულით გამოთქვამს: “მე ვარ მიწა და ნაცარი, ყოველივე მიწად 

მიიქცევის”. ცხადია, ეს მატერიალურ სფეროს შეეხება, ხოლო სული, რომელიც უკვდავია, 

ხორცისაგან განსვლის შემდეგ ხდება ზესთასოფლის მკვიდრი.  საგალობელში ღვთისგან ქმნილი 

სამყარო სტატიკურად აისახება, მასში სამყაროს დინამიურობა არ ჩანს.  

სტატიაში განხილულია სოფლისა და ზესთასოფლის შესახებ, როგორც ტერმინთა შესახებ, 

გამოთქმული რ. თვარაძის შეხედულება, რაც საფუძვლად დაედო ამ ორი ტერმინის გამოყენებას 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ძველქართული ტერმინოლოგიური მონაცემების საფუძველზე. 

აგრეთვე, დამოწმებულია სულხან-საბა ორბელიანის მიერ შედგენილი მოდელი ზესთასოფლისა, 

რომელშიც განწესებულია თითოეული ცა თავისი სახელწოდებით. ამგვარი სახელდებები 

ჰიმნოგრაფიაში არ გვხვდება. საგალობელში მწერალი-ჰიმნოგრაფი, თავად დროსა და სივრცეში 

მოქცეული, წარმოაჩენს წმინდანის ხატს ან მიმართავს მას, როგორც დროისა და სივრცის მიღმა 

მდგარს. ჰიმნოგრაფიის წმინდანი ზედროულ და ზესივრცულ განზომილებებშია, იგი 

მატერიალური სამყაროსათვის დამახასიათებელ კატეგორიებს დაცილებულია. ჰიმნოგრაფია 

საღვთისმეტყველო ლიტერატურის ის განსაკუთრებული სფეროა, რომლის  ერთ-ერთი უმთავრესი 

თემა _ ზესთასოფლისა და სოფლის ურთიერთმიმართების შესახებ საგანგებო განხილვას 

მოითხოვს. მას უკავშირდება საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში შემუშავებული მსოფლხედვა 

ორი ქალაქის _ ღვთიური და მიწიერი ქალაქის შესახებ. 

ქართველ და ბიზანტიელ ჰიმნოგრაფთა _ წმ. იოანე დამასკელის, იოანე მინჩხის, მიქაელ 

მოდრეკილის, იოანე მტბევრის, ეზრა მთაწმიდელის, დავით აღმაშენებლის საგალობლებზე 

დაკვირვების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ სოფლის წარმავლობის მოტივი ძირითადად 

მარხვის, განსაკუთრებით დიდმარხვის დღეებისათვის განკუთვნილ საგალობელთა 

მსოფლმხედველობასა და თემატიკას წარმართავს, ხოლო საღვთო დღესასწაულებისა და 

წმინდანებისადმი მიძღვნილ საგალობლებში სოფლის თემა განვლილი საფეხურია, ამ ტიპის 

საგალობლები წუთისოფლის დროებითობას აღნიშნავენ, თუმცა უმთავრესი მარადიულობაა, 
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ზესთასოფლის მკვიდრობა და სულიერი ცხოვრების უკვდავებაა. 

სოფლის წარმავლობის, მისი დაუდგრომლობისა და ზესთასოფლის მარადიულობის მოტივი 

საგალობლიდან საგალობელში გადადის და მეორდება, თუმცა, მთავარი ისაა, რომ ყოველ 

ჰიმნოგრაფს მასში თავისი ინდივიდუალური ხედვა შეაქვს და ამიტომაც იძენს ყოველი 

საგალობელი დამოუკიდებელი თხზულების ღირებულებას. 

 

7. წმინდანის ხატ-სახის ბუნებისათვის ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში  

წმინდანის წარმოსახვის პრინციპები ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში ემყარება შუა 

საუკუნეობრივი ლიტერატურის სპეციფიკას, ზნეობრივ-ეთიკურ პრინციპებს, ეპოქის 

მსოფლმხედველობასა და იდეოლოგიას, ესთეტიკურ ფენომენს.   მათში წმინდანის სულიერი ხატ-

სახე, მისი განვითარების ეტაპების გათვალისწინებით, განსხვავებულად წარმოჩნდება. სწორედ ამ 

საკითხის განხილვას ეძღვნება სტატია.  

ჰაგიოგრაფიული გმირის მხატვრული სახის ჩვენების მიზანდასახულობა ზეციური ადამის 

პირველსახის დაბრუნებაა, ყოველი ადამიანის მცდელობით დაცემული ადამის ამაღლებაა, რაც 

ღვთის ნებით ხდება. გზა ამ მიზნისაკენ ურთულესია. მწერალი წმინდანს ჰაგიოგრაფიაში 

შემუშავებული კომპოზიციური თანმიმდევრობით წარმოადგენს. ჰაგიოგრაფიის წმინდანი 

ჰიმნოგრაფიულისაგან განსხვავებულია დრო-სივრცულ განზომილებისა და სულიერი ხატ-სახის 

ბუნების კვალობაზე გააზრებისას. ჰაგიოგრაფია პერსონაჟს, ძირითადად, ორ დროსივრცულ 

არეალში წარმოაჩენს, ჰიმნოგრაფია _ ერთში. ამქვეყნიური ცხოვრება ორ ონტოლოგიურ ზღვარს _ 

სიკვდილ-სიცოცხლეს შორის მიმდინარეობს, შესაბამისად, ჰაგიოგრაფია ამ ზღვარზე მდგომ 

ადამიანზე _ მოწამე//მოღვაწეზე მოგვითხრობს.  

ჰაგიოგრაფიის სიუჟეტის უმთავრესი და ძირითადი წარმმართველია წმინდანი, _ მოწამე ან 

მოღვაწე, რომლის სრულყოფილი სახის დინამიურ წარმოჩენას ემსახურება ყველა სხვა დანარჩენი, 

მათ შორის უარყოფითი პერსონაჟი, რომელსაც, ჟანრული სპეციფიკიდან გამომდინარე, დადებითი 

თვისება არ აქვს. ბავშვობიდანვე გამორჩეული წმინდანი იმთავითვე გამოკვეთილი ბუნებისა 

შეიძლება არ იყოს, მაგრამ თვისებებს, რომელთა მიხედვით წმინდანად ყალიბდება, 

თანდათანობით იძენს, საბოლოოდ სრულყოფილი ადამიანის სახით წარმოგვიდგება. 

მარტიროლოგიაში წმინდანი ევანგელურ სწავლებას მისდევს (მათე 5:15); “ცხოვრებებში” კი 

წმინდანი მიჰყვება ფსალმუნურ (ფსალმ. 43:22) და აპოსტოლურ (ჰრომ. 8:36) სწავლებებს, 

რომლებიც ყოველი წმინდანის სახის წარმოჩენას მიესადაგება.  

ჰაგიოგრაფია ინდივიდს, ხასიათს არ ხატავს, იგი ხატ-სახეს ასახავს. წმინდანის სახის 

იდეალურობა განიმარტება ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის იოანე ღვთისმეტყველისადმი 

ეპისტოლეში გამოთქმული მოსაზრების მიხედვით, რომ ადამიანი გამოუთქმელისა და 

ღვთაებრივის შეცნობას ხატის მეშვეობით უახლოვდება; აქედან გამომდინარე, წმინდანის სახე 

ღვთაებრივი სიკეთით, სიყვარულით, სათნოებით, ღვთისადმი შიშით, მოთმინებით, რწმენით 
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აღსავსეა. ჰაგიოგრაფიულ თხზულებაში დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟის სახე 

სწორხაზოვნად წარმოისახება.  

ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში წმინდანი ჰიპოდიგმურ-პარადიგმული სტრუქტურით 

წარმოჩნდება. თუმცა, უნდა აღინიშნოს სხვაობა ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიას შორის 

წმინდანის ხატ-სახის ჩვენებისას, რადგან იპოდიგმურ-პარადიგმული სტრუქტურა 

ჰიმნოგრაფიისათვის ღერძულია, უმთავრესი პრინციპია, ხოლო ჰაგიოგრაფიისათვის ერთ-ერთი 

გამომსახველობითი საშუალებაა. ეს განმასხვავებელი ნიშანი ძველი და ახალი აღთქმის წიგნთა, 

თვით ბიბლიურ წიგნთა ერთმანეთისაგან განსხვავებული სახისმეტყველების პრინციპებს 

ეფუძნება.  

ჰაგიოგრაფიული პერსონაჟის წარმოსახვას ორი მხარე აქვს: 1. მისტიური და 2. მხატვრულ-

ესთეტიკური, რომელიც ადამიანის შემოქმედებითი აზროვნების შედეგია. ჰაგიოგრაფიული 

თხზულების მხატვრულ-ესთეტიკურ ფენომენს განაპირობებს ამაღლებულობა, ხოლო 

ამაღლებულია ის, რაც შეუცნობელია; ჰაგიოგრაფიულ და ჰიმნოგრაფიულ თხზულებებში 

გადმოიცემა ამაღლებულის მშვენიერება. მშვენიერი კი მარადიულია. აქედან გამომდინარე, 

ჰაგიოგრაფიის მთავარი გმირი ამაღლებულის მშვენიერებით წარმოჩნდება, რაც მისი მხატვრულ-

ესთეტიკური გააზრების საფუძველს ქმნის.  

წმინდანის სულიერი განვითარების საფეხურები ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში 

დინამიურობა-სტატიკურობის თვალსაზრისით განსხვავებულია. ჰაგიოგრაფიის წმინდანის საფე-

ხურებრივი განვითარება დინამიური წარმოსახვის გამოხატულებაა, რაც მას ესთეტიურობითაც 

გამოარჩევს. ჰიმნოგრაფიაში კი წმინდანის სულიერი განვითარების საფეხურები დინამიური არ 

არის, სულიერი განვითარების პროცესი არ აისახება, იგი სტატიკურია; ეს იმიტომ, რომ 

საგალობელი წმინდანს ზესთასოფელში გადასვლის შემდეგ აჩვენებს. საგალობელში წმინდანი 

სულიერად გამარჯვებულია, ღმერთთან ზიარებულია, განღმრთობილია. ზიარების საფუძველი 

მაცხოვრის განკაცებაა. მაცხოვრის ორბუნებოვნებით _ ღვთაებრივი და კაცებრივით გახდა შესაძლე-

ბელი ადამიანის ზიარება ღვთაებრიობასთან. ზიარების შედეგად ადამიანი ცოდვათაგან 

განიწმინდება და ზეამაღლდება. ღმერთმა განგებით მიანიჭა ადამიანს ღმერთთან შეერთების, 

ზიარების უფლება. ზიარებით აღწევს ადამიანის სული სრულქმნილებასა და განღმრთობას, იგი 

საღვთო მისტერიის მონაწილე ხდება.  

ჰაგიოგრაფია წმინდანის სულიერი განვითარების ორ ძირითად საფეხურს წარმოაჩენს: ბაძვასა და 

ზიარებას, რაც განღმრთობით სრულდება, საგალობელი საფეხურებს არ ასახავს, აქ წმინდანი 

ზიარებული და განღმრთობილია. 

 

8. „ვეფხისტყაოსნის“ „მზიანი ღამისა“ და „უჟამო ჟამის“ ინტერპრეტაცია დროსივრცული პოეტიკის 

კონტექსტში 
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1. „ვეფხისტყაოსნის“ საღვთო სახელები - „მზიანი ღამე“, „ერთარსება ერთი“ და „უჟამო ჟამი“ - 

საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით ერთდროულად არის არსობრივიცა და ჰიპოსტასურიც; 

პოეტური თვალსაზრისით სამივე არის ოქსიმორონი, რაც გულისხმობს ურთიერთსაწინააღმდეგო 

შინაარსის შემცველი სიტყვების, ანუ ორი ლექსიკური ერთეულის, შეგნებულად დაკავშირებას 

ერთმანეთთან, რომელთა გაერთიანების შედეგად შესიტყვების შემადგენელი სიტყვების 

შინაარსისაგან განსხვავებული მნიშვნელობის ახალი ცნება მიიღება და მთელი მისი მხატვრული 

ღირებულება სწორედ დაპირისპირებულობათა ერთიანობაშია ნაგულისხმები. სწორედ ამგვარია 

ზემოხსენებული ორი საღვთო სახელი „მზიანი ღამე“ და „უჟამო ჟამი“, რომლებიც 

ურთიერთსაპირისპირო შინაარსის შემცველი სიტყვებისაგან შედგება, ანუ ისინი ანტინომიურია.  

2. „მზიანი ღამისა“ და „უჟამო ჟამის“ ჰიპოსტასურ სახელად გააზრება უდევს საფუძვლად მათი 

დროსივრცული პოეტიკის თვალსაზრისით განხილვას; ამგვარი ინტერპრეტაციისათვის 

უმნიშვნელოვანესია დავით გურამიშვილის „ამიცანად იგავი,  ასახსნელად ადვილი“, რომელშიც 

„მზიანი ღამის“ სიმბოლური მნიშვნელობა იძლევა დროსივრცული თვალსაზრისით ახსნის 

საფუძველს და ერთდროულადაა არსობრივად ღმერთის - ერთარსება სამების, ჰიპოსტასურად - 

მამა ღმერთისა და ძე ღმერთის სიმბოლური გამოხატულება. დავით გურამიშვილის ეს ლექსი 

პირველმა სარგის ცაიშვილმა განიხილა რუსთველურ კონტექსტში.  

3. „მზიანი ღამე“ და „უჟამო ჟამი“ არსობრივი სახელებია ღმერთისა, რასაც მიუთითებს თვით 

რუსთველისავე სიტყვები: „ვინ ხატად გთქვეს მზიანისა ღამისად, ერთარსებისა ერთისა, მის 

უჟამოსა ჟამისად “, „ვის ხატად ღმრთისად გიტყვიან ფილოსოფოსნი წინანი“, რომელშიც „ვინ 

ხატად“ და „ვის ხატად“ მაცხოვარია, ხოლო „მზიანი ღამე“, „ერთარსება ერთი“ და „უჟამო ჟამი“ - 

ღმერთი. 

4. „მზიანი ღამე“ და „უჟამო ჟამი“ ჰიპოსტასური სახელებია.  ჰიპოსტასური სიმბოლური 

სახელები - „უჟამო ჟამი“ და „მზიანი ღამე“ - აღნიშნავს ორ ჰიპოსტასს - მამა ღმერთსა და ძე 

ღმერთს, რასაც დავით გურამიშვილის სიტყვები მოწმობს: „ვირემდის განახლდებოდა ძველი დღე 

ღამე მზიანი, იფქლი კალოზედ ეყარა, განურჩეველი, ბზიანი“ (დავით გურამიშვილი); ხოლო 

პეტრე ლარაძის სიტყვებში:  „უჟამო ჟამის მეტრფე და მზიანი ღამით სვიანი“ „უჟამო ჟამსა“ და  

„მზიან ღამეში“ ქრისტიანული ღმერთი უნდა მოვიაზროთ. ამ სიმბოლურ საღვთო სახელთა 

დროსივრცულად გააზრება ემყარება ზესთასამყაროსა და ხილული სამყაროს, მარადისობისა და 

დროის საღვთისმეტყველო არსს, რადგან მათში, ერთი მხრივ, თეიმურაზ ბაგრატიონის 

კვალობაზე, ღვთის დაუსაბამობა, დაუსრულებლობა, მარადიულობა, სივრცული 

დაუსაზღვრელობა იგულისხმება (ბაგრატიონი 1960: 123-124), ხოლო, მეორე მხრივ, მაცხოვრის, ძე 

ღმერთის ჟამში მოქცევა და, შესაბამისად, ამქვეყნიური დრო მოიაზრება. 

5. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ვეფხისტყაოსნური “მზიანი ღამე”, აგრეთვე, “უჟამო ჟამი” 

და “ერთარსება ერთი”, არსობრივი საღვთო სახელია და იგი ქრისტიანულ ღმერთს, სამებას 

აღნიშნავს. 
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9.სახისმეტყველებითი ასპექტები წმ. გიორგი მთაწმიდელის წმ. იოანესა და წმ. ეფთვიმეს „ცხო-

რებაში“ 

გიორგი მთაწმიდლის ჰაგიოგრაფიულ თხზულებაში ორი ძირითადი მიმართულება შეინიშ-

ნება: 1. კონკრეტული – ეროვნული, რითაც იგი წინარელიტერატურულ ტრადიციებს აგრძელებს, 

კერძოდ, აგრძელებს იოვანე საბანისძისა და გიორგი მერჩულის თხზულებაში ნაჩვენებ იდეას ქარ-

თველი ერის სულიერი მისიის შესახებ; 2. ზოგადი – მსოფლიო კულტურულ სამყაროში ქართველი 

ერის ადგილის შესახებ, ქართველი ერისა და საქართველოს სახელმწიფოს სხვა ქვეყნებთან და ერ-

ებთან მიმართების შესახებ; ამ შემთხვევაშიც იგი წინარელიტერატურულ ტრადიციათა ღირსეული 

მემკვიდრეა. ათონის ლიტერატურულ-საღვთისმეტყველო სკოლა აგრძელებს ტაო-კლარჯეთის 

სკოლის საქმიანობას. გიორგი მთაწმიდლის ნაწარმოების ყურადღების ცენტრში არიან წმინდანები 

მამა-შვილი იოვანე და ეფთვიმე მთაწმიდელები, აგრეთვე სხვა ბერ-მონაზვნები, განსაკუთრებით 

კი იოვანესა და ეფთვიმეს თვისი იოვანე-თორნიკე, ჩორდვანელის ჩამომავალი.  

გიორგი მთაწმიდელის მიერ წარმოდგენილი ეფთვიმე მთაწმიდელი მსოფლიო მნიშვნელო-

ბის ანგელოსთა მობაძავ იმ ქრისტიან მამათა სახითაა ნაჩვენები, რომელთა შესახებ თხზულების 

დასაწყისშივე, თეორიულ ნაწილში გვესაუბრება. თხზულებაში ეფთვიმე მთაწმიდელის რამდენი-

მე პიროვნული ღირსებაა აქცენტირებული: 1. იგი განმანათლებელია, რითაც, ფაქტობრივად, მოცი-

ქულებრივი მისია აქვს დაკისრებული; 2. იგი ქართველია, რაც მას ავალდებულებს ქართული სამო-

ციქულო ეკლესიის ღირსეულად მსახურებას, ქართველი ერის სულიერი და ინტელექტუალური 

დონის ამაღლებას; 3. იგი ახალი ოქროპირია, რომელმაც “განანათლა ქართველთა ენაჲ და ქუეყა-

ნაჲ”. 

გიორგი მთაწმიდელის თხზულება იშვიათი სისადავითა და მწერლური ოსტატობითაა დაწე-

რილი, იგი ერთდროულად არის ჰაგიოგრაფიული და მატიანურ-ქრონოგრაფიული. ავტორის გამ-

ჭვირვალე სტილი, წერის მანერა, პერსონაჟთა ხატვის პრინციპები ჰაგიოგრაფიულია, ენა – ლაპი-

დარული, ღრმად მეტყველი, ფრაზა – დახვეწილი, სათქმელის გამოსახატავად შერჩეული სიტყვა 

ზუსტია; გიორგი მთაწმიდელმა შექმნა ქრისტიანული სახისმეტყველებით შემკული ჰაგიოგრაფი-

ული ნაწარმოები, რომელიც თავისი ღრმა შინაარსითა და ფაქტოლოგიით იჭერს მნიშვნელოვან 

ადგილს როგორც თვით გიორგი მთაწმიდლის შემოქმედებაში, ისე ქართული ლიტერატურის ის-

ტორიაში.  

 

10. დავით გურამიშვილის ლოცვისა და სამებისადმი ვედრების ინტერპრეტაციისათვის 

„დავითიანის” მხატვრულ-ესთეტიკურ და იდეოლოგიურ-მსოფლმხედველობრივ 

მრავალფეროვან სამყაროში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს პირველ წიგნში მოთავსებული 

“ლოცვა, ოდეს დავითს ტყვეობასა შინა მოშივდა და ღმერთს პური სთხოვა” და “სამების ვედრება: 
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გზის წარმართვის თხოვნა დავითისაგან”, რომლებშიც პოეტმა უპირველესი ქრისტიანული 

ლოცვის “მამაო ჩვენოს” ტექსტის ჩართვით ღვთისადმი შეწევნის თხოვნა, ღვთის სასოება, 

საკუთარი განწყობილებები, განცდები და სულიერი მომავლისაკენ სწრაფვა გამოხატა. ორივე 

ლექსი იამბიკოს ფორმითაა დაწერილი, რაც მათ ჰიმნოგრაფიასთან, საგალობელთან აახლოებს 

როგორც ფორმით, ისე სახისმეტყველებითი გამომსახველობითი საშუალებებით.  

საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში “მამაო ჩვენოს” ტექსტი სხვადასხვა დროს განუმარტავთ 

წმიდა მამებს, რათა უკეთ საწვდომი გაეხადათ იგი მრევლისათვის. ქართული ჰიმნოგრაფია 

იცნობს ამ ლოცვის საგალობლად გარდაქმნის შემთხვევასაც, კერძოდ, როდესაც იოანე მინჩხმა 

ტექსტის მცირეოდენი შეცვლით, _ ზოგიერთი სიტყვის შეცვლითა და ზოგიერთის დამატებით, _ 

ფაქტობრივად, ახალი საგალობელი შექმნა “მამაო ჩვენოს” თემატიკასა და მოტივებზე. “მამაო 

ჩვენოს” თემა განსხვავებული მიზანდასახულობით გამოიყენეს ჰიმნოგრაფებმა, დავით 

გურამიშვილმა, ილია ჭავჭავაძემ (“ლოცვა”), აკაკი წერეთელმა (“ჩვენებურების “მამაო ჩვენო”).  

დავით გურამიშვილის სიმბოლური ენა ბიბლიურ სახისმეტყველებით ასპექტებს წარმოაჩენს 

და ამ მიმართულებით მისი კვლევა დიდი ხანია მიმდინარეობს. ყურადღება მიიქცია იმ 

გარემოებამ, რომ ორივე ლექსში ჰორიზონტალურ-ვერტიკალურ ჭრილშია ღვთისადმი ლოცვა 

წარმოთქმული და ავტორის ძირითადი სათქმელი მსმენელ-მკითხველისათვის მიწოდებული. 

ვერტიკალურად აქ სრულადაა “მამაო ჩვენოს” ტექსტი დამოწმებული, რაც ადამიანის სულის 

ზეცად აღყვანებასა და მის სულიერ განღმრთობას მოასწავებს. ჰორიზონტალურ ჭრილში, რაც 

“მამაო ჩვენოს”, როგორც ლოცვის, სამყაროში განფენილობას მოწმობს, ავტორი თავისი 

ღრმააზროვანი სიმბოლური მეტყველებით გამოხატავს ღვთისადმი დამოკიდებულებას, რწმენას, 

მის მოიმედეობას, სიყვარულს, რაც საღვთო სახელთა და ბიბლიურ პერსონალიათა მოხმობის 

საფუძველზე მსოფლმხედველობრივი მრწამსის გამოხატულებად აღიქმება. ლექსების არსის 

ვერტიკალურ-ჰორიზონტალური ჭრილით წარმოჩენა ავტორის მიერ მხატვრულ-

გამომსახველობითი საშუალებების ფლობისა და ესთეტიკური განცდის იშვიათ შერწყმას 

წარმოადგენს. დავით გურამიშვილმა სამყაროს ერთიანობის, ადამიანის მთლიანობის, ღმერთის, 

სამყაროსა და ადამიანის მიმართებათა ჩვენების ფონზე ადამიანს, როგორც ღვთისგან ქმნილ 

არსებას, ამ შემთხვევაში _ საკუთარ თავს, თვითშემეცნებისაკენ მიმავალი რთული გზა მოუნიშნა, 

რაც ღმერთის, სამყაროს, ადამიანის შეცნობის მცდელობისა და სულიერი გამოცდილების შედეგად 

მიიღწევა. 

 11. თუმიან გოჯიშვილი 

თუმიან გოჯიშვილის სახელი ცნობილია ვანის ქვაბთა მონასტრის კედლებზე წარწერილი 

ხუთი ლექს-წარწერიდან, რომლებიც ძირითადად ხალხური წარმოშობისაა, მაგრამ თუმიანს თავის 

ვარიანტები აქვს შემოთავაზებული. წარწერები შესრულებულია XV-XVI საუკუნეებში. თუმიან 

გოჯიშვილი კედლებზე წერს სატრფიალო-სამიჯნურო ხასიათის ლექსებს, რომლებშიც ჩანს, 

როგორ უმძიმს ამქვეყნიურ სიამოვნებათა დათმობა; მასში ხორციელისადმი სწრაფვა უფრო 

ძლიერია, ვიდრე სულიერი ცხოვრებისადმი. იგრძნობა გარეგნული სილამაზისა და სიყვარულის 
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დაკარგვით გამოწვეული მძაფრი განცდები, გაუხარელი ცხოვრების ფონზე ხსნას ვერაფერში 

ხედავს. ყოველივე ეს იმას ადასტურებს, თუ როგორ არის შეცვლილი დამოკიდებულება 

ღმერთისადმი, რწმენისადმი, ცხოვრებისადმი, ადამიანი მატერიალურსაა გადევნებული და 

სულიერ ცხოვრებას მოკლებულია. ამ ლექსებზე დაკვირვებით ნათელი ხდება, თუ როგორ 

შეიცვალა რუსთველის შემდეგ ადამიანის ინტერესები და სულიერი ცხოვრება. ეს ლექსები, ვინც 

არ უნდა იყოს მათი ავტორი ან კედელზე წარწერის შემსრულებელი, ადასტურებს, რომ იგი 

მხატვრული აზროვნებით გამორჩეული პოეტია.  

 

12. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური პოლემიკის ასახვა ძველ ქართულ ლიტერატურაში 

ქართულ კულტურაში ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური პრობლემატიკა უაღრესად 

მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს, რადგან საქართველოს მუდმივად უწევდა ბრძოლა როგორც 

უცხოტომელთა წინააღმდეგ პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

შესანარჩუნებლად, ისე ქრისტიანული რელიგიის დასაცავად. ეთნიკური წინააღმდეგობის 

პრობლემა ძველ ქართულ მწერლობაში, კერძოდ, ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში, წამყვანი 

არაა, ხოლო რელიგიურ-აღმსარებლობითი საკითხი კი აქ კონცეპტუალურია. თუმცა, ზოგ 

შემთხვევაში ხსენებული პრობლემები ერთმანეთს ეჯაჭვება. ამ თვალსაზრისითაა განხილული 

ქართული ჰაგიოგრაფიული მწერლობის ძეგლები: იაკობ ხუცესის “შუშანიკის წამება”, “ევსტათი 

მცხეთელის წამება”, “კოლაელ ყრმათა წამება”, “დავით და ტირიჭანის წამება”, იოანე საბანისძის 

“აბო თბილელის წამება”, სტეფანე მტბევრის “მიქე-გობრონის წამება”, “კონსტანტი კახის წამება”, 

“ილარიონ ქართველის ცხოვრება”, გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრება”, გიორგი 

მთაწმიდლის “იოანე და ეფთვიმე მთაწმიდელების ცხოვრება”, გიორგი მცირის “გიორგი 

მთაწმიდელის ცხოვრება”.  

ქართულ ჰაგიოგრაფიაში ეთნიკური და რელიგიურ-აღმსარებლობითი პრობლემის 

კვლევამ წარმოაჩინა ამ ჟანრის დამსახურება საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივ-

პოლიტიკური საკითხების წარმართვის საქმეში. 

 

 

 

 

ნანა გონჯილაშვილი 

 

ლევან გოთუას “გარეჯულა” და “ვეფხისტყაოსნის” სახისმეტყველებითი გააზრებანი 

 

 ნაშრომში “ვეფხისტყაოსნის” პრობლემატიკისა და ვეფხვის პარადიგმული სახისმეტყველების 

თვალსაზრისით შესწავლილია ლ.გოთუას მოთხრობა “გარეჯულა”, რომელშიც  მონღოლთა 
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შემოსევისას (XIII ს.) გარეჯის მონასტრის ცხოვრება და მასთან დაკავშირებული წიგნის _ 

“ვეფხისტყაოსნის” _ ამბავია გადმოცემული. აღნიშნულია, რომ “გარეჯულა” ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში მდუმარებითა და იდუმალებით მოცული “ვეფხისტყაოსნის” ბედის ახლებურ 

გააზრებას წარმოაჩენს; მწერალი წარმოსახვის და, ამასთანავე, რუსთველოლოგიური მასალის 

გათვალისწინების საფუძველზე მისი შინა-არსის მნიშვნელოვნებასა და ცხოველმყოფელობას 

სხვაგვარ გარემოსა და ვითარებაში აცოცხლებს. მოთხრობის ანალიზის შედეგად, გამოკვეთილია 

აზრი, რომ ლ. გოთუა ისტორიას მხატვრული გამონაგონით ავსებს და აცოცხლებს, ახალი 

რეალობით ამეტყველებს. მოთხრობაში სინამდვილესთან ერთად სასურველ და შესაძლებელ 

წარსულზე ფიქრია გაცხადებული.     

    ნაშრომში წარმოჩენილია  მწერლის მიერ შექმნილი მხატვრული სამყაროსა და ისტორიული 

სინამდვილის მიმართებანი, განსახოვნების თვალსაზრისით, დაძებნილი და, შეძლებისდაგვარად, 

შესწავლილია ახალი სახექმნადობები, მათი მიმართებანი “ვეფხისტყაოსნის” 

სახისმეტყველებასთან. აქვე წარმოჩენილია რუსთაველის პოემის სათაურის, ვითარცა მხატვრული 

სახის, მოთხრობაში “ვეფხის წიგნად” და “საქვეყნო წიგნად” გოთუასეული გადააზრების საზრისი, 

მისი შინა-არსი. 

 

 

                   

 

      ანოტაცია _ ნაშრომში “იკონოგრაფიის გზით გაცხადებული და დამკვიდრებული  წმინდანის 

სახელი” აღნიშნულია, რომ არც ერთ ძველ ქართულ წყაროში, IX საუკუნიდან XIX საუკუნის 30-იან 

წლებამდე, უფლის კვართის იერუსალიმიდან მცხეთაში ჩამომტანი ელიოზის დის სახელი 

“სიდონია” არ იხსენება. სხვადასხვა ეპოქის  კედლის მხატვრობაში (IX-XIII, XVII-XIX სს.) 

მინიატიურებსა და ხატებზე წარმოდგენილ ცხოველმყოფელი სვეტის აღმართვა-ამაღლების 

სცენაში, არც XVII-XVIII ს.ს-ის კათალიკოსთა საბეჭდავებზე და ვახტანგ VI-ის დროშაზე 

“სიდონია” არსად არაა აღნიშნული. XIX ს-ში გამოცემულ “წმ. ნინოს ცხოვრების” მოთხრობებში, 

ძირითადად, ელიოზის და “სიდონიად” იწოდება, როგორც ქართველთათვის საყოველთაოდ 

ცნობილი ფაქტი. ნაშრომში გამოკვეთილიაშემდეგი დასკვნა _ თეიმურაზ ბაგრატიონის 

თხზულებაში _ “ისტორია დაწყებითგან ივერიისა...” _ ცხრამეტი საუკუნის მანძილზე პირველად 

ვხვდებით კვართის მიმრქმელი ელიოზის დის სახელს _ “სიდონიას”. მ. საბინინის “საქართველოს 

სამოთხეში” მოთავსებულ ნიკოლოზ გულაბერიძის “საკითხავში” ელიოზის დის სახელთან 

ფრჩხილებში მოთავსებულმა “სიდონიამ”, აგრეთვე ხატის “საქართველოს წმინდა 

მართლმადიაიდებელი ეკლესიის დიდებაში” ელიოზის დის სახელის აღნიშვნამ უდიდესი როლი 

ითამაშა ელიოზის დის “სიდონიას” სახელის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებაში.  
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   ანოტაცია _ წერილი _ “სული საქმით მეტყველი” (რუსულ ენაზე) _ ეძღვნება ბ-ნ რევაზ სირაზის 

ხსოვნას. მასში წარმოჩენილი და მიმოხილულია ბ-ნ რევაზის ღვაწლი ქართული კულტურის და, 

კერძოდ, ძველი ქართული ლიტერატურის სფეროში. გარკვეულწილად საუბარია ბ-ნი რევაზის 

პიროვნებაზე, მის პიროვნულ ღირსებებზე და ამაგზე, წარსულის, აწმყოსა და მომავლის წინაშე. 

 

 

 

 

 

ანოტაცია _ ნაშრომში _ “რუსთველური “მოყვრობის” სამი უმთავრესი წესის ასახვა გმირთა 

ურთიერთობაში” _ “ვეფხისტყაოსნის” განხილვის საფუძველზე აღნიშნულია, რომ რუსთაველის 

მიერ მოყვრისაგან მოყვრობის გამოჩენის სამი უმთავრესი დებულება სრულადაა წარმოჩენილი 

პოემის გმირთა ურთიერთობაში, მათი ცხოვრების ფილოსოფიაში. ნ. გონჯილაშვილის თქმით, 

რუსთაველს უაღრესი სიმძაფრით და საოცარი უშუალობითა აქვს გადმოცემული ძმადნაფიც 

გმირთა შეყრისა და განშორებისას ადამიანურ განცდათა ამსახველი ეპიზოდები. აქ ყოველი 

ნიუანსია წარმოჩენილი, გმირთა ქცევა, სიტყვა, ხმა, ღიმილი თუ ცრემლი. ყოველივე ეს, როგორც 

ავტორი შენიშნავს, მკითხველის გმირთა ემოციურ განწყობასთან თანაზიარობისკენაა 

მიმართული; იმავდროულად, გმირთა მსგავსების, გამორჩეულობის, ზეაღმატებული 

მგრძნობელობისა და ურთულესი სულიერი სამყაროს, მათი ფსიქოლოგიური განწყობის 

მაჩვენებელია. ნაშრომში გამოკვეთილია აზრი, რომ რუსთაველი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობს მეგობართაგან “სიახლის ნდომას”, “სიშორის ვერ მოთმენას” და “გავლენა”-”მოხმარებას”. 

რაც შეეხება “ჩუქების არ მოწყენას” და უშურველობას, რუსთაველი მას შედარებით ნაკლებ 

ყურადღებას უთმობს, თუმცა აღწერილი სრულიად საკმარისია გმირთა ბუნების შესაცნობად, მათი 

სიუხვის, უშურველი ძღვნობის წარმოსაჩენად. 

 

 

ანოტაცია _ ნაშრომი _ “სვეტი-ცხოველი _ სახისმეტყველებითი ძიებანი, სიმბოლური გააზრებანი 

და წყაროთმცოდნეობითი კვლევა” _ შედგება ოთხი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილში _ “წმ.ნინოს 

ცხოვრების” ორი ხილვა-ჩვენების სიმბოლური მნიშვნელობა და სახისმეტყველება _ შესწავლილია 

“სვეტი-ცხოვლის” “ადგილიდან შეძრვისა” და აღმართვის დაბრკოლებასთან დაკავშირებულ წმ.ნი-

ნოსა და “ათორმეტ” დედათა ორი ხილვა-ჩვენება. ნაშრომში წარმოჩენილია მათი 
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სახისმეტყველება, სიმბოლური მნიშვნელობა და პარადიგმული შინაარსი. ნაშრომის მეორე 

ნაწილში _ წმ.ნინოს, ათორმეტ დედათა სიმბოლური მიმართება მარიამ მაგდალინელთან, 

მენელსაცხებლე დედებთან _ “წმინდა ნინოს ცხოვრების “ რედაქციათა და სახარების ტექსტის 

განხილვის საფუძველზე დაძებნილი და შესწავლილია მათი სიმბოლური მიმართებების 

წარმომაჩენელი ეპიზოდები, წარმოჩენილია მათი მნიშვნელოვნება, ახსნილია მსგავსების 

საფუძვლები. ნაშრომის მესამე ნაწილში _ სვეტიცხოვლის ტაძარი _ “წმიდაჲ წმიდათაჲ” _ უფლის 

გამოცხადების ადგილი _ “წმინდა ნინოს ცხოვრების” რედაქციათა განხილვის საფუძველზე 

გამოკვეთილია სვეტისა და სვეტიცხოვლის საზრისი ქართლის გაქრისტიანების გზაზე, 

დაძებნილი და შესწავლილია სვეტიცხოვლის სახელდების, “წმიდაჲ წმიდათაჲს”, საზრისი და 

მნიშვნელობა. მეოთხე ნაწილში _ კვართის მიმრქმელი ელიოზის და და მისი სახელი “სიდონია” _ 

ძველი ქართული და უცხოური წყაროების შესწავლის შედეგად მიღებულია დასკვნა, რომ XIX ს-ის 

30-იან წლებამდე “სიდონია” არც ერთ წყაროში არ ფიქსირდება. აღნიშნულია, რომ პირველად 

თეიმურაზ ბაგრატიონი ახსენებს კვართის მიმრქმელის სახელს. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ 

სახელი “სიდონია” ქართველთა ცნობიერებაში დამკვიდრდა მ. საბინინი ცნობილი ხატისა 

(“საქართველოს ეკლესიის დიდება”) და ““საქართველოს სამოთხის” მეშვეობით. 

 

 

Aანოტაცია _ ნაშრომში _ “რუსთველური მოყვრობა-მეგობრობის რამდენიმე ასპექტის შესახებ” _ 

განხილული და წარმოჩენილია რუსთველის მიერ გმირთა მოყვრობის ჩასახვისა და დამოყვრების 

საფუძვლები, კერძოდ, უმთავრესი წინაპირობა ესთეტიკური განცდა “მოწონება” და უცილობელი 

პირობა ერთმანეთის შეცნობა-”შემეცნება”. ნაშრომში დაძებნილი და შესწავლილია მეგობრობასთან 

დაკავშირებული შემდეგი ლექსიკური ერთეულები _ “მოყვარე”, “ამხანაგი”, ძმა” (“ძმობილი”), 

“ძმადნაფიცი (“ძმად-შეფიცული”), “და” (“დობილი”), “დად-ფიცი”, “სწორი”. გამოკვეთილია მათი 

შინაარსი, მნიშვნელობა და რუსთველის მიერ მათი მიზნობრივი მოხმობის საზრისი.   

 

 

ეკა ვარდოშვილი 

 

 

 ალექსანდრე ყაზბეგის მხატვრული შემოქმედების ეთნოგრაფიული საფუძვლებისათვის, On the 

ethnographic roots of Aleksandre Kazbegi’s works.  

ანოტაცია: ალ. ყაზბეგი ხევის თემის შემომტანია ქართულ მწერლობაში. მისი პირველი ნაწარმოები, 

რომელიც 1880 წ. გაზეთ “დროებაში” გამოქვეყნდა “მოხევეები და იმათი ცხოვრება” 
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ეთნოგრაფიული ხასიათისაა. წერილში ავტორი დეტალურად მოგვითხრობს მთის ხალხის 

ცხოვრების, ადათ-წესების, სულიერ ფასეულობათა შესახებ, რასაც შემდგომ განაზოგადებს 

მხატვრულ ნაწარმოებებში: “ელგუჯა”, “ხევისბერი გოჩა, “მოძღვარი”, “ელისო”, “მამის მკვლელი”, 

“ნამწყემსარის მოგონებანი”. აღნიშნული წერილი ალ. ყაზბეგის მხატვრული შემოქმედების 

ერთგვარ საფუძვლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. 

 

ეთნიკურ-რელიგიური და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები ალ. ყაზბეგის პროზაულ 

თხზულებებში. 

ანოტაცია: ალ. ყაზბეგის პერსონაჟები კავკასიაში მცხოვრები სხვადასხვა ხალხის შვილები არიან. 

ისინი განსხვავდებიან როგორც თავისი ეთნიკური წარმომავლობით, ასევე რელიგიით. ყაზბეგი 

თავის თხზულებებში აკონკრეტებს მათ განსხვავებულ რელიგიურ მრწამსსა და ეთნიკურ 

წარმომავლობას, მაგრამ როდესაც საუბრობს ისეთ ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე, 

როგორებიცაა მეგობრობა, სიყვარული, თავისუფლებისათვის ბრძოლა, მის გმირებს შორის 

ურთიერთობისას ზღვარი არ არსებობს, ისინი ერთი იდეის მატარებელნი ხდებიან. 

 

კავკასიის თავისუფლების იდეის ასახვისათვის ილია ჭავჭავაძის პოეტურ ქმნილებებში, For the 

reflection of the idea of freedom for Caucasian people in the poetic works of Ilia Chavchavadze.  

ანოტაცია: კავკასიის თავისუფლების შესახებ ი. ჭავჭავაძე პირველად პოემა “აჩრდილში” 

გვესაუბრება. პოემაში ეროვნულ და სოციალურთან ერთად ილია ეხება ზნეობრივ პრობლემებსაც, 

რადგან ზნეობივი ერთიანობა ეროვნული მთლიანობის საფუძველია. ისეთ საკითხთა 

განხილვისას, როგორებიცაა ეროვნული გმირის იდეალი, კავკასიის თავისუფლების იდეა. პოემა 

“ქართვლის დედა” პოემა “აჩრდილის” ლოგიკურ გაგრძელებად შეიძლება მივიჩნიოთ. თავისი 

ქვეყნის ბედნიერ მომავალს ილია სამართლიანად უკავშირებს კავკასიის ერთიანობისა და 

თავისუფლების იდეას. 

 

 

 

 

თამარ შარაბიძე 

 

1. ნაშრომში განხილულია ვაჟა-ფშაველას წერილები _ "ფიქრები "ვეფხისტყაოსნის" შესახებ", 

"ვეფხისტყაოსნის" შესახებ (ორიოდე სიტყვა პასუხად ბ-ნ ა. ხახანაშვილს)" და "ნიჭიერი მწერალი". 
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ეს გენიალური პოემა ვაჟას მიერ რამდენიმე ასპექტით არის განხილული; წამოჭრილია 

ლიტერატურათმცოდნეობისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორებიცაა: 1. 

შემოქმედებითი პროცესის, თარმანისა და კრიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხი; @2. 

მხატვრულ შემოქმედებაზე ლიტერატურული გავლენის გარდაუვალობა; 3. განსხვავება 

ინდივიდუალური შემოქმედებისა ხალხურისაგან. 

 

2. ნაშრომში გაანალიზებულია რუსი მოგზაურის _ სერგეი მაქსიმოვის _ ჩანაწერები ქართველ 

თავად იასე ფალავანდიშვილზე, წარმოჩენილია თავად იასეს მოგონებები მე-19 საუკუნის პირველ 

ნახევარში საქართველოში სხვადასხვა მიზეზით ჩამოსულ რუს მწერლებსა და მოღვაწეებზე, არის 

მცდელობა 1932 წლის შეთქმულების მთავარი მონაწილისა და შემდგომ მისი გამცემის _ იასე 

ფალავანდიშვილის _ პიროვნების შეფასების.  

 

 

 

 

ლადო მინაშვილი 

 

1. (გიორგი ერისთავის დაბადებიდან 200 წლისთავისთვის) ნარკვევი. ნარკვევში განხილულია 

გიორგი ერისთავის ღვაწლი კულტურისა და ლიტერატურის წინაშე. დახასიათებულია გ. 

ერისთავის კომედიების თემატიკა, ვრცლად არის გაანალიზებული ის მხატვრული საშუალებები, 

რომელსაც მწერალი მიმართავს კომიკური ეფექტის შესაქმნელად. 

2. სტატია ეძღვნება პროფესორ იუზა ევგენიძის სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობას. 

განხილულია მისი წიგნები “ვაჟა-ფშაველა”, “ნარკვევები ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან”, 

სამი ტომი, მონოგრაფია “გრიგოლ ორბელიანი” და ა.შ. 

3. სტატია ეძღვნება პროფესორ იუზა ევგენიძის ცხოვრებისა და სამეცნიერო-პედაგოგიური 

მოღვაწეობის დახასიათებას. 

 

 

ქეთევან სიხარულიძე 
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.             ადამიანი, როგორც პერსონაჟი კავკასიელთა წეს–ჩვეულებებში 

              (ანოტაცია) 

   სტატიაში საუბარია რიტუალის სიმბოლურ დატვირთვასა და მასში ადამიანის როლზე. 

ტრადიციული საზოგადოების მითოლოგიური წარმოდგენებით, ადამიანს არ მიუღია 

მონაწილეობა კოსმოსის შექმნაში. ამიტომ რიტუალშიც იგი სიმბოლური ქცევის შემსრულებელია 

და არ აქვს პერსონაჟის როლი. სიმბოლური ქცევით იგი იმეორებს საწყისთა დროში ღვთაებათა 

მიერ შესრულებულ ქმედებებს და ამით ხელს უწყობს სამყაროული წესრიგის შენარჩუნებას. 

  ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ დროთა განმავლობაში რელიგიური საფუძვლების შესუსტების ფონზე 

რიტუალში მატულობს პროფანაციის ხარისხი, მასში შემოდის ყოფითი ელემენტები. ამ პროცესში 

იცვლება ადამიანის როლიც, იზრდება მისი აქტივობა. ეს განსაკუთრებით ეხება საგაზაფხული 

კალენდარულ და ამინდის მართვის წეს–ჩვეულებებს, რომლებშიც ადამიანი უკვე პერსონაჟის 

ფუნქციით გვევლინება. ღვთაებებისადმი მიმართვის ფორმულებში მატულობს იმპერატიული 

ტონი. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ეს  წეს–ჩვეულების გადაგვარების სიმპტომია, რომელსაც 

მოჰყვება მისი რღვევა და საბოლოო გაქრობა. 

 

2.                        რატომ არ თვლიან ხევსურები ამირანს გმირად 

       (ანოტაცია) 

სტატიაში განხილულია  ამირანის თქმულების ხევსურული ვარიანტები. ღმერთმებრძოლი 

ამირანი ქართული ფოლკლორის პოპულარული გმირია.  მთელ საქართველოში 

დადასტურებულია მისი ამბავი, რომელიც დადებითი ჰეროიზაციის პროცესში ჩამოყალიბდა. 

განსხვავებულ ვითარებას ვხედავთ ხევსურეთში. აქ საკმაოდ მწირია ამირანიაის ტექსტების 

რაოდება და ასევევ დაბალია მათი მხატვრული დონე. ხევსურები ამირანსა და მის ძმებს 

უარყოფით პერსონაჟებად არიქვამენ, რადგან თვლიან, რომ მათი ქმედება უქმია, არანაირი სიკეთე 

არ მოაქვთ ადამიანებისთვის.  

 ნაშრომში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ამირანის თქმულება ვერ დამკვიდრდა ხევსურთა 

ზეპირსიტყვიერებაში, რადგან საგმირო საქმეებით მან მეტოქეობა ვერ გაუწია ღვთიშვილთა 

ძლიერ კულტს და დარჩა მისი მითოსურ–რელიგიური ისტორიის მიღმა.  

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

ფოლკლორი და სტრუქტურალიზმი 
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სტატია წარმოადგენს მეთოდოლოგიურ ნაშრომს ფოლკლორისტიკაში სტრუქტურალიზმის 

გავლენის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ფოლკლორისტები დღესდღეობით უპირატესობას 

ტიპოლოგიას, კულტუროლოგიურ და სოციალური ისტორიის მეთოდებს ანიჭებენ, გვერდს ვერ 

უვლიან ფენომენოლოგიურ-ანთროპოლოგიურ ცდებს, მოტივთა კლასიფიკაციებს და 

სტრუქტურულ შესწავლას. სტრუქტურალიზმის გარეშე შეუძლებელია ფოლკლორისტიკის 

თანამედროვე მეთოდების გააზრება და სამეცნიერო კვლევები. მეცნიერების განვლილი ეტაპების 

ანალიზი კი მეტად მნიშვნელოვანია ახალი მეთოდების შემუშავებისა და განვითარებისთვის.  

 

ესპანური ანდაზები ქართულ ენაზე   

ნაშრომში მიმოხილულია ესპანური ანდაზების კრებული „Refranero“ , რომელიც პირველად 

გამოიცა ქართულ ენაზე. მასში თავმოყრილია შვიდასზე მეტი ესპანური ანდაზა და დართული 

აქვს სრული სამეცნიერო აპარატი: წინასიტყვაობა, შენიშვნები, ქართული შესატყვისები ანბანის 

რიგზე, ლექსიკონი და ბიბლიოგრაფია. 

 

ჩრდილოკავკასიელ და ქართველ მთიელთა ურთიერთთავდასხმების ამსახველი საგმირო ლექსები 

საგმირო პოეზიის ჟანრს განსაკუთრებული როლი ენიჭება ფოლკლორში, რამდენადაც მასში 

საზოგადოების ისტორიული მეხსიერება და ყოველდღიური გამოცდილება აისახება.  საგმირო 

ლექსებში, რომელთა სიუჟეტები ქართველებსა და არაქართველებს შორის ორთაბრძოლებზეა 

აგებული, ყურადღებას იპყრობს მოწინააღმდეგის ობიექტურად შეფასების ფაქტები და მისი 

პატივისცემის ტენდენცია. 

 

ერთგულების გამოცდა: უილიამ შექსპირის „ციმბელინი“ და ნოველისტური ზღაპრის 

საერთაშორისო სიუჟეტი ATU 882 

უილიამ შექსპირის ხუთმოქმედებიან პიესას „ციმბელინი“ საფუძვლად უდევს ფოლკლორში 

მეტად გავრცელებული მოტივი - სანაძლეო ცოლის ერთგულებაზე. ეს თემა შუა საუკუნეების 

ევროპულ ლიტერატურაში მეტად პოპულარულია. მიუხედავად იმისა, რომ შექსპირის პიესა 

თავისუფალი  ინტერპრეტაციაა ორიგინალური ქვე-სიუჟეტებითა და ისტორიული თემატიკის 

დრამატიზებით, მასში საინტერესო საკვლევ მასალას ვხვდებით ლიტერატურისა და ფოლკლორის 

ურთიერთმიმართების საკითხთან დაკავშირებით. 

 

 



 

289 
 

ტრისტან მახაური 

 

1. ნაშრომში განხილულია ქართულ ხალხურ პოეზიაში გამოვლენილი ბაიათის ტიპის 

ლექსები, შესწავლილია მათი ვერსიფიკაციული მხარე და გამოკვეთილია ის 

ნაციონალური თავისებურებანი, რომლებიც ამ ლექსებს აზერბაიჯანული 

ბაიათებისაგან განასხვავებს. 

2. სტატიაში მიხა ხელაშვილის პოეზია ავტორის ცხოვრებისეულ მოვლენებთან ღრმა 

კავშირშია განხილული, რადგანაც მიხა ხელაშვილი ლექსების უმეტესობას ქაქუცა 

ჩოლოყაშვილის რაზმში ყოფნისას წერდა. მათში მკაფიოდ და მძაფრად აისახა 

სისხლიანი ეპოქის კვალი. 

3. ნაშრომში განხილულია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ხატ-სალოცავებში 

ხუცეს-ხევისბრების და დეკანოზების მიერ წარმოსათქმელი საკულტო ტექსტები. 

ავტორის დაკვირვებით, ეს ტექსტები წარმოადგენენ ქრისტიანული ღვთისმსახურების 

დროს წარმოსათქმელი ლოცვების გახალხურებულ ვარიანტებს. 

 

 

ხვთისო მამისიმედიშვილი 

1. გოტფრიდ მერცბახერი კავკასიის მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ: ნაშრომში 

განხილულია გერმანელი მეცნიერის გ. მერცბახერის ღვაწლი კავკასიის ხალხთა 

კულტურის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის შესწავლის საქმეში, 1901 წელს გერმანულ 

ენაზე გამოქვეყნებული მისი ორტომეულის “კავკასიის მაღალმთიანი რეგიონების” 

კულტურულ-ისტორიული და ფოლკლორულ-ეთნოლოგიური ღირებულება. 

2. რეცენზია წიგნზე: Людвиг Чибиров, Традиционная духовная культура осетин, РОССПЭН, 

Москва, 2008: ნაშრომში მეცნიერულად არის შეფასებული ლ. ჩიბიროვის ვრცელი მონოგრაფია (704 

გვ.) ოსი ხალხის ტრადიციული სულიერი კულტურის შესახებ. გამოთქმულია ცალკეული 

შენიშვნები ავტორის პოზიციასთან დაკავშირებით ოსური ძუარების გენეზისისა და არქაულობის 

შესახებ. 

 

 

რუსუდან ნიშნიანიძე 

 

,,სუფთა წერა დიდებისათვის“ –ჟურნ. ,,ჩვენი მწერლობა“#12  

 წერილში საუბარია საავტორო უფლებათა დარღვევებზე, კერძოდ, პლაგიატზე, როდესაც იწერენ 

არა მხოლოდ მოსაზრებას ან ე.წ. ,,ერთ აბზაცს“, არამედ მთელ სტატიას და საკუთარი გვარ–
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სახელით ხელახლა ბეჭდავენ; დასახელებულია კონკრეტული ავტორები და გამოცემები. 

   ,,სემინარი გრძელდება... ამჯერად _,,ღირსება“ – –ჟურნ. ,,ჩვენი მწერლობა“#13  

წერილი ეხება 80–იანი წლების ბოლოს ჰოლივუდში გადაღებულ  ფილმს ,,მკვდარი პოეტების 

საზოგადოება“. დიდი ამერიკელი პოეტის, უოლტ უიტმანის ლექსის სტრიქონები მთელ ფილმს 

რეფრენივით გასდევს. ისაა სათქმელის ერთ–ერთი უმთავრესი მეტაფორა. მწერლობის ფუნქცია, 

ლიტერატურული პარალელები და სათქმელის თანამედროვე გააზრება დღევანდელი მაყურებლის 

თვალით _ესაა ის აქცენტები, რომლებზეც წერილში ყურადღებაა გამახვილებული. 

6. ,,საშობაო გზავნილები – დღესასწაული გრძელდება”_–ჟურნ. ,,ჩვენი მწერლობა“ 

 იბეჭდება. თარგმანი ჯორჯ და ჰელენ პაპაშვილების საშობაო მიმართვისა, რომელიც დაცულია 

აშშ, პენსილვანიაში, ლიჰაის უნივერსიტეტის _ ,,სპეციალურ კოლექციაში”; ამასთან, შესაძლებელი 

გახდა მომეძიებინა და შემდგომ მომეპოვებინა თვალსაჩინო ქართველი მინის მრეწველის –ჯორჯ 

კობის, იგივე გრიგოლ კობახიძის მიერ წარმოებული საშობაო ნაძვის ხის სათამაშოები. წერილში 

საუბარია ამერიკელი მრეწველის წარმატებულ მოღვაწეობაზე. 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

Aანოტაციები 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

2 

    

Aანოტაციები 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

2013 წ. 

იბეჭდება 

 

 

 

„რუსთაველის ადგილისათვის 

შუასაუკუნეების ევროპულ -

ქრისტიანული აზროვნების 

პროცესში“ (ინგლისურ ენაზე) 

კრებული: „ქართული 

ქრისტიანული აზროვნება და 

მისი კულტურული 

კონტექსტი“ 

 

 

 

 

 

 

(აშშ, ინგლისი, 

გერმანია, 

საფრანგეთი) 

 

 

საერთაშორისო 

გვ. 285-307 
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2. 
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Мака 

Элбакидзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლელა 

ხაჩიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символическая 

закономерность 

человеческих имен и 

прозвищ в средневековой 

литературе.  

Материалы 1-го 

международного Симпозиума 

«Интегративные функции 

современной 

компаративистики». 

 

X  საუკუნის ქართული და 

ბულგარული ჰიმნოგრა-ფიის 

ისტორიიდან, 

სჯანი, 

ყოველწლიური სამეცნიერო 

ჟურნალი ლიტერატურის 

თეორიასა და შედარებით  

ლიტერატურათმცოდნეობა-    

ში 

 

“მეხელთა” მოღვაწეობის 

ისტორიიდან (სტეფანე  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #13 

 

 

გამოცემლობა „Brill“ 

 

 

 

 

Астана,ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

Lლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 286-290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 გვერდი 

 

 

 



 

293 
 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

ლელა 

ხაჩიძე 

 

 

 

 

 

 

ლელა 

ხაჩიძე 

 

 

 

 

 

Lela 

Khachidze 

 

 

 

 

სანანოისძე –ჭყონდიდელი) 

               სჯანი 

 

 

 

იოანე მინჩხი - X  საუკუნის 

ქართველი ჰიმნოგრაფი, 

ქართველოლოგი, ორენოვანი 

(ქართული და ინგლისური) 

რეცენზირება-დი ჟურნალი 

 

 

Ioane Minchkhi – Georgian 

Hymnographer of the 10th 

Century 

 

 

 

Христианство в культуре Грузии 

Cəmiyyət, Din, Dövlət 

Общество, Религия, Государство 

Society, Religion, State 

 

 

 

Квирикашвили Л. 

(საენციკლოპედიო სტატია). 

Православная Энциклопедия 

 

 

 

 

 

 

      #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #5 

 

 

 

 

 

 

 

        თბილისი, 

Lლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ქართველოლოგიუ

რი 

სკოლის ცენტრი 

(თსუ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 გვერდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 გვერდი 

 

 

 

 

 

 

 

6 pages 
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 ნესტან 

სულავა, 

ირმა 

კეცხოველ 

ი 

 

 

ნესტან  

სულავა 

 

 

 

 

 

Eka 

Vardosvhili 

 

 

 

 

 

თამარ 

შარაბიძე, 

ინგა 

სანიკიძე 

 

 

 

 

Ilia Chavchavadze and western 

reflective traditions, 

Pro Georgia 

 

 

 

 

 

რედუპლიკაცია, როგორც 

ლექსიკოტიპოლოგიური 

კვლევის ერთი საინტერესო 

უბანი, კრებული: 

“ლექსიკოტიპოლოგია 

 

 

"Илья Чавчавадзе и русская 

культура", Русистика 2013, язык, 

коммуникация, культура, 

сборник материалов 

международной конференции: " 

Русистика ХХ1 века: традиции и 

перспективы". 

 

 

 

About Georgian Fairytales. In: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXII 

 

 

 

 

 

N23; 2013 

 

 

 

 

 

 

Издательство " Елм 

ве техсил". Баку. 

 

 

 

 

 

Москва. 

 

 

 

 

 

Warsaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრანადა, ესპანეთი, 

2013, გამომც. 

 

 

 

 

 

с. 190 - 267. 

 

 

 

 

 

 

გვ. 294 

 

 

 

 

 

129-135 
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თამარ 

შარაბიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elene 

Gogiashvili 
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პაიჭაძე 
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УДОЖЕСТВЕННО - 
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ЧЕРУБЫНА ДЕ ГАБРЯК И 

ЕЛЕНА  

ДАРИАНИ (СОПОСТОВИТЕЛЬНИЙ 

ДИСКУРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ენტორნო 

გრაფიტო 

 

 

г. Шумен, изд. 

"Химера" , 2013. 
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языка и 
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«АКТУАЛЬ

НЫЕ 

ВОПРОСЫ 

РУССКОЙ 

ФИЛОЛОГ

ИИ  

В 

ПОЛИКУЛ

ЬТУРНОМ 

ПРОСТРАН

СТВЕ»  

СБОРНИК 

СТАТЕЙ  

2013 г.  

 

литературы  

Эрзурум 2013 

 

 

 

 

 

 

 

196 -201 

ანოტაციები 

            1. ამ გამოკვლევაში რეზიუმირებულია ჩემი ახლებური თვალსაზრისი რუსთველის 

მსოფლმხედველობაზე იმ ასპექტით, რომ გამოკვეთილ იქნას რუსთველის ადგილი ევროპული 

ქრისტიანული აზროვნების პროცესში. კვლევა-ძიება ვეფხისტყაოსნის უმთავრესი მხატვრული 

სახეების, ფილოსოფიურ-თეოლოგიური, ეთნიკური, სქოლასტიკური და იურიდიული ცნებების, 

სიუჟეტის სტრუქტურის და მსოფლმხედველობითი დატვირთვის ცენტრალური ეპიზოდების 

ანალიზს. გათვალისწინებულია და კრიტიკულადაა მიმოხილული ფილოლოგიური და 

ფილოსოფიური მეცნიერებების უმთავრესი მიღწევები რუსთველოლოგიის დარგში. 

           ვეფხისტყაოსნის მსოფლშეგრძნების უმთავრესი თავისთავადობა შუასაუკუნეობრივისა და 

რენესანსულის ჰარმონიაში მდგომარეობს. ეს ჰარმონია არაა მხოლოდ რუსთაველის პიროვნული 

მსოფლაღქმის გამოხატვა. ესაა ეპოქისეულიმსოფლხედვის გამოვლენა, ესაა ქრისტიანული 

ცივილიზაციის გარკვეული ეტაპის მსოფლშეგრძნება. ვეფხისტყაოსანი მისი თანამედროვე და 

უშუალოდ მომდევნო, თუ წინამორბედი დიდი ლიტერატურული ქმნილებებიდან ყველაზე მეტი 

თანმიმდევრობით, თეორიული გააზრებითა და მხატვრული გადაწყვეტით გამოკვეთს ახალ 

მსოფლშეგრძნებას - შუასაუკუნეების ტრანსცედენტურ მსოფლმხედველობაში მოაზრებული 

რომანტიკული შეფერილობის რეალისტურ ხედვას. 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

Символическая закономерность человеческих имен и прозвищ 
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в средневековой литературе 

К одной из характерных черт средневековой литературы следует причислить специфику 

оформления названий произведений, когда вместе с именем главного героя в заглавие выносится 

иконический символ характерных только для этого конкретного персонажа качеств: напр: лев – 

куртуазность («Ивейн, или Рыцарь со львом»); телега – влюбленность («Ланселот, или Рыцарь телеги»); 

Грааль – благородство («Парсеваль, или повесть о Граале») и т.д. (Ср. с восточным средневековым 

героическим эпосом, когда к имени героя добавляется слово наме). 

Со своеобразной интерпретацией этого принципа сталкиваемся в «Витязе в тигровой шкуре» 

Руставели, главный герой которого, Тариэл, назван «Вепхисткаосани», что в переводе означает 

«Облаченный в тигровую шкуру». Символический смысл этого прозвища гораздо глубже, чем, скажем, 

Рыцарь Тигра. Это не только маркер ношения шкуры определенного животного, а также силы и 

храбрости носителя этого прозвища (ср. «Шах-наме»). “Вепхисткаосани» двухступенчатый символ: в 

прямом значении в нем подразумывается Тариэл, а в символическом – Нестан. Соответственно в 

ношении Тариэлом тигровой шкуры, также как и в самом прозвище («Вепхисткаосани») прочитывается 

трагедия, порожденная утратой возлюбленной, безнадежность, боль и отчаяние.  

Таким образом, символическое осмысление прозвища Тариэла возможно при учете его 

глубокого психологизма. 

 

 

ლელა ხაჩიძე 

 

1.  X საუკუნის ქართული და ბულგარული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან 

 

 შუა საუკუნეების კვლევისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იმსახურებს ბიზანტიური 

ჰიმნოგრაფიის  ქართული თარგმანები, რომლებიც მნიშვნელოვან ლიტურგიკულ - 

ჰიმნოგრაფიულ კრებულებშია (”უძველესი იადგარი” და “მარხვანი”) შესული. 

ქართველ ჰიმნოგრაფთა შორის  საგალობელთა სიმრავლით გამოირჩევა იოანე მინჩხი (X საუკუნის 

I ნახევარი).Qდღეისათვის ქართულ ხელნაწერებში გამოვლე-ნილია მინჩხის 100-ზე მეტი მცირე 

ფორმის საგალობელი, რომლებიც გამოირჩევა თეოლოგიური და მხატვრული თვალსაზრისით. 

მათი უმეტესობა განკუთვნილია “მარხვანისათვის’’ და ითვალისწინებს ამ კრებულისათვის 

დამახასიათებელ რიგ მოთხოვნებს. ბერძნულიდან თარგმნილ კრებულში იოანე მინჩხმა შეიტანა 

ორიგინალური, ქართული ფენა. ეს იყო ბერძნულიდან თარგმნილი კრებულის “გაქართულების” 
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იშვიათი შემთხვევა ქართულ ჰიმნოგრაფიაში. 

მსგავს მოვლენას ვხვდებით X საუკუნის  ბულგარულ ჰიმნოგრაფიაში. XI საუკუნის ხელნაწერში - 

“ბიტოლის ტრიოდიონი’’ შესულია ორიგინალური – სლავური საგალობლების მთელი ციკლი – 

80-ზე მეტ მცირე ფორმის საგალობელი, რომელთა ავტორია X ს-ის მოღვაწე – კონსტანტინე  

პრესლაველი. ის იყო თვალსაჩინო წარმომადგენელი პრესლავის ლიტერატურული სკოლისა. 

Mმისი სახით X საუკუნის ბულგარეთს ჰყავდა უნივერსალური მოღვაწე, რომელმაც საფუძველი 

ჩაუყარა ბულგარული სასულიერო მწერლობის რამდენიმე დარგს. მთელი მისი შემოქმედება 

ეროვნული ნიშნითაა აღბეჭდილი. 

ორივე ავტორის საგალობლები შექმნილია იერუსალიმური ტრადიციის მიხედვით და საერთო 

ნიშნებთან ერთად, გამოირჩევა მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით. 

 

2. “მეხელთა” მოღვაწეობის ისტორიიდან (სტეფანე სანანოისძე – ჭყონდიდელი) 

 

   X საუკუნის ქართველ ჰიმნოგრაფთა – “მეხელთა” შორისაა სტეფანე სანანოისძე, რომლის 

შემოქმედება სამეცნიერო ლიტერატურაში ნაკლებააა შესწავლილი. მისი სახელი დიდი პატივით 

მოიხსენიება რუის – ურბნისის საეკლესიო კრების დადგენილებაში. 

    როგორც ჩანს, სტეფანე სანანოისძე მთარგმნელობით საქმიანობასაც მისდევდა. სამეცნიერო 

ლიტერატურაში მითითებულია მისი რამდენიმე თარგმანი, რომლებიც დღემდე  

გამოუქვეყნებელი და შეუსწავლელია. ჩვენამდე მოღწეული ცნობების მიხედვით უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ სტეფანე სანანოისძე მეტად მნიშვნელოვანი, დღეისათვის ნაკლებად ცნობილი 

პიროვნება იყო. მისი შემოქმედება მონოგრაფიულად შესწავლას მოითხოვს. 

    სტეფანე სანანოისძის საგალობლები ძველი ქართული სასულიერო პოეზიის შესანიშნავი 

ნიმუშებია. მათში შერწყმულია ავტორის ღრმა თეოლოგიური განსწავლულობა და მხატვრული 

ოსტატობა. 

     აშკარაა დიდი ხელოვანისათვის დამახასიათებელი კიდევ ერთი ნიშანი –  საგალობლების 

კომპოზიციური მთლიანობა და აზრის თანმიმდევრულობა – ერთი თემის მრავალმხრივი 

გააზრება. 

    სტეფანე სანანოისძის საგალობელში, რომელიც ნათლისღებას ეძღვნება ნათლად იკვეთება ამ 

დღესასწაულის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, აგრეთვე წმ. აბოს ღვაწლი. საგალობელში 

ნათლად იგრძნობა ეროვნული ტენდენციები. 

    სტეფანე სანანოისძის განსაკუთრებული ყურადღებით სარგებლობს სტეფანე პირველმოწამეც. 

სწორედ მას E ეძღვნება  მიქაელ მოდრეკილის “იადგარში” შესული მისი II საგალობელი. 
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საგალობლის შესწავლა მოწმობს, რომ  ავტორი კარგად იცნობს წმ. სტეფანეს “წამებას”, რომლის 

ქართული თარგმანი შესულია “სინურ მრავალთავში” (864 წ.). შედარებამ ცხადყო, რომ 

აგიოგრაფიული ნაწარმოები -  “წმ. სტეფანეს წამება” სტეფანე სანანოისძის საგალობლის ერთ-

ერთი უმთავრესი წყაროა. 

 

3.  იოანე მინჩხი - X საუკუნის ქართველი ჰიმნოგრაფი 

 

სტატიაში განხილულია X საუკუნის დიდი ქართველი ჰიმნოგრაფის – იოანე მინჩხის 

შემოქმედების ძირითადი ასპექტები. 

იოანე მინჩხის შემოქმედება მხოლოდ ნაწილობრივ იყო შესწავლილი სამეცნიერო 

ლიტერატურაში. მისი შემოქმედების კვლევისათვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს 

მისი უცნობი მემკვიდრეობა – 77 საგალობელი, რომლებიც გამოვლენილ იქნა ჩვენს მიერ. მათი 

შესწავლის შემდეგ ახლებურად გამოიკვეთა იოანე მინჩხის ადგილი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიაში, აგრეთვე ორიგინალური ქართული ჰიმნოგრაფიის დონე და შესაძლებლობები. 

მინჩხის საგალობლები ჰიმნოგრაფიის საუკეთესო ნიმუშებს წარმოადგენს. ტრადიციის 

ერთგულებასთან ერთად, მათთვის დამახასიათებელია დიდი ორიგინალურობაც. ამ ორი 

ფაქტორის შერწყმა იოანე მინჩხის შემოქმედებას მეტად შთამბეჭდავს ხდის. 

გაირკვა ისიც, რომ იოანე მინჩხი იყო შემდგენელი I ქართული “მარხვანისა”, რომელიც 

საფუძვლად დაედო ამ უმნიშვნელოვანესი ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიული კრებულის შემდგომ 

განვითარებას. მინჩხის სახელს უკავშირდება მთელი რიგი ახალი, ორიგინალური საზომების 

შემოტანა ქართულ ჰიმნოგრაფიაში. 

იოანე მინჩხის განსაკუთრებულ ადგილს ქართული ეკლესიისა და მწერლობის ისტორიაში 

ადასტურებს საქართველოს ეკლესიის უდიდესი ავტორიტეტი, ქართული და ბიზანტიური 

მწერლობის ზედმიწევნით მცოდნე სწავლული – გიორგი ათონელი. 

 

  Ioane Minchkhi – Georgian Hymnographer of the 10th Century 

 

In this  paper we  discuss the important aspects of the legacy of the most prominent 10th century Georgian 

hymnographer -  Ioane Minchkhi. 

Separate issues of Ioane Minchkhi’s creative activity were considered by Georgian scholars. For the 

research into Minchkhi’s creative works of special attention is the unknown part of his creations – 77 



 

300 
 

hymns revealed by us. The study of this unknown  heritage redefined Ioane Minchkhi’s place in the 

history of Georgian literature. At the same time, the level and opportunities of Georgian original 

hymnography were presented in a new way. 

Minchkhi’s hymns are perfect examples of Georgian hymnography. Along with great traditionalism 

Minchkhi’s creative works are characterized by great originality. It is just the combination of these two 

factors that explains Minchkhi’s special place in the history of Georgian hymnography.  

As is seen, Minchkhi had done extremely difficult and purposeful work in Georgian hymnography. He was  

an editor and a compiler of the first Georgian Lenten Triodion – one of the most important liturgical – 

hymnographical collections. Minchkhi is the only author among Georgian hymn-writers who had 

conducted such voluminous and complicated work. The first Georgian Triodion laid the foundation to the 

following redactions of this collection. The reconstruction of the first Georgian Triodion separated from 

Tropologion as an independent collection is of particular interest in research of Byzantine hymnography; 

namely, from the viewpoint of studying one of the earliest stages of Greek Triodions 

Among Georgian hymnographers Ioane Minchkhi is the only author whom a number of “Stichera 

Idiomela” belongs to. With these stichera he introduced new verse metres and new melodies in Georgian 

hymnography.  

Minchkhi’s great contribution in the history of Georgian church and literature is most fully expressed by 

George the Athonite – the greatest authority of Georgian church, an outstanding scholar of Georgian and 

Byzantine writing. 

 

 

ნესტან სულავა 

 

1. ქრისტიანობა ქართულ კულტურაში 

სტატია ეძღვნება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიის, ქრისტიანობის  

როლის წარმოჩენას ქართული კულტურის ისტორიაში. იგი ემყარება უმდიდრეს საისტორიო, 

ლიტერატურულ დოკუმენტურ წყაროებს. ქართული ეკლესიის წარსული განხილულია 

საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და მისი განვითარების ფონზე, ქრონოლოგიური 

თანმიმდევრობით. ნაშრომის მიზანია ქრისტიანული რელიგიის ჩასახვისა და განვითარების 

ეტაპების წარმოჩენა და მისი ადგილის გარკვევა საზოგადოების, ქართველი ერის 

თვითშემეცნების, იდენტობის ჩამოყალიბებაში საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების 

ისტორიულ ჭრილში. სახელმწიფო იდეოლოგიის კონცეფცია საფუძვლად დაედო ეროვნულ 

ღირებულებებს, სიმბოლოებს, რომლებიც სახელმწიფოს იდენტიფიკაციასა და ლეგიტიმაციას, მის 
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შინაგან მთლიანობას ემსახურება.  

2. კვირიკაშვილი ლიანა  

 ესაა საენციკლოპედიო სტატია ქართველი ჰიმნოლოგის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორის ლიანა კვირიკაშვილის მოღვაწეობის შესახებ. იგი გამიზნულია 

„მართლმადიდებლური ენციკლოპედიის“ მრავალტომეულისათვის, რომელსაც გამოსცემს 

რუსეთის საპატრიარქო რუსულ ენაზე. 

 

 

ეკა ვარდოშვილი 

 

 

Ilia Chavchavadze and western reflective traditions. The west thoughtful and literary traditions have been 

reflected in the creation of XIX century Georgian classics, especially in the works of Ilia Chavchavadze; The 

basis in a Cristian religion, facial expression paradigms, and philosophical doctrine that was popular at that 

time. 

 

 

თამარ შარაბიძე 

 

1. ნაშრომში მიმოხილულია ქართული ენის ზმნაში  დუბლეტურ წარმოებათა სემანტიკური და 

გრამატიკული მახასიათებლები; საზოგადოდ, ქართულ ენაში რედუპლიკაცია არ შეიძლება 

შეფასდეს, როგორც ინტენსიურ მოქმედებათა გამოხატვის წმინდა გრამატიკული მოცემულობა, 

უმჯობესია, რომ მისი მისი განხილვა  ლექსიკურ დონეზე მოხდეს. ტიპოლოგიური 

თვალსაზრისით ყურადღებას ის ფაქტი იქცევს, რომ ქართული ენის მდგომარეობა რამდენადმე 

ჰგავს ევროპული ენების დუბლეტურ ფუძეთა წარმოების შინაარსობრივ მოტივაციას. მაგალითები 

განსაკუთრებით ხშირია მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში 

 

2. ნაშრომში ობიექტურადაა წარმოჩენილია ილია ჭავჭავაძის დამოკიდებულება რუსული 

კულტურის მიმართ; რუსული კულტურის გავლენა ქართველ მოღვაწეებზე, ამავე დროს ილიას 

ინდივიდუალური დამოკიდებულება რუსი მოღვაწეების მიერ დაყენებული ლიტერატურულ-
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ესთეტიკური საკითხებისადმი. 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

ინგლისურენოვანი სტატია წარმოადგენს ქართული ხალხური ზღაპრების ზოგად მიმოხილვასა 

და ძირითადი თემებისა და პერსონაჟების დახასიათებას შედარებით-ისტორიული 

ფოლკლორისტიკის მეთოდოლოგიის საფუძველზე. 

 

 

 

 

Пайчадзе Тамар  

 

    ХУДОЖЕСТВЕННО - СИМВОЛИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП: ЧЕРУБЫНА ДЕ ГАБРЯК И ЕЛЕНА  

                                        ДАРИАНИ (СОПОСТОВИТЕЛЬНИЙ ДИСКУРС)  

 

 

В литературной жизни Грузии 20-ых годов прошлого столетия стало сенсацией появление Елены 

Дариани, её смелые и неординарные мысли... Несмотря на появление позднее нескольких 

комментарий, о персоне Елены Дариани мистификация существовала 12 лет и стала удивительно 

популярным. Это был не только успешный факт первой литературной мистификации, ещё и 

безпрецедентный пример, как мужчина постарался объяснить истенный дух женщины, её 

внутренний психологический мир, передать в стихах её чувства. Естественно, исходя из этого, 

ещё труднее было заметить тот факт, что другие поэтические создания Паоло Иашвили своими 

эстетическими формами, художественным аксессуаром и поэтической рукописью были очень 

похожи на "дневники Елены Дариани". И эти стихотворения для их автора не были только 

самоцелом литературной театрализации, причиной их создания мы должны искать в 

художественном стиле и в методе самого поэта.  

До этого случая в Грузии не было прецедентов похожей поэзии, а в мировой литературе у неё и 

предшественников много было, и современников. Особенно надо отметить Черубину де Габриак 

– которая родилась с помощью Елизаветы Димитриевы и её другом Максимилианом Волощиным, 

своим духовным драматизмом и поэтическим миром её можно считать “духовной сестрой” Елены 

Дориани, родившейся несколько позже (1915) в литературе.  
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Несмотря на особенную популярность и поэтический кругозор, личность Черубини де Габриак в 

поэзии жила всего лишь 2- 3 месяца и скоро выявилось. Кроме этого поэзия Черубины, в отличие 

от Елены Дариани, было создано женщиной; Но некоторые импульсы от этой поэзии можно 

осознать в “дневниках Елены Дариани”. Можно сказать, что лирический герой Елены Дариани 

отражает особую близость с прекрасным духом Черубины, но не в такой степени, как поэзия 

Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.  

Мировозрительную поддержку литературная мистификация грузинской поэзии, как и в Русских 

аналогах, нашла в философических теориях ”духовного отца” символистов Владимира Соловьёва, 

и в символических образах литературной мистификации любовь к маскам, желание 

литературной театрализации сходится с теориами Э.Ланн. и Реми де Гурмон, указывая на 

символиста творца с артистическим духом, целью которого представляется самоявление 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

 

 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

 

„სიყვარულის ვეფხისტყაოსნისეული 

კონცეფცია შუასაუკუნეობრივ 

მოდელზე“ 

 

„ვეფხისტყაოსანი  და ქართული 

საზოგადოება“ 

 

„ვეფხისტყაოსანი - უილიამ 

შექსპირის ციმბელინის წყარო“ 

 

„ვეფხისტყაოსანი - უილიამ 

შექსპირის ლიტერატურული  წყარო 

თბილისი, თსუ 

2013 წ.  12-13 დეკემბერი 

 

 

თბილისი,საჯარო ბიბლიოთეკა 

4 აპრილი 2013 წ. 

 

თბილისი, თსუ, სტუდენტთა 

ქართველოლოგიური კლუბი, 5 

ივნისი, 2013 წელი. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„მილან კუნდერას ყოფიერების 

აუტანელი სიმსუბუქე“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Заболоцкий и Грузия.  

 

 

 

 

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, 2 დეკემბერი, 2013 

 

 

 

 

 

მე–7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი”ლიტერატურათმ

ცოდნეობის თანამედროვე 

პრობლემები. ლიტერატურა 

დევნილობაში. ემიგრანტების 

მწერლობა (მე–20 საუკუნის 

გამოცდილება). 25-27.09.2013. 

თბილისი. 

 

 

Научно-практическая 

конференция «Иверский Свет». 

Руско-грузинские поэтические 

связи 20-го  

века. 14.07.2013 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილ;ი 

აკადემიკოს შალვა ნუცუბიძის 

დაბადებიდან 125 

წლისთავისადმი. 12–13–12–

2013. თბილისი 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

მაკა ელბაქიძე, ირმა 

რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლელა ხაჩიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვეფხისტყაოსნის ქრონოტოპი 

ლიმინალობის თეორიის 

კონტექსტში 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ქართული ნათარგმნი 

 აგიოგრაფიის ერთი ნიმუში ( 

”ცხოვრება თეოქტისტე 

    ლეზველისაჲ“) 

 

 

 

 ქართული ჰიმნოგრაფიის 

 საზომები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანი-

ტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის პროფესორ – 

მასწავლებელთა   მე-7 

საფაკულტეტო კონფე-რენცია, 

თბილისი, თსუ, ივნისი, 2013 

 

 

 

 

პ. ინგოროყვასადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, 15 ოქტომბერი, 2013 

 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 
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9. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

ლელა ხაჩიძე 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

მღვიმური ცნობიერება პლატონის 

„სახელმწიფოს“ მიხედვით და 

„ვეფხისტყაოსანი“. 

აკად. შ. ნუცუბიძის დაბადებიდან 

125 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

 

 

ვეფხვის მეტაფორა კავკასიურ 

არეალში. კავკასიოლოგიის III 

კონგრესი 

 

 

ეთნიკურ და რელიგიურ-კონფესიურ 

ურთიერთობათა ასახვა ძველ 

ქართულ ლიტერატურაში. 

ეთნიკური და რელიგიურ-

კონფესიური ურთიერთობები 

საქართველოში: წარსული და 

თანამედროვეობა. რესპუბლიკური 

კონფერენცია 

 

 

ათონის მონასტრის აღაპთა 

საღვთისმეტყველო ასპექტები. 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

ბიზანტინოლოგია საქართველოში _ 

4 

 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2013. 12-13 დეკემბერი. 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2013, 23-25 ოქტომბერი. 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2013, 1 ივნისი. 

 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 2013. 24-26 

სექტემბერი. 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა, 

 

 

 

გიორგი მთაწმიდლის 

ჰიმნოლოგიური მოღვაწეობიდან. 

სამეცნიერო კონფერენცია მიეძღვნა 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 

150 წლისთავს 

 

 

მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახის 

ინტერპრეტაციისათვის ქართულ 

ქრისტიანულ ტრადიციაში. 

წყაროთმცოდნეობითი და 

ისტორიოგრაფიული კვლევები, 

რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

 

ნიკოლოზ გულაბერისძისა და მამა 

პავლეს თანამოღვაწეობა ივირონის 

საბუთების მიხედვით. II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„ქართული ხელნაწერი“ 

ჰიმნოლოგიური ტერმინები XIII 

საუკუნის ხელნაწერში A-85. 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

 

ვნების პარასკევის საგალობლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

2013, 3 აპრილი. 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2013, 30-31 მაისი. 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

2013, 25-30 ივნისი. 

 

 

ვანო სარაჯიშვილის 

სახელმწიფო კონსერვატორია 

2013, 30 მაისი. 
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16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

თანამომხსენებელი 

ნანა გონჯილაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

ჰიმნოგრაფიაში და დავით 

გურამიშვილი. ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

კონფერენცია 

 

ხატთაყვანისცემის წინააღმდეგ 

ბრძოლის ანარეკლი ქართულ 

ჰიმნოგრაფიაში. სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

 

ანთროპონიმთა სიმბოლიკა და მათი 

მიმართება წმინდანთა ხატ-

სახეებთან. რესპუბლიკური 

კონფერენცია ონომასტიკაში 

 

 

 

მარიამ მაგდალინელის  ხატ–სახის 

ინტერპრეტაციისათვის ქართულ 

ქრისტიანულ ტრადიციაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2013, 19-20 ივნისი. 

 

 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

2013, 14 ივნისი. 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი. 

2013, 21-22 ივნისი. 

 

 

 

 

წყაროთმცოდნეოობითი და 

ისტორიოგრაფიული 

კვლევები, რევაზ კიკნაძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია 

2013, 30–31 მაისი 

თსუ 
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19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

 

ნესტან სულავა 

 

 

 

 

 

 

ნანა გონჯილაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the reflection of the idea of freedom 

for Caucasian people in the poetic works 

of Ilia Chavchavadze.  

კავკასიის თავისუფლების იდეის 

ასახვისათვის ილია ჭავჭავაძის 

პოეტურ ქმნილებებში 

 

 

 

 

 

 

Grigol Robakidze’s Thoughts about 

Georgian Classic Writers of the 19th 

Century. XIX საუკუნის ქართველი 

კლასიკოსები გრიგოლ რობაქიძის 

პუბლიცისტურ ნააზრევში 

 

 

 

 

 

One Story by Truman Capote. 

ტრუმენ კეპოტეს ერთი მოთხრობა 

 

 

 

 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი. 

თსუ. 

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 

თბილისი. 

   23-26 ოქტომბერი 2013 წელი 

 

 

 

 

VII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი. 

თსუ, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, თბილისი. 

25-26 სექტემბერი. 2013 წელი 

 

 

 

 

 

 

ამერიკისმცოდნეობის XIV 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

თსუ ამერიკის შესწავლის 

ინსტიტუტი. ამერიკის 
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22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ვარდოშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ვარდოშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეთნიკურ-რელიგიური და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები 

ალექსანდრე ყაზბეგის პროზაულ 

თხზულებებში 

 

 

 

 

 

პოლონურ-ქართული პოეტური 

თანხვედრანი 

 

 

 

 

 

 

 

შესწავლის საქართველოს 

ასოციაცია. 16-18 მაისი,  

2013 წელი 

 

 

 

 

 

რეგიონალური სამეცნიერო 

კონფერენცია. 

თსუ.  

2013 წლის 1 ივნისი 

 

 

 

 

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა 

კონფერენცია. თსუ, ვარშავის 

უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ 

ევროპის კავკასიური კვლევის 

ცენტრი, პოლონეთის საელჩო 

საქართველოში 

2013 წელი, 5 ივნისი 
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24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

ე. ვარდოშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ვარდოშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ვარდოშვილი 

 

 

 

 

„განდეგილი“ ილია ჭავჭავაძისა და 

პიერ-ჟან ბერანჟეს პოეზიაში 

 

 

 

 

 

რუსული ლიტერატურის ვაჟა-

ფშაველასეული თარგმანები, 

თარმანის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი საუნივერსიტეტო 

კონფერენცია 

 

 

 

ალ. ყაზბეგის პროზის ძირითადი 

ტენდენციები  

 

 

 

 

დავით კლდიაშვილის მხატვრული 

სამყარო 

 

 

 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია. თსუ. 2013 წ. 

19-20 ივნისი 

 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, 

ოქტომბერი 

 

 

 

 

ანდრია პირველწოდებულის 

სახ. საპატრიარქოს 

უნივერსიტეტი. 

2013/05   

 

 

 

საქართველოს 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

აკადემიის სამეცნიერო 

კონფერენცია  

2013/06 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე. ვარდოშვილი 

 

 

 

 

 

 

თამარ შარაბიძე 

 

 

 

 

 

 

 

ლადო მინაშვილი 

 

 

 

პავლე ინგოროყვა ახალი ქართული 

ლიტერატურის მკვლევარი 

 

 

 

 

 

დედამიწის თაყვანისცემის 

ელემენტები ბავშვის დაბადების 

რიტუალში 

 

 

 

 

 

მთის საკრალური ფუნქცია 

ღმერთმებრძოლობის კავკასიურ 

მოდელში 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე ორბელიანის 

საზოგადოების მიერ 

გამართული კონფერენცია 

2013/24/09 

 

 

 

კავკასიოლოგთა III     

საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები 

თბილისი, 2013 წ. 23–26 

ოქტომბერი 

 

 

 

.ფოლკლორისტიკის 50-ე 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

ეძღვნება ვახტანგ 

კოტეტიშვილის 120 წლისთავს. 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

თბილისი, 2013 წლის 5 ივნისი 

 

 

ირაკლი სურგულაძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია „მითი, კულტი, 

რიტუალი“. თბილისი, 2013 

წლის 5–6 დეკემბერი 
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30 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლადო მინაშვილი 

 

 

 

 

 

ლადო მინაშვილი 

 

 

 

 

 

 

ქ. სიხარულიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კოლხური ცულების სარიტუალო 

ფუნქციისათვის 

 

 

 

 

 

 

 

მიწის ქალღმერთი აცტეკთა 

მითოლოგიაში  

 

ზღაპრული რაში: ქართულ-სომხური 

ფოლკლორული პარალელები 

 

ისტორიული ამბის ტრანსფორმაცია 

ზღაპარში: ალექსანდრე მაკედონელი 

ქართულ ფოლკლორში 

 

 

ზღაპრების კლასიფიკაცია “ძველ 

საქართველოში” 

 

 

 

 

თბილისი, 16-18 მაისი, 2013 

 

 

 

თბილისი, 23-26 ოქტომბერი 

2013 

 

 

 

თბილისი, 5 ივნისი, 2013 

 

 

 

 

თბილისი, 19-20 ივნისი, 2013 

 

 

 

თბილისი, 14-15 ნოემბერი, 

2013 
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33 
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36 

 

ქ. სიხარულიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. სიხარულიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

 

მეგალითური ძეგლებისა  

და ფოლკლორული სიუჟეტების 

ურთიერთმიმართების 

საკითხისათვის 

  

 

მითოსურ-რელიგიური რელიქტები 

ზღაპარში: ქართული ხალხური 

ლექსი „მენაცვალე“ და მისი 

პროზაული ვერსიები 

 

 

ქართული ხალხური საგმირო 

ბალადა „ლომ-ხუზაურნი“ 

 

 

 

 

სანდრო შანშიაშვილის ორი ბალადა 

 

 

 

 

 

 

ოსური მითოლოგიური ლექს-

თბილისი, 5-6 დეკემბერი, 2013 

 

 

 

 

 

2013 წლის 5 ივნისი, თბილისი, 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 

 

 

2013 წლის 19-20 ივნისი, 

თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

VII საფაკულტეტო 

კონფერენცია, თბილისი, 2013 

წლის 19-20 ივნისი. 

 

ფოლკლორისტთა 50-ე 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი ვ. კოტეტიშვილის 

დაბადებიდან 110 

წლისთავისადმი, შოთა 
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37 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

 

 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

 

 

 

 

სიმღერები ძუარებზე 

 

 

 

ოსური რიტუალი “ცოფაი” და 

წმინდა მაქსიმეს თქმულება 

 

 

 

 

 

არქეტიპული მოდელის 

რიტუალური აღდგენა ოსურ 

სიმღერაში “იყოს მარცვლეული” (Ес 

хуар) 

 

 

ცხენის კურთხევის ოსური 

რიტუალური ტექსტები და მათი 

ტიპოლოგია 

 

 

 

 

,,ქართული წარმომავლობის  

ამერიკელი მწერალი და მოქანდაკე 

_ჯორჯ (გიორგი) პაპაშვილი” 

რუსთაველის სახ. ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი. 

2013 წლის 5 ივნისი 

კავაკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები, თბილისი, 2013 

წლის 23-26 ოქტომბერი.  

თსუ ფოლკლორის 

მუდმივმოქმედ სემინარი, 2013 

წლის 27 ნოემბერი 

 

 

 

 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

კომპარატივისტული 

ლიტერატურის ქართული 

ასოციაცია (GCLA)  

2013    25-27  IX. 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის ინსტიტუტი 

ამერიკის შესწავლის 

საქართველოს ასოციაცია 

2013     16-18  V. 
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41 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

45 

ტრისტან მახაური 

 

 

 

 

 

ტრისტან მახაური 

 

 

 

 

 

 

ხ. მამისიმედიშვილი 

 

 

 

 

ხ. მამისიმედიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,ლიტერატურული პარალელები 

_ამერიკელი ჟურნალისტი და 

მწერალი ჯონ რიდი და ქართველი 

პოეტი გალაკტიონ ტაბიძე” 

 

 

,,უცნობი წერილი ჯორჯ და ჰელენ 

პაპაშვილების ,,სპეციალურ                     

კოლექციაში“ 

 

 

 

,,ერთი მხატვრული სიმბოლო და 

რეალური ხატი გიორგი                          

გამყრელიძის პოეზიაში“ 

 

 

 

,,უცნობი ფრაგმენტები გიორგი 

გამყრელიძის ცხოვრებიდან“   

 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

2013    16-18 VI 

 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

2013  28. 05 

 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი 

2013  18. 05 

 

 

თსუ, თბილისი  

                    

 

                  ბსუ, ბათუმი  
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46 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

ხ. მამისიმედიშვილი 

 

 

 

 

 

ხ. მამისიმედიშვილი 

 

 

 

 

 

 

რ. ნიშნიანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოდერნისტული „ოცნებების 

ფაბრიკა“  

 

ინტელექტუალური 

თვალსაჩინოებანი: მოდერნისტული 

ტური 

 

“განთავისუფლებული იდეები”, 

კულტურული იდენტობა  და 

ინტერგრაციის                                   

ქართულ-ევროპული პერსპექტივები 

 

 

მოდერნისტული მიგრაციები: 

მოტივაციიდან შედეგისაკენ 

 

 

სიმბოლისტური ქალაქი: 

ფსიქოლოგიური რეფლექსია და 

მხატვრული პროექცია 

 

 

კონსტანტინე გამსახურდიას 120   

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სტუდენტური  კონფერენცია 

V      

              ილიას უნივერსიტეტი, 

                 თბილისი 

 

 

 

 

      თსუ, თბილისი 

 

 

 

   ილიას უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

 

 

თსუ, თბილისი 

 

 

თსუ, თბილისი 
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49 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

51 

 

 

52 

 

 

 

53 

რ. ნიშნიანიძე 

 

 

 

 

 

რ. ნიშნიანიძე 

 

 

 

 

 

რ. ნიშნიანიძე 

 

 

 

 

 

რ. ნიშნიანიძე 

 

 

თამარ პაიჭაძე 

 

 

          V   სტუდენტური რეგიონთაშორისი   

       კონფერენცია 
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54 

 

 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

 

 

57 

 

 

58 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე  

 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე  

 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე  

 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე  

 

 

 



 

320 
 

 

 

 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე 

 

 

 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

1. მოხსენება “სიყვარულის რენესანსული კონცეფცია შუასაუკუნეობრივ მოდელზე” ჩემ მიერ 

წაკითხული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც მიეძღვნა აკადემიკოს შალვა 

ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წელს, რომელიც შედგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

12-13 დეკემბერს. Mმოხსენება ეხებოდა ვეფხისტყაოსანში გატარებულ რუსთველის სიყვარულის 

კონცეფციას, რომელიც ჩემი მტკიცებით არის ორიგინალური და შეესაბამება შუასაუკუნეებიდან 

რენესანსის ეპოქაზე გარდამავალი პერიოდის აზროვნებას.Aამ კონცეფციის მიხედვით 

ამქვეყნიური, ადამიანური სიყვარული გააზრებულია ღვთაებრივი სიყვარულის ამქვეყნიურ 

გამოვლინებად: სიყვარული არის ერთი, შესაძლებელია მხოლოდ მის ამქვეყნიურ ფორმაზე 

საუბარი. 

2.  ეს მოხსენება,  „ვეფხისტყაოსანი  და ქართული საზოგადოება“,  წაკითხულ იქნა საჯარო 

მოხსენებად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მოხსენება ეხებოდა ვეფხისტყაოსნის პოპულარობას 

გვიანდელი შუასაუკუნეების საქართველოში, კერძოდ სასულიერო წრეებში.  ჩემი თვალსაზრისით 

სასულიერო წრეების პოლემიკას ვეფხისტყაოსნისადმი , რომელიც ჩვენამდე მოღწეულია XVII 

საუკუნის წყაროებით, წინ უძღოდა რუსთველის პოემის პოპულარობა თვით საეკლესიო წრეებში. 

საუბარი იყო აგრეთვე ქართველ მოღვაწეთა უძველეს ცდაზე, რომ ვეფხისტყაოსანი, როგორც 

ქართული კულტურის დიდი ძეგლი გაეტანათ ევროპაში. 

 

3.  მოხსენება „ვეფხისტყაოსანი - უილიამ შექსპირის ციმბელინის წყარო“ წაკითხულ იქნა 5 

ივლისს 2013 წელს სტუდენტთა ქართველოლოგიურ კლუბში. ეს კლუბი დაარსებულია თსუ 

ჰუმანიტარულ ფაკულტეტის ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრთან. სტუდენტთა წრეებში იქნა 

პირველად გახმოვანებული ჩემი ახალი თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ვეფხისტყაოსანი  

გამოყენებული არის შექსპირის მიერ. 
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4. ამ მოხსენებაში „ვეფხისტყაოსანი - უილიამ შექსპირის ლიტერატურული  წყარო“, რომელიც 

შედგა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და 

ენისა და ლიტერატურის განყოფილებების გაერთიანებულ სხდომაზე, ინფორმაციული სახით 

იქნა მიწოდებული მსმენელთათვის ჩემი ახალგამოვლენილი თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ 

ვეფხისტყაოსანი გამოყენებულია შექსპირის ციმბელინის  ლიტერატურულ წყაროდ. საუბარი იყო 

იმ გზებზე, რა გზითაც უნდა მისულიყო ვეფხისტყაოსნის ამბავი XVII საუკუნის დასაწყისის 

ინგლისის დრამატურგთა წრემდე, კერძოდ უილიამ შექსპირამდე. 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

milan kunderas yofierebis autaneli simsubuqe 

mwerals, iseve rogorc nebismier Semoqmeds, romelsac rigiT adamianTan SedarebiT 

gamZafrebuli aqvs dakvirvebis unari, cxovrebis manZilze miRebuli STabeWdilebani e.w. 

faqtobrivi mexsierebis fskeridan “amoaqvs”. Cexi mwerali, Mmilan kundera, yvelaze mtkivneul  

mogonebad 1968 wlis agvistoSi CexoslovakiaSi ruseTis armiis SeWras miiCnevs, vinaidan swored 

am movlenam gayo misi cxovreba or – okupaciamdel da okupaciis Semdgom _ etapad (isic 

niSandoblivia, rom kunderas faqtobriv mexsierebaze Rrmad iyo aRbeWdili nacisturi okupaciis 

kvalic, ris Sedegadac masSi sakmaod adreul asakSi gaiRviZa politikurma TviTSegnebam). Tumca, 

Tavad kundera aRiarebs, rom adamianisTvis, miT ufro mwerlisTvis, damRupvelia warsulSi 

momxdari, Tundac mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb dausrulebeli gansja da fiqri, radgan 

wlebis gadasaxedidan warsulis Sefaseba yovelTvis moklebulia sizustesa da obieqturobas.  

faqtobrivis garda, arsebobs egzistencialuri mexsierebac, romelmac, kunderas 

SemTxvevaSi, naTlad airekla uzarmazari, ucxo “derJavis” mier STanTqmuli erTi patara qveynis 

agonia. Tumca, rogorc mogvianebiT aRmoCnda, situaciis arc amgvari Sefaseba iyo mTlad zusti, 

magram am Secdomis wyalobiT mweralma udidesi cxovrebiseuli gamocdileba miiRo. Akundera 

mixvda, rom arcerT frangs Tu amerikels ar ZaluZs miiRos da saTanadod gaiTavisos is, rac 

mxolod man, Cexma, icis: Tu ras niSnavs adamianisTvis sakuTari naciis aRsasrulis momswred 

yofna. am faqtis gacnobierebis Semdeg, bunebrivia, mwerali dgeba arCevanis winaSe – Seeguos 

arsebul realobas da miiRos “mosulTa” TamaSis wesebi, Tu “yofierebis autanel simsubuqes” 

warmosaxviT realobaSi gaeqces, sadac yvelafers Tavisi saxeli daerqmeva, oRond ra formiTa da 

meTodiT? _ swored am kiTxvaze pasuxis gacemas isaxavs miznad es naSromi. 

 

Николай Заболоцкий и Грузия 
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Николаю Заболоцкому русская и грузинская культуры обязаны существованием свода 

классической грузинской поэзии на русском языке, знакомству русского читателя с богатствами 

классической грузинской поэзии, которая в свою очередь оказала существенное влияние на 

оригинальные стихи поэта. 

Начало переводческой работы Заболоцкого почти совпало с началом его професионального 

творчества. Тогда-же, в середине 30-х годов он взялся за перевод  "Витязя в тигровой шкуре" Руставели. 

Первое издание этой поэмы в переводе для юношества вышло в 1937 году, однако творческое 

восхождение было прервано арестом по ложному доносу в марте 1938 года. Затем долгая ссылка в 

сибирские лагеря, война... 

В конце 1940-х - 1950-е годы Заболоцкий вновь взялся за перевод близкой ему грузинской 

поэзии. Весной 1947г. Николай Алексеевич в составе группы поэтов приехал в Грузию. В Тбилиси он 

побывал у старых знакомых, завязал новые литературные связи (Заболоцкого связывала многолетняя 

дружба, а также общность творческих позиций с грузинскими поэтами С. Чиковани, Г. Леонидзе, Т. 

Табидзе). Он перевёл стихи Григола Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавелы, 

Давида Гурамишвили. В 1955 году Заболоцкий закончил полный перевод поэмы Шота Руставели 

"Витязь в тигровой шкуре", но уще долго продолжал работу над переводом, вносил изменения, 

поправки.  Последняя редакция перевода поэмы вышла в 1957 году. Нужно отметить, что Заболоцкий 

обратился к «Витязю» не только как переводчик, но и как историк литературы и философ, так как видел 

в Руставели  и выдающегося поэта, и деятеля всемирного масштаба. Даже завершив работу по переводу, 

он продолжал думать об авторе.  

Переводческая работа, как известно, занимала очень большое место в творческой деятельности 

Николая Заболоцкого. Объем его переводческого наследия (где самое почетное место занимает 

двухтомник грузинской классической поэзии) значительно превосходит в количественном отношении 

оригинальные произведения. Он не воспринимал ее как бремя. Поэтический перевод не казался ему 

обыденным литературным ремеслом. Ознакомление русского читателя с поэзией народов других стран 

он считал важнейшим просветительским делом. О задаче поэта-переводчика Заболоцкий писал просто: 

«На Западе говорят: стихи непереводимы. Неправда. Нельзя перевести на другой язык версификацию 

стиха, но душу стиха – то, ради чего стих создан, – можно перевести на любой язык мира, ибо все поэты 

мира пользуются одним и тем же инструментом разума и сердца». 

 

 

ვეფხისტყაოსნის ქრონოტოპი ლიმინალობის თეორიის კონტექსტში  

 

მოხსენების მიზანია ვეფხისტყაოსნის, როგორც რაინდული რომანის ანალიზი 

ლიმინალობის ანთროპოლოგიური თეორიის კონტექსტში. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა 

ვეფხისტყაოსნის ქრონოტოპზე დაკვირვება, რომელშიც მკაფიოდ იკვეთება 

ლიმინარულობისთვის დამახასიათებელი ალტერნატიულობა (რეალური/ავანტიურული დრო; 

“საკუთარი”, მოწესრიგებული სივრცე/ “სხვისი”, ქაოტური სივრცე). Eროგორც ვეფხისტყაოსანში, 

ისე ევროპული რაინდული რომანების ავტორებთან, ჟანრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დრო-

სივრცული პარადიგმა მჭიდროდ  უკავშირდება ცალკეულ პერსონაჟს და მის ქცევასა და 
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ხასიათზეა დამოკიდებული. Aამავე პრობლემის განუყოფელი ნაწილია პერსონაჟთა მხატვრული 

სახეების კვლევა მათი ხასიათის ფსიქო-ემოციური კუთხით წარმოჩენის თვალსაზრისით. 

ხეტიალის, ძიების მოტივი, მჭიდროდ გადაჯაჭვული ველად გაჭრის კონვენციასთან, პერსონაჟს 

მოაქცევს სამყაროებს შორის ნაპრალში, “აქ” და ”იქ” არსებულ ალტერნატიულ სტრუქტურებს 

შორის. პერსონაჟთა ინდივიდუალიზაცია სწორედ ამ “მისტიური მოგზაურობის”, 

“ტრანზიტულობის”, ალტერნატიულ დრო-სივრცეთა დიქოტომიის ფონზე იკვეთება. 

  

ლელა ხაჩიძე 

 

1. ქართული ნათარგმნი აგიოგრაფიის ერთი ნიმუში ( ”ცხოვრება თეოქტისტე 

 ლეზველისაჲ“) 

 

   “მონანიე დედები” მედიევისტიკის ერთ-ერთი საინტერესო და მრავალმხრი-  

ვი თემაა. “მონანიე დედათა” შორისაა წმ. თეოქტისტე ლეზველი, რომლის  

“ცხოვრება” დაიწერა ბერძნულ ენაზე  X საუკუნეში. ძეგლის ავტორია 

 ნიკეტას მაგისტროსი. ნაწარმოები დაწერილი უნდა იყოს X საუკუნის დასაწ- 

ყისში, დაახლოებით 913 - 919 წლებს შორის. ტექსტი, მცირეოდენი ცვლილე- 

 ბით, თავის კრებულში შეუტანია სვიმეონ მეტაფრასტს. წმინდანის “ცხოვ- 

 რება” თარგმნილი და გამოქვეყნებულია   სხვადასხვა ენაზე.                         

   “თეოქტისტე ლეზველის ცხოვრება” X საუკუნეში ქართულ ენაზე უთარგმ- 

ნია თვალსაჩინო მოღვაწეს – სტეფანე სანანოისძე – ჭყონდიდელს. ტექსტი გა- 

გამოუქვეყნებელი და შეუსწავლელია.  

    ჩვენს მიერ ორი ქართული ხელნაწერის - S 384 და გელ. 5 - ის მიხედვით  

 გადმოწერილი და დადგენილია “თეოქტისტე ლეზველის ცხოვრების” ძველი  

ქართული თარგმანი, რომელიც ქართული მთარგმნელობითი ხელოვნების ერთ- 

ერთი შესანიშნავი ნიმუშია. იგი საშუალებას იძლევა, ერთი მხრივ, შევისწავ- 
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 ლოთ სტეფანე სანანოისძე – ჭყონდიდელის მთარგმნელობითი მოღვაწეობა, 

 მეორე მხრივ, წმინდანის “ცხოვრების” ერთ – ერთი პირველი და საყურადღებო 

 თარგმანი, რომელიც მეცნიერთათვის აქამდე არ იყო ხელისაწვდომი. 

 

2.  ქართული ჰიმნოგრაფიის საზომები 

 

 

  100 წლის წინ, 1913 წელს, გამოქვეყნდა პ. ინგოროყვას  “ძველ–ქართული სასულიერო პოეზია”, 

რომელშიც შესულია X საუკუნის ქართველ ჰიმნოგრაფთა საგალობლები. ეს გამოცემა დღესაც 

სანიმუშოა, როგორც ფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიური, ისე რიტმულ-მელოდიური ნიშნების 

სიზუსტის თვალსაზრისით. Aამავე ნაშრომში პ. ინგოროყვამ გამოაქვეყნა მის მიერ გამოვლენილი 

ქართული ორიგინალური ჰიმნოგრაფიის უძველესი ნიმუშები – წმ. შიო მღვიმელის ორი მცირე 

ფორმის საგალობელი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ წიგნით დაიწყო ქართული ჰიმნოგრაფიის 

მეცნიერულად შესწავლა. 

 იოანე მინჩხის საგალობელზე მუშაობისას მეცნიერმა ყურადღება მიაქცია ხელნაწერში არსებულ 

რიტმული განკვეთის ნიშნებს, რომლებიც პოეტურ საზომებს აღნიშნავდა. მსგავსი 

კანონზომიერება გამოავლინა მან ქართული ჰიმნოგრაფიის სხვა ნიმუშებშიც. ეს იყო უაღრესად 

მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ქართული ჰიმნოგრაფიის შესწავლისათვის, რომელმაც ნათელყო, რომ 

ქართული საგალობელი ფორმითაც ლექსს წარმოადგენს. ამავე დროს, გამოვლინდა ქართული 

ჰიმნოგრაფიის ათობით ახალი საზომი.  

როგორც ცნობილია, პ. ინგოროყვას ეს აღმოჩენა ხანგრძლივი დავის საგნად იქცა. სწორედ ამის 

გამო ქართული ჰიმნოგრაფიის ნიმუშები “გიორგი მერჩულესა” და “თხზულებათა” III  ტომში პ. 

ინგოროყვამ გამოაქვეყნა შესაბამისი საზომების აღნიშვნით. 

ქართული ჰიმნოგრაფიის საზომების გამოვლენით და ამ სფეროში შეტანილი ღვაწლით პ. 

ინგოროყვამ ქართული ჰიმნოგრაფიის კვლევა ამ მხრივ ევროპულ მეცნიერებაში უკვე მტკიცედ 

დამკვიდრებულ ტრადიციას დაუახლოვა. 

 

ნესტან სულავა 

 

1. პლატონის „სახელმწიფოს“ მიხედვით და „ვეფხისტყაოსანი“ 

 მოხსენებაში “მღვიმური ცნობიერების” არსის საწვდომად შესწავლილია მითოპოეტური 
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ტრადიციის, ანტიკური ფილოსოფიური მოძღვრებისა და საღვთისმეტყველო ლიტერატურის 

მონაცემები, რადგან მხოლოდ ამგვარი წინასწარი განხილვის საფუძველზე შეიძლება 

გამოქვაბულის მხატვრულ ფუნქციაზე მსჯელობა შოთა რუსთველის “ვეფხისტყაოსანში”. 

პლატონის მითი მღვიმის შესახებ მიუთითებს ორგვარი ცნობიერების არსებობას: 1. 

მღვიმური, ანუ მონური ცნობიერებისა და 2. თავისუფალი ცნობიერების არსებობას.  

მითოპოეტური სამყაროს, საღვთისმეტყველო და ფილოსოფიურ მოძღვრებათა 

გათვალისწინება მღვიმის შესახებ აუცილებელია გამოქვაბულში ტარიელის დამკვიდრების 

რაობის განსაზღვრისათვის. გამოქვაბულში ცხოვრებით ტარიელი მითოსური და ძველი 

ლიტერატურული ტრადიციების კვალობაზე წარმოჩნდება, რაც უძველესი კულტურული 

სივრცისაკენ მიბრუნებას, მითის აღორძინებას _ რემითოლოგიზებას ნიშნავს, მაგრამ 

გამოქვაბულიდან გამოსვლით ხდება ვეფხისტყაოსნობის, როგორც მოვლენის, დემითოლოგიზება, 

_ ტარიელი მხოლოდ გამოქვაბულშია ვეფხისტყაოსანი მოყმე, _ ხოლო გამოქვაბულიდან 

გამოსვლით “მღვიმური ცნობიერება” დაიძლევა, ქრისტიანული ცნობიერების მკვიდრდება. 

პოემაში, ერთი მხრივ, წარსულის სულიერი გამოცდილებაა ასახული და აღორძინებული, მეორე 

მხრივ, ეპოქალური სიახლეა წარმოსახული. პოემაში გამოქვაბულის მხატვრული ფუნქცია 

წინარელიტერატურული და ფილოსოფიური ტრადიციისაგან განსხვავებულად წარმოჩნდება: 

ვეფხისტყაოსნური გამოქვაბული სულიერი გარდასახვის, სულის ზეაღსვლისათვის მზადების 

სივრცულ არეალად ისახება. მისი ბინადრობა “მღვიმური ცნობიერების” დაძლევასა და 

თავისუფალი ცნობიერების დამკვიდრებას მოასწავებს. ამიტომ გამოქვაბულში ცხოვრება 

ტარიელისა ერთდროულადაა რემითოლოგიზაციისა და დემითოლოგიზაციის მოვლენათა ასახვა, 

შესაბამისად, ანტიკური და შუასაუკუნეობრივი აზროვნებისა და რენესანსული ცნობიერების 

ანარეკლი.  

2.  ვეფხვის მეტაფორის გენეზისისათვის კავკასიურ არეალში და შოთა რუსთველის 

“ვეფხისტყაოსანი” 

ვეფხვისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულების ნაკვალევი, უპირველეს ყოვლისა, 

მითოსსა და ზეპირსიტყვიერებაში შეინიშნება. ჩვენთვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია კავკასიურ 

არეალში, კავკასიის სააზროვნო სივრცეში გავრცელებული შეხედულებანი ვეფხვის შესახებ. 

ქართველთა რელიგიურ-სარწმუნოებრივ და ხალხურ წარმოდგენებში, რაც ენათესავება საერთო 

კავკასიურს, ვეფხვსა და მის ტყავს, ზოგადად ცხოველის, ნადირის ტყავს, უძველესი დროიდანვე 

ეჭირა მნიშვნელოვანი ადგილი, რომლის გამოძახილი მრავალი სხვა ქვეყნის კულტურასა და 

ენაში შეინიშნება. 

შოთა რუსთველის “ვეფხისტყაოსანი”, წინარელიტერატურული ტრადიციებისაგან 

განსხვავებით, თითქმის ყველა კულტურულ სამყაროსთან ამყარებს ურთიერთობას და 

დიალოგს, მაგრამ შემოქმედის მთავარი სათქმელი, პოემის მთავარ პერსონაჟებში ჩაქსოვილ-

ჩაკირული, ქრისტიანულ მსოფლმხედველობასა და ესთეტიკას ემყარება. ამიტომ საჭიროა 

ვეფხვთან დაკავშირებულ საკითხთა განხილვისას ყურადღება მიექცეს კავკასიურ უძველეს 
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რწმენა-წარმოდგენებში შემონახულ ცნობებს.  

მითოსში, ფოლკლორში ყურადღებას იქცევს ვეფხის ტყავის გამოყენება ადამიანის 

სამოსლად. მოხსენებაში განხილულია ვეფხვის მეტაფორა-სიმბოლოს მითოსური და 

ფოლკლორული მონაცემები შოთა რუსთველის პოემასთან მიმართებით. საუკეთესო ნიმუშად 

უნდა მივიჩნიოთ ხალხური “ვეფხისა და მოყმის ლექსი”. 

უძველესი რწმენა-წარმოდგენების გათვალისწინებით, ძველი კულტურების ენაზე 

“ვეფხისტყაოსანი” არის მეფე, რომელიც ქალღვთაებას უკავშირდება, ხოლო ტყავი 

გაშინაარსებულია ნაყოფიერების იდეით დატვირთული საკრალური საგნის სიმბოლიკით. 

ქრისტიანულ მსოფლმხედველობასა და ესთეტიკასთან ერთად, ესეც გასათვალისწინებელია 

“ვეფხისტყაოსნის”, როგორც შოთა რუსთველის პოემის სახელწოდების, თვით ტარიელის 

ვეფხისტყაოსნობის არსის განსაზღვრისათვის. 

 

3. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური პოლემიკის ასახვა ძველ ქართულ ლიტერატურაში 

ქართულ კულტურაში ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური პრობლემატიკა უაღრესად 

მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს, რადგან საქართველოს მუდმივად უწევდა ბრძოლა როგორც 

უცხოტომელთა წინააღმდეგ პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

შესანარჩუნებლად, ისე ქრისტიანული რელიგიის დასაცავად. ეთნიკური წინააღმდეგობის 

პრობლემა ძველ ქართულ მწერლობაში, კერძოდ, ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში, წამყვანი 

არაა, ხოლო რელიგიურ-აღმსარებლობითი საკითხი კი აქ კონცეპტუალურია. თუმცა, ზოგ 

შემთხვევაში ხსენებული პრობლემები ერთმანეთს ეჯაჭვება. ამ თვალსაზრისითაა განხილული 

ქართული ჰაგიოგრაფიული მწერლობის ძეგლები: იაკობ ხუცესის “შუშანიკის წამება”, “ევსტათი 

მცხეთელის წამება”, “კოლაელ ყრმათა წამება”, “დავით და ტირიჭანის წამება”, იოანე საბანისძის 

“აბო თბილელის წამება”, სტეფანე მტბევრის “მიქე-გობრონის წამება”, “კონსტანტი კახის წამება”, 

“ილარიონ ქართველის ცხოვრება”, გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრება”, გიორგი 

მთაწმიდლის “იოანე და ეფთვიმე მთაწმიდელების ცხოვრება”, გიორგი მცირის “გიორგი 

მთაწმიდელის ცხოვრება”.  

ქართულ ჰაგიოგრაფიაში ეთნიკური და რელიგიურ-აღმსარებლობითი პრობლემის კვლევამ 

წარმოაჩინა ამ ჟანრის დამსახურება საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური 

საკითხების წარმართვის საქმეში. 

 

4. ათონის მონასტრის აღაპთა საღვთისმეტყველო ასპექტები 

საეკლესიო დოკუმენტებსა და ისტორიულ საბუთებს თავისთავად, წყაროთმცოდნეობით-

ისტორიოგრაფიულ მნიშვნელობასთან ერთად, ლიტერატურათმცოდნეობით-

სახისმეტყველებითი და საღვთისმეტყველო ღირებულებაც აქვთ. შინაარსობრივი 
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თვალსაზრისით, სამეცნიერო ლიტერატურაში წარმოდგენილი ქართული საეკლესიო 

დოკუმენტებისა და  ისტორიული საბუთების კლასიფიკაციის თანახმად, მათში დასტურდება 

ისეთი ეპიზოდები, რომელთა ახსნა შესაძლებელია თეოლოგიური ან ლიტერატურული 

ფენომენის გათვალისწინებით. ისინი, არცთუ იშვიათად, სარგებლობენ ბიბლიური წიგნებით, 

ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებით, შესაბამისად, ბიბლიურ მოტივებს, ალუზიებს, ხატ-სახეებს 

ასახავენ, საღვთისმეტყველო საზრისს გამოხატავენ.   

საეკლესიო დოკუმენტებსა და ისტორიულ საბუთებში გამოიკვეთა ის თემატიკა და მოტივები, 

რომელსაც ამა თუ იმ საბუთის შედგენისას მის შესაფერისად მიიჩნევდნენ. ბიბლიური და 

საღვთისმეტყველო საზრისის შემცველი ისტორიული საბუთების ტექსტები რამდენიმე ტიპისაა: 1. 

მათში აღნიშნულია, თუ ვის, ღმერთს ან რომელ წმინდანს მიმართავს ტექსტის შემდგენი 

თხოვნითა და სულის ხსნის ვედრებით; 2. საღვთო სახელთა სიმბოლიკის საკითხები; სამყაროს 

ქრისტიანული აღქმა და მისი ამსახველი ეპიზოდები; 3. ბიბლიურ-ევანგელური ეპიზოდების 

ასახვა და ალუზია; ბიბლიურ პერსონალიათა ხსენება; 4. სოფლისა და ზესთასოფლის მკვიდრთა 

სულიერი მომავალი; 5. შენდობისა და შეწყალების მოტივი; 6. ესქატოლოგიური თემა და 

განკითხვის დღის მოლოდინი; 7. კრულობისა და წყევლის თემა; ისტორიულ საბუთებში 

შემონახულ პოლიტიკურ-სოციალური თვალსაზრისისა და ინფორმაციის შემცველ ცნობებში 

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სახისმეტყველებითი ასპექტი წარმოჩნდება.  

ამ თვალსაზრისით ათონის მონასტრის აღაპები მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი დოკუმენტური 

წყაროებია, რომლებიც საღვთისმეტყველო პრობლემატიკის ასახვითაც იქცევენ ყურადღებას. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მამა პავლესა და ნიკოლოზ გულაბერისძის მიერ შედგენილი 

აღაპები. 

5. გიორგი მთაწმიდელის ჰიმნოლოგიური მოღვაწეობიდან  

წმ. გიორგი მთაწმიდლის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობის, ქართული გალობის 

მრავალხმიანობისადმი მისი დამოკიდებულების შესასწავლად საგანგებო მნიშვნელობა ენიჭება 

მისივე ბიოგრაფის, გიორგი მცირის ჰაგიოგრაფიული თხზულების მონაცემებსა და წმ. გიორგი 

მთაწმიდლისეული ჰიმნოგრაფიული კრებულებისათვის მის მიერვე დართულ ანდერძებს, 

რომელთა გათვალისწინებით შესაძლებელი ხდება ზოგიერთი ვარაუდის გამოთქმა მეხელთა და 

მათი შემდგომი თაობის მგალობლების საქმიანობის, ქართული გალობის მრავალხმიანობის 

შესახებ. მეხელთა საქმიანობა XI საუკუნის ჰიმნოგრაფებისათვის გზამკვლევად დარჩა, რასაც წმ. 

გიორგი მთაწმიდლის ანდერძის სიტყვები მოწმობს, მეხელნი მოძღურად მყვანანო. წმ. გიორგი 

მთაწმიდელი ქართულ გალობას უკვე მრავალხმიანად რომ აღიქვამს, უპირველეს ყოვლისა, ამას 

გიორგი მცირის ჰაგიოგრაფიული თხზულების ტექსტი გვიდასტურებს. ქართული გალობის 

მრავალხმიანობა ეტაპობრივად უნდა მიღწეულიყო, თავდაპირველად, ჰიმნოგრაფიის 

განვითარების პირველ ეტაპზე იგი იყო ერთხმიანი, შემდეგ გახდა მრავალხმიანი, რაც იოანე 

პეტრიწს კლასიფიცირებული აქვს ხმათა მიხედვით (“მზახრ/პირველი, ჟირ/მეორე, ბამ/ბანი”).  

ქართული გალობის მრავალხმიანობის კანონიკურობას ადასტურებს წმ. გიორგი მთაწმიდლის 



 

328 
 

პოლემიკა ანტიოქიის პატრიარქთან, როდესაც მან აღნიშნა ქართული ეკლესიის სამოციქულო 

წილხვედრილობა და დაასაბუთა მისი მრავალსაუკუნოვანი დამოუკიდებლობა. იმ დროისათვის, 

როდესაც ეს პოლემიკა გაიმართა წმ. გიორგი მთაწმიდელსა და ანტიოქიის პატრიარქს შორის, 

ქართული გალობის მრავალხმიანობის კანონიკურობა აღიარებული რომ არ ყოფილიყო, 

ანტიოქიის პატრიარქი წმ. გიორგი მთაწმიდელს უთუოდ უსაყვედურებდა და ლიტურგიის 

არაკანონიკურობაში დასდებდა ბრალს. წმ. გიორგი მთაწმიდელსა და ანტიოქიის პატრიარქს 

შორის კამათი მოწმობს იმას, რომ ამ დროისათვის ქართული გალობის მრავალხმიანობა 

საუკუნეებგამოვლილია და იგი კანონიკურია. ქართულ საეკლესიო გალობაში მრავალხმიანობა 

ადრევე შევიდა, ისევე როგორც ქართული ჰიმნოგრაფიული პოეზიის წიაღში საგალობელთა 

პარალელურად არსებული ქართული ლექსის უძველესი ფორმები, როგორც ქართულ საეკლესიო 

ხუროთმოძღვრებაში _ წინარექრისტიანული არქიტექტურის ელემენტები.  

 

6. ნანა გონჯილაშვილი, ნესტან სულავა 

მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახის ინტერპრეტაციისათვის ქართულ ქრისტიანულ 

ტრადიციაში 

წმ. მარიამ მაგდალინელის პიროვნების მიმართ მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ 

ეკლესიებში დიდი ხნის მანძილზე სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება არსებობდა, კერძოდ, 

მართლმადიდებლობა მას მოციქულთა სწორ წმინდა მენელსაცხებლე დედად აღიარებს. 

მოხსენებაში წარმოდგენილია მარიამ მაგდალინელის სახის სწორი ინტერპრეტაციისათვის 

აუცილებელი ქართული და უცხოური წყაროები.   

ევანგელურ თხრობაში იესოს მირონცხების ეპიზოდში მონაწილე სხვადასხვა ქალის (ლუკას 

მიხედვით, ცოდვილი ქალი, იოანეს მიხედვით _ მარიამი ბეთანიიდან) გაიგივება 

მაგდალინელთან საბოლოოდ რომის პაპის, წმ. გრიგოლ დიდის, „შემოდგომის ქადაგებაში“ 

აისახა 591 წელს, ხოლო სახარებებში მარიამ მაგდალინელისა და მარიამ ბეთანიელის 

აღუნიშნავი ცოდვა განიმარტა როგორც მრუშება, პროსტიტუცია. მისი ამგვარი ინტერპრეტაცია 

აღორძინების ხანისა და მომდევნო პერიოდის მხატვრობაშიც დამკვიდრდა.  

კათოლიკურმა ეკლესიამ XX ს-ში სცადა, გაესწორებინა აღნიშნული შეცდომა და 1969 წლის 

რეფორმის შემდეგ Novus Ordo-ს კალენდარში მარიამ მაგდალინელი უკვე აღარაა წარმოდგენილი 

„მომნანიედ“. მიუხედავად ამისა, ხალხის ცნობიერებაში საუკუნეთა მანძილზე 

ჩამოყალიბებული ტრადიციული შეხედულება (მაგდალინელი _ მონანიე მრუში ქალი), 

რომელიც ხელოვნების მრავალი ნაწარმოების ზეგავლენითაც იყო განმტკიცებული, 

ძირითადად, უცვლელი დარჩა. კათოლიკური ეკლესიის მიერ მაგდალინელის პიროვნების 

შებღალული სახელი გავრცელდა მართლმადიდებლურ სამყაროში, მაგ., პოეზიაში _ მ. ცვეტაევა, 

ბ. პასტერნაკი, და სასულიეროთა შორის. ქართულ ცნობიერებაშიც, უმეტესწილად, 

მაგდალინელი მეძავ ქალადაა მიჩნეული. დღესაც კი ქართული მართლმადიდებლური 
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ეკლესიის ამბიონიდან ზოგიერთი მოძღვრის ქადაგებებში ხშირად მარიამ მაგდალინელი 

მოიხსენიება მრუშ ქალად, რომელსაც მიეტევა მძიმე ცოდვები. „წმინდანთა ცხოვრების“ III 

ტომშიც (თბ., 2001) მაგდალინელის ცოდვათა შორის მრუშებაა აღნიშნული და ზოგჯერ 

ინტერნეტ სივრცის ქართულ საიტებზეც მაგდალინელის სახელთან მრუშება იხსენიება. ჩვენს 

გაკვირვებას იწვევს კათოლიკეთა მიერ დაშვებული და დამკვიდრებული ზემოაღნიშნული 

შეცდომის ჩვენს სინამდვილეში გავრცელება, რადგან საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესია და ქართული ქრისტიანული კულტურა ამ საკითხში ოდითგანვე მიჰყვება „კათოლიკე“ 

ეკლესიის წეს-კანონებსა და ტრადიციებს, რასაც მოწმობს ქართულ ორიგინალურ და ნათარგმნ 

ეგზეგეტიკურ თხზულებებში, ქადაგებებსა და საგალობლებში მარიამ მაგდალინელის სახელის 

ევანგელური მონათხრობის მიხედვით წარმოდგენა-განსახოვნება, რაც, კათოლიკეთა 

შეხედულების საპირისპიროდ, სრულიად დაცლილია ამორალობისაგან და მაგდალინელის 

პიროვნება სახარების არც ერთ სხვა ქალთან არაა გაიგივებული. უწინარეს ყოვლისა, 

დავიმოწმებთ წმ. იოანე ოქროპირის მათესა და იოანეს სახარებების თარგმანებებს, რომლებშიც 

განმარტებულია, თუ ვინაა მარიამ მაგდალინელი; ასევე, წმ. მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახე, 

წმიდა მენელსაცხებლე დედათა შორის, წარმოჩენილია იოანე მინჩხის, კვირიკე-კურდანაის 

საგალობლებში, იოანე ბოლნელის, ანტონ ჭყონდიდელის ქადაგებებში, სულხან-საბა 

ორბელიანის „სამოთხის კარში“; წმ. მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახე გაცოცხლებულია 

თეიმურაზ მეორის პოემაში „გაბაასება დღისა და ღამისა“. 

 

7. ნიკოლოზ გულაბერისძისა და მამა პავლეს თანამოღვაწეობა ივირონის საბუთების მიხედვით 

მოხსენებაში წარმოდგენილია ნიკოლოზ გულაბერისძისა და მამა პავლეს თანამოღვაწეობა 

ივირონის საბუთების მიხედვით. ნიკოლოზ გულაბერისძის 1177-1178 წლებში კათალიკოსობიდან 

გადადგომის შემდეგ მისი საქმიანობა დაკავშირებულია ათონის ქართველთა მონასტერთან, სადაც 

იგი 1178 წელს ჩასულა. კათოლიკოსყოფილს იერუსალიმს წასვლა ჰქონია განზრახული, მაგრამ 

ათონზე მომხდარი ტრაგიკული ამბის, კელიების გადაწვის ამბის გაგების შემდეგ განზრახვა 

შეიცვალა და ათონისაკენ გაემგზავრა. ივირონის მონასტრის ხელნაწერები მოწმობენ, რომ ამ წელს 

ათონზე ქართველთა მონასტერს დიდი უბედურება ეწვია, ხანძარი გაჩნდა და “კელინები” 

გადაიწვა. ქართველი დიდებულები ძლიერ შეწუხდნენ და შესაწირავები გაგზავნეს მონასტრებისა 

და სხვა შენობათა შესაკეთებლად. ნიკოლოზის თანადგომით მამა პავლემ შეძლო ათონის 

მონასტრის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  

8. ჰიმნოლოგიური ტერმინები XIII საუკუნის ხელნაწერში A-85 

მოხსენებაში განხილულია ჰიმნოლოგიური ტერმინები, რომლებიც დამოწმებულია    XIII 

საუკუნის ხელნაწერში A-85. მას ერთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ანდერძ-მინაწერები, 

რომლებშიც მრავალი ჰიმნოლოგიური საკითხია აღძრული, იგი განსაკუთრებული 

ღირებულებისაა ჰიმნოლოგიურ ტერმინთა გამოყენების თვალსაზრისით. ამ ხელნაწერის 

ანდერძებსა და კრებულის შემდგენლის მინაწერებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, ერთი 

მხრივ, თვით კრებულის შემდგენლის, აბუსერისძე ტბელის, კრებულში მოთავსებული 
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საგალობლების ავტორების არსენ ბულმაისიმისძისა და საბა სვინგელოზის სამწერლო 

მოღვაწეობის საკვლევად, მეორე მხრივ, ზოგადად ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიის 

შესასწავლად მათში შემონახული უნიკალური ცნობების გამო. ესენია: “თჳთძლისპირნი”, 

“საქცევი”, “პიროვანი საქცევი”, “მოურთავთ”, რომელიც ჰიმნოგრაფიული ტერმინის _ 

“მოსართავის” ზმნური ფორმაა და საგალობლის შესრულებას უკავშირდება, “მოკაზმვა”, 

“ჭრელებნი”. 

9. ვნების პარასკევის საგალობლები ჰიმნოგრაფიაში და დავით გურამიშვილი 

მოხსენებაში წარმოდგენილია ვნების პარასკევის საგალობლები და დავით გურამიშვილის 

„ტირირლი ღვთისმშობლისა“, რომლებშიც მაცხვრის ტანჯვა და ღვთისმშობლის მძაფრი 

განცდებია ასახული. ვნების შვიდეული მაცხოვრის ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო დღეებია, 

ხოლო ვნების პარასკევი უკანასკნელი დღეა, იესო ქრისტეს ჯვარცმის, გარდამოხსნისა და 

დაფლვის დღე. ლიტურგიულად, სახისმეტყველებითად იგი ყოველწლიურად მეორდება, რაც 

ყოველ ქრისტიანს სულიერად აბრუნებს მაცხოვრის ჯვარცმასთან და ხელახლა განაცდევინებს მის 

მიერ გავლილი გზის მარადიულობას, ყოველი ქრისტიანი იმ სამყაროს ეზიარება, რომელშიც 

ადამიანად მოვლენილი ძე ღვთისა კაცობრიობის ნაწილი იყო ისევე, როგორც თითოეული 

ადამიანია ნაწილი კაცობრიობისა. ვნების პარასკევის საგალობლებში უდიდესი ტკივილითა და 

მძაფრი განცდით წარმოისახება ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, რომელიც სხვა დედებთან ერთად 

მიაცილებდა თავის ძეს, ისმენდა პილატეს განცხადებას და გოლგოთაზე უროს ხმას, როდესაც 

მაცხოვარი ჯვარზე სამსჭვალით დამსჭვალეს. ამ თვალსაზრისით საყურადღებოა დავით 

გურამიშვილის “ტირილი ღვთისმშობლისა”, რომელშიც მაცხოვრის იშვიათი მოთმინებაა 

აქცენტირებული, ჯვარცმით შექმნილია სიკვდილისა სიკვდილით დამთრგუნველი მაცხოვრის 

ხატი და განსაზღვრულია ჯვრის სიმბოლურობის საფუძველი, რადგან ადრე სამარცხვინოდ 

მიჩნეულმა ჯვარზე გაკვრამ იცვალა ღირებულებითი მნიშვნელობა და მთელი კაცობრიობის 

სულიერი ხსნის, სულიერი გადარჩენის მისია დაეკისრა. 

10. ხატთაყვანისცემის წინააღმდეგ ბრძოლის ანარეკლი ქართულ ჰიმნოგრაფიაში 

მოხსენებაში განხილულია ხატთაყვანისცემის წინააღმდეგ ბრძოლის ანარეკლი ქართულ 

ჰიმნოგრაფიაში. ქართულ საღვთისმეტყველო მწერლობაში ხატმებრძოლობის თემა 

გავრცელებული არ ყოფილა, რადგან იგი საქართველოში არასოდეს ყოფილა, შესაბამისად, თემა 

ჩვენში აქტუალური არც იყო. მაგრამ ხატმებრძოლობის წინააღმდეგ პოლემიკა, გარკვეული 

მინიშნებები მაინც შეიმჩნევა, რადგან საქართველო, ყველა სხვა ქრისტიანული 

მართლმადიდებლური ქვეყნის მსგავსად, სხვადასხვა ერესს ყოველთვის უარყოფდა და 

ეწინააღმდეგებოდა. ხატთაყვანისცემის თემა ხელთუქმნელი ხატის შესახებ არსებული ცნობების 

საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში გავრცელებასა და ასახვას უკავშირდება, რომლის კულტი 

ქრისტიანულ სამყაროში განსაკუთრებით ხატმებრძოლობის შემდგომ პერიოდში გავრცელდა, რაც 

ბუნებრივი მოვლენა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ხელთუქმნელი ხატი მაცხოვრის სიცოცხლის, 

ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო დღეებიდან არსებობდა.  ხელთუქმნელი ხატი 

ხატთაყვანისმცემლების ყველაზე მტკიცე საბუთი გახლდათ ხატმებრძოლთა წინააღმდეგ, 
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რომლებიც ცდილობდნენ ხელთუქმნელი ხატის შესახებ არსებული ცნობების შემცველი 

წყაროების მიჩქმალვას. მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი _ კერამიონი ჯერ კიდევ VI საუკუნეში წმ. 

ანტონ მარტმყოფელს ჩამოუბრძანებია საქართველოში, ხოლო მანდილიონი ედესიდან 

კონსტანტინოპოლს გადაუბრძანებიათ 944 წელს. ხატების შესახებ მოგვითხრობს წმ. ბასილი 

დიდის, წმ. იოანე დამასკელის, თეოდორე სტუდიელის თხზულებებში, რომელთა მიხედვით 

ხატის პატივისცემა ხატზე გამოსახულმა განაპირობა. ხატთაყვანისცემა არა ნივთისაკენ, არამედ 

ხატზე გამოსახულისაკენ მიმართულ პატივს გულისხმობს.   

ხატთაყვანისცემის თემა, ხატმებრძოლობის წინააღმდეგ პოლემიკა ასახულია XII-XIII 

საუკუნეების ქართულ ჰიმნოგრაფიაში, კერძოდ, იოანე ანჩელის, არსენ ბულმაისიმისძისა და საბა 

სვინგელოზის საგალობლებში. ხატმებრძოლთა წინააღმდეგ ბრძოლის ანარეკლი მხოლოდ იმ 

საგალობლებში დაისვა, რომლებიც ხატებისადმია მიძღვნილი. კერძოდ, იოანე ანჩელმა 

ანჩისხატისადმი მიძღვნილ, ხოლო არსენ ბულმაისიმისძემ და საბა სვინგელოზმა მაცხოვრის 

ხელთუქმნელი ხატისადმი მიძღვნილ საგალობლებში წარმოაჩინეს მართლმადიდებლური 

ქრისტიანული რელიგიის ბრძოლა ხატმებრძოლთა წინააღმდეგ თვითდამკვიდრებისათვის. მათ 

დაგმეს ყოველგვარი ერესი, კერძოდ, მონოფიზიტობა და ხატმებრძოლობა. მნიშვნელოვანი 

სწორედ ისაა, რომ ეს პრობლემა დასმული იყო მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატისადმი მიძღვნილ 

საგალობლებში. საამისოდ ჰიმნოგრაფიამ შეიმუშავა შესაფერისი სტილი და ლექსიკა 

არამართლმადიდებლური რელიგიებისა და მწვალებლების სამხელად და მართლმადიდებლობის 

განსამტკიცებლად.  

 

11. ანთროპონიმთა სიმბოლიკის მიმართება წმინდანთა და ჰაგიოგრაფთა ხატ-სახეებთან 

მოხსენება შეეხება ქართული ჰაგიოგრაფიული თხზულებების პერსონაჟთა სახელების 

კავშირს მათსავე ხატ-სახეებთან. ჰაგიოგრაფიის გმირი, თუ ის სასულიერო პირია, უთუოდ 

სახელს იცვლის, რაც იმას მიუთითებს, რომ “გაიხდის” ძველ სახელ-სამოსელს და “იმოსება” 

ახლით. სახელი, აგრეთვე, ზედწოდება, სასულიერო პირად გახდომისას მიღებული სახელი, ან 

თუნდაც სიმბოლური სახელი, საუკუნეთა მანძილზე დაგროვილი ცოდნის ანარეკლია, იგი 

სამყაროსა და ცხოვრების შეცნობის შედეგად წარმოიქმნება და სხვადასხვაგვარი ფუნქციით 

გამოიყენება, ძირითადად, სახელდებითი, გრამატიკული, მხატვრული. მასში ამ თვალსაზრისითაა 

წარმოდგენილი წმ. შუშანიკის, წმ. ევსტათი მცხეთელის, წმ. შიო მღვიმელის, წმ. მიქელ-

გობრონის, იოანე საბანისძის, წმ. გრიგოლ ხანძთელის, გიორგი მერჩულის, წმ. იოანე, ეფთვიმე და 

გიორგი მთაწმიდელების სახელები და მათი სიმბოლური მიმართება მათსავე ხატ-სახესთან. 

 

 

ეკა ვარდოშვილი 
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1. კავკასიის თავისუფლების შესახებ ი. ჭავჭავაძე პირველად პოემა “აჩრდილში” გვესაუბრება. 

პოემაში ეროვნულ და სოციალურთან ერთად ილია ეხება ზნეობრივ პრობლემებსაც, რადგან 

ზნეობივი ერთიანობა ეროვნული მთლიანობის საფუძველია. ისეთ საკითხთა განხილვისას, 

როგორებიცაა ეროვნული გმირის იდეალი, კავკასიის თავისუფლების იდეა. პოემა “ქართვლის 

დედა” პოემა “აჩრდილის” ლოგიკურ გაგრძელებად შეიძლება მივიჩნიოთ. თავისი ქვეყნის 

ბედნიერ მომავალს ილია სამართლიანად უკავშირებს კავკასიის ერთიანობისა და თავისუფლების 

იდეას. 

 

2. გრ. რობაქიძემ როგორც სამშობლოში, ასევე ემიგრაციაში ყოფნისას არაერთი ლიტერატურულ-

კრიტიკული წერილი მიუძღვნა XIX საუკუნის ქართველ კლასიკოსებს. მათგან აღსანიშნავია “აკაკი 

და ილია“, „აკაკის ქნარი“, „სხვადასხვა“, „სათავენი ჩემი შემოქმედებისა“. წერილებში იგი 

ძირითადად მიმოიხილავს ნ. ბარათაშვილის, ი. ჭავჭავაძის, აკ. წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას 

შემოქმედებას. 

 

3. ტრუმენ კეპოტეს შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭრავს მოთხრობას „ბალახის 

სიმღერა“, რომელიც ავტორმა 1951 წელს დაწერა. მოთხრობა ავტობიოგრაფიული ხასიათისაა. იგი 

წყება და სრულდება ბუნებასთან მიახლებით. პიროვნების ბუნებისადმი მიმართების საკითხებში, 

პროზის პოეტურობით სინადვილისა და მხატვრული გამონაგონის შერწყმით აღნიშნული 

მოთხრობა გვაგონებს ქართველ კლასიკოსთა არაერთ ნაწარმოებს. 

 

4. ალ. ყაზბეგის პერსონაჟები კავკასიაში მცხოვრები სხვადასხვა ხალხის შვილები არიან. ისინი 

განსხვავდებიან როგორც თავისი ეთნიკური წარმომავლობით, ასევე რელიგიით. ყაზბეგი თავის 

თხზულებებში აკონკრეტებს მათ განსხვავებულ რელიგიურ მრწამსსა და ეთნიკურ 

წარმომავლობას, მაგრამ როდესაც საუბრობს ისეთ ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე, 

როგორებიცაა მეგობრობა, სიყვარული, თავისუფლებისათვის ბრძოლა, მის გმირებს შორის 

ურთიერთობისას ზღვარი არ არსებობს, ისინი ერთი იდეის მატარებელნი ხდებიან. 

 

5. ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების შინაარსი ფართოდ ეხმაურება საერთო-საკაცობრიო 

აზრებს. იგი დგას დასავლეთ ევროპელ და რუს შემოქმედთა გვერდით. ნ. ბარათაშვილის „მერანს“ 

ხშირად ადარებენ ადამ მიცკევიჩის „ფარისს“. გარდა საერთო ლიტერატურული და ისტორიული 

ფონისა ამ ორ ლექსს შორის არაერთ პოეტურ თანხვედრას ვხვდებით, რაც უდაოდ ყურადსაღებია 
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ლიტერატურათმცოდნეებისათვის. 

 

6. ილია ჭავჭავაძის „განდეგილს“ არაერთი ევროპელი მწერლის ნაწარმოებს ადარებენ. მის 

ანალოგიად შეიძლება ასევე მივიჩნიოთ აკ. წერეთლის ლექსი „განდეგილია“. ყურადღება უნდა 

მივაქციოთ ასევე ფრანგი პოეტის პიერ-ჟან ბერანჟეს ლექსს „განდეგილი“. 

 

 

 

თამარ შარაბიძე 

 

1. ნაშრომში ვაჟა-ფშაველას მიერ რუსული ლიტერატურის ზოგიერთი თარგმანი შედარებულია 

დედანთან, დადგენილია ის ცვლილებები, რომელთაც მთარმნელი შეგნებულად მიმართავს, 

განსაზღვრულია ვაჟა-ფშაველას რუსულენოვანი თარგმანების ხასიათი და თავისებურებანი. 

 

ლადო მინაშვილი 

 

 

1.  მოხსენება ეხებოდა ალ. ყაზბეგის პროზის ძირითად ტენდენციებს. 

2. მოხსენება ეფუძნებოდა 2012 წელს ალმანახ “მწიგნობარში” გამოქვეყნებულ ნარკვევს. 

3. მოხსენებაში ძირითადად ყურადღება გამახვილდა პავლე ინგოროყვას ტექსტოლოგიურ 

ძიებებზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის თხზულებათა პ. 

ინგოროყვასეულ გამოცემებზე. ვრცელი ნარკვევი, სადაც მონოგრაფიულადაა 

გათვალისწინებული პ. ინგოროყვას ღვაწლი ახალი ქართული ლიტერატურის კვლევის საქმეში, 

დაისტამბება კრებულში, რომელიც მიეძღვნება დიდი მეცნიერის ხსოვნას. 
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ქეთევან სიხარულიძე 

 

1. დედამიწის თაყვანისცემის ელემენტები ბავშვის დაბადების რიტუალში 

 მოხსენებაში საუბარია კავკასიელთა მითოლოგიაში დედამიწის ადგილის შესახებ. მიწის 

განსაკუთრებულ თაყვანისცემას განაპირობებდა სამეურნეო საქმიანობაში მიწათმოქმედების 

მნიშვნელოვანი როლი. დედამიწისადმი მიძღვნილი უძველესი კულტმსახურება დიდი ხნის 

გამქრალია, რადგან წარსულს ჩაბარდა ის რელიგიური სისტემა, რომელშიც მას წამყვანი ადგილი 

ეკავა. მაგრამ მისი რუდიმენტები შემორჩა  სხვადასხვა წეს–ჩვეულებაში.  განხილულია ბავშვის 

დაბადებასთან დაკავშირებული რიტუალი და მისი ის ეპიზოდები, რომლებიც მიწის 

თაყვანისცემის აშკარა დადასტურებაა. აღწერილი და შეფასებულია ბებია ქალის მიერ 

ჩატარებული ე.წ. „მიწის გაჯერების“ რიტუალი. 

2. მთის საკრალური ფუნქცია ღმერთმებრძოლობის კავკასიურ მოდელში 

 

მოხსენებაში საუბარია მთის, როგორც სამყაროს ღერძის მითოსურ სიმბოლიკაზე და 

კავკასიის მთების ამბივალენტურობაზე. კავკასიური მითოლოგიის მიხედვით, კავკასიის 

მთები ღმერთების სამყოფელია, მეორე მხრივ, ეს ღმერთმებრძოლთა დასჯის 

ადგილიცაა.დასჯილი პერსონაჟი მიჯაჭვულია სამყაროთა საზღვარზე და აღკვეთილია 

მისი დამანგრეველი ქმედება. სწორედ ამ ნიშნით შევიდა კავკასიის მთები ბერძნულ 

მითოლოგიაში და ჩაერთო მითოსურ ნრუნვაში.  

 

3. კოლხური ცულების სარიტუალო ფუნქციისათვის 

მოხსენებაში საუბარია კოლხურ–ყობანური ცულების განსაკუთრებულ ფორმასა და 

რიტუალებში მა თ გამოყენებაზე. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ხევისბრის კურთხევის 

სახელწოდება „ხელ–მხარის განათვლა“ მომდინარეობს კილხური ცულების სარიტუალო 

ფუნქციიდან, რომელშიც ის ღვთაებრიობის ინსიგნიას წარმოადგენდა და ნათლის 

სიმბოლიკით იყო დატვირთული 

 

 

ელენე გოგიაშვილი 

 

მიწის ქალღმერთი აცტეკთა მითოლოგიაში  

მოხსენება ეხება “ტალახის შთანმთქმელ“ ქალღმერთს - ტლასოლტეოტლს, რომელიც  აცტეკების 

მითოლოგიაში მიწის, ნაყოფიერების, მრუშობის და მონანიების ქალღმერთია. ნაშრომში 

გამოყენებულია კომპარატივისტული და ისტორიულ-გეოგრაფიული შედარებითი შესწავლის 
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მეთოდი. 

ზღაპრული რაში: ქართულ-სომხური ფოლკლორული პარალელები 

ქართულ და სომხურ ხალხურ ზღაპრებში ვხვდებით უამრავ სიუჟეტს, რომელიც ფართოდ არის 

გავრცელებული ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებსა და ევროპაში. ეს ზღაპრები მეტად საინტერესო 

წყაროებს წარმოადგენენ იმ მკვლევრებისათვის, რომლებიც ზღაპრის მითოსურ ასპექტებს 

იკვლევენ. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებულია ხალხურ ზღაპრებზე ცეცხლოვანი ცხენის 

შესახებ, რომელთა მიხედვით ზოგადად ზღაპრული რაშის მითოლოგიური წარმოშობა დგინდება.  

 

ბ) ადგილობრივი კონფერენციები 

1) ისტორიული ამბის ტრანსფორმაცია ზღაპარში: ალექსანდრე მაკედონელი ქართულ ფოლკლორში 

ევროპულ და აღმოსავლურ ფოლკლორში ფართოდ არის გავრცელებული  საზღაპრო მოტივები 

ალექსანდრე მაკედონელის თავგადასავლების შესახებ. ზეპირი თხრობითი ტრადიცია, რომელსაც 

საფუძვლად ისტორიული და ლიტერატურული წყაროები უდევს. მოხსენებაში წარმოდგენილია 

ქართულ ზღაპრებში ასახული მოტივები, რომლებიც ალექსანდრე მაკედონელს უკავშირდება. 

 

 

2) ზღაპრების კლასიფიკაცია “ძველ საქართველოში”  

„ძველი საქართველო“ უნიკალური გამოცემაა, რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა 

ქართული ზღაპრის შედარებით-ისტორიული მეთოდით შესწავლას. ქართული ზღაპრის ტიპების 

აღნუსხვა და სიუჟეტური აღწერა ქრონოლოგიურად ემთხვევა მე-20 ს. 10-იან წლებში ევროპულ 

მეცნიერებაში ახლადდაწყებული ისტორიულ-გეოგრაფიული მეთოდის გამოყენებას, კონკრეტულ 

შემთხვევაში კი წინ უსწრებს მას. 

 

 

3) მეგალითური ძეგლებისა და ფოლკლორული სიუჟეტების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის 

შედარებით-ისტორიულ ფოლკლორისტიკაში უძველესი მითოლოგიური სიუჟეტების 

რეკონსტრუქციას დიდი ხნის ტრადიცია აქვს. მოხსენებაში განხილულია მეგალითური 

კულტურის ძეგლების ერთი კატეგორია _ მონოლითები და მათი მიმართება საზღაპრო ეპოსში 

გავრცელებულ სიუჟეტებთან. 
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4) მითოსურ-რელიგიური რელიქტები ზღაპარში: ქართული ხალხური ლექსი „მენაცვალე“ და მისი 

პროზაული ვერსიები 

მოხსენებაში განხილულია ქართული ხალხური ლექსი „მენაცვალე“ და მისი თხრობითი ვერსიები 

იმ მითოსურ-რელიგიურ მსოფლმხედველობათა საფუძველზე, რომლებიც უნივერსალური და 

ფართოდ გავრცელებულია მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორში. 

 

 

ტრისტან მახაური 

 

 

1. მოხსენება წარმოადგენს კონკრეტული საგმირო ბალადის რეალურ-ისტორიული 

საფუძვლის დადგენის ცდას, შესწავლილია აგრეთვე მისი სტრუქტურული 

თავისებურებანი. 

მოხსენებაში განხილულია სანდრო შანშიაშვილის ორი ბალადა: „მუხის დაცემა ჭიაურის ტყეში“ 

და „დედისერთა ლენინთან“. აღნიშნული ბალადები იდეურ-მსოფლმხედველობრივი 

თვალსაზრისით უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ერთი გამოხატავს მწერლის გულისტკივილს 

საქართველოს ოკუპაციის გამო, ხოლო მეორე ბალადა საბჭოთა იდეოლოგიისთვის გაღებულ 

ხარკს წარმოადგენს. 

 

ხვთისო მამისიმედიშვილი 

 

1. ოსური მითოლოგიური ლექს-სიმღერები ძუარებზე: ნაშრომში განხილულია ძუარების 

საკრალური, ფუნქციური და მხატვრული მახასიათებლები ოსური მითოლოგიური ლექს-

სიმღერების მიხედვით, ოსური ძუარებისა და ქართველ მთიელთა ჯვარ-ხატების 

ტიპოლოგია საერთო კულტურული სუბსტრატის დადგენის მიზნით. 

2. ოსური რიტუალი “ცოფაი” და წმინდა მაქსიმეს თქმულება: ნაშრომში სტრუქტურული 

ანალიზისა და შედარებითი-ისტორიული მეთოდის გამოყენებით შესწავლილია ოსური 

რიტუალი “ცოფაი” და წმინდა მაქსიმეს ლეჩხუმური თქმულება-მისტერია. მათი 
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არქეტიპული ინვარიანტის დადგენის მიზნით გააანალიზებულია საერთო მითოლოგიური 

ელემენტები. კვლევამ აჩვენა, რომ ქართულ და ოსურ ტრადიციაში უნდა ყოფილიყო 

საერთო სტრუქტურის მქონე ამინდის მართვის მითორიტუალური სისტემა. 

3. არქეტიპული მოდელის რიტუალური აღდგენა ოსურ სიმღერაში “იყოს მარცვლეული” (Ес 

хуар): ნაშრომში, ოსური რიტუალური სიმღერის “იყოს მარცვლეულის” მიხედვით, 

განხილულია მიწათმოქმედების ზეციური წარმომავლობის მოტივი და რიტუალის როლი 

არქეტიპული ქმედებების აღდგენაში. შედარებითი მითოლოგიის საფუძველზე 

გაანალიზებულია ოსური სიმღერისა (“დოვლათის ფრინველი”) და ქართული ხალხური 

სამიწათმოქმედო ლექსის _ “ორშაბათობით აშენდა” _ ტიპოლოგია.   

4. ცხენის კურთხევის ოსური რიტუალური ტექსტები და მათი ტიპოლოგია: ნაშრომში 

ტექსტის ყველა ცნობილი ვერსიის საფუძველზე განხილულია, ცხენის კურთხევის 

რიტუალის შესრულების მიზანი, ტექსტის ჟანრული თავისებურება, სტრუქტურა, 

ქრონოტოპი, პერსონაჟები, ცხენის კურთხევანში ასახული საიქიოს გზისა და მიღმა 

სამყაროს მითოლოგია, მისი ტიპოლოგია ქართულ, ირანულ და ინდურ ტრადიციასთან.    

 

 

 

რუსუდან ნიშნიანიძე 

 

 

1. ,,ქართული წარმომავლობის  ამერიკელი მწერალი და მოქანდაკე _ჯორჯ (გიორგი) 

პაპაშვილი” _ მოხსენებაში საუბარია ქართული წარმომავლობის  ამერიკელი მწერლისა და 

მოქანდაკის _ჯორჯ (გიორგი) პაპაშვილის მოღვაწეობაზე, ბიოგრაფიის დასადგენ 

თარიღებზე, შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნებულ რეცენზიებსა და ნარკვევებზე. 

2. ,,ლიტერატურული პარალელები _ამერიკელი ჟურნალისტი და მწერალი ჯონ რიდი და 

ქართველი პოეტი გალაკტიონ ტაბიძე” – მოხსენებაში მიმოხილულია ორი სრულიად 

განსხვავებული შემოქმედის – ჯონ რიდისა და გალაკტიონ ტაბიძის ლიტერატურული 

ტექსტები. გავლებულია არაერთი პარალელი ქართულ და უცხოურ სივრცეში 

გამოქვეყნებულ  ნაწარმოებებთან. 

3. ,,უცნობი წერილი ჯორჯ და ჰელენ პაპაშვილების ,,სპეციალურ                     კოლექციაში“ – 

მოხსენებაში წარმოდგენილია საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 

ელჩის, აკაკი ჩხენკელის ვაჟის – ალექსი ჩხენკელის უცნობი წერილი ჯორჯ და ჰელენ 

პაპაშვილებისადმი. საუბარია იმდროინდელ თარგმანებზე და იმ ლიტერატურულ 

ურთიერთობებზე, რომლებიც იმხანად არსებობდა. 
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4. ,,ერთი მხატვრული სიმბოლო და რეალური ხატი გიორგი    გამყრელიძის პოეზიაში“– 

მოხსენებაში გამოკვეთილია გიორგი გამყრელიძის შემოქმედებაში არსებულ მრავალ 

სიმბოლოთაგან ერთი მხატვრული ხატი – დედის სახე.  კონკრეტული, მშობელი დედა და 

ლექსის პერსონაჟი – ორივე  სიმბოლო არაერთი საინტერესო გააზრების და 

ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას იტოვებს. 

 

      5       ,,უცნობი ფრაგმენტები გიორგი გამყრელიძის ცხოვრებიდან“ – მოხსენებაში   

             წარმოდგენილია უცნობი მასალები ცნობილი ქართველი ემიგრანტის, გიორგი  

             გამყრელიძის ცხოვრებისა და  მოღვაწეობის არეალიდან. დოკუმენტური პროზის  

            მოძიებულ  ნიმუშში არაერთ საინტერესო ფაქტსა და ლიტერატურულ მოვლენაზეა  

             საუბარი. 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე    

                               მოდერნისტული  „ოცნებების ფაბრიკა“   

 

      The east in the west -ამ სიტყვებით ყველაზე ხშირად მოდერნისტები თამაშობდნენ ყველაზე 

მაქსიმალისტური არგუმენტები ევროპული საწყისების ხაზგასმას გულისხმობდა. მოდერნისტთა 

ფილოსოფოსები მოდერნისტული აზროვნების ეგოცენტრს პარიზში მოიაზრებდნენ  და 

თვლიდნენ, რომ თუ ვინმე ჩაწვდა ირაციონალიზმისა თუ  ტრანსცენდენტალიზმის სიდიადეს და 

სიღრმეს, ყველა საფრანგეთში ეზიარა ამ მშვენიერ და ურთულეს ჭეშმარიტებას.  

        მოდერნისტული მიმართულების ყველა აკვანი პარიზში დაირწა: სიმბოლიზმი, 

იმპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმი, ფუტურიზმი, დადაიზმი, სურეალიზმი... თუმცა პარიზი 

ყოველი ამ ავანგარდისტული გარდასახვისათვის ვერ გახდა ერთნაირი მასპინძელი, ისტორიას 

ახსოვს , თუ როგორ მიუთითეს გასასვლელი კარისკენ დადაისტებს, შეასუსტეს ფუტურისტები, 

უყურადღებობა გამოიჩინეს ექსპრესიონისტების მიმართაც, ამიტომაც პარიზს ხშირად ტოვებდნენ 

მოდერნისტები. 
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        ამდენად, მოდერნისტული კულტურის ისტორია მიგრაციების ისტორიაცაა, ხელოვანნი 

არცთუ იშვიათად,  მიზანმიმართულად, შემოქმედებითი მიზნებით მიდიოდნენ სხვა ქალაქებში, 

სხვა ქვეყნებში, და სხვა კონტინენტებზე... 

       ამ თვალსაზრისით ყველაზე მიმზიდველი ოკეანის მიღმა „აღქმული ქვეყანა“ იყო; მითუმეტეს, 

რომ XIX -XX საუკუნეების მიჯნაზე მშვენიერი და მიმზიდველი ლეგენდები დადიოდა ამერიკულ 

ოცნებაზე, თავისუფალ  მიწებზე, თავისუფალ სივრცეზე და ხელოვნების სიყვარულზე. 

       კულტურული ემიგრაცია ჯერ კიდევ XIX საუკუნის მიწურულს დაიწყო, ამერიკულ ყოფას 

ჯერ იმპრესიონისტებმა „მოუსინჯეს ნიადაგი“, შემდეგ ექსპრესიონისტებმა, ხოლო შემდეგ 

დადაიტებმა და სურეალისტებმა. აქედან „შემოქმედებითი ყამირის“ ათვისებაც დაიწყო, 

განსაკუთრებით ნიუ-იორკი იქცა ავანგარდისტული ექსპერიმენტების ცენტრად: პერფომანსები, 

ლიტერატურული ჯგუფები, ფან-კლუბები, მუდმივმოქმედი ექსპოზიციები... 

   პროცესი შეუქცევადი გახდა ამერიკამ პოპულარული, მატერიალურად და შემოქმედებითად 

წელგამართული გახადა არაერთი იმ დროს სახელოვნებო გზაზე ჯერ კიდევ ახლადდამდგარი 

შემოქმედი. ნიუ-იორკის საგამოფენო და პოლიგრაფიული სივრცეებიდან ევროპისაკენ დაიძრა 

თემატური ექსპონატები, ხოლო ავანგარდისტული ტექსტები ბესტსელერებად იქცა. 

    ამდენად, მაშინდელი ამერიკული ცხოვრების პრინციპმა, ყოფილიყო „ნოუ ჰაუს“ პლაცდარმი 

და დამამკვიდრებელი ხელოვნებაშიც კონსტიტუციურად იჩინა თავი და მავან 

ხელოვანთათათვის მოდერნიზმის „ბებერი მასპინძელი“- პარიზი დისპროპორციული და 

არარევალენტული ადგილი აღმოჩნდა, ხოლო ამერიკა მიღებადი და შემოქმედებითად 

მორგებული. 

 

 

 

Tamar paiWaZe             

      inteleqtualuri TvalsaCinoebani: modernistuli turi 

  საქართველოში კულტურულ-საგანმანათლებლო ტურიზმი ლიტერატურულ 

პროცესებთანაც გვაკავშირებს ორი მიზეზის გამო:  როგორც ნაციონალური იდენტობის 

გამოკვეთილ საწყისთან და როგორც საზოგადოებრივ სიახლეთა ყველაზე აქტიურ და 

სრულყოფილ წარმომსახველთან. აქვე უნდა მივუთითოთ რეალურ ვითარებაზე: საქართველოში 

ტურიზმის ინდუსტრია ფაქტიურად სასტარტო პროცესშია. Mმისი ძირითადი სახე დასვენებისა 

(მთისა და ზღვის რეგიონები) და რეტროსპექტული აღქმის მიმართულებაზეა აქცენტირებული. 

Aამას ნაწილობრივ ემატება ისტორიული და რელიგიური (ქრისტიანული) კომპონენტები, 

ტურისტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამდენად, პრაქტიკული ტურიზმი ჩვენში ნაკლებად 
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შეიცავს ინტელექტუალურ და შემეცნებით სფეროს, რაც ბუნებრივია გარკვეულ თავისუფალ 

ნიშად უნდა მოვიაზროთ ჩვენს დღევანდელობაში. 

       ცნობილი ფაქტია, რომ მოდერნიზმმა საქართველოში XX საუკუნის 10-იანი წლებიდან აიდგა 

ფეხი და ფრიად საინტერესო ისტორია განვლო. Aამიტომ შეიძლება მოდერნისტული ტური 

რამდენიმე ასპექტით და დანიშნულებით მოვიაზროთ. ფართო მნიშვნელობით ის რამდენიმე 

ადგილს და კომპონენტს მოიცავს: რადგან ქართული მოდერნიზმი ქუთაიშში ჩაისახა და თავისი 

განვითარების პირველ წლებშიც იქ გაშალა ფრთა. Bბუნებრივია ტურვოიაჟიც ქუთაისიდან 

დაიწყება, რადგან არსებობს ისტორიულად ცნობილი ადგილები, სადაც ქართველი 

“ცისფერყანწელები” მოღვაწეობდნენ: პაოლო იაშვილის და მისი მშობლების, ტიციან ტაბიძის, 

გრიგოლ რობაქიძის საცხოვრებელი სახლები, ძველ ქუთაისში –საფიჩხიაზე და ბალახვანის 

უბნებში ის ადგილები, სადაც იკრიბებოდნენ ახალგაზრდა სიმბოლისტები, საზაფხულო თეატრი, 

ბაღი, გამომცემლობის შენობა, გიმნაზია და სხვა ადგილები. თვალსაჩინოებათა შორის ასევე 

შეიძლება ვიგულისხმოთ საგამოფენო ექსპონატებიც (დაცულნი მხარეთმცოდნეობის ან 

ლიტერატურულ თუ საუნივერსიტეტო მუზეუმში) მაშინდელი სიმბოლისტური გამოცემები: 

“კირჩხიბი”, “ოქროს ვერძი”, “ცისფერი ყანწები” და სხვა.  

       ფაქტია, აღნიშნული თემები და არსებული მასალა ძირითადად სპეციალისტთა 

საინფორმაციო სფეროში არსებობს და მისი დროული წარმოჩენა და მითუმეტეს ტურისტული 

მიმართულებით მისი პროპაგანდის დაგეგმარება ოდენ ტურისტული ბიზნესის ჩამოყალიბებას 

კი არ შეუწყობს ხელს, არამედ სწორი, მიზანმიმართული ამომწურავი საბაზისო ცოდნის, 

ინფორმაციული სრულყოფის და  საგანმანათლებლო თვალსაჩინოების საფუძვლადაც იქცევა. Eეს 

კი საგანმანათლებლო მეცნიერების განვითარების მთავარი პირობაცაა და სამეცნიერო დარგებს 

შორის კონსტრუქციული და ინტერგრაციული პოლიტიკის ცალსახა დასტურიც. 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე                                                                                                                                                                

 

“განთავისუფლებული იდეები”, კულტურული იდენტობა  და ინტერგრაციის     

                                ქართულ-ევროპული პერსპექტივები 

                            

       

   ახალი ისტორიული რეგულაციის გზაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კულტურის ინტეგრირება 
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ევროატლანტიკურ კულტურულ სივრცეში. ეს საკითხი ტოტალიტარული რეჟიმის 

პოსტპერიოდის სახელმწიფოში განსაკუთრებით აქტუალურია. ამ დროს ახალ ჟანრებს, თემებსა 

და სახეებს ხელოვნებასა და ლიტერატურაში სპეციალური დატვირთვა აქვთ. თანამედროვე 

კულტურული პროცესი გარკვეული ფორმების ძიებაშია, რითაც შესაძლებელი იქნებოდა 

ქართული კულტურის ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგება. 

    სიტყვაში “ევროპა” რასაკვირველია, არ იგულისხმება “ნიველირებული სივრცე, ერთიანი 

კულტურული ან თუნდაც პოლიტიკური მონოლითი”.Eეს არის მრავალფეროვნებათა ერთიანობა, 

ცხადია, ევროპას აქვს საერთო ისტორიის ძალიან ძლიერი თანაგანცდა, ერთმანეთთან ბევრი 

გადაკვეთა, არაერთი მოვლენა ყოფილა ევროპის ისტორიაში, რომელიც ეხებოდა არა ერთ 

კონკრეტულ ქვეყანას, თუმცა არსებობს განსხვავებული ხალხების და მათი ცხოვრების ფრიად 

აშკარა განცდაც. 

  F ფაქტია, ცივილიზაციის ჩამოყალიბებისა და განვითარების კანონზომიერი  მოდელით ჯერ 

არის კულტურა, ვგულისხმობთ დასავლურ, პროტესტანტულ კულტურას, რომლის ერთ-ერთი 

ინკარნაციაა მისი სოციალური ასპექტი, ანუ, ჯერ არის კულტურა, და შემდეგ მასზე იგება 

სახელმწიფოები. საქართველოში, ისევე როგორც ყველა სხვა ექსტოტალიტარულ სახელმწიფოში, 

ეს პროცესები საპირისპირო მიმართულებით განვითარდა, დომინირებდა ე. წ. ძალადობრივი 

მოდელი, რომელიც დასავლური ცივილიზაციის არსს ეწინააღმდეგება, როდესაც ჯერ ვიღებთ 

სახელმწიფოს და შემდეგ სახელმწიფო ქმნის ახალ კულტურას. ტოტალიტარული ცნობიერება 

კრძალავდა ფანტასტიკუტურ სანახაობებს, მისტიკურ და საკრალურ პრობლემატიკას, ე.წ. 

“არამატერიალურ თემატიკას” ხელოვნების ყოველ მიმართულებაში. ამ მიმართულებებმა 

ვიზუალურ ხელოვნებაში “მწვანე შუქი” და იდეური რეალიზაციის პერსპექტივა ბოლო 

ათწლეულის განმავლობაში შეიძინეს. 

  ეს პროცესები ქართულ კულტურაში ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებულად Aაშკარაა, 

რისი მიზეზიც სამ ძირითად  ფაქტორში უნდა ვეძიოთ: I-ტოტალიტარიზმისაგან 

განთავისუფლება; II-ქართული კულტურის ევროპულ პროცესებთან დაახლოების ტრადიცია 

(XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე), III კრიტიკულ-ანალიტიკური და ესთეტიკურ-დემოკრატიული 

ნოვაციები ქართულ ლიტერატურაში- ახალი ჟანრები ახალ მხატვრულ რეალობაში.  
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                  modernistuli migraciebi: motivaciidan Sedegisaken 

 

     cnobilia, rom migrantoba adamianis fsiqologiuri da sulieri metamorfozis erTi 

mniSvnelovani mizezia;  „...iwyeba Tavisuflebis gacnobierebis yvelaze mZafri xana, amasTanave, 

inavleba is silaRe da bunebrivoba, rac mSobliur garemoSi arsebobs da kidev erTi ram iwyeba:  

Segueba axal samyarosTan-martoobisa da monatrebis sivrceSi“ -werda nikoloz berdiaevi  

(„Tavisuflebis siqologia“). Sinasamyaros amgvari pasuxi ucxogaremos gamowvevebze bunebrivia, 

yvelaze mtkivneulad da Tanac TvalnaTliv Semoqmedze aisaxeba, ramdenadac is yovelTvis 

reagirebadia im realobaze, romelic mis yofiT sivrceSia moqceuli. 

      es Teoria qarTuli literaturis istoriis ramdenime etapzec aqtualuria, Tumca 

vfiqrobT, meTodologiuri da msoflmxedvelobrivi gezis ganmsazRvrelad man yvelaze Zlierad 

gasuli saukunis pirveli ocwleulis literaturul cxovrebaze „imuSava“. 

        upirvelesad, mxedvelobaSi gvaqvs aTiani wlebis is fsevdoliteraturuli garemo, 

romelic modernistulma msoflmxedvelobam gadaarCina: roca utilitarizmiTa da surogaciit 

mowamluli socialur-revoluciuri, salonur-flirtuli da xelosnur-baiaTuri poeturi garemo 

modernistulma filosofiurma meditaciam „Caanacvla“. 

       „literaturuli familarizmis“ am Cixidan gamosvla konkretuli mwerlebis evro-

slavianurma periodebma ganapirobes, amdenad saeWvoa iarsebebda Tu ara qarTuli mwerlobis 

modernistuli istoria (cnobili saxiT mainc) paolo iaSvilis parizuli etapis,tician tabiZis 

da valerian gafrindaSvilis moskovuri xanis, konstantine gamsaxurdias da grigol robaqiZis 

germanuli periodis Tvinier... TiToeuli am mwerlis SemoqmedebaSi sacnauria etapobrioba da 

gansxvaveba SemoqmedebiT biografiaSi, rogorc Sedegi evropuli gakveTilebisa. 

         Tumca modernistuli istoriebis qarTuli recefciaTa saTave mxolod qarTuli 

SemoqmedebiTi emigracia ar yofila, meTodologiuri indikatoris roli inteleqtualurma 

imigraciamac itvirTa, roca 1918 wels bolSevikur revolucias gamoqceuli rus avangardistTa 

(ZiriTadad futuristTa) jgufi TbilisSi dasaxlda. es faqti konkretuli SemoqmedebiTi jgufis 

Semdgomi muSaobis etapadac iqca da axali formatis literaturuli dialogis sagnadac. 
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    qalaqis,  cneba qarTul literaturul diskursSi kargaxania (XX saukunis damdegidan)  

konceptualur aRqmas daukavSirda  da garkveulwilad  mxatvrul - simbolur binarad Camoyalibda. 

amgvari damokidebuleba gansakuTrebiT gamZafrda mas Semdeg, rac mxatvrul literaturaSi Semoqmedis, Tu 

lirikuli gmiris logosamyaros centrma bunebis pirvelqmnadobis xazgasmidan, soflis peizaJebis 

esTetikuri rekvizitidan, mSvidi da panTeisturi garemodan - qalaqis nacrisfer quCebSi, xmaurian da 

qaosur garemoSi, civ da gulgril atmosferoSi gadainacvla. 

         bunebrivia, am process axsna aqvs, centralizaciis teqnokratiis, ekonomikuri diferenciaciis 

da migraciis procesebma, qalaqSi adamianTa koncentraciam Tavisi qna.  XIX saukunis meore naxevridan 

qalaqi iqca dinamiurobis, siaxlis simbolod da aqedan gamomdinare Semoqmedis asparezad. 

         centralizaciis es procesi Seuqcevadi aRmoCnda, rasac SemoqmedebiT ZalTa mozidva moyva.  

qalaqis sociokulturuli funqcia mTeli mniSvnelovnebiT warmoCnda. es procesi modernistuli 

momdinareobebis xelovnebaSi dafuZnebas daemTxva.  

        rogorc cnobilia, modernizmi msoflio Semecnebas Tavdapirvelad simbolisturi anturaJiT 

warudga, (es qronologia qarTuli literaturis istoriaSic analogiuria) da simbolistur teqstebSi 

SemoqmedebiTi gmiric gamoikveTa, romlis samoqmedo Tu saazrovno areali qalaquri garemo gaxda. aqedan 

warmodga  e. w. qalaquri teqsti,  qarTul SemoqmedebiT sivrceSi - aRmosavluri modelis sruli 

antipodi. 

             simbolistisaTvis qalaqi ara mxolod saazrovno garemoa, is personificirebuli 

mxatvruli saxea; simbolisturi qalaqi Wrelia, ulamazo, asisitemuri, qaoturi, gulgrili - anu 

absoluturad sapirispiro sofluri, peizaJuri, esTetikuri samyarosi. da mainc simbolistis adgili 

qalaqSia, radgan is swored am rTul da mZime samyaros nawilad grZnobs Tavs da misi SemoqmedebiTi 

cxovrebis avanscenac aqaa. 

        amgvari analitika simbolisturi meTodikis erTgvar maxasiaTeblad iqca da misi 

magaliTebi qarTul simbolistur skolaSic araerTgzis moipoveba.  amasTan erTad, saxezea 

qalaquri teqstis erTgvari transformacia: Tu rogor icvleboda qalaqis mxatvruli saxe 

SemoqmedebiTi arCevanis cvalebadobasTan erTad  simbolizmidan realizmisaken, warmosaxvidan 

konkretulobisaken,  aRqmidan materialiazaciisaken. 

 

 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 მაკა ელბაქიძე, ირმა რატიანი The Image of Saint Nino in Second International Congress 

on Armenian Studies. „Armenian 



 

344 
 

 

 

 

 

 

 

2 
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4 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე, ირმა რატიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

Georgian and Armenian Sources 

 

 

 

Chronological and/or Thematic 

Methods in Teaching the 

Literature 

 (Based on the experience of 

teaching the Georgian literature) 

 

 

 

 

Символическая 

закономерность человеческих 

имен и прозвищ в 

средневековой литературе 

 

 

 

 

 

King Arthur- Person or the 

Myth 

 

 

 

Studies and the Challenges of 

Modern Times“. 

17-19 October, 2013 

 

The International Journal of Arts 

& Sciences’ (IJAS) International 

Conference for Academic 

Disciplines. 22–25 

October,   2013. Rome 

 

 

 

 

1-ый международный 

Симпозиум «Интегративные 

функции современной 

компаративистики». 19-20 

апреля,  2013. Астана  

 

 

Biennial Comparative Literature 

Conference Literature-Myth-

History. Baku. 20-21 December, 

2013 

 

 

 

პირველი საერთაშორისო 

სამეცნიერო–პრაქტიკული 

კონფერენცია – „რუსული 
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ნანა გონჯილაშილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამარ შარაბიძე, დავით 

გოცირიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამარ შარაბიძე, ინგა 

 

რეალიები კულტურათაშორის 

კომუნიკაციებსა და 

თარგმანში 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая политика и 

художественная литература, 

международный симозиум 

"Русский язык как 

иностранный в школе и вузе _ 

немецкий и международный 

опыт" 

 

 

 

ჟურნალი "ცისკარი" _ ხიდი 

ბესტუჟევ-მარლინსკისა და 

ქართველ მკითხველს შორის, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

თემაზე: “ რუსული 

ფილოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები 

პოლიკულტურულ სივრცეში” 

ფილოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები 

პოლიკულტურულ სივრცეში“ 

ერზრუმი (თურქეთი) 

2013, 11–13 ნოემბერი 

 

 

გერმანია, ქ. მადებურგი, ოტო 

ფონ გერიკეს სახ. 

უნივერსიტეტი, 2013 წ, 3 

მაისი 

 

 

 

 

 

 

თურქეთი, ქ. ერზრუმი, 

ათათურქის სახელობის 

უნივერსიტეტი, 2013 წლის 

11-13 ნოემბერი 
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მილორავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამარ შარაბიძე, ეკა 

ნავროზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე  

 

 

 

 

თამარ პაიჭაძე 

 

 

 

აქსიომონიტორინგი 

კოლაბორაციულ თარგმანში, 

საერთაშორისო კონფერენცია 

_ "ხმა და ეთნოსი" 

 

 

 

ინტერკულტურული 

სამეცნიერო  გამოწვევები 

თანამედროვე ქართული 

ლიტერატურის შესწავლის 

შესახებ 

 

მხატვრულ-სიმბოლური 

ქრონოტოპი: ჩერუბინა დე 

გაბრიაკი და ელენე დარიანი 

(შედარებითი დისკურსი)  

 

 

 

 

ისრაელი, ქ. თელ-ავივი, თელ-

ავივის უნივერსიტეტის 

სერვანტესის ინსტიტუტი, 

2013 წლის 15-16 დეკემბერი 

 

 

 

ჩარლზის (კაროლინას) 

უნივერსიტეტი, ჩეხეთი, 

პრაღა 

 

 

 

ათათურქის უნივერსიტეტი, 

ერზრუმი, თურქეთი 
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10 

 

 

 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

Image of St. Nino in Georgian and Armenian Sources 

 

There were two legends about the conversion Georgia to Christianity: 1. Greek of Gelasius of Caesarea, 

which was later translated by Rufinus and 2.Armenian, belonged to Agathangelos. The mixture of these two 

legends we find in Movses Khorenatsy’s “History of Armenia” according to which Georgians were converted 

to Christianity by Nune, the woman who was a friend of Ripsime and who acted under the directions of 

Gregory the Enlightener. The Oldest Georgian saurces about St. Nino’s life and missionary activities are 

compiled in the Sinaian (X c), Shatberdian (X c) and Chelishian (XIV c) redactions of “Convertion Kartli”. The 

second redaction belongs to Leonti Mroveli (XI c), third to Monk Arsen (XII c) and the fourth to the XIII century 

unknown editor-copyist. This article presents the coincidences/similarities and differences about St.Nino’s Life 

and missionary activities in Georgian and Armenian sources and also the genesis of the legends, given by 

different authors. 

 

ლიტერატურის სწავლების ქრონოლოგიური და/თუ თემატური მეთოდი. 

P(ქართული ლიტერატურის სწავლების მაგალითზე) 

განათლების დარგში მოღვაწე ლიტერატურის სპეციალისტი სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე 

კურიკულუმის შემუშავებისა თუ სილაბუსის შედგენისას უცილობლად დგება გარკვეული 

დილემის წინაშე _ რომელი მეთოდით იხელმძღვანელოს: ქრონოლოგიურით თუ თემატურით. 

იმთავითვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი მოხსენება არ ისახავს მიზნად რომელიმე მათგანის 

კრიტიკას მეორის სასარგებლოდ, რადგან მიგვაჩნია, რომ ორივე მეთოდს აქვს როგორც 

დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები. შესაძლებელია თუ არა მოცემული სიტუაციიდან 
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გამოსავლის პოვნა? რა გზას უნდა მიმართოს სწავლების პროცესში პროფესორმა ამ დილემის 

გადასალახად? ჩვენი  პრეზენტაციის მიზანია დასმული პრობლემისადმი განსხვავებულ 

მიდგომათა წარმოჩენა.  

 

 

Символическая закономерность человеческих имен и прозвищ 

в средневековой литературе 

Резюме доклада 

К одной из характерных черт средневековой литературы следует причислить специфику 

оформления названий произведений, когда вместе с именем главного героя в заглавие выносится 

иконический символ характерных только для этого конкретного персонажа качеств: напр: лев – 

куртуазность («Ивейн, или Рыцарь со львом»); телега – влюбленность («Ланселот, или Рыцарь телеги»); 

Грааль – благородство («Парсеваль, или повесть о Граале») и т.д. (Ср. с восточным средневековым 

героическим эпосом, когда к имени героя добавляется слово наме). 

Со своеобразной интерпретацией этого принципа сталкиваемся в «Витязе в тигровой шкуре» 

Руставели, главный герой которого, Тариэл, назван «Вепхисткаосани», что в переводе означает 

«Облаченный в тигровую шкуру». Символический смысл этого прозвища гораздо глубже, чем, скажем, 

Рыцарь Тигра. Это не только маркер ношения шкуры определенного животного, а также силы и 

храбрости носителя этого прозвища (ср. «Шах-наме»). “Вепхисткаосани» двухступенчатый символ: в 

прямом значении в нем подразумывается Тариэл, а в символическом – Нестан. Соответственно в 

ношении Тариэлом тигровой шкуры, также как и в самом прозвище («Вепхисткаосани») прочитывается 

трагедия, порожденная утратой возлюбленной, безнадежность, боль и отчаяние.  

Таким образом, символическое осмысление прозвища Тариэла возможно при учете его 

глубокого психологизма. 

 

 

                 King Arthur – Person or the Myth 

 

 The earliest literary references to Arthur come from Welsh and Breton sources. Thomas Green 

identifies three key strands to the portrayal of Arthur in this earliest material  (warrior - protector of Britain; 

the leader of a superhuman heroes; person who has a close connection with the Welsh Otherworld). Paper 

shows that in the process of transformation of the mythological archetype to the literary character the most 
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significant fact is the changing of the role and function of the king in the plot of the narration. Whereas Arthur 

is very much at the centre of the earliest material, in the continental romances he is rapidly sidelined. He 

becomes the "do-nothing king", whose inactivity and acquiescence constituted a central flaw in his otherwise 

ideal society 

 

თამარ შარაბიძე 

1. მე-19 საუკუნის 60-იანი წლების მიხედვით, ჟურნალ "ცისკრის" ფურცლებზე გამართული 

პოლემიკის საფუძველზე ნაშრომში წარმოჩენილია, თუ როგორ განსაზღვრავს მხატვრული 

ლიტერატურა ზოგადად ენობრივ პოლიტიკას, რა გადამწყვეტი როლი აქვს მწერალს ენობრივი 

ნორმების ჩამოყალიბების პროცესში. 

2. ნაშრომში ახსნილია, თუ რატომ ხდება ალექსანდრე ბესტუჟევ-მარლინსკი ჟურნალ "ცისკრის" 

ყველაზე პოპულარული ავტორი მე-19 საუკუნის  50-იან წლებში. გიორგი ერისთავის 

რედაქტორობით გამოშვებული "ცისკრის" 24 ნომრიდან 10 ნომერში ბესტუჟევ-მარლინსკია 

დაბეჭდილი. ნაშრომში აგრეთვე ჩანს, თუ როგორ განსაზღვრავს ჟურნალის ხელისმომწერთა და 

მკითხველთა გემოვნება რედაქციის საქმიანობას. 

3. ნაშრომში გაანალიზებულია ილია ჭავჭავაძისა და ივანე მაჩაბლის "მეფე ლირის" ერთობლივი 

თარგმანი, მოთხრობილია თარგმანის ისტორია და ნაჩვენებია თითოეული მთარგმნელის როლი 

კოლაბორაციულ თარგმანში. 

 

Пайчадзе Тамара Анзоровна  

 

Художественно - символический хронотоп: Черубына де Габряк и Елена                                           

                                  Дариани  (сопостовительний дискурс)  

                                               

 

В литературной жизни Грузии 20-ых годов прошлого столетия стало сенсацией появление Елены 

Дариани, её смелые и неординарные мысли... Несмотря на появление позднее нескольких 

комментарий, о персоне Елены Дариани мистификация существовала 12 лет и стала удивительно 

популярным. Это был не только успешный факт первой литературной мистификации,  ещё и 

безпрецедентный пример, как мужчина постарался объяснить истенный дух женщины, её внутренний 

психологический мир, передать в стихах её чувства. Естественно, исходя из этого, ещё труднее было 

заметить тот факт, что другие поэтические создания Паоло Иашвили своими эстетическими формами, 

художественным аксессуаром и поэтической рукописью были очень похожи на "дневники  Елены 

Дариани". И эти стихотворения для их автора не были только самоцелом литературной театрализации, 
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причиной их создания мы должны искать в художественном стиле и в методе самого поэта.   

                До этого случая в Грузии не было прецедентов похожей поэзии, а в мировой литературе у неё и 

предшественников много было, и современников. Особенно надо отметить Черубину де Габриак – 

которая родилась с помощью Елизаветы Димитриевы и её другом Максимилианом Волощиным,  своим 

духовным драматизмом и поэтическим миром её можно считать “духовной сестрой” Елены Дориани, 

родившейся несколько позже (1915) в литературе.   

            Несмотря на особенную популярность и поэтический кругозор,  личность Черубини  де Габриак в 

поэзии жила  всего лишь 2- 3 месяца и скоро выявилось. Кроме этого поэзия Черубины, в отличие от 

Елены Дариани, было создано женщиной; Но некоторые импульсы от этой поэзии можно осознать в 

“дневниках Елены Дариани”. Можно  сказать, что лирический герой Елены Дариани отражает особую 

близость с прекрасным духом Черубины, но не в такой степени, как поэзия Анны Ахматовой и Марины 

Цветаевой.  

         Мировозрительную поддержку литературная мистификация грузинской поэзии, как и в Русских 

аналогах,  нашла в философических теориях ”духовного отца” символистов Владимира Соловьёва, и в 

символических образах литературной мистификации любовь к маскам, желание литературной 

театрализации сходится с теориами Э.Ланн. и Реми де Гурмон, указывая на символиста творца с 

артистическим духом, целью которого представляется самоявление. Вероятно, этим и можно обяснить 

сходство мифологическо-символьного образа  Елены Дариани с  Черубини де Габриак.  

 

 

Tamar Paishadze 

 

Intercultural Scientific Challenges in Study of Modern Georgian literature 

 

The issue of integration of Avant-gardism with Georgian literature was periodically rising in the 

culturological studies but, on different stages, averaged approach was formed, characterized by dual position: 

positive and negative perception of the problem.  

Positive tendency means the very fact that Avant-gardism was present in the 20th century Georgian culture 

and it was considered as the ready model “inserted” in Georgian Belles-lettres space. Negative viewpoint about 

this issue was more rough and radical. According to the latter, Avant-gardism in Georgia was considered as 

artificial step towards the  demonstration of mannerism and originality. 

Some issues connected with the classification of Georgian Modernist schools and problem of its systemic 
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nature are associated with such approaches as well as culturological and methodological unclearness. 

We must note that, in general, Modernism and Avant-gardism in Georgian culture are mainly, associated 

with the Symbolism, that is to say, Georgian School of Symbolism was representing all in one: Avant-gardism, 

groupings of the 1920s and methodological novelties. We believe that such “representative dependence” is a 

result of inadequate information about the history of Georgian Modernism. 

 

 

 

თარიღი: 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

ეთნოლოგიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება. _ ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი _ პროფ. როლანდ თოფჩიშვილი  

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

1. პროფესორი როლანდ თოფჩიშვილი  

2. ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი  

3.  ასოცირებული პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი _   

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

Aაფხაზურ-ადიღეური 

ეთნიკური ერთობების 

ეთნოგენეზის შესახებ 

 როლანდ თოფჩიშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

ნაშრომი ეხება აფხაზური და ადიღეური ეთნოსების ეთნოგენეზის საკითხს. რადგანაც 

ეთნოგენეზის ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა ტერიტორიის საკითხია, ამიტომ ნაშრომში 

ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია აღნიშნული ეთნიკური ერთობების ეთნოგენეზის 
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ტერიტორიის საკითხზე, სად მოხდა მათი ეთნოგენეზი, იქ, სადაც შუა საუკუნეებში 

ცხოვრობდნენ, თუ სხვაგან. საისტორიო, არქეოლოგიური, ეთნოლოგიური, ფოლკლორული 

და სხვა მონაცემების გამოყენებით ავტორი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ აფხაზურ-

ადიღეური ეთნიკური ერთობების ეთნოგენეზი მოხდა არა ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში, 

ყუბანის მარცხენა ნაპირზე, არამედ უფრო ჩრდილოეთით _ აზოვის ზღვისპირეთში, 

როგორც მის აღმოსავლეთ, ისე ჩრდილოეთ სანაპიროზე, აგრეთვე შავი ზღვისპირეთის 

ჩრდილოეთით. სამხრეთისაკენ აფხაზურ-ადიღეური ეთნიკური ერთობების მიგრაცია I 

საუკუნეში დაიწყო და რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა.  

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

ქართულ ხალხურ დღეობათა 

კატალოგი (დასავლეთ 

საქართველოს მთიანეთი) 

 

 

 

 

 

 როზეტა გუჯეჯიანი 

 

 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

თემაში წარმოდგენილია სვანეთის, რაჭისა და ლეჩხუმის ქართულ ხალხურ დღეობათა 

კალენდრის კატალოგი. ნაშრომს ახლავს ვრცელი შესავალი ნაწილი, რომელშიც ასახულია 

დღეობათა კლასიფიკაცია, ტიპოლოგია, მართვა, მენეჯმენტი; განხილულია შესაბამისის 

სამეცნიერო ლიტერატურა. კალენდარი დალაგებულია საეკლესიო კალენდრის მიხედვით. 

აღწერილია დღესასწაული, გამოვლენილია მისი თარიღი, მიმდინარეობის დრო, ვარიაციები 

სამივე მხარეში (არსებობის შემთხვევაში), შესაწირვი ატრიბუტიკა, ქცევის წესები, 

ეთნომუსიკალური ფონი, ლოცვის ტექსტები. განმარტებულია დღეობის არსი და 

გამოთქმულია ავტორისეული შეხედულებები. ყოველი დღეობის აღწერისა და ანალიზის 

შემდეგ, მას ერთვის სამეცნიერო ბიბლიოგრაფია. 
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III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

თურქეთის 

ქართველები: 

ისტორია, სულიერი 

და მატერიალური 

კულტურა, ენობრივი 

ვითარება(2011-2014) 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ფონდი 

Aარქიმანდრიტი ადამ 

ახალაძე  

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

1.ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი თურქეთის რესპუბლიკის მარმარილოს ზღვის 

რეგიონში 

ნაშრომში შესწავლილია თურქეთში, მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრებ ქართველთა 

განსახლების არეალი. დადგენილია ის სოფლები, რომლებშიც ეთნიკური ქართველები 

ცხოვრობენ ბურსის, იალოვასა და სტამბოლის ვილაიეთებში. ქართველთა მარმარილოს ზღვის 

რეგიონში დასახლება მოხდა 1878 წელს მუჰაჯირობის დროს. 

 

2. ეთნიკური იდენტობის პრობლემები // საკითხები თურქეთის რესპუბლიკის მარმარილოს ზღვის 

რეგიონში 

ნაშრომი ეხება თურქეთში მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრებ ქართველთა ეთნიკური 

იდენტობის პრობლემას. დადგენილია, რომ ეთნიკური ქართველები რეგიონში ჯერჯერობით 

ინარჩუნებენ ეთნიკურებას, ქართული ენა კი სწრაფად იკარგება. 

 

3.ქართული ანთროპონიმები (პიროვნული სახელები და გვარსახელები) თურქეთის რესპუბლიკის 

მარმარილოს ზღვის რეგიონის ეთნიკურად ქართულ დასახლებებში 
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ნაშრომი ეხება თურქეთში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველთა ანთროპონიმებს, საკუთარ სახელებს. 

პიროვნული სახელები მაჰმადიან ქართველებს მაჰმადიანური აქვთ, მაგრამ მათ ძირითად ნაწილს 

გადმოცემით ახსოვთ ქართული გვარები. შემონახული აქვთ ზოგიერთი ძველი ქართული 

ანთროპონიმიული ტერმინი, მაგალითად, კილი, ლაღაბი და ა. შ. 

 

 1.ანთროპოლოგ

იური 

მიდგომები 

რელიგიისა და 

სეკულარიზმის 

მიმართ   

 

2. რელიგია, 

დემოკრატია და 

ერი სამხრეთ 

კავკასიაში 

 

3. კავკასია, 

კულტურა, 

კონფლიქტი: 

გერმანელები 

სამხრეთ 

კავკასიაში 

 

4. წარმოსახვითი 

განვითარება: 

პოსტ–

სოციალისტურ 

სამყაროში 

პოლიტიკის 

განვითარებისა 

და მისი 

ეფექტების 

მულტიდისციპ

ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

შვეიცარიის 

აკადემიური 

ქსელიგერმანიის  

 

 

აკადემიური გაცვლის 

სამსახური 

 ქეთევან ხუციშვილი 

თანადირექტორი 

 

 

 

 

 

ქეთევან ხუციშვილი 

მონაწილე 

 

 

 

ქეთევან ხუციშვილი 

თანაორგანიზატორი 

 

 

 

 

ქეთევან ხუციშვილი 

კოორდინატორი 
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ლინური და 

მრავალდონიანი 

ანალიზ 

 

 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

3 თურქეთის 

ქართველები: 

ისტორია, სულიერი 

და მატერიალური 

კულტურა, ენობრივი 

ვითარება(2011-2014 

შოთა რუსთაველის 

ფონდი 

Aარქიმანდრიტი ადამ 

ახალაძე 
როზეტა გუჯეჯიანი 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

1.თურქეთის რესპუბლიკის მარმარილოს ზღვის რეგიონების ეთნიკურ ქართველთა 

ფოლკლორული მემკვიდრეობა. 

თურქეთში მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრებ ქართველებს შენარჩუნებული აქვთ 

ქართული ფოლკლორული მემკვიდრეობა: ლექსები, ხალხური სიმღერები და ცეკვები. 

დადგინდა, რომ დღეს ქართული ფოლკლორი მათი ეთნიკურობის შენარჩუნების ერთ-

ერთი პირობაა. 

2.მეურნეობისა და ხელოსნობის ტრადიციული დარგები თურქეთის რესპუბლიკის 

მარმარილოს ზღვის რეგიონების ეთნიკურად ქართულ დასახლებებში. 

ნაშრომში შესწავლილია ხელოსნობის ტრადიციული დარგები, რის ტრადიციაც მათ 

აჭარიდან გადმოსახლების შემდეგ მოყვათ. განსაკუთრებით მაღალ დონეზე 

განვითარებული ხითხუროობა. დაფიქსირებულია ხითხუროობის არაერთი ნიმუში, 

მაგალითად, მეჩეთები, რომლებსაც ქართველები აქ გადმოსახლების შემდეგ თავად 

აგებდნენ. 

3.ვახტანგ მალაყმაძის (ჰაირი ჰაირიოღლუ) ცხოვრება და მოღვაწეობა (1936-2003 წწ). 

შესწავლია ვახტანგ მალაყმაძის ცხოვრება, რომლის ქმედება თურქეთში ეთნიკურ 

ქართველთა გადარჩენისაკენ იყო მიმართული. 
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4.ახმეთ მელაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა (1922-1980 წწ.). 

შესწავლილია ცნობილი პატრიოტი ქართველის ახმედ მელაშვილის მოღვაწეობა 

5.ისტორიული მეხსიერების ფაქტები თურქეთის რესპუბლიკის  მარმარილოს ზღვის 

რეგიონების ეთნიკურ ქართველთა შორის. 

ეთნიკურობის შენარჩუნებაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია ისტორიული 

მეხსიერება. ნაშრომში დადგენილია, რომ ეთნიკურ ქართველებსმარმარილოს ზღვის 

რეგიონში შენარჩუნებული აქვთ ისტორიული მეხსიერება, განსაკუთრებით 

დაწვრილებით იციან თავიანთი წინაპრების სამშობლოდან მიგრაციის ისტორია. 

6.ეთნიკურ ქართველთა  სულიერი კულტურის საკითხები: რელიგიური სინკრეტიზმის 

ფაქტები,  ტრადიციული ხალხური დღესასწაულები თურქეთის რესპუბლიკის 

მარმარილოს ზღვის რეგიონების ეთნიკურად ქართულ დასახლებებში. 

ნაშრომში შესწავლილია თურქეთში, მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრებ 

ქართველთა სულიერი კულტურის საკითხები, გამოვლენილია რელიგიური 

სინკრეტიზმის ფაქტები. 

 

 

 

 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 როლანდ 

თოფჩიშვილი 

სამცხე-ჯავახეთის 

ეთნიკური 

თბილისი, 

„უნივერსალი“ 

152 
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ისტორიიდან 

Aანოტაცია 

მონოგრაფიაში შესწავლილია სამცხე-ჯავახეთში გვიან შუა საუკუნეებში მიმდინარე რთული 

ეთნიკური პროცესები, კერძოდ ქართველთა გამაგმადიანება-გათურქებისა და 

გამაჰმადიანებულთა ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლების პროცესები. საისტორიო წყაროების, 

საარქივო მონაცემებისა და ეთნოგრაფიული მასალებით გაირკვა, რომ სამცხე-ჯავახეთის 

ქრისტიანი ქართველები მე-17-18 საუკუნეებში გადმოსახლებული არიან აღმოსავლეთ 

საქართველოში, ძირითადად ქართლში. 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

ეთნოლოგიური 

მეცნიერების 

შესავალი 

თბილისი 

„უნივერსალი“ 

392 

Aანოტაცია 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის; ის გზას გაუკვალავს სტუდენტებს ეთნოლოგიის სამყაროში; მისცემს 

ცოდნას ეთნოლოგიის საგნის, ფუნქციების, მეთოდებისა და თანამედროვე საზოგადოებაში მისი 

მნიშვნელობის შესახებ. სახელმძღვანელო სამი მონაკვეთისაგან შედგება: 1. ეთნოლოგიის 

ზოგადი პრობლემები, 2. ეთნოლოგია და სხვა მეცნიერებები, 3. მსოფლიოს ხალხები. პირველი 

ნაწილი 15 თავისაგან შედგება, მეორე _ 12 თავისაგან, მესამე კი მოიცავს სამ თავსა და 12 

პარაგრაფს. 
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გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი, 

როზეტა გუჯეჯიანი, 

ქეთევან ხუციშვილი,  

 და სხვები 

 

 

ეთნიკური და 

რელიგიურ-

კონფესიური 

ურთიერთობები 

საქართველოში: 

ისტორია და 

თანამედროვეობა, 

კრებული I, _ 2013 

წლის რეგიონალური 

კონფერენციის 

მოხსენებათა 

ტექსტები, 

თბილისი 

„უნივერსალი“ 

146 

2 ქეთევან ხუციშვილი, 

როზეტა გუჯეჯიაბნი 

და სხვები 

„ვერა ბარდაველიძე 

100“ 

თბილისი 

„უნივერსალი“ 

254 

Aანოტაცია 

1.კრებულში _ ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია 

და თანამედროვეობა _  დაბეჭდილია 2013 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მიერ ორგანიზებული კონფერენციის მოხსენებათა ტექსტები. ნაშრომები ძღვნება ისტორიულ და 

თანანედროვე საქართველოში რელიგიური და ეთნიკური ურთირთობის საკითხებს. კრებულში 

დაბეჭდილ ნაშრომებსარა მხოლოდ სამეცნიერო-თეორიული, არამედ პრაქტიკული 

მნიშვნელობაც გააჩნია. 

2. კრებულში _ „ვერა ბარდაველიძე 100“ _დაბეჭდილია ოთხი წლის წინ პროფესორ ბერა 

ბარდაველიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. კრებული ეძღვნება 
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საქართველოსა და კავკასიის ეთნოლოგიის აქტუალურ საკითხებს 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

საქართველოს “უცნობი” 

მეზობლები: ხინალუღები, 

კრიწები და ბუდუხები 

აზერბაიჯანის 

ჩრდილოეთიდან 

 

 

 

 ეთნიკური და რელიგიურ-

კონფესიური ურთიერთობები 

და ეთნოლოგიური მეცნიერება 

 

 

 

 

ეთნიკური და რელიგიური 

ურთიერთობები 

საქართველოში (ზოგადი 

ასპექტები) 

 

ისტორიანი: 

ისტორიულ-

შემეცნებითი 

ჟურნალი, #1, 

2013 

 

 

ეთნიკური და 

რელიგიურ-

კონფესიური 

ურთიერთობები 

საქართველოში: 

ისტორია და 

თანამედროვეობა

, კრებული I, 

 

ეთნიკური და 

რელიგიურ-

კონფესიური 

ურთიერთობები 

საქართველოში: 

ისტორია და 

თანამედროვეობა

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 5-

12. 

 

 

 

 

 

გვ. 

48-60 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხანძთის მონასტრის 

ლოკალიზაციისა და შავშეთ-

კლარჯეთის საეკლესიო 

ისტორიული გეოგრაფიის 

ზოგიერთი საკითხ 

 

 

 

 

 

 

 

სასაცილოა, სატირელი რომ არ 

იყოს” (იძულებითი პასუხი 

“კრიტიკოსებს”) 

 

 

 

 

 

 

, კრებული I, 

 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. VII,  

 

 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. VII, 

 

დეპორტირებულ

ი მესხები _ 

წარსული და 

დღევანდელობა” 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

თემატურ 

კონფერენციაზე 

წაკითხული 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

„მერიდიანი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

„მერიდიანი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 

66-82 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 

403-

433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395-

417 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

როლანდ  

თოფჩიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როლანდ 

თოფჩიშვილი 

 

 

 

Роланд 

Топчишвили 

 

 

 

 

 

რელიგიური და ეთნიკური 

ფაქტორების 

ურთიერთმიმართების 

პრობლემა ისტორიული 

სამცხის მოსახლეობაში.. 

 

 

 

 

 

 

სად მოხდა ალან-ოსთა 

ეთნოგენეზი: კავკასიასა თუ 

შუა აზიაში? _ 

 

 

Топчишвили Р. А. Какую 

территорию охватывает Кавказ? 

 

 

სივრცისა და მატერიალური 

ობიექტების საკრალურობის 

კონსტრუქცია (შეიხ ისა–

ეფენდის საფლავის 

მაგალითზე),   

 

მოხსენებები). 

 

კრებული: 

„ზურაბ 

პაპასქირი-60“ 

 

 

Этнографическое 

Обозрение №5 

 

 

 

კრ. ვერა 

ბარდაველიძე 

110. 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მოხსენებათა 

კრებული 

 

 

კრ. ეთნიკური და 

რელიგიურ–

კონფესიური 

ურტიერთოებები 

საქაართველოში: 

ისტორია და 

თანამედროვეობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2013, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

სომხუმის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

Москва  

 

 

 

 

 

 

გვ. 

79-

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 

367-

379 

 

 

 

 

 

 

 

გვ 

129–

135 

 

 

 

გვ.34-
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8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან 

ხუციშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როზეტა 

გუჯეჯიანი 

 

 

 

 

 

რელიგიისა და პოლიტიკის 

მიმართება (თანამედროვე 

საქართველოში მიმდინარე 

პროცესების მაგალითზე 

 

 

 

 

 

 

ქართველთა ეთნიკური 

იდენტობისა და რელიგიის 

ურთიერთმიმართების 

საკითხები (წარსული და 

თანამედროვეობა) 

 

 

 

 

„ „კვირია“ ტრადიციულ 

 ქართულ კულტურაში 

 

 

 კრ., ეთნიკური 

და რელიგიურ-

კონფესიური 

ურთიერთობანი 

საქართველოში: 

ისტორია და 

თანამედროვეობა

. 

 

კრ. ვერა 

ბარდაველიძე - 

110 

 

 

ჟურნალი 

„სემიოტიკა“, 13, 

სემიოტიკის 

კვლევითი 

ცენტრის 

სამეცნიერო 

გამოცემა, ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; 

თბ., ილიაუნი. 

 

 

 

 

თბილისი, 2013, 

უნივერსალი  

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

65-86 

 

გვ. 

198-

209. 
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11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

როზეტა 

გუჯეჯიანი 

 

 

 

როზეტა 

გუჯეჯიანი 

 

ქართული ხალხური 

დღესასწაულები 

თურქეთის ტერიტორიის 

ეთნიკურ  

ქართველებს შორის (ძველით 

ახალი  

წელი) 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

თბილისი 

 

მოკლე ანოტაციები 

1.რ. თოფჩიშვილი. საქართველოს “უცნობი” მეზობლები: ხინალუღები, კრიწები და ბუდუხები 

აზერბაიჯანის ჩრდილოეთიდან 

 

ნაშრომი ეხება აზერბაიჯანში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს, მათ ეთნიკურ ისტორიასა და 

ეთნიკურ კულტურას. 

 

2. რ. თოფჩიშვილი. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები და ეთნოლოგიური 

მეცნიერება 
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ნაშრომი ეხება ეთნოლოგიური მეცნიერების დამოკიდებულებას ეთნიკური ურთიერთობებისა და 

რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობების შესახებ. ხაზი აქვს გასმული, რომ ეს ასპექტები 

ეთნოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი კარდინალური საკითხია. 

 

3. რ. თოფჩიშვილი. ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები საქართველოში (ზოგადი ასპექტი) _ 

ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და 

თანამედროვეობა, კრებული I, 2013 წლის რეგიონალური კონფერენციის მოხსენებათა ტექსტები, თბ., 

2013, გვ. 48-60. ნაშრომში საისტორიო წყაროების, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების 

საფუძველზე შესწავლილია ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები საქართველოში. ხაზი აქვს 

გასმული იმ გარემოებას, რომ საქართველოში სხვა ეთნიკური ერთობებისა და რელიგიური 

ერთობების მიმართ დამოკიდებულება ტოლერანტული იყო. 

 

4.რ. თოფჩიშვილი. ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციისა და შავშეთ-კლარჯეთის საეკლესიო 

ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VII, თბ., 2013, გვ. 66-

82. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. ნაშრომში საისტორიო წყაროებისა და ეთნოგრაფიული მონაცემებით 

დადგენილია, რომ ხანძთის მონასტერი იყო სრულიად სხვა ადგილას, კერძოდ იმერხევის  სოფელ 

უბეს სიახლოვეს, სადაც დღესაცაა შემორჩენილი ტოპონიმი „ხანძთა“ და სადაც დღესაცაა 

შემორჩენილი ტაძრის კედლის ქვა, რომელზედაც ხელია გამოკვეთილი. დღეს ხანძთის მონასტრად 

წოდებული სინამდვილეში არია ფორთის მონასტერი.ასევე გარკვეულია შავშეთისა და კლარჯეთის 

საეკლესიო ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი, კერძოდ, სად გადიოდა საზღვარი 

ტბეთისა და ანჩის ეპარქიებს შორის. 

 

5.რ. თოფჩიშვილი. სასაცილოა, სატირელი რომ არ იყოს” (იძულებითი პასუხი “კრიტიკოსებს”). _ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები. VII, თბ., 2013, გვ. 403-433. ნაშრომში პასუხი აქვს გაცემული ერთ-ერთ 

„კრიტიკოსს“, რომელიც საისტორიო საზოგადოებას მოევლინა, როგორც თვითმარქვია კავკასიოლოგი, 

რომელსაც არსერთი ნაშრომი არაა აქვს კავკასიის ისტორიაში. 

 

6. რ. თოფჩიშვილი.რელიგიური და ეთნიკური ფაქტორების ურთიერთმიმართების პრობლემა 

ისტორიული სამცხის მოსახლეობაში _ “დეპორტირებული მესხები _ წარსული და დღევანდელობა” 

(საერთაშორისო სამეცნიერო-თემატურ კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები. 17-18 მაისი, 2013 

წელი), თბილისი, 2013, გვ. 79-114. .ნაშრომში მე-19 საუკინის საარქივო მასალებზე დაყრდნობით 
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თვალი აქვს გადევნებული სამცხეში ქართველთა გამაჰმადიანება-გათურქების პროცესს. 

 

7. რ. თოფჩიშვილი. სად მოხდა ალან-ოსთა ეთნოგენეზი: კავკასიასა თუ შუა აზიაში? _ კრებული: 

“ზურაბ პაპასქირი-60”. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2010-2013, 

გვ. 395-417. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. ნაშრომში გაანალიზებულია ოსთა ეთნოგენეზის შესახებ 

არსებული ყველა ლიტერატურა. დღემდე ყველა მეცნიერი მიიჩნევდა, რომ ოსთა ეთნოგენეზი მოხდა 

კავკასიაში ადგილობრივ ეთნიკურ ერთეულებთან შერევის შედეგად. ალან-ოსების ეთნოგენეზის 

ტერიტორიად ავტორი მიიჩნევს არა კავკასიას, არამედ შუა აზიას. ალანების კავკასიაში მოსვლის 

შემდეგ ადგილობრივ ეთნიკურ ერთეულებთან შერევა მხოლოდ ეთნოკური ისტორიის მოვლენადაა 

მიჩნეული. 

 

8. ქ. ხუციშვილი. სივრცისა და მატერიალური ობიექტების საკრალურობის კონსტრუქცია (შეიხ ისა–

ეფენდის საფლავის მაგალითზე). 

ნაშრომი ეხება სივრცისა და მატერიალური ობიექტების საკრალურობის კონსტრუქციას შეიხ-

ეფენდის საფლავის მაგალითზე. 

 

9. ქ. ხუციშცილი. რელიგიისა და პოლიტიკის მიმართება (თანამედროვე საქართველოში მიმდინარე 

პროცესების მაგალითზე. 

ნაშრომი ეხება რელიგიისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართების პრობლემას, კერძოდ, 

საქართველოში 2013 წელს წელს განვითარებული მოვლენების ფონზე. 

 

10. რ. გუჯეჯიანი. ქართველთა ეთნიკური იდენტობისა და რელიგიის ურთიერთმიმართების 

საკითხები (წარსული და თანამედროვეობა) 

ნაშრომში წარმოდგენილია ქართველთა ეთნიკურ ერთობად ფორმირების ეტაპები და 

ეთნიკური იდენტობის ურთიერთმიმართება რელიგიურ სისტემებთან. გამოკვეთილია 

ქრისტიანობის, როგორც ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ცნობიერების განმაპირობებელი ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მარკერის,როლი და ფუნქცია. ხაზგასმულია მოქალაქეობრივი იდენტობის არსებობის 

ფაქტები ქართველთა ეთნიკური ისტორიის სხვადასხვა ეტაპიდან. საუბარია თანამედროვე 

პრობლემატიკაზეც. 

 

11.  რ. გუჯეჯიანი, „კვირია“ ტრადიციულ ქართულ კულტურაში, - კრ. ვერა ბარდაველიძე - 110, 
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, „უნივერსალი“, თბ., 2013. გვ., 66-

85. რაზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

  ნაშრომში გამოთქმულია კრიტიკული დამოკიდებულება ქართულ ისტორიულ-

ეთნოგრაფიულ ლიტერატურაში    დამკვიდრებული აზრის - „კვირიას“ როგორც ღვთაების - 

არსებობის მიმართ. არ არის გაზიარებული „კვირიას“ მიჩნევა გადმონაშთად. გაზიარებულია ა. 

ლეკიაშვილის მოსაზრებები. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციულ ყოფაში არსებულ 

რწმენა-წარმოდგენათა „კვირასთან“ დაკავშირებული პლასტები მიჩნეულია ქრისტიანული რწმენის 

გახალხურების, ანუ პაგანიზაციის შედეგად, რის ნათელ მაგალითადაც გამოკვეთილია „კვირიას“, 

როგორც მაცხოვრის სიმბოლური ხატების არსებობა მთიელთა ყოფაში. გამოკვეთილია  სავნეთის 

ტრადიციულ ყოფაში არსებული საგალობელი „კვირია“-ს სულიერი და სოციალური ბუნება და 

როლი. წარმოდგენილია საგალობელ „კვირიას“ პარალელური მასალა საქართველოს სხვა ისტოიულ-

ეთნოგრაფიული მხარეებიდანაც. 

 

12. რ. გუჯეჯიანი. ქართული ხალხური დღესასწაულები  თურქეთის ტერიტორიის ეთნიკურ 

ქართველებს შორის (ძველით ახალი წელი),  

ნაშრომში აღწერილია თურქეთელ ქართველთა შორის დადასტურებული ძველით ახალი 

წლის აღნიშვნის ტრადიცია. გამოვლენილია ისტორიული ტაო-კლარჯეთის სხვადასხვა მხარის 

ლოკალური ვარიაცები საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით და ეს მასალა შედარებულია 

საქართველოს სხვა მხარეების ტრადიციებთან. გამოთქმულია გარკვეული დაკვირვებები და 

მოსაზრებები. 
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დ) სტატიები 

 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

ჟურნა-

ლის/კრებუ-

ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Роланд Топчишвили 

 

Топчишвили 

Р. А. Какую 

территорию 

охватывает 

Кавказ? 

Этнографическое 

Обозрение №5 

 

Москва стр. 61-66. 

 

Aანოტაციები 

ცარიზმისა და საბჭოთა პერიოდებში კავკასიის სამხრეთ საზღვრად რუსეთის იმპერიისა და 

საბჭოთა კავშირის სამხრეთ საზღვარს მიიჩნევდნენ თურქეთსა და ირანთან. საბჭოთა და 

ცარიზმის დროინდელი სამხრეთი საზღვარი განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. ნაშრომში 

ხაზი ესმის იმას, რომ არ შეიძლება გეოგრაფიული ერთეულის საზღვარი პოლიტიკური 

საზღვრით იყოს განპირობებული და რომ კავკასიიის ბუნებრივ-გეოგრაფიული საზღვარი 

სინამდვილეში მოიცავს პოლიტიკური საზღვრის სამხრეთით არსებულ ტერიტორიას, 

კერძოდ, ტაო-კლარჯეთი სამხრეთ კავკასიის განუყოფელი ნაწილია. 

 

 

 

 

 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, პროფ. როლანდ თოფჩიშვილი 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე  

 

 

1.3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:   

პროფ. ზაზა სხირტლაძე,  

ასოც. პროფესორი ირინა კოშორიძე; 

ასოც. პროფესორი ნათელა ჯაბუა;  

ასოც. პროფესორი ნინო სილაგაძე;  

ასოც. პროფესორი მაია ციციშვილი;  

ასოც. პროფესორი ირინე მირიჯანაშვილი;  

ასისტენტ პროფესორი ანა შანშიაშვილი.  

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 
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# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

 

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2014-2016 ქართული ციხე-სიმაგრეები 

ტაო-კლარჯეთში 

რუსთაველი სახ. 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ნინო სილაგაძე, 

მონაწილე 

2010–2013 „კავკასიია და ბიზანტია შუა 

საუკუნების განმავლობაში – 

ინოვაციური კურიკულუმის 

შექმნა“ 

ცენტრალური 

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

ზაზა სხირტლაძე, 

მონაწილე 

„კავკასიია და ბიზანტია შუა საუკუნების განმავლობაში – ინოვაციური კურიკულუმის 

შექმნა“ – საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში,  სამხრეთი კავკასიის სამი ქვეყნის, აგრეთვე 

ევროპის სხვადასხვა სასწავლო–სამეცნიერო დაწესებულების წარმომადგენლების 

მონაწილეობით, მიმდინარეობდა მუშაობა მრავალმნაწილიანი, ინოვაციური კურიკულუმის 

შესაქმნელად ევროპის უმაღლესი სასწავლებლებისთვის; კურიკულუმი, სხვა დარგთა 

გვერდით, გააერთიანებს შუა საუკუნეების კავკასიის ხელოვნებასაც. 
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2013 

სექტემბერი- 

ნოემბერი 

 

არამატერიალური 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

მარეგულირებელი 

სამართლებრივი 

მექანიზმების შემუშავება  

 

არამატერიალური 

კულტურული 

მემკვიდროების 

სფეროში 

საერთაშორისო 

გამოცდილების 

ანალიზი. 

საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული 

სააგენტო 

ანა შანშიაშვილი 

 „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი 

სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება“  

 

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ. მის ფარგლებში ჩატარდა: ქვეყანაში არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის კონტექსტის მიმოხილვა, მათ შორის: კულტურული,სოციალური და 

ეკონომიკური მაჩვენებლები, თვითმმართველობის, ტურიზმის, გარემოსდაცვითი, სოფლის 

მეურნეობის და მემკვიდრეობის პოლიტიკა და რეგულაციები; სხვადასხვა საერთაშორისო 

დოკუმენტების, კერძოდ აკმ-ს დაცვის იუნესკოს კონვენციისა და მისი სამოქმედო 

სახელმძღვანელოს უახლესი ვერსიის შესწავლა-ანალიზი; აკმ-ს საკანონმდებლო 

რეგულირების მხრივ სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა და ანალიზი; აკმ-ს დაცვის 

შესახებ კონვენციით განსაზღვრული დარგების და დამცავი მექანიზმების ტიპოლოგიის 

მიხედვით, რეგულირების საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი.  

კვლევაზე დაყრდნობით შემუსავდა აკმ-ს დაცვის ადმინისტრაციული სისტემა - 

პასუხისმგებელი უწყებები და ორგანიზაციები: მართვის, დაგეგმვის, პროგრამების 

შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის მექანიზმების, პროფესიული 

რესურსების და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, დაფინანსების მექანიზმების და ფინანსურ 

ურთიერთობათა მექანიზმების და უფლება მოვალეობების გამიჯვნა-განსაზღვრა; ფიზიკური 

და იურიდიული პირების უფლება-მოვალეობებანი; აკმ-ს იდენტიფიკაციის კრიტერიუმები; 

აკმ-ს აღრიცხვის სისტემა, სააღრიცხვო დოკუმენტაცია, კლასიფიკაცია, სტატუსის მინიჭება 

და მოხსნა; აკმ-ს სახეობების მიხედვით ელემენტების დაცვისა და გამოყენების ძირითადი 

პრინციპები და შესაბამისი რეჟიმები; აკმ-ს დამცავი ზონები და შესაბამისი რეჟიმები, აკმ-ს 

პრევენციული დაცვის ღონისძიებები, საფრთხეში მყოფი აკმ და მისი რევიტალიზაციის 
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ღონისძიებები და ა.შ.  
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2010-2013წწ. ”ქართული მხატვრობა - 

განვითარების ისტორია”   

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი 

(B-02-10) 

 

მაია 

ციციშვილი 

„ქართული მხატვრობა - განვითარების ისტორია (XVIII-XX სს)“.  

სამეცნიერო პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ქართული დაზგური მხატვრობის 

კვლევა,  XVIII – XX საუკუნეებში მისი განვითარების გზის  ჩვენება , მაქსიმალურად 

სრულად შესწავლა, ყველაზე დამახასიათებელი  და თვითმყოფადი მახასიათებლების 

გამოვლენა, სხვადასხვა დარგის, მნიშვნელოვანი ტენდენციების, მიმართულებების 

წარმოჩენა, გამორჩეულ ქართველ მხატვართა შემოქმედებისა და ზოგიერთი 

მნიშვნელოვანი  ნაწარმოების მხატვრულ-სტილისტური ანალიზი, აქამდე უცნობი მასალის 

გამომზეურება. პროექტის საბოლოო მიზანი იყო  წიგნისა და ალბომის (ელექტრონული 

ვერსია) მომზადება და გამოცემა. 

პროექტზე მუშაობა წარიმართა პროექტით გათვალისწინებული გეგმის მიხედვით. 

წიგნისა და ალბომის თვითოეული თავისთვის მოძიებულ იქნა მასალა საქართველოს 

მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში. განხორციელდა მივლინებები საქართველოს 

რეგიონალურ მუზეუმებში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, თელავი). პროექტით 

გათვალისწინებული მუზეუმების გარდა საფონდო სამუშაოები და ფოტოფიქსაცია 

ჩატარდა ამბროლაურისა და ონის მუზეუმებში, სადაც აღმოჩნდა სრულიად უცნობი 

უაღრესად საინტერესო გრაფიკული და ფერწერული ნაწარმოებები. მოხდა ამბროლაურის 

მუზეუმში დაცული ნაწარმოებების იდენტიფიკაცია და ფოტოფიქსაცია. აღსანიშნავია, რომ 

ამბროლაურის მუზეუმის მასალა პირველად  გამოქვეყნდა პუბლიკაციის ფარგლებში. 

სხვა მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებშიც თავდაპირველად განხორციელდა მასალის 

ფოტოფიქსაცია. მოხდა გადაღებული და დახარისხებული ნაწარმოებების იდენტიფიკაცია, 

კვლევა, ხშირ შემთხვევაში საჭირო იყო ავტორთა დადგენა, ასევე ნაწარმოებების შექმნის 

პერიოდის დადგენა ან დაზუსტება, მაგალითად ქართული პორტრეტული მხატვრობის 

შემთხვევაში საჭირო გახდა  პორტრეტებზე გამოსახული ზოგიერთი პიროვნების ვინაობის 

გარკვევა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

აღმოჩენა,  მაგალითად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში აღმოჩენილი იქნა გიგო 

გაბაშვილის უცნობი მხატვრობა. 

პროექტის ხვდასხვა ეტაპებზე მიმდინარეობდა ბიბლიოთეკებსა და არქივებში 

არსებული ინფორმაციის, XIX-XX საუკუნეების პერიოდიკის,  ქართული მხატვრობისა და 

სხვდასხვა მხატვართა ბიბლიოგრაფიის შესწავლა და ანალიზი. საჭირო გახდა მრავალი 

ცნობილი, ნაკლებად ცნობილი ან უცნობი ქართველი და საქართველოში მოღვაწე უცხოელი 

მხატვრის შესახებ მონაცემების მოძიება, დაზუსტება, გადამოწმება.   
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

 წიგნი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილში წარმოდგენილი ვრცელი 

გამოკვლევა, სადაც განხილული ქართული მხატვრობის სხვადასხვა პერიოდი.  წიგნი და 

ალბომი (ელექტრონული ვერსია) მთლიანობაში მოიცავს 8 თავს: 1. ქართული პორტრეტული 

მხატვრობა XVIII საუკუნის IIნახევრიდან XIX საუკუნის 80-იან წლებამდე 2. ახალი ქართული 

მხატვრობის უფროსი თაობის წარმომადგენლები 3.  უცხოელი მხატვრები და საქართველო 4. 

რეალიზმიდან მოდერნიზმამდე 5. ქართული მოდერნიზმი 6. სოციალისტური რეალიზმი 

ქართულ მხატვრობაში 7. ქართული მხატვრობა II მსოფლიო ომის შემდეგ 8. 1960-1970-იანი 

წლები.  ნაშრომი წარმოადგენს აღნიშნული პერიოდის ქართული მხატვრობის ხელახალი 

გააზრების მცდელობას. პარალელური მასალის გამოყენებით გამოვლენილ იქნა შესაბამისი 

ეპოქებისთვის დამახასიათებელი მხატვრულ-სტილისტური თავისებურებები, მოხდა 

საქართველოში სხვადასხვა პერიოდში არსებული კულტურული გარემოს 

გაანალიზება.  ქართული მხატვრობის  კვლევა მიმდინარეობდა კომპარატიული მეთოდის 

გამოყენებით. ქართული მხატვრობის სხვადასხვა პერიოდი შედარებული იქნა 

ზოგიერთი სხვა  ქვეყნის თანადროულ მხატვრობასთან. ძირითად ტექსტში ასევე განხილულ 

იქნა სხვადასხვა ეპოქაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენები, მხატვრული 

ცხოვრება, აქტუალური გამოფენები და სხვ.. 

ძირითად თავებთან ერთად წიგნში შესულია 184 მხატვრის ბიოგრაფია, რომელსაც  თან 

ერთვის თვითოეული მხატვრის ბიბლიოგრაფია. ელექტრონულ ვერსიაში შესული 944 

სურათისთვის დაზუსტდა მონაცემები, დაიწერა სრული აონტაციები და ითარგმნა 

ინგლისურ ენაზე.   პროექტის ბოლო ეტაპზე წიგნი და ალბომი მომზადდა გამოსაცემად, 

განხორციელდა გადაღებული მასალის დამუშავება ბეჭდვისა და ტირაჟირებისთვის. 

 

ზაზა 

სხირტლაძე 

წმ. შიო მღვიმელის ცხოვრების ძველი 

ნუსხა 

თბილისი, 181 გვ. 
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ირინე 

კოშორიძე 

დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება-

დარგები, სტილები, ეპოქები 

თბილისი. უნივერსალი. 261 გვ.  

ირინე კოშორიძე: დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება-არგები, სტილები, ეპოქები. 

 

ნაშრომში განხილულია დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ძირითადი ცნებები, მათი 

მთავარი დამახასიათებელი სტილური ნიშნები, მსგავსება და განსხვავება სახვითი 

ხელოვნების სხვა დარგებთან.  მოცემულია დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

ცალკეული დარგების-კერამიკის, მინის, ლითონის მხატვრული განვითარების მთავარი 

მახასიათებლები და სტილური ნიშნები. 

ნაშრომში პირველადაა ჩართული ქართული დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მასალა, ასევე საქართველოს მუზეუმებში დაცული ამ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისა და 

ქვეყნების ნიმუშები.მონოგრაფიას ერთვის 200-მდე (შავ-თეთრი) ილუსტრაცია და 

სპეციალური ლიტერატურის ჩამონათვალი, რომელიც დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ხელოვნების ცალკეულ დარგებს ეხება.   წიგნი განკუთვნილია როგორც უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ასევე ხელოვნების ამ დარგით დაინტერესებულ ყველა 

მკითხველისთვის.  

 

 

მაია 

ციციშვილი 

”ქართული მხატვრობა - განვითარების 

ისტორია”   

თბილისი, ”ფავორიტი 

პრინტი”, 352გვ. 

ნანა 

მაჭარაშვილი, 

მაია 

მაჭარაშვილი, 

ნინო 

სილაგაძე, 

ნათელა 

ტესტების კრებული (სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება) მე-7 კლასი 

თბილისი,გამომცემლობა 

მერიდიანი,  40 გვ. 

ზაზა სხირტლაძე:  წმ. შიო მღვიმელის ცხოვრების ძველი ნუსხა – ქვეყნდება წმ. შიო 

მღვიმელის ცხოვრების ნუსხა (საქართველოს ეროვნული არქივი, N307),რომლის ნაწილი XIII 

საუკუნეში უნდა იყოს გადაწერიული. ნუსხას ახლავს მინიატიურა წმ. შიოს და ევაგრეს 

გამოსახულებით. 
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ჯაბუა  

 

ნანა 

მაჭარაშვილი, 

მაია 

მაჭარაშვილი, 

ნინო 

სილაგაძე, 

ნათელა 

ჯაბუა  

 

ტესტების კრებული (სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება) მე-8 კლასი 

თბილისი,გამომცემლობა 

მერიდიანი,  40 გვ. 

ნანა 

მაჭარაშვილი, 

მაია 

მაჭარაშვილი, 

ნინო 

სილაგაძე, 

ნათელა 

ჯაბუა  

 

ტესტების კრებული (სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება) მე-9 კლასი 

თბილისი,გამომცემლობა 

მერიდიანი,  40 გვ. 

ნანა 

მაჭარაშვილი, 

მაია 

მაჭარაშვილი, 

ნინო 

სილაგაძე, 

ნათელა 

ჯაბუა  

 

ტესტების კრებული (სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება) მე-7 კლასი 

თბილისი,გამომცემლობა 

მერიდიანი,  40 გვ. 

ნანა 

მაჭარაშვილი, 

მაია 

მაჭარაშვილი, 

ტესტების კრებული (სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება) მე-8 კლასი 

თბილისი,გამომცემლობა 

მერიდიანი,  40 გვ. 
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ნინო 

სილაგაძე, 

ნათელა 

ჯაბუა  

 

 

დ) სტატიები 

 

 

ზაზა 

სხირტლაძე 

სვეტიცხოვლის ტაძრის 

რელიეფი 

 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მაცნე, 

ისტორიის 

არქეოლოგიის, 

ეთნოგრაფიისა და 

ხელოვნების 

ისტორიის სერია, N1  

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ერონული 

აკადემიის გამომცემლობა 

გვ. 114–130 

1. სვეტიცხოვლის ტაძრის რელიეფი – განხილულია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის 

ინტერიერში არსებული, დღემდე უცნობი რელიეფი, რომელზეც წარმოდგენილია 

მღვდელმთავარი მაცხოვრის წინაშე. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ რელიეფზე 

წარმოდგენილი უნდა იყოს კათოლიკოსი მელქისედეკ  I – სვეტიცხოვლის ტაძრის ქტიტორი. 

 

ზაზა 

სხირტლაძე 

წმ. დავით გარეჯელის 

ქვაბი მთაწმინდაზე 

 

საისტორიო 

კრებული, 

N3 

თბილისი, გამომცემლობა 

„მხედარი“ 

გვ. 154–175 

წმ. დავით გარეჯელის ქვაბი მთაწმინდაზე - ქვეყნდება 2002 წელს, მთაწმინდაზე წმ. დავით 

გარეჯელის თავდაპირველი სამყოფელის გახსნის შედეგები.   მოცემულია ქვაბის განახლება–

გადაკეთების ძირითადი ეტაპები. 
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ირინე 

კოშორიძე 

ახალი მხატვრული  

ტენდენცია და 

პორტრეტის პრობლემა 

XIX საუკუნის 

მინიატიურულ  

ხელოვნებაში 

მოამბე-ეროვნული 

მუზეუმის 

სამეცნირეო ჟურნალი 

თბილისი . საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი. 

ანა 

შანშიაშვილი 

სვეტიცხოვლის 

სიმბოლური სახე 

ტყობა-ერდის ეკლესიის 

ფასადის  

მორთულობაში 

(ჩრდილო კავკასია) (თ. 

ხუნდაძესთან ერთად) 

„საქართველოს 

სიძველენი“ 

თბილისი, #15,   გვ. 156-

166 

მოკლე ანოტაცია 

სვეტიცხოვლის სიმბოლური სახე ტყობა-ერდის ეკლესიის ფასადის მორთულობაში (ჩრდილო 

კავკასია) (თ. ხუნდაძესთან ერთად) 

შუა საუკუნეებში საქართველოს ჩრდილოეთ კავკასიასთან მჭიდრო კავშირსა და ამ მხარეში 

საქართველოს ეკლესიის მისიონერულ მოღვაწეობას  ისტორიული წყაროების გარდა, 

ქრისტიანული ტაძრების არსებობაც ადასტურებს. მათ შორის გამორჩეული ადგილი 

უჭირავს ტყობა-ერდის ტაძარს ისტორიულ დურძუკეთში, (დღვანდელი ინგუშეთი), 

რომელიც უხვად არის მორთული ფიგურული თუ ორნამენტული რელიეფებით და 

ქართული ასომთავრული წარწერებით.  

ტაძრის დეკორში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორი საქტიტორო რელიეფი, რომლებიც 

სხვადასხვა პერიოდს მიეკუთვნება. Pნაშრომი შეეხება მეორე სამშენებლო ფენის – XI 

საუკუნეში დასავლეთ ფასადზე მოთავსებული საქტიტორო რელიეფს, რომლის 

მნიშვნელობაც სცილდება საქტიტორო თემის ფარგლებს და ქრისტიანული 

სახისმტყველებისა და ისტორიული რეალიების უფრო სიღრმისეულ შრეებს წარმოგვიდგენს. 

კერძოდ, სტატიაში განხილულია აღნიშნული კომპოზიციის რამედენიმე ისეთ ასპექტი, 

როგორიცაა: 

-  ორანემნტული სახეები და მათი წარმომავლობა; 

-  კომპოზიციის ორიგინალური  გადაწყვეტა; 

-  ისტორიული კონტექსტი, რომელიც ასომთავრული წარწერებში მოხსენიებულ 

ისტორიულ პირებს უკავშირდება.  

სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი ტყობა-ერდის ფასადის მორთულობაში სვეტიცხოვლის 

სიმბოლური გამოსახულების არსებობის შესახებ, რის არგუმენტადაც ტაძრის მეორედ 

გამშვენებაში მელკისედეკ კათალიკოსის აქტიური მონაწილეობა და არსუკიძის მარჯვენის 

ანალოგიური გამოსახულებაა მოხმობილი. 
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2) უცხოეთში 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მაია ციციშვილი „Georgian 

Modernist 

Painting  1910-

1930“ 

"Un impero verso 

Oriente : tendenze 

orientaliste e arte 

russa fra Otto e 

Novecento" 

Universita di 

Napoli" 

L'Orientale",  

გვ. 25-40. 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

ელენე კოშორიძე თანაავტორი 

(გრ. ბერაძე. მ დგებუაძე) 

აღმოსავლეთმცოდნებეების  

სამეცნიერო სესია 

„ყაჯართა პერიოდის 

ირანული ყალამქარები 

საქართველოს ეროვნულ 

მუზეუმში. თბილისი. 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი. 20-21 დეკემბერი 

2013 
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 ელენე კოშორიძე ხელოვნების ისტორიისა და 

თეორიის ინსტიტუტი. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ახალი მხატვრული სახეები 
და იდენტურობის ძიების 
გზები ილხანთა 
ხელოვნებაში-ირანული 
კერამიკის ერთ ჯგუფი. 
თბილისი 

ხელოვნების ისტორიისა და 

თეორიის ინსტიტუტი. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 20 ნოემბერი 

2013 

 ნათელა ჯაბუა სამეცნიერო კონფერენცია - 

მხატვრული ფორმა: ეპოქები 

და  ტენდენციები, თსუ 

მე-19-მე-20 საუკუნეების 

საქართველოს 

ხუროთმოძღვრების 

ტენდენციები და მათი 

ისტორიულ-კულტურული 

ასპექტები, 15-16 ნოემბერი 

 ნინო სილაგაძე  

სამეცნიერო კოფერენცია 

„მხატვრული ფორმა: 

ეპოქები და 

ტენდენციები“, 

მხატვრული ფორმა ქვემო 

ქართლის საფასადო 

ქანდაკებაში: რელიეფი 

თეთრიწყაროდან 

 

ივ. ჯავახიშვილი სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის ხელოვნების 

ისტორიისა და თეორიის 

ინსტიტუტი, 15-16. 11. 2013, 

თბილისი 
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2) უცხოეთში 

ზაზა სხირტლაძე: 

15–16 

მაისი, 

2013 წ. 

პოსტ–ბიზანტიური 

ხელოვნება: ქრისტიანული 

მართლმადიდებლური 

ხელოვნება არაბიზანტიურ 

სამყაროში 

ურთიერთობათა 

უწყვეტი გზით: 

პატრონაჟის 

თავისეურებები 

XVI საუკუნის 

ქართულ 

ხელოვნებაში 

ზაზა სხირტლაძე ცენტრალუ

რი ევროპის 

უნივერსიტ

ეტი, 

ბუდაპეშტი 

1-6 

სექტემბ

ერი 

2013 

სპარსულენოვან 

საზოგადოებათა კვლევის 

მეექვსე საერთაშორისო 

ბიენალე-ნიუ-იორკი, 

სარაევო 

ორი სპარსული 

ქსოვილის 

რაობისათვის 

ქართული 

სამეფო 

მემორიალური 

კოლექციიდან“ 

ირინე კოშორიძე სარაევო. 

ბოსნია-

ჰერცეგოვინ

ა 

2013. 7-

10. 11.  

საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინური 

კონფერენცია "ფიროსმანი 

და ქართული კულტურა” 

XVIII-XIX 

საუკუნეების 

ქართული 

პორტრეტული 

მხატვრობის 

ზოგიერთი 

თავისებურების 

შესახებ 

 

მაია ციციშვილი 1. გ.ჩუბინა

შვილის 

სახელობის 

ქართული 

ხელოვნების 

ისტორიისა 

და ძეგლთა 

დაცვის 

კვლევის 

ეროვნული 

ცენტრი 

XVIII-XIX საუკუნეების ქართული პორტრეტული მხატვრობის ზოგიერთი თავისებურების 

შესახებ 

 

ახალი ქართული დაზგური მხატვრობის ევროპასთან შედარებით გვიან ჩამოყალიბება 

მრავალმა ფაქტორმა განაპირობა. ფეოდალურმა წეს-წყობილებამ მართლმადიდებლურ-

ქრისტიანული ხელოვნების ძლიერი ტრადიციით, პოლიტიკურმა ვითარებამ, იმპერიული 
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რუსეთის სრული გავლენისQქვეშ მოქცევამ და ქართული სამეფო კარის რუსეთში 

გადასახლებამ გამოიწვია ის, რომ ახალი ქართული დაზგური მხატვრობა მხოლოდ XVIII ს-ის 

მეორე ნახევარში ერთადერთი ჟანრით – პორტრეტით დაიწყო. 

ქართულ პარადულ პორტრეტში, უპირველეს ყოვლისა, გაზიარებულია. რუსეთში 

დამკვიდრებული ზოგადად ევროპული პარადული პორტრეტული მხატვრობის სტილი, მისი 

განსხვავებული სკოლების თავისებურებები თუ მიმდინარეობები, რის გამოც ქართულ 

პარადულ პორტრეტთა მთლიანი სახე საკმაოდ არაერთგვაროვანია. ქართული პორტრეტი, 

ფაქტობრივად, დაიწყო მიბაძვით და თან ტრადიციულ მხატვრულ ხედვასა და საკუთარ 

გემოვნებასთან მისადაგებით. შემდეგ უკვე თანდათანობით “ტფილისურ პორტრეტამდე” 

ხდება ადგილობრივის, ტრადიციულის უფრო ნათლად წარმოჩენა.  

XIX ს-ის “ტფილისური პორტრეტი” არაფერს ჰგავს, საკმაოდ თვითმყოფადია, მაგრამ აღძრავს 

ასოციაციებს აღმოსავლეთ ევროპის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების პორტრეტულ 

მხატვრობასთან, რომელნიც ხელოვნების განვითარების მხრივ ჩამორჩება დასავლეთ ევროპის 

მოწინავე კულტურას, თუმცა მათზე არანაკლებ საინტერესოა. 

“ტფილისური პორტრეტული სკოლის” მთავარი განმასხვავებელი ნიშანია გამოსახულთა 

თავისებური წარდგენა, უტყვი, რამდენადმე გაყინული, შეჩერებული პოზები, ზოგიერთ 

ნიმუშში საკუთარ თავში ჩახურული, ჩაკეტილი ემოცია, უმეტესად სევდა, ხშირად ერთგვარი 

ინდეფერნტულობა. ეს ადგილობრივ, ტრადიციულ ხატწერას მოგვაგონებს, თუმცა შესაძლოა 

პარსუნის, სარმატული, უკრაინული პორტრეტის გავლენა. ხატების მსგავსად, აქაც არ 

მყარდება უშუალო, კონკრეტული კავშირი მაყურებელთან, მაგრამ განმასხვავებელია 

სრულიად ახლებური განწყობილება. თითქოს შუა საუკუნეების სულიერება რომანტიკულმა 

სევდამ შეცვალა.   

საგულისხმოა, რომ რუსეთში შესრულებული ევროპული ყაიდის პარადული პორტრეტის 

შემდეგ, საქართველოში იქმნება ნაკლებად პროფესიული, თუმცა მხატვრული თვალსაზრისით 

მეტად დახვეწილი ნაწარმოებები, როდესაც ქართული ხელოვნების კერამ ისევ თბილისში 

გადმოინაცვლა, ძველი ტრადიციული ხატი და დროისმიერი განწყობა, ცხადია, უფრო 

ბუნებრივი აღმოჩნდა ქართველ ხელოვანთათვის.  

საქართველოში შემორჩენილია მინიატურული პორტრეტების შთამბეჭდავი კოლექცია. ისინი, 

სავარაუდოდ, XVIII ს-ის ბოლოდან, დაზგური პორტრეტების პარალელურად, მათი 

თვისებების გამეორებით სრულდებოდა. 

 

15-16.06. 

2013 

 

წწმმიინნდდაა  ეექქვვთთიიმმეე  

თთააყყააიიშშვვიილლიისსაადდმმიი  

ექვთიმე 

თაყაიშვილ

ი - ძველი 

ქართული 

ნინო სილაგაძე გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
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მმიიძძღღვვნნიილლიი  

სსააეერრთთააშშოორრიისსოო  

კკოონნფფეერრეენნცციიაა 

„„სსააქქაარრთთვვეელლოო   

დდაა   გგაარრეე   

სსაამმყყაარროო““ 

 

ხელოვნები

ს მოამბე 

 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

 

 

 

 

 

თარიღი: 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

საქართველოს ისტორიის  სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:   პროფ. მარიამ ჩხარტიშვილი  

 

      1.3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: სრული 

პროფესორები: მარიამ ჩხარტიშვილი, ჯაბა სამუშია, თედო დუნდუა; ასოცირებული 

პროფესორები: დიმიტრი შველიძე, მიხეილ ბახტაძე, ქეთევან ნადირაძე, გიორგი 

ოთხმეზური, ბონდო კუპატაძე; ასისტენტ-პროფესორები: აპოლონ თაბუაშვილი, ლერი 

თავაძე, ალექსანდრე ბოშიშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე  

 

 

საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ქართული 

ნუმიზმატიკის 

ინგლისურ-ქართული 

ონლაინ კატალოგი 

სსიპ -  შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სანეცნიერო ფონდი; 

გამოყენებითი 

კვლევებისათვის 

სახელმწიფო 

სამეცნიერიერო 

თ.დუნდუა ლ.თავაძე, 

ა.ბოშიშვილი, 

ა.თაბუაშვილი 
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გრანტი № 30/23 

 

რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში გ. დუნდუასთან 

თანაავტორობით შესრულდა პირველი ქართულ-ინგლისური ონლაინ კატალოგი, რომელშიც 

წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია ელინისტური ხანის ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების 

შესახებ. აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს მოხდეს მთელი ქართული ნუმიზმატიკური 

მასალის შესწავლას და მისი ელექტრონული ვერსიის ინტერნეტ სივრცეში განთავსება, რაც 

საშუალებას მისცემს, როგორც უცხოელ, ასევე ქართველ მკითხველს უშუალოდ გაეცნონ და 

წარმოდგენა იქონიონ ყველა იმ ძირითადი ძგლების შესახებ, რომელიც საქართველოში შეიქმნა. 

სწორედ ამ ელექტრონული კატალოგის პირველი ნაწილის დასრულებული ვერსია არის 

შემოთავაზებული ზემოხსენებულ ელექტრონულ გვერდზე. 

 

2 

„ქალაქ ცხინვალისა 

და მისი მიმდებარე 

სოფლების აღწერის 

დავთრები” 

სსიპ -  შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სანეცნიერო ფონდი; 

ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის 

პრეზიდენტის 

სამეცნიერო გრანტი № 

12/36 

ა.თაბუაშვილი  ა.თაბუაშვილი 

 

პროექტი მოიცავს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული XVIII საუკუნის II ნახევრის სამი 

ისტორიული საბუთის (დ-1606, Hდ-1611, Hდ-9324) პუბლიკაციას, შესავალის, სათანადო 

გამოკვლევის, კომენტარებისა და ფაქსიმილეების დართვით ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

სამივე ისტორიული საბუთი წარმოადგენს შიდა ქართლის სამოცზე მეტი დასახლებული 

პუნქტის, მათ შორის, ქალაქ ცხინვალისა და მისი მიმდებარე სოფლების, მოსახლეობის აღწერის 

დავთრებს. დავთრები მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის გვიანფეოდალური ხანის შიდა 

ქართლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული, ეთნიკური ისტორიის, 

ონომასტიკისა თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. 
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პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 თ.Dდუნდუა Georgia within the 

European Integration. 

Part 3. Byzantines and 

the Georgians 

Meridiani Pubishers, 

Tbilisi 2013  

(Pp. 122. A 5) 

 

ნაშრომი აერთიანებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ისტორიის რამდენიმე მონაკვეთს, 

მათ შორის საქართველოსა და ელინისტური სამყაროს ურთიერთობას, საქართველოსა და 

რომაული სამყაროს უთიერთობასა და საქართველოსა ბიზანტიის იმპერიის ურთიერთობას და 

სხვ. დასავლური სამყაროს ყველა ამ პოლიტიკური გაერთიანებებთან ურთიერთობის განხილვის 

ფონზე წარმოდგენილია  საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ისტორიის კონკრეტული 

ასპექტები. ნაშრომში გაერთიანებულია, როგორც ძველი სამეცნიერო პუბლიკაციები, ასევე ახალი 

სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც გარკვეულ წარმოდგენას იძლევიან როგორც ქართული 

პოლიტიკური ერთეულების გარე სამყაროსთან ურთიერთობის ისტორიაზე, ასევე საქართელოს 

ევროინტეგრაციის ადრეულ ფორმებზეც. 

 

2. თ.Dდუნდუა, 

ა.თაბუაშვილი, 

გ.ჟუჟუნაშვილი 

კონსტიტუციური 

ცვლილებები 

„ოსმალოს 

საქართველოში“  

(ბატონყმობის და 

წოდებრიობის 

გაუქმება სამხრეთ და 

სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოში XVI-

XIX საუკუნეებში). 

(თანაავტორები: ა. 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, 2013  

(56 გვ. A 5) 
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თაბუაშვილი და გ. 

ჟუჟუნაშვილი) 

 

წიგნში განხილულია საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთში ოსმალეთის ბატონობის 

დამყარებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური და სოციალური პროცესები, რამაც 

საქართველოში პირველად, მის ერთ-ერთ რეგინში, მესხეთში, ბატონყმობის პროცესის გაქრობა 

და სრული გადაგვარება გამოიწვია. 

 

 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლ.თავაძე სახელმძღვანელო 

ისტორიაში მეცხრე 

კლასი 

კლიო  

 

 

გ) კრებულები,  

 

დ) სტატიები 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. ნ. ჯავახიშვილი ზურაბ ავალიშვილის 

ბიოგრაფიის 

ცნობილი და უცნობი 

საქართველოს მეცნიე-

რებათა აკადემიასთან 

არსებული საქართვე-

გვ. 379-397 
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ფურცლები ლოს ისტორიკოსთა 

ეროვნული კო-

მიტეტი, წელიწ-

დეული “ქართული 

დიპლომატია”, ტ. XVI 

გამომცემლობა  

“არტანუჯი”,  

თბილისი,  

 

 

გამოჩენილი მეცნიერი, იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე და დიპლომატი ზურაბ 

დავითის ძე ავალიშვილი (1875-1944) მიეკუთვნება XX საუკუნის პირველი ნახევრის დიდ 

ქართველ მამულიშვილთა რიცხვს. მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა დღემდე არ 

არის მონოგრაფიულად შესწავლილი. 

ამ სტატიაში, ზ. ავალიშვილის ბიოგრაფიის ძირითადი ფაქტების მოკლედ მიმოხილვისას სანკტ-

პეტერბურგის ცენტრალურ სახელმწიფო საისტორიო არქივში მოძიებული დოკუმენტებისა და 

სხვა სახის საისტორიო წყაროების ანალიზის საფუძველზე, დადგენილია მისი ცხოვრება-

მოღვაწეობის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომლებიც დღემდე ან ნაკლებად იყო 

ცნობილი, ანდა დაუდგენელი და შეუსწავლელი რჩებოდა. აქვე ყურადღება არის გამახ-

ვილებული ავალიშვილთა საგვარეულოს წარმომავლობისა და მისი გამოჩენილი წარმომადგენ-

ლების შესახებაც. 

 

 

2. ნ.ჯავახიშვილი დაღესტნური წარმო-

მავლობის ერთი 

ქართული გვარის 

შესახებ 

მასალების კრებული 

თსუ-სა და ა. ჩიქობა-

ვას სახელობის ენათ-

მეცნიერების ინსტი-

ტუტის მიერ 2013 წ. 

23-26 ოქტომბერს ორ-

განიზებული 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგ-

თსუ გამომცემლობა”, 

თბილისი,  

 (აკადემიკოს 

ავთანდილ  

არაბულთან 

თანაავტორობით) 

ქართულ (გვ. 16-18) 

და რუსულ (გვ. 325-

327) ენებზე  
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რესისა თემაზე: „მულ-

ტიკულტურალიზმი 

და ტოლერანტობა კა-

ვკასიაში 

 

სტატიაში შესწავლილია კახეთის სოფელ წინანდალში მცხოვრები ჩოთალიშვილთა მცირერიცხო-

ვანი გვარის წარმომავლობა. 

   ეს გვარი სათავეს იღებს ჩოთანელთა საგვარეულოდან, რომლის ყველაზე ძველი წარმომადგე-

ნელიც ქართულ საისტორიო წყაროებში მოიხსენიება სამი საუკუნის წინათ, კერძოდ, XVIII 

საუკუნის პირველ მეოთხედში, როგორც აღნიშნულ სოფელში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახის 

უფროსი. თვით გვარში შემონახული გადმოცემის თანახმად, ჩოთანელთა გვარს საფუძველი ჩაე-

ყარა დაღესტნელი ფეოდალის _ ალი-ბეგ ჩოფანის ძის უმცროსი ვაჟიდან, რომელიც გაქ-

რისტიანდა და სოფელ წინანდალში დამკვიდრდა. მისმა შთამომავლებმა, თავიანთი წინაპრების _ 

ჩოფანისა და ალი-ბეგის პატივსაცემად, გვარად აიღეს მათი სახელების გაერთიანებული ფორმა _ 

ჩოფან-ალი, რომელიც საბოლოოდ ჩამოყალიბდა, როგორც ჩოთან-ელი. 

  დასკვნაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული გვარი რეალურად არ არის დაკავშირებული ადგილის სა-

ხელთან და ასეთი ახსნის შესაძლებლობა ფორმალური მონაცემების რეინტერპრეტაციის 

საფუძველზე არის წარმოქმნილი. რეინტერპრეტაცია გულისხმობს იმას, რომ რაღაც ეტაპზე 

აღნიშნული ჩოფანალ-ი კარგავს ორშემადგენლიანი სახელის გაგებას (“ხსოვნას”) დაიწყება მისი 

მისადაგება ენის მოქმედ დერივაციულ მოდელთან (წარმომავლობის –ელ სუფიქსით). ასე 

მივიღებდით *ჩოფან-ელ- ვარიანტს, რომელიც ფ>თ მინაცვლეობის შედაგად გვაძლევს საბოლოო 

ჩოთან-ელ- ფორმას. ამგვარი ფონეტიკური ცვლილებისათვის შდრ.: ფებერვალი//თებერვალი, 

ფელგამი//თელგამი, ფელამუში//თელამუში. აღნიშნულის მსგავსი რეინტერპრეტაცია იშვიათი არ 

არის საკუთარ სახელებში.    

 

3 ნ.ჯავახიშვილი ლავრენტი ბერია 

რამდენიმე 

თანამედროვის თვა-

ლით 

ივ. ჯავახიშვილის ის-

ტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტი-

ტუტის ახალი და უახ-

ლესი ისტორიის გან-

ყოფილების სამე-

ცნიერო შრომათა კრე-

ბული “ახალი და უახ-

ლესი ისტორიის საკი-

თხები”, ტ. XII 

გამომცემლობა  

“უნივერსალი”,  

გვ. 371-393 
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თბილისი,  

 

     

XX საუკუნის ოცდაათიან წლებში (1931-1938 წწ.) საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რეს-

პუბლიკის კომპარტიას ხელმძღვანელობდა ლავრენტი ბერია (1899-1953), რომელიც 1938 წლიდან 

1953 წლის შუა ხანებამდე _ სსრ კავშირის ხელისუფლების ერთ-ერთ წამყვან ფიგურას 

წარმოადგენდა. ამის გამო, მის მიმართ ინტერესი ძალზე დიდია როგორც საქართველოში, ასევე 

მსოფლიოშიც. ამაზე მიუთითებს მასზე დაწერილი მრავალი ნაშრომი, რომელთა უმეტესობაც 

რუსულ ენაზეა. 

   მიუხედავად ზემოთქმულისა, ჩვენს ისტორიოგრაფიაში ჯერაც არ შექმნილა ნაშრომები, რომე-

ლშიც ამომწურავად და ობიექტურად იქნებოდა შეფასებული ხსენებული პიროვნების 

მოღვაწეობა, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს 

მომავალში მაინც მოხდება. 

   ამ სტატიაში მიმოხილულია, თუ როგორ აისახა ლ. ბერია თავისი ექვსი თანამედროვის 

(ეროვნებით ქართველთა) მოგონებაში. ამ მოგონებათა ავტორები არიან: შალვა მაღლაკელიძე 

(1894-1976), გრიგოლ რობაქიძე (1880-1962), სიმონ ყაუხჩიშვილი (1895-1981), ბარბარე (ბაბო) 

დადიანი (1903-1999), გერონტი ქიქოძე (1885-1960) და კანდიდ ჩარკვიანი (1904-1994). 

 

4. ნ.ჯავახიშვილი საქართველოს და 

ბალტიის ქვეყნების 

ერთა ლიგაში მიღების 

საკითხი (1920 წ.) 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

საქართველოს ის-

ტორიის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომათა 

კრებული „ზურაბ პა-

პასქირი–60”, მიძღვნი-

ლი პროფესორ ზურაბ 

პაპასქირის 60 წლის-

თავისადმი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამო-

მცემლობა, თბილისი,  

 

გვ. 480-485 

   სტატიაში შესწავლილია, თუ როგორ ცდილობდნენ საქართველოს და ბალტიის რეს-

პუ¬ბლიკების მთავრობები, რომ მათი ქვეყნები ერთა ლიგაში გაწევრიანებულიყვნენ და რა 

ობიექტურმა და სუბიექტურმა მიზეზებმა შეუშალა ამ პროცესს ხელი 1920 წელს. 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 მ.ჩხარტიშვილი “მოქცევაი 

ქართლისაი“ 

პეტრე იბერის 

შესახებ, 

ბროშურა თბილისი, 

გამომცემლობა 

„ნეკერი“,   

27 გვ. 

 

ცნობილი ქართველი ასკეტი პეტრე იბერი (წმ. პეტრე ქართველი, ცხოვრობდა დაახლ. V საუკუნის 

10-იან - 80-იან წლებში) მოღვაწეობდა პალესტინაში. იგი განეკუთვნებოდა ქართულ სამეფო 

ოჯახს (ხოსროიანთა / ხოსროვანთა დინასტიას) და იყო ტახტის მემკვიდრე. მაგრამ მან უარი თქვა, 

ემეფა.ამის გამო, ბუნებრივია, პეტრე არ მოიხსენიება შუა საუკუნეების ქართულ 

ისტორიოგრაფიულ თხზულებაში `მოქცევაი ქართლისაი~,რომელიც გვაწვდის ქართლის უზენაეს 

იერარქთა სიას ანტიკურობისა და შუა საუკუნეების ეპოქებისათვის. ამიტომაა, რომ პეტრეს 

ცხოვრების გზის რეპრეზენტაციისათვის მკვლევრები აღნიშნულ თხზულებას არ მოიხმობენ, 

როგორც წყაროს. წინამდებარე ნაშრომი საპირისპიროდ ამ პრაქტიკისა, აჩვენებს, რომ ამ 

შემთხვევაში ‘მოქცევაი ქართლისაი’ არის გასაღები წყარო. იგი შეიცავს მნიშვნელოვან ირიბ 

ინფორმაციას პეტრეზე. სწორედ ამ ცნობების მეშვეობით ხდება შესაძლებელი როგორც პეტრეს 

ბიოგრაფიის დეტალების, ასევე ხოსროვანების ოჯახის ისტორიის ახალი კუთხით გააზრება. 

 

2 მ.ჩხარტიშვილი როგორი უნდა 

იყოს სადოქტორო 

დისერტაცია?  

პროფ. 

დ.შველიძის 

პასუხად 

 

ი.ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები,VII 

თბილისი, 

გამოცემლობა 

მერიდიანი 

გვ. 434-482 
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სტატიაში საუბარია საზოგადოდ სადოქტორო დისერტაციის რაობაზე, მის კრიტერიუმებზე და 

აგრეთვე კრიტიკულად არის განხილული დ.შველიძის არაობიექტური რეცენზია 

ნ.სონღულაშვილის სადოქტორო დისერტაციაზე 

3 ქ.ქუთათელაძე კვირიკიანთა 

დინასტიის 

კახეთ–ჰერეთის 

შტო 

გლობალიზაცია 

და მეცნიერების 

აქტუალური 

პრობლემები 21–ე 

საუკუნეში, 

მეცნიერება და 

ცხოვრება, #1, (7) 

თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

„მწიგნობარი“, 

476–479 

  დინასტიური ქორწინების შედეგად  XI ს–ში კახეთ–ჰერეთში გამეფდა ტაშირ–ძორაგეტის  

სამეფოს მმარეთველი კვირიკიანთა სომხური საგვარეულოს წარმომადგენელი გაგიკი, რომელიც 

ასევე, კვირიკი III დიდის დისწულიც იყო და მის შემდეგ მეფე გახდა. ამ საგვარეულოს 

შთამომავლებმა  67 წელი იმეფეს კახეთ–ჰერეთში. ისინი ადგილობრივ სამეფო დინასტიას 

შეერწყნენ და გაქართველდნენ. მათ გამეფებას არ გამოუწვევია მოსახლეობის ეთნიკური  და 

კონფესიური სახის ცვლილება. 

 

4 ნ.ჯავახიშვილი 1765 წლის 

შეთქმულების 

მონაწილეთა 

იდენტიფი¬კა-

ციისათვის 

თსუ 

საქართველოს ის-

ტორიის ინსტი-

ტუტის შრომები, 

ტ. VII 

გამომცემლობა 

“მერიდიანი”,  

თბილისი,  

 

გვ. 155-184 

5 ა.თაბუაშვილი  ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

შრომები. ტ. VII.   

  

6  დ.შველიძე 1832 წლის 

შეთქმულებითი 

მოძრაობა (და არა 

თსუ-ს 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

”მერიდიანი.  გვერდები: 247-

259. 
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- შეთქმულება) ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

”შრომები”  VII 

ს ი ა ხ ლ ე - დღემდე, ქართულ ისტორიოგრაფიაში 1832 წლის ვნობილი მოვლენები შეფასებულია 

როგორც ”შეთქმულება”. ნაშრომში წამოყენებულია და სათანადო მასალებით დასაბუთებულია, 

რომ ეს იყო არა ვიწრო, მცირემასშტაბიანი შეთქმულება, არამედ ფართომასშტაბიანი 

პოლიტიკური მოძრაობა. ამ მოძრაობამ მოიცვა მაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ელიტის 

და ინტელიგენციის დიდი ნაწილი. ამ ფართო მოძრაობას წარმართავდა შეთქმულთა შედარებით 

მცირერიცხოვანი საიდუმლო ორგანიზაცია. მსგავსი შეთქმულებითი მოძრაობანი წარმოიქმნა 

იტალიაში, კარბონართა სახით და გავრცელდა ევროპის ქვეყნებში, რუსეთში, შემდეგ - 

საქართველოში. 

 

7. დ.შველიძე ანარქო-

სინდიკალიზმის 

ისტორიიდან 

საქართველოში 

კრებულში: 

”ზურაბ 

პაპასქირი-60”. 

სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა.. 

გვ: 320-327 

ს ი ა ხ ლ ე - ეს იყო მცირე პოლიტიკური დაჯგუფება 1919-1921 წლების საქართველოში. 

პირველადაა შესწავლილ-წარმოდგენილი ამ დაჯგუფების წარმოქმნა, მიზნები და საქმიანობა. 

შესწავლილია ანარქო-სინდიკალისტური გაზეთის ”მაშვრალთა ხმის” მიხედვით. 

8 ლ.თავაძე ჯეჰან შაჰის 1440 

წლის ლაშქრობა 

საქართველოში 

საისტორიო 

კრებული. ტომი 

2. 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

მხედარი.  

გვ. 24-60 

სტატიაში დადგენილია ჯეჰან შაჰის 1440 წლის ლაშქრობის ახალი დეტალები. 

 

 

2) უცხოეთში 

 

სტატიები: 

 



 

400 
 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. MM.Chkhartishvili Georgian 

nationalism and the 

idea of Georgian 

nation. Codrul 

Cosminului

 Departamen

tul de Stiinte Umane 

si Social-Politice 

Vol.19,  

#  2, 

December 2013 

Romania, pp.189-206 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს აღადგინოს ქართული ნაციონალიზმის ისტორია და 

ქართველი ერის იდეის ფორმირების პროცესი. ავტორი მასალას განიხილავს მარქსიზმისაგან 

ალტერნატიული თეორიის ჩარჩოებში და გვთავაზობს ქართული ნაციონალიზმის 

წარმოშობის შესახებ განსხვავებულ თარიღს. მიღებული თარიღის ანუ მეცხრამეტე საუკუნის 

მეორე ნახევრის ნაცვლად ის ასაბუთებს მეცხრამეტე საუკუნის პირველ ნახევარს და 

განიხილავს ქართული ნაციონალიზმის წყაროების საკითხს. ავტორის მითითებით 

ქართული ნაციონალიზმი მისი ევროპული მოდელზე დამოკიდებულების მიუხედავად, 

ზუსტად არ იმეორებდა ამ მოდელს . ეთნიკური მემკვიდრეობა და იმპულსები, რომელიც 

მოდიოდა რუსეთის იმპერიისაგან, რომლის ნნწწილსაც ქართული ერთობა ამ დროს 

წარმოადგენდა, თავისებურ შეფერილობას აძლევდა ქართულ ნაციონალიზმს. 

3 MN.Javakhishvili Coverage of The 

tragedy of the 

Circassian People in 

Contemporary 

Georgian Public Tho-

ught (later half of 

the 19th century) 

Pro Georgia”,  

Journal of Ka-

rtvelological Studies, 

Centre for East Euro-

pean Studies, Fa-

culty of Oriental stu-

dies University of 

№ 23 Poland Warsaw,  

„Duo Studio”, 

pp. 205-214 
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Warsaw,  

ნარკვევში შესწავლილია, თუ როგორ აისახა ჩერქეზთა მუჰაჯირობა და მისი ტრაგიკული 

შედეგები XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში. კერძოდ, 

გაანალიზებულია, თუ როგორი ასახვა ჰპოვა ზემოხსენებულმა მოვლენამ აღნიშნული 

პერიოდის ქართულ პრესაში, ძირითადად, თბილისში გამომავალ გაზეთებში _ „ივერიასა” 

და „დროებაში”.   ირკვევა, რომ ქართველი საზოგადოებრიობის მოწინავე ნაწილი 

თანაუგრძნობდა მეზობელ ჩერქეზ ხალხს, რომელიც იმ პერიოდში დიდ განსაცდელში 

იმყოფებოდა   

 

3. Н.ДжавахишвилиMM. Образ черкеса в 

грузинской художе-

ственной 

литературе. 

 

Материалы VIII 

международной 

научной 

конференции: 

“Актуальные 

проблемы 

общей и 

адыгской фи-

лологии” 

(Майкоп, 16-17 

мая 2013 г.), 

посвященной 

90-летию со дня 

рождения  про-

фессора З. И. Ке-

рашевой. 

Организаторы 

конференции: 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Адыгея, Адыге-

йский государст-

венный униве-

рситет 

 

 

Майкоп,  

 

 

Издательство 

Адыгейского го-

сударственного 

университета,  

стр. 149-152 
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ნარკვევში შესწავლილია, თუ როგორ აისახა ჩერქეზი ხალხის ისტორია, მათი ტრაგიკული 

ბედი და მათთვის დამახასიათებელი რაინდული თვისებები ქართულ ლიტერატურაში, 

კერძოდ, გრიგოლ ორბელიანის, ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის ნაწარმოებებში, 

ასევე ალექსანდრე ყიფშიძის (ფსევდონიმი _ ფრონელი) ნარკვევში და გიორგი ლასხიშვილის 

მემუარებში.  

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

MM.Chkhartishvili Conceptualizing the Georgian 

Nation 

თურქეთის კვლევითი 

პროგრამის ფარგლებში 

თბილისში ორგანიზებული  

საერთაშორისო კონფერენცია: 

The 4th Turkish Studies Project 

of the University of Utah 

Conference. The Caucasus at 

Imperial Twinlight: Nationalism, 

Ethnicity, and National Building 

1870s-1920s),  

http://poli-

sci.utah.edu/_documents/turkish

/pdf/Tbilisi%20Conference%20P

rogram_2013.pdf 

2013 წლის 5-8 ივნისი 

მოხსენებაში ნაჩვენები იყო ქართველი ერის იდეის ფორმირების პროცესი ილია ჭავჭავაძის 

შემოქმედების ანალიზის საფუძველზე. 

2 მ.ჩხარტიშვილი „მოქცევაი ქართლისაი“ 

როგორც წყარო პეტრე იბერის 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრის მიერ 

http://poli-sci.utah.edu/_documents/turkish/pdf/Tbilisi%20Conference%20Program_2013.pdf
http://poli-sci.utah.edu/_documents/turkish/pdf/Tbilisi%20Conference%20Program_2013.pdf
http://poli-sci.utah.edu/_documents/turkish/pdf/Tbilisi%20Conference%20Program_2013.pdf
http://poli-sci.utah.edu/_documents/turkish/pdf/Tbilisi%20Conference%20Program_2013.pdf
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ბიოგრაფიისათვის.- ორგანიზებული მეორე 

საერთაშორისო 

კონფერენციის „ქართული 

ხელნაწერი“ 

2013 წლის 26-30 ივნისი 

ცნობილი ქართველი ასკეტი პეტრე იბერი (წმ. პეტრე ქართველი, ცხოვრობდა დაახლ. V საუკუნის 

10-იან - 80-იან წლებში) მოღვაწეობდა პალესტინაში. იგი განეკუთვნებოდა ქართულ სამეფო 

ოჯახს (ხოსროიანთა / ხოსროვანთა დინასტიას) და იყო ტახტის მემკვიდრე. მაგრამ მან უარი თქვა, 

ემეფა.ამის გამო, ბუნებრივია, პეტრე არ მოიხსენიება შუა საუკუნეების ქართულ 

ისტორიოგრაფიულ თხზულებაში “მოქცევაი ქართლისაი”,რომელიც გვაწვდის ქართლის უზენაეს 

იერარქთა სიას ანტიკურობისა და შუა საუკუნეების ეპოქებისათვის. ამიტომაა, რომ პეტრეს 

ცხოვრების გზის რეპრეზენტაციისათვის მკვლევრები აღნიშნულ თხზულებას არ მოიხმობენ, 

როგორც წყაროს. მოხსენება საპირისპიროდ ამ პრაქტიკისა, აჩვენებდა, რომ ამ შემთხვევაში 

‘მოქცევაი ქართლისაი’ არის გასაღები წყარო. იგი შეიცავს მნიშვნელოვან ირიბ ინფორმაციას 

პეტრეზე. სწორედ ამ ცნობების მეშვეობით ხდება შესაძლებელი როგორც პეტრეს ბიოგრაფიის 

დეტალების, ასევე ხოსროვანების ოჯახის ისტორიის ახალი კუთხით გააზრება. 

 

3 მ.ჩხარტიშვილი ენობრივი წყაროები და 

საქართველოს ისტორიის 

რეპრეზენტაცია (მრავლობის 

მაწარმოებელი სუფიქსი „ლ“-

ასი) 

ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის  და თსუ 

საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული რევაზ  

კიკნაძის  ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, 

„წყაროთმცოდნეობითი და 

ისტორიოგრაფიული 

კვლევები“  

2013 წლის 30—31 მაისი 

მოხსენებაში ნაჩვენები იყო ლინგვოკულტუროლოგიური მიდგომის მნიშვნელობა კონკრეტული 

ფაქტობრივი მასალის საფუძველზე.. 

4 მ.ჩხარტიშვილი, „ივერია“ როგორც წყარო 

„ოსმალოს საქართველოს“ 

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა თამარ მეფის 
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ქ.მანია ისტორიისათვის.- სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზაბული სამეცნიერო 

კონფერენცია „თურქეთელი 

ქართველები - ერთიანი 

ქართული კულტურის 

მემკვიდრენი“. 

2013 წლის 3-4 ივნისი 

მოხსენებაში გაანალიზებული იყო ის მრავალრიცხოვანი მასალა, რომელიც „ივერიაში“ 

იბეჭდებოდა „ოსმალოს“ საქართველოს შესახებ და მითითებული იყო ამ პუბლიკაციების 

მნიშვნელობა ქართული ეროვნული იდეის ჩამოყალიბებისა და ეროვნული 

კონსოლიდაციისათვის. 

 

5 მ.ჩხარტიშვილი ნაციის კონცეპტუალიზაციის 

ორი მოდელი: სომხური 

„აზგი“ და ქართული „ერი“ 

თსუ 

აღმოსავლეთმცოდნეობის  

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის  

მიერ ორგანიზებული 

ლ.მელიქსეთ-ბეგის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

2013 წლის 14-15 ნოემბერი 

მოხსენებაში ნაჩვენები იყო ის ფუნდამენტური განსხვავება, რომელიც არსებობს ორი მეზობელი 

ხალხის მიერ ნაციის კონცეპტის გააზრებაში 

 

6 მ.ჩხარტიშვილი ეთნიკური რჩეულობის 

მითების სოციალური 

ფუნქცია და ტიპოლოგია 

თსუ ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტისა და 

ი.ჯავახიშვილის ისტორიის 

ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

ი.სურგულაძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 
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კონფერენცია  „მითი, კულტი, 

რიტუალი“ 

2013 წლის 5-6 დეკემბერი 

მოხსენებაში ნაჩვენები  იყო რჩეულობის მითის კონცეპტის არსი და ამ ფენომენის, როგორც 

ეთნიკური ერთობების წრთობის პროცესის კატალიზატორის მნიშვნელობა 

 

7 ქ.ქუთათელაძე კვირიკიანთა დინასტიის 

კახეთ–ჰერეთის შტო 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„გლობალიზაცია და 

მეცნიერების აქტუალური 

პრობლემები 21–ე საუკუნეში“ 

თბილისი, თბილისის 

სასწავლო უნივერსიტგეტი 

(თსაუ) 

დინასტიური ქორწინების შედეგად  XI ს–ში კახეთ–ჰერეთში გამეფდა ტაშირ–ძორაგეტის  სამეფოს 

მმარეთველი კვირიკიანთა სომხური საგვარეულოს წარმომადგენელი გაგიკი, რომელიც ასევე, 

კვირიკი III დიდის დისწულიც იყო და მის შემდეგ მეფე გახდა. ამ საგვარეულოს შთამომავლებმა  

67 წელი იმეფეს კახეთ–ჰერეთში. ისინი ადგილობრივ სამეფო დინასტიას შეერწყნენ და 

გაქართველდნენ. მათ გამეფებას არ გამოუწვევია მოსახლეობის ეთნიკური  და კონფესიური სახის 

ცვლილება 

8 ქ.ქუთათელაძე ჯავახეთი ზოგიერთ სომხურ 

წყაროში  და მათი 

შედარებითი ანალიზი 

ქართულ წყაროებთან 

 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

2013 

კავკასიოლოგთა მესამე 

საერთაშორისო კონგრესი 

ქართულ–სომხური პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობიდან გამომდინარე, სომეხი 

ისტორიკოსები აღნუსხავდნენ საქართველოსთან მიმართებაში სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. 

მიუხედავად ამისა, ჯავახეთის შესახებ ცნობები სომხურ წყაროებში არც თუ ისე ბევრი აღმოჩნდა, 

მაშინ როდესაც ნებისმიერი პერიოდის ქართული წყარო საქართველოს ამ კუთხის შესახებ 
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საკმაოდ უხვ ინფორმაციას იძლევა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ შუა 

საუკუნეების სომეხ ისტორიკოსთათვის ჯავახეთი არ მოიაზრებოდა სომხეთის ნაწილად, ან 

სომხურ სივრცედ. შუა საუკუნეების სომეხი ისტორიკოსები (მოვსეს ხორენაცი, „აშხარაცუიცი“ 

(სომხური გეოგრაფია), უხტანესი, ასოღიკი, „ქართლის ცხოვრების“ ძველი სომხური თარგამანი, 

XII ს–ის მცირე სომხური ქრონიკა, ვარდანი). ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით  არ იძლევიან 

ცნობებს ჯავახეთთან მიმართებაში. შუა საუკუნეების სომხურ ისტორიოგრაფიაში, რომელიც 

ისტორიკოსთა მრავალრიცხოვნობით გამოირჩევა, ამ მხრივ, რამოდენიმე ისტორიკოსი თუ 

მოიხსენიებს ამ მხარეს. ამათგან შედარებით გვიანდელი წყაროები იმეორებენ წინა საუკუნეების 

ისტორიკოსთა ცნობებს. გარდა ამისა, ნაკლებად არის მონაცემები კონკრეტულად მხარის შესახებ. 

გამონაკლისის სახით უნდა დავასახელოთ „ქართლის ცხოვრების“ ძველი სომხური თარგამანი, 

რაც ბუნებრივია, იმეორებს ქართული წაყაროს მონაცემებს. 

 

9 ქ.ქუთათელაძე „ქალ–გამას“ 

სახელწოდებისათვის 

 

რევაზ კიკნაძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია  – 

წყაროთმცოდნეობითი და 

ისტორიულ–გეოგრაფიული 

კვლევევბი 

 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2013 

ამირანის მითის ქართლური ვერსიის („ამირან დარუჯანაშვილი“) მიხედვით, ამირანის 

სატრფოს „ქალ–გამა“ ჰქვია. იგი მზეთუნახავია და ზღვის გაღმა ცხოვრობს. სახელწოდება „ქალ–

გამა“ უფრო მის ღვთაებრივ, მითოსურ სახეს უსვამს ხაზს. იგი ორი ნაწილისაგან შედგება: 

საკუთრივ „ქალ“ (შდრ. შუმერული „გალ“ _ „ქალბატონი“, მაგ.: „ნინ–გალ“) მდედრულ საწყისზე 

მიუთითებს, „გამ“ კი ღვთაების სახელწოდებაა, რომელიც ამავე დროს მის ფუნქციასაც 

განსაზღვრავს. სამწუხაროდ, „ქალ–გამას“ სახელწოდებით ქართულ ეპოსში სხვა მითოსური 

სახე არ ფიქსირდება. თუმცა, ნაყოფიერების ქალღმერთი სხვა სახელწოდებებით საკმაოდ 

მრავლად მოიხსენიება ქართული ფოლკლორის უმდიდრეს ძეგლებში. 

ივანე ჯავახიშვილი აღნიშნავდა, რომ „ლაგამარ“ ელამიტურში აფროდიტეს სახელად 

ითვლებოდა. მისი აზრით, კამარ–ყამარი უნდა უდრიდეს გამარს. კამარ-ყამარი დიალექტური 

ფორმები უნდა იყოს. ძველი ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში „კამარას“ სინონიმად 
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დასახელებულია „თაღი“ (შდრ. კამარ–კამარა–კამარიანი–კამარედი), ასევე, „ყამარი სხვა 

ეტიმოლოგიით „ცის თაღს“, „კამარას“ (ხურიტულად ) ნიშნავს.  საინტერესოა ისიც, რომ 

„კამარა“ აკვნის ტარსაც ნიშნავს, რაც ასევე გულისხმობს მის მოხრილობას. კილო თქმათა 

ლექსიკონში მოვიძიე სიტყვა „გამირ“. იგი ნიშნავს მოხრილ რკინას, რომლის საშუალებით 

სახლის კოჭებს ამაგრებენ. ფაქტია, რომ ყამარ–კამარ–გამარ ეტიმოლოგიურად ერთი 

მნიშვლელობის უნდა იყოს და იგი მოხრილს, თაღოვანს ნიშნავს. აქედან გამომდინარე არ არის 

გამორიცხული, რომ კამ ძირიდან მიგვეღო „გამ“–იც. ამიტომ არის, რომ „ქალ–გამა“ და ყამარ–

კამარი ღვთაების ერთი და იგივე იპოსტასს ჰქვია. „ქალ–გამას“ სახელწოდება მაშინვე 

გვახსენებს ქართულ წყაროებში მოხსენიებულ „გა–გაიმ–გაიმი“–ს კერპს, რომლის შესახებ ჩვენს 

ისტორიოგრაფიაში აზრთა სხვადასხვაობაა. „ქალ“, „გა“, „კამ“/„ქამ“ („კამ“/„ქამ“„გამ“–ის 

ფონეტიკური ფორმებია _ შდრ. გ–ქ–კ) ძირით ქართველურ ენებში და ქართული ენის 

დიალექტებში მრავალი სიტყვა გვხვდება, რომელიც ეტიმოლოგიურად უკავშირდება „ქალ–

გამას“ სახელწოდებას. ეს სიტყვები ღვთაების ნაყოფიერების ფუნქციას (მცენარეულ სახე და 

კავშირი წყალთან) განსაზღვრავენ. 

 

10 ქ.ქუთათელაძე „ქართლის ცხოვრებაში“ 

მოხსენიებული მცენარეული 

წარმოშობის ტოპონიმები და 

მათი დიალექტური 

შესატყვისები 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მეშვიდე 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი ექვთიმე 

თაყაიშვილის 150 

წლისთავისადმი 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2013 

ტოპონიმების წარმოშობის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი მხარის ფიზიკურ–

გეოგრაფიული ლანდშაპტი და მცენარეული საფარია. ხშირად მაკროტოპონიმი 

მიკროტოპონიმად იქცევა. „ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული ზოგიერთი ტოპონიმი 

პირდაპირ უკავშირდება კონკრეტულ მცენარეს, მაგ.: მუხა (მუხნარი/მუხრანი/მუხადგვერდი), 

მსხალი (სხლოანი / სხლობანი / სხალდიდი), შინდი (შინდები / შინდისის გორა /შინდარა / 

შინდობი /შინდობის ეკლესია), ვაშლი (ვაშლების ხევი /ვშლობი / ვშლოვანი), ღოლო 

(ღოლოვანი), უზანი – შავი ძახველი (უზნარიანი), თელა (თელავი/თელიანი), მაჭი – (ცაცხვი 
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მოხევურ დიალექტზე) (მაჭი/მაჭის წყალი). ჭადარი (ჭანდარი/შანდრის უბნის ხევი), ოფი 

(ოფრეთი), ულუმბო (უცხო სუნელი), ისლი (ლისი/ლისის ტბა), ჩალა (ჩალაუბნის ხევი), ღვია 

(ღვიის ხევი/ღვიანა), მარნეული – ყვითელი ტირიფი (მარნეული), დოლის პური (:დოლის 

ყანა“), შამბი – „მაღალი და სხვილი ბალახი“ (შამბიანი მთა/შამბიანის ხევი), ლიხი – „ფრიად 

მაღალი შამბი“ (ლიხი/ლიხის მთა), ნარი (ნარიანი/ ნარიანის ველი/ნარის ხევი),  მუხის ხული, ან 

მუხის რკო (კრკონი), სოსანი (სოსანგეთი) და სხვ. ყურადღებას იმსახურებს ისეთი 

ტოპონიმებიც, რომლებიც რელიგიურ ინფორმაციას ინახავენ, მაგ.: „ჭყონდიდი“ (შდრ. 

საკრალური მუხა). „ქართლის ცხოვრებაში“ მოიხსენიება ისეთი სახელწოდებები, რომლებიც 

დაკავშირებული არიან მცენარეულ საფართან, მაგ.: „ჭალა“, „ტყე“, „დაშტი“ (ველი) და სხვ. 

ზოგიერთი ტოპონიმი გარკვეულ ლანდშაპტს უკავშირდება, მაგ.: „გაჩიანი“ (გაჩ–ქაჭ–კაჭ) – 

ბუჩქნარი და ეკალბარდოვანი მხარის ზოგადი სახელწოდება. სომხურ წყაროებში გაჩიანი 

მოიხსენიება, როგორც „ცურტავის ქვეყანა“, რომელიც ასევე, მცენარეული წარმოშობის 

სახელწოდებად მიგვაჩნია. „ცურტავი“ „ავ“ სუფიქსით ნაწარმოები უნდა იყოს. მჟავე საკვების 

აღმნიშვნელ სიტყვად ძველ ქართულში ერთი მეტად საინტერესო სიტყვა გამოიყენებოდა, 

რომელიც სულხან საბა ორბელიანმა შემოგვინახა. ეს არის „ცრუტი“, რომელიც მკვლევრის 

განმარტებით, ნიშნავს „მჟავით ნამზადი ჭარხალი, ანუ ჭარხლის მკლავის (ღეროს) მჟავე“. არ 

გამოვრიცხავ, რომ ეს სახელი სხვა მჟავე (მომჟაო) საკვების, ან განსაკუთრებით ისეთი ეკლოვანი 

ბუჩქის მცენარეების ნაყოფის აღსანიშნავადაც იხმარებოდა, რომელთა ნაყოფს განსაკუთრებით 

მჟავე გემო აქვთ. ჩემი აზრით, ეს სიტყვა უფრო უნდა დადებოდა საფუძვლად სახელწოდება 

„ცურტავს“ (ცრუტ/ცურტ+ავ = „ცურტავი“), ვიდრე სომხური სიტყვა „ცურტ“, რომელიც სიცივეს, 

სინესტეს ნიშნავს და შინაარსობრივად შეუსაბამობას ქმნის იმ ჰავასთან, რომელიც „შუშუანიკის 

წამებაშია აღწერილი და როდესაც ვახუშტი ბატონიშვილიც ახასიათებს გაჩიანის მხარის 

კლიმატს. ჩემი ყურადღება მიიპყრო ასევე, სომხურმა სიტყვამ „ცურდ/ცირდ/ცრდი“, რომელიც 

ასევე, ეკლიან ბუჩქს ნიშნავს ( „ცურ/ცირ“ ძირი ზანურიდან უნდა იყოს გადასული). 

 

11 ქ.ქუთათელაძე სივნიეთის ორბელიანები ლეონ მელიქსეთბეგის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2013 

1177 წლის აჯანყების დამარცხების შემდეგ ორბელთა საგვარეულო არა მარტო ფიზიკურად 

გაანადგურეს, არამედ, ეკლესიურადაც შეაჩვენეს, რაც გვარის სულიერ სიკვდილს ნიშნავდა. 

ამიტომ, სრულიად გასაგებია, რომ საქართველოდან გადახვეწილი ორბელთა უკანასკნელმა 
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წარმომადგენელმა მრწამსი შეიცვალა – მონოფიზიტური აღმსარებლობის მიმდევარი გახდა და 

გასომხდა. ელდიგუზ ათაბაგთან დამხმარე ძალების მოსაყვანად წასული ლიპარიტ ორბელი 

საქართველოში აღარ  შემოსულა.  მას ორი ძე დარჩა ივანე და ელიგუმი. ამათგან ივანე, რომელიც 

თავრიზის მთავართან იყო და მისგან დიდი პატივი მიიღო, თამარის დროს შემოირიგეს. მას 

მხოლოდ ორბეთის ციხე დაუბრუნეს. ელიგუმი კი ათაბაგთან დარჩა, რომელიც დიდი პატივით 

ეპყრობოდა მას. ათაბაგის დაჟინებული მოთხოვნით, მძიმედ დაავადებული ელიგუმი 

იძულებული გახდა მუსულმანობა მიეღო, თუმცა, როდესაც მომჯობინდა, მას ძალიან უნანია ეს 

ფაქტი და ათაბაგს ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე დაბრუნება სთხოვა, რაზეც ეს უკანასკნელი 

დათანხმდა. მის დროს უნდა გადასულიყვნენ ორბელები სომხურ მონიფიზიტურ სარწმუნოებაზე. 

ელიგუმის შვილი ლიპარიტი შემოირიგეს და მხარგრძელებმა შემოიყვანეს საქართველოს სამეფოს 

საზღვრებში. მას წინაპართა მამულის სანაცვლოდ სივნიეთის მხარე მისცეს და მხარგრძელთა 

ვასალები გახდნენ. ლიპარიტ ორბელმა ააგო ნორავანქის ეკლესია, რაც ქართულად „ახალ 

მონასტერს“ ნიშნავს. იგი საეჭვო ვითარებაში დაიჭრა ნასროლი „უეცართა ისართაგან“. არ 

გამოვრიცხავ, რომ ეს შეკვეთილი მკვლელობა ყოფილიყო და მის უკან მხარგრძელთა საგვარეულო 

მდგარიყო. ლიპარიტის ხუთი ვაჟიდან განსაკუთრებულ ყურადღბას იმსახურებს სუმბატ 

ორბელი, რომელიც მონღოლთა დროს დაწინაურდა საქართველოს სამეფო კარზე. მან მეფე დავით 

ლაშას ძეს ორბელთა შეჩვენების სიგელის განადგურება მოსთხოვა. ლიპარიტ ორბელიანის ერთ–

ერთი ვაჟი, რომელიც ასევე დაწინაურებული იყო საქართველოს სამეფო კარზე იყო ტარსაიჭ 

ორბელი, რომელსაც დემეტრე მეფემ თავისი შვილების დავითისა და მანოელის აღზრდა ანდო. 

მისი ძე სტეფანოსი კი შუა სს–ის სომხური ისტორიოგრაფიის თვალსაჩინო წარმომადგენელია, 

რომელმაც XII-XIII სს–ის საქართველოს შესახებ უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ცნობები 

შემოგვინახა. 

12 ქ.ქუთათელაძე ქართულ წყაროებში 

მოხსენიებული 

„გორი“/“გორა“ სეგმენტის 

შემცველი ტოპონიმები 

საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2013 

 

როგორც ცნობილია, „გორი“ ადამიანთა უძველესი დასახლების ერთ–ერთი სახეობაა. გარდა 

ფიზიკურ–გეოგრაფიული მნიშვნელობისა, მას სოციალური დატვირთვაც აქვს. იგი არის გვარის 

სამოსახლო, სამეურნეო და საკულტო ადგილი, ხშირად გამაგრებული, რომელსაც ზოგჯერ აქვს 

სამაროვანი. „გორა“/„გორანა“–ს სეგმენტით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში გვხდება 

სოფელთა სახელწოდებები. სულხან საბა ორბელიანის განმარტებით, „გორი“ არის იგივე ბორცვი, 
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„გორა“ კი მცირე ბორცვი. ქართული ენის დიალექტებიდან ქიზიყურ დიალექტზე „გორიელი“ 

მინდვრის ბორცვს და პატარა გორას ნიშნავს. აღნიშნულ მოხსენებაში შევეხე ისეთ ტოპონიმებს, 

როგორიც არის „დიდგორი“, „ზადენგორა“, „ტონთიოს გორი“, „ლომთა გორა“, „ნიჯგორი“, 

„გორიჯუარი“ (შდრ. „ბორცუისჯვარი“) და სხვ. 

13 ნ.ჯავახიშვილი ქართულ-დაღესტნური საბრ-

ძოლო თანამეგობრობის ის-

ტორიიდან (XVIII-XIX საუ-

კუნეთა მიჯნა 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი 

თემაზე: „მულტიკულტურა-

ლიზმი და ტოლერანტობა კავ-

კასიაში”, რომელიც გაიმართა 

2013 წლის 23-26 ოქტომბერს. 

თსუ და ა. ჩიქობავას სახელო-

ბის ენათმეცნიერების ინსტი-

ტუტი.2013 

     სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქართველი და ჩრდილოკავკასიელი ხალხების ურთიერთობის 

ისტორია სათავეს საუკუნეთა სიღრმიდან იღებს. ქართველი მეფე-მთავრები ყოველთვის დიდ 

სამხედრო-პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ჩრდილოკავკასიელ მთიელებთან მჭიდრო 

კავშირის აუცილებლობას. ამისათვის ისინი ცდილობდნენ, რომ ჩრდილოკავკასიელებთან 

ჰქონოდათ კეთილმეზობლური, მეგობრული ურთიერთობა. ჩრდილოკავკასიელი მეომრები ჯერ 

კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე  მსახურობდნენ ქართველ მეფეთა ჯარში. ქართველთა და 

ჩრდილოკავკასიელთა სამხედრო თანამშრომლობა წარმატებით გრძელდებოდა და ვითარდებოდა 

ქართული მონარქიული სახელმწიფოებრიობის არსებობის ბოლომდე. ქართველ მეფეთა ჯარში 

სისტემატურად ირიცხებოდნენ ჩრდილოკავკასიელები და მათ შორის დაღესტნელებიც. 

     მართალია, თანაარსებობის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ქართველებს და დაღეს-

ტნელებს შორის მტრობაც ხშირი იყო, მაგრამ ამ ხალხებს შორის ასევე იყო თანამშრომლობაც. მათ 

შორის არსებული სამხედრო თანამშრომლობის ისტორიის ერთ-ერთ გამორჩეულ პერიოდს წარ-

მოადგენს XVIII საუკუნის მიწურული და XIX საუკუნის დასაწყისი, რომელიც შესწავლილია 

წარმოდგენილ სტატიაში. 

 

  

 

14 ნ.ჯავახიშვილი ავალიშვილთა საგვარეულო 

და მისი გამოჩენილი წარმო-

მადგენლები 

თსუ საქართველოს ისტორიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტი-

ტუტისა და ივ. ჯავახიშვილის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტისა და მიერ ორგა-

ნიზებული სამეცნიერო 

კონფერენცია თემაზე: “წყარო-

თმცოდნეობითი და ისტორი-
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ოგრაფიული კვლევები”, 

მიძღვნილი რევაზ კიკნაძის 

დაბადების 90 წლისთავისად-

მი, რომელიც გაიმართა 2013 

წლის 30-31 მაისს. 

   გამოჩენილი მეცნიერი, იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე და დიპლომატი ზურაბ 

დავითის ძე ავალიშვილი (1875-1944) მიეკუთვნება XX საუკუნის პირველი ნახევრის დიდ 

ქართველ მამულიშვილთა რიცხვს. მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა დღემდე არ 

არის მონოგრაფიულად შესწავლილი. 

   ამ სტატიაში, ზ. ავალიშვილის ბიოგრაფიის ძირითადი ფაქტების მოკლედ მიმოხილვისას, 

სანკტ-პეტერბურგის ცენტრალურ სახელმწიფო საისტორიო არქივში მოძიებული დოკუმენტებისა 

და სხვა სახის საისტორიო წყაროების ანალიზის საფუძველზე, დადგენილია მისი ცხოვრება-

მოღვაწეობის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომლებიც დღემდე ან ნაკლებად იყო 

ცნობილი, ანდა დაუდგენელი და შეუსწავლელი რჩებოდა. აქვე ყურადღება არის გამახვილებული 

ავალიშვილთა საგვარეულოს წარმომავლობისა და მისი გამოჩენილი წარმომადგენლების 

შესახებაც. 

 

15. ნ.ჯავახიშვილი მასალა  

კახეთის მეფეების: 

ალექსანდრე II-ისა და დავით 

I-ის სვანეთთან კავშირის  

ისტორიისათვის 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის მიერ ორგა-

ნიზებული, ექვთიმე თაყაიშ-

ვილის დაბადების 150 წლის-

თავისადმი მიძღვნილი სამეც-

ნიერო კონფერენცია, რო-

მელიც გაიმართა 2013 წლის 

24-26 ივნისს. 

მოხსენებაში განხილული იყო  საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებს შორის ურთიერტბის აქამდე 

უცნობი დეტალები. 

16 ნ.ჯავახიშვილი ლატვიელები 

საქართველოში  

(ვოლდეიტები) 

ივანე ჯავახიშვილის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის მიერ ორგა-

ნიზებული სამეცნიერო კონ-

ფერენცია, რომელიც გაი-

მართა 2013 წლის 12-13 -

დეკემბერს. 
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17 თ.დუნდუა, 

გ.ჟუჯუნაშვილი 

Changing the Imperial Pattern: 

Life in South-West Georgia 

under the Ottomans and the 

Russians (1870 - 1914).). 

The 4th Turkish Studies 

Project of the University of 

Utah Conference. The 

Caucasus at Imperial Twilight: 

Nationalism, Ethnicity and 

Nation-Building (1870s - 

1920s). 

18 თ.დუნდუა პუბლიკიუს მარკელუსი, 

პუბლიკიოს აგრიპა და ბარ-

კოხბას მონეტა დაღესტნიდან 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მენციერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

საუნივერსიტეტო 

კონფერენცია 

19 დ.შველიძე ახალი მასალები ერთი 

ეროვნულ-რევოლუციური 

ისტორიული აქციის შესახებ 

თსუ-ს  მეშვიდე 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო    ს ი ა ხ ლ ე - რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ იქნა წიგნი  ცნობილი 

ქართველი პოლიტიკური მოღვაწის გიორგი დეკანოზიშვილი შესახებ. მასში დეტალურად იყო 

გამოკვლეული 1905 წელს საქართველოში ჰოლანდიიდან იარაღის შემოტანის ოპერაცია გემ 

”სირიუსით”. ახლა კი საისტორიო არქივში აღმოჩნდა ოპერაციის ერთ-ერთი მონაწილის გიორგი 

სიხარულიძის დღემდე უცნობი მოგონება. სიხარულიძე იყო ახალგაზრდა სტუდენტი-პატრიოტი, 

რომელიც სწორედ გემ ”სირიუსზე იმყოფებოდა. მოგონება სწორედ მის მიერ გემზე გატარებულ 

რამდენიმე-კვირიან მოგზაურობასა და იარაღის გადმოზიდვის პერიპეტიებს აღწერს და 

უაღრესად საინტერესო ფურცელია ეროვნული მოძრაობის ისტორიისათვის. მოხსენება 

საფუძვლად დაედება წიგნს, რომელშიც მოგონებებს გამოვაქვეყნებთ, სათანადო კვლევისა და 

კომენტარების დართვით. 

 

20 დ.შველიძე არქივში დაცული წყაროების 

მნიშვნელობა საქართველოსა 

და ამიერკავკასიის ისტორიის 

შესწავლისათვის 

1918-1921 წლების 

საქართველო საარქივო 

მასალებში,, საქართველოს 

არქივი 

21 ლ.თავაძე ტერმინ „მეუფე-

მამასახლისის“ საკითხის 

გაგებისათვის 

თსუ საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

კონფერენცია 
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2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

MM.Chkhartishvili Conceptualizing Georgian 

Nation within Romanov Empire 

2013 წლის 20-22 ივნისი, 

იტალია, რომი 

მოხსენებაში ნაჩვენები იყო იმპერიის იმპულსის გავლენა ქართველი ერის იდეის ჩამოყალიბებაზე 

და იდენტიფიცირებული იყო ქართულ სინამდვილეში ერის კონპეპტის ევროპული მატრიცა. 

2 ნ.ჯავახიშვილი ზოგიერთი ასპექტი ქართლ-

კახეთის სამეფოს მოდერნიზა-

ციის პროექტისა, რომელიც  

შეიქმნა რუსეთის იმპერიის 

ადგილობრივი ადმინისტრა-

ციის ჩამოყალიბებამდე 

გდანსკის  (პოლონეთის 

რესპუბლიკა) სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ ორგა-

ნიზებული III ქართულ-პო-

ლონური საერთაშორისო სამე-

ცნიერო კონფერენცია, რომე-

ლიც გაიმართა 2013 წლის 20-

22 მაისს, თემაზე: “პოლონე-

თისა და კავკასიის სამეფისნა-

ცვლოების ისტორიიდან”. 

 

3 ნ.ჯავახიშვილი ჩერქეზის სახე ქართულ მხატ-

ვრულ ლიტერატურაში 

 

ადიღეს (რუსეთის ფე-

დერაცია) სახელმწიფო უნივე-

რსიტეტის მიერ ორგანიზებუ-

ლი, ზეინაბ კერაშევას დაბა-

დების 90 წლისთავისადმი მი-

ძღვნილი VIII საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, რო-

მელიც გაიმართა 2013 წლის 

16-17 მაისს. 
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Образ черкеса в грузинской художественной литературе, Материалы VIII международной научной 

конференции, посвященной памяти профессора З. И. Керашевой “Актуальные проблемы общей и 

адыгской филологии” (Майкоп, 16-17 мая 2013 г.). Организаторы конференции: Министерство 

образования и науки Республики Адыгея, Адыгейский государственный университет, Майкоп, 2013, 

стр. 149-152; 

 

   ნარკვევში შესწავლილია, თუ როგორ აისახა ჩერქეზი ხალხის ისტორია, მათი ტრაგიკული ბედი 

და მათთვის დამახასიათებელი რაინდული თვისებები ქართულ ლიტერატურაში, კერძოდ, 

გრიგოლ ორბელიანის, ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის ნაწარმოებებში, ასევე 

ალექსანდრე ყიფშიძის (ფსევდონიმი _ ფრონელი) ნარკვევში და გიორგი ლასხიშვილის 

მემუარებში.  

 

 

ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები: 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებულიAაკადემიკოს 

მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადების 90-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

კონფერენციის “ისტორიული 

რეპრეზენტაცია: თეორიული 

მიმართულებანი და 

კონკრეტული კვლევები” 

მასალების კრებულის 

მომზადება 

Mმარიამ ჩხარტიშვილი Mმარიამ 

ჩხარტიშვილი,გიორგი 

ოთხმეზური, ქეთევან 

ქუთათელაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

M 

სასტამბოდ არის გამზადებული 356 გვერდის (A-4 ფორმატის) მოცულობის ორი ათეული 

ფერადი ილუსტრაციის მქონე კრებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე. Kკრებულის 

მომზადებაში ცაღტული იყვნეენ აგრეთვე ინსტიტუტის დოქტორანტები. შამ ათეულამდე 

სტატიას მოცავს ქართველი და უცხოელი ავტორებს. Uუცხოელ ავტორებს წარმოადგენენ 
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ცნობილი უნივერსიტეტებიდან და კვლევითი ინსტიტუტებიდან. 

 

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

2 

საქართველოს სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

შრომების მეშვიდე ტომის 

მომზადება 

თედო დუნდუა  
ა.ბოშიშვილი, ა.თაბუაშვილი, 

ლ.თავაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის “შრომების” მეშვიდე  ტომი გამოიცა. იგი მოიცავს 

რამდენიმე ათეულ სტატიას ინგლისური რეზიუმეებით. 

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

3 

 

 

 

რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენციის თეზისებისა 

და სტატიების კრებულის 

მომზადება გამოსაცემად  

Mმარიამ ჩხარტიშვილი, 

Gგონელი არახამია 

Mმარიამ 

ჩხარტიშვილი,გონელი 

არახამია, ნიკოლოზ 

ჯავახიშვილი, ქეთევან 

ქუთათელაძე, სოფიო 

ქადაგიშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

Mგამოიცა თეზისები. სასტამბოდ არის გამზადებული სტატიები, რომლებიც იბეჭდება ჟურნალ 

„ქართული წყაროთმცოდნეობის“ მეთხუთმეტე- მეთექვსმეტე ტომებში 

 

 

 

 

თარიღი: 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 

 

 

 

 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი  

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:   
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პროფ. ა.ყულიჯანიშვილი,  პროფ. დემურ ჯალაღონია,  პროფ. ლელა ალექსიძე,  პროფ. 

ვალერიან რამიშვილი, ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე, ასოც. პროფ.  ირაკლი ბრაჭული,  

ასოც. პროფ.  მამუკა დოლიძე, ასოც. პროფ. ნ. კვარაცხელია, ასოც. პროფ. რ. გორდეზიანი, 

ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი, ასისტენტ პროფ. ნ. გულიაშვილი. 

 

 

პუბლიკაციები: 

მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები,  კრებულები 

 

 

ლელა 

ალექსიძე 

პორფირიოსი. ამოსავალი პრინცეპები გონითი 

სინამდვილისთვის. “სენტენციები”. ბერძნული ტექსტი 

ქართულ ენაზე თარგმნა შესავალი განმარტებები და ინდექსი 

დაურთო ლელა ალექსიძემ. თბილისი 

თბილისი 

“ლოგოსი” 

(181 გვ.) 

ანოტაციები: 

პორფირიოსი. ამოსავალი პრინცეპები გონითი სინამდვილისთვის. “სენტენციები”. ბერძნული 

ტექსტი ქართულ ენაზე თარგმნა, შესავალი, განმარტებები და ინდექსი დაურთო ლელა ალექსიძემ. 

თბილისი, “ლოგოსი”, 2013 (181 გვ.) 

 

წიგნი წარმოადგენს III საუკუნის ნეოპლატონიკოსის, პორფირიოსის ნაშრომის “ამოსავალი 

პრინციპები გონითი სინამდვილისთვის” თარგმანს გამოკვლევით და კრიტიკული აპარატით. 

პორფირიოსის ეს ნაშრომი ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიკური ნეოპლატონიზმის 

შესასწავლად. ის წარმოადგენს პორფირიოსის მასწავლებლის, პლოტინის ფილოსოფიის მოკლე 

შეჯამებას. ეს ნაშრომი მნიშვნელოვანი იყო შუა საუკუნეების როგორც აღმოსავლეთ, ასევე 

დასავლეთის ქრისტიანული თეოლოგ-ფილოსოფოსებისთვის, მათ შორის, ძველი ქართული 

მწერლობისთვის. ქართულ ენაზე პორფირიოსის ეს ნაშრომი პირველად ითარგმნა. გამოცემას 

ახლავს ბერძნული ტექსტი. ყოველ თავს (“სენტენციას”) დართული აქვს დეტალური 

განმარტებები. წიგნს აქვს შესავალი (გვ. 13-38) და ბერძნულ-ქართულ შესატყვისობათა 

ინდექსი (გვ. 160-181) 
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ირაკლი 

ბრაჭული 

დეოსტოევსკის მხატვრული თეოლოგია Carpe diem  გვ.151 

ირაკლი 

ბრაჭული 

დოსტოევსკი „ჩანაწერები ცოლის 

გარდაცვალების დღეს“ 

ბ.ვიშესლავცევი „დოსტოევსკი 

სიყვარულისა და უკვდავების შესახებ“ 

 

Carpe diem  გვ.5-61 

ანოტაციები: 

 

Irakli Brachuli Theological Versions of Dostoevski 

 

Influence of Dostoevski on the contemporary mankind is immeasurable. Thinking of the XX century 

can be characterized as variations on Dostoevski’s themes. A man is free to choose: kill or not to kill. 

What is the basis of the norm of obligation: „do not kill“, why should not I? Just this very notion is 

the main theme of Dostoevski. The great writer’s answer to this question is as follows: the only 

motivation why you should not kill, neither you commit adultery, etc. is the acceptance of eternity 

of a soul and existence of God. „In case we think there is no God then everything can be acceptable“  

 

 this is the thesis of a genius. Everything comes out of it and flows into it. Mortality of soul and non-

existence of God absolves a man from morality. Such is the logic of a big inquisitor. If morality is an 

illusion, if God is just a needed fiction then a man also should be overcome, a superman should 

come who will stand behind evil and virtue. He has the one way left _ the power areal never-ending 

widening on the basis of freedom parallelism. The highest form of vigor is to kill or commit a suicide. 

So necrophilia is the main characteristic of a superman. What is God? How is He revealed? Where is 

the proof(argument) of His existence? In Dostoevski’s artistic theology God is not revealed in power 
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or violence but in nonviolence, i.e. freedom dimension. Thus investigation of soul and God is 

substantially an investigation of freedom. Everything possible for a man is permissible because he is 

the Christ himself. When investigating Existence of God the main term for the expression of 

Dostoevski’s results is the presence of God. This term is translated in several ways. It expresses 

specific way of a man’s existence. The presence understand and explain the text. Boris Visheslavtsev 

himself was not only the discoverer but one of the profound expounders of the text. His philosophic 

searches are considered as „Variations on the Dostoevski Theme“. Boris Visheslavtsev dedicated one 

of his main studies: „Russian Elements with Dostoevski“ (1923, Berlin) to Dostoevski’s works. The 

writer thinks that ethnic studies are the most essential in Christian religion. Analyzing 

Visheslavtsev’s comments to Dostoevski’s „Records“ much attention should be paid to several 

conditions. Dostoevski differentiated Christianity as an Ideal Law and the Law of Ideals. The first 

understanding is the result of interpretation of antichrists. As if Christ preached that a man should 

be considered as an ideal person and those who do not submit to „Idealization“ should be 

destroyed. Christianity is the opposite of this. A man is only a transient creature the development of 

which should be prolonged in future existence of another. This is jerarsuli imminence i.e. the „Law 

of Ideal“. In the Dostoevski’s „Records“ Vl. Soloviev’s term synthetic existence“ is used. This is a 

specific notion of Russian-Religious Philosophy in other way it is called „being in Church“. Shortly 

this notion is defined in this way: the Universe is the one-whole as a first- phenomenon but the 

initial phenomenon is demolished as a result of committing an original sin so restoration of the 

initial wholeness, implementation of universal synthesis became the most important task of thinking 

and being. In social sphere this will be depicted in the synthesis of a society, state and church; in 

creativeness in the synthesis of an art, technique and mystic while in thinking it will be depicted in 

science, philosophy and theology; Overcoming the estrangement in the Russian Religious Philosophy 

is the third and the last epoch of the harmonic synthesis. In this case interrelation of these three 

forms should adopt special form: disassociation and disunite should give way to synthetic harmony 

and systematic wholeness. In this universal synthesis church (eclectic) liturgy becomes universal, 

and in ontological synthesis of human beings universal cosmic teurgy will be materialized (ac- 

complished). In the commentaries of the „Records“ the analysis of Dostoevski’s biography, his 

personal life plays important role; namely Dostoevski’s and his first wife’s, Maria’s love story. The 

biographers and psycho-analysts of Dostoevski investigate connection of the writer’s personal life to 

his novels. Their romance is an indubitable affirmation of the soul eternity for Visheslavtsev. 

Sometimes their relationship as of a wife and a husband often turned into a mutual torment. At the 

same time these two persons filled each other, as if inseparable parts of one whole but not with an 

erotic sexual meaning nor as a family with its institutional functionary meaning but with the 

meaning of eternal connection of their ideal, heavenly „ego“. In Dostoevski’s first marriage is 

depiction of our God’s future heavenly expectation, presentiment and prophecy. This genial 

meditation written on his wife’s death day helps us to bring the greatest secret of New Testament: 

what will the man be like after Resurrection in correspondence with our thinking. 
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მამუკა 

დოლიძე 

მონოგრაფია - ჰუსერლის იდეათა 

განვითარება სიცოცხლის 

ფენომენოლოგიის და თანამედროვე 

ქართული ფილოსოფიის კონტექსტში 

თბილისი, გამომცემლობა 

„კალმოსანი“  გვ.1-314 

 

 

სტატიები: 

 

ლელა 

ალექსიძე 

Ioane Petritsi Interpreting Proclus. From Late Antiquity 

to Renaissance. Ed. S. Gersh 

Cambridge University 

Press(ინგლისურ 

ენაზე, 6000 სიტყვის 

მოცულობით) 

(იბეჭდება) 

ლელა 

ალექსიძე 

‘One in the Beings’ 

and ‘One within 

Us’:  Basis of the 

Union with the One 

in Ioane Petritsi’s 

Interpretation of 

Proclus’ Elements 

of Theology // 

PHILALETHES. 

 

Patristic, Philosophical and Georgian 

Studies in Honor of Shalva Nutsubidze’s 

125th Anniversary. Ed. B. Lourié, Series 

PAX CHRISTIANA. 

Gorgias Press, 

Piscataway, NJ 

(ინგლისურ ენაზე, 

7.700 სიტყვის 

მოცულობით, 

დაახლ. 20 გვ., 

იბეჭდება)  

 

 

ლელა 

ალექსიძე 

მე და სხვა: იოანე 

პეტრიწი 

ნეოპლატონური 

ტრადიციის 

კონტექსტში. - 

2013  

თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

წელიწდეული 

თსუ გამომცემლობა  

(რეზიუმე ინგლისურ 

ენაზე, სულ დაახლ. 

22 გვ. იბეჭდება) 
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ლელა 

ალექსიძე 

სიკვდილის ორი 

გაგება ბერძნულ 

და ქართულ 

ტრადიციაში. _  

 

ბიზანტინოლოგია საქართველოში 

4. თბილისი 

“ლოგოსი” (რეზიუმე 

ინგლისურ ენაზე. 

სულ დაახლ 18 გვ. 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 

ლელა 

ალექსიძე 

ანტიკურობიდან 

რენესანსამდე: 

ფილოსოფოსის 

“სიკვდილი” 

ლერი მჭედლიშვილისადმი 

მიძღვნილი კრებული, 

თბილისი (დაახლ. 15 

გვ., გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 

ანოტაციები: 

* 

ლელა ალექსიძე 

“მე” და “სხვა”: იოანე პეტრიწი ნეოპლატონური ტრადიციის კონტექსტში. - თსუ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის წელიწდეული 2013 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, სულ დაახლ. 

22 გვ. იბეჭდება) 

მე-სა და სხვის ურთიერთმიმართების თემა ევროპული აზროვნების ყურადღებას 

ანიკურობიდან დღემდე იპყრობს. სტატიის მიზანია, საკუთარ თავს (მას შეიძლება მე-ც 

ვუწოდოთ) და სხვას შორის მიმართებებში გარკვევა ნეოპლატონური ტრადიციის ერთ 

გარკვეულ ფილოსოფიურ კონტექსტში; ვგულისხმობ მე-სა და სხვის მიმართებას 

ინტელიგიბილურ (ნოეტურ) – უსხეულო სფეროსთან, რომელსაც ანტიკური 

ნეოპლატონიზმი “ღვთაებრივსაც” უწოდებდა. უფრო კონკრეტულად, სტატიაში ვიკვლევთ 

პეტრიწის (მასთან ერთად, გარკვეულწილად, ვითვალისწინებთ პლოტინის, პორფირიოსისა 

და პროკლეს ფილოსოფიებს) თეორიას თვითობისა და სხვის ურთიერთმიმართებისა და 

ინტელიგიბულურთან მათი მიმართების შესახებ. ძირითადი პრინციპი, რომლის გარშემოც 

აიგება კვლევა, არის ის, რომ ნეოპლატონიზმში (პლოტინიდან პროკლემდე და პეტრიწთანაც) 

თვითობა, მე-ობა გაიგება როგორც “ერთი ჩვენში” ანუ ჩვენი სულისმიერი ერთიანობა და 

კონცენტრაცია სულის “უმაღლეს”, “საუკეთესო” ასპექტზე – გონებაზე. სტატიაში ჯერ 

განვიხილავთ, თუ რა პრობლემების წინაშე გვაყენებს ეს “ერთი ჩვენში” და მისი მიმართება 

უმაღლეს ერთთან იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში, შემდეგ კი, პლოტინისა და პორფირიოსის 

მოშველიებით, ვეხებით მე-სა და სხვის მიმართებას ინტელიგიბილურ სფეროსთან მათი 

კავშირის კუთხით. 
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*სიკვდილის ორი გაგება ბერძნულ და ქართულ ტრადიციაში. _ ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში 4. თბილისი, “ლოგოსი” (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. სულ დაახლ 18 გვ. 

გადაცემულია დასაბეჭდად) 

 პლატონმა დაამკვიდრა ტრადიცია, რომელიც ფილოსოფიას გასაზღვრავს როგორც 

სიკვდილისთვის მზადებას. პლატონისვე დაზუსტებით, ფილოსოფოსის სიკვდილი არ 

გულისხმობს სიკვდილს ან თავის მოკვლას ჩვეულებრივი გაგებით, არამედ ნიშნავს 

სულიერი წვრთნის შედეგად სხეულის გავლენებისგან მაქსიმალურად თავისუფალ სულიერ 

ცხოვრებას. 

 ფილოსოფოსსა და სიკვდილს შორის მიმართების ასეთმა გაგებამ დიდი გამოხმაურება 

ჰპოვა ანტიკურ პლატონურ ტრადიციაში, გვიანანტიკურ ფილოსოფიაში, პატრისტიკაში, შუა 

საუკუნეების ბიზანტიურ ფილოსოფიასა და, აგრეთვე, ძველ ქართულ ტექსტებში. 

 მოხსენების მიზანია, სიკვდილის ორგვარი (და, ზოგიერთ შემთხვევაში, სამგვარი) 

გაგების ფილოსოფიური ანალიზი პლატონურ ტრადიციაში, რაც გულისხმობს (ა) 

ფილოსოფიასა და სიკვდილს შორის მიმართებათა განმარტებას; (ბ) სულსა და სხეულს 

შორის ურთიერთმიმართებისა და ურთიერთზემოქმედების ნაირგვარობაში გარკვევას; (გ) 

ადამიანის შესაძლებლობებისა და თავისუფლების საზღვრების შეძლებისდაგვარად 

დადგენას. 

ნაშრომში ვაანალიზებთ, ძირითადად, პლატონის, პლოტინის, პორფირიოსის, მიქაელ 

ფსელოსის თზულებების, აგრეთვე ამონიოს ერმისისა და იოანე სინელის შრომათა ქართული 

თარგმანების ფრაგმენტებს.  

 

 

პროფ. დემურ ჯალაღონია: 

 

დემურ 

ჯალაღონია 

Alethology as the First 

Philosophy 

 წიგნი ,,Georgian 

Christian Thoughtand Ist 

cultural Conttex“t 

Leiden-Boston 29-40გვ. 

დემურ 

ჯალაღონია 

 Tolerance as New 

Modus of Paradigm  

 

Proceedings of the 

conference “THE EDICT 

OF MILAN AND 

RELIGIOUS LIBERTY.THE 

IMPACT OF  THIS 

LIBERTY OVER THE 

CENTURIES” 

Constanta, Romania. p.4 
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დემურ 

ჯალაღონია 

Globalization and the 

Features of Responsibility 

Expression  

 

“კულტურა და 

ფილოსოფია”.  

ქართულ-ამერიკული 

ფენომენოლოგიური 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

ჟურნალი   

 

თბილისი  139-145 გვ. 

დემურ 

ჯალაღონია 

ათონელი მამები, იოანე 

პეტრიწი და გელათური  

აზროვნების 

პრინციპების დაფუძნება 

 

,,ფილოსოფიურ-თეო-

ლოგიური მიმომხი-

ლველი“ 

საერთაშორისო 

ქართულ-

ინგლისურენოვანი 

ჟურნალი N2 

 

თსუ  56-65 გვ. 

დემურ 

ჯალაღონია 

ფილოსოფია - გზა 

რწმენისაკენ 

ჟურნალი ,,რელიგია“ 

N1 

თბილისი, 22-29 გვ. 

1. საერთაშორისო ჟურნალში ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიურ მიმომხილველში’’ 

გამოქვეყნებული სტატიის ქართულ-ინგლისური რეზიუმე 

 

ათონელი მამები, იოანე პეტრიწი და გელათური 

აზროვნების პრინციპების დაფუძნება 

 

  ათონის კულუტურული ცენტრი "მუდამ მატარებელი იყო ქართული ეროვნული 

იდეისა საბერძნეთში და რომელიც გადაიქცა იმ წყაროდ, საიდანაც ჩვენში უხვად 

მოდიოდა მოწინავე კულტურის ნაკადი... ერთი სიტყვით, არც ერთ სამონასტრო 

დაწესებულებას ისეთი მნიშვნელობა არ ჰქონია ჩვენი მწერლობის და კულტურის 

ისტორიაში, როგორიც ათონის ივერიის მონასტერს, უიმისოდ ჩვენი კულტურის 

ისტორიას შეიძლება სხვა სახე და ხასიათი მიეღო".  (2. 88-89). 

  ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელებს, ქართული მწერლობის და ფილოსოფიური აზრის 

ისტორიაში სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ. ათონის ლიტერატურულ და 
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საღვთისმეტყველო სკოლას საეტაპო მნიშვნელობა აქვს. როდესაც საეტაპო 

მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ,  აღვნიშნავთ, რომ პირველ უმნიშვნელოვანეს ეტაპად უნდა 

მივიჩნიოთ ცამეტ ასურელ მამათა მობრძანება საქართველოში. ეს იყო ახალი 

სულიერების, საღვთისმეტყველო სკოლა-მონასტრების დაფუძნება აღმოსავლეთ 

საქართველოში. მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი გახლავთ, გრიგოლ ხანძთელის და მის 

საძმოს "ღვაწლი"  გაანალიზება. გიორგი მერჩულემ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების 

აღწერით გახსნა დავიწყებული "ქართული იდეის" სული და საქართველოს, როგორც 

სულიერი, ისე გეოგრაფიული საზღვრები შემოუხაზა. "ქართლად ფრიადი ქუეყანა 

აღირაცხების, რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვა ყოველი 

აღესრულების".  

  მესამე ეტაპი არის ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების მოღვაწეობა და მეოთხე 

ეტაპად უნდა ჩაითვალოს გელათის აკადემიის დაარსება და იოანე პეტრიწის 

მოღვაწეობა  - "გელათური აზროვნების” პრინციპების დაფუძნება. 

  ჩვენ ვეცდებით მოვძებნოთ ეტაპებს შორის ერთიანი სულიერების ძაფი, რომელიც ამ 

მნიშვნელოვან ეტაპებს შეკრავს. სად დევს, სად უნდა ვეძიოთ ამ სულიერების 

საფუძვლები? ამ ნაშრომის მოკრძალებული მიზანიც ამის წარმოჩენა იქნება. 

  ათონელი მამები ექვთიმე და გიორგი უდიდესი მოღვაწენი გახლავთ. მათი მიზანი იყო 

უშუალო კონტაქტების დამყარება ქრისტიანულ სამყაროსთან. უმთავრეს მიზნად 

დაისახეს მთარგმნელობითი მოღვაწეობა, თარგმანის განმარტება. ეს არ ხდებოდა 

ქაოტურად, ეს ხდებოდა ერის სულიერ – კულტურულ მოთხოვნილებათა შესაბამისად. 

"მთარგმნელობის ამოცანები და მიზანდასახულობა იმდენად სპეციფიური იყო, რომ იგი 

შემოქმედებით პროცესს უტოლდებოდა". გარდა თარგმანებისა, მათ მიერაა შექმნილი 

ორიგინალური თხზულებები, რომელიც მნიშვნელოვანი პირველწყაროებია ქართული 

მწერლობის, თეოლოგიის, ისტორიისა და საერთოდ ქართული კულტურისათვის.  

  ექვთიმე მთაწმინდელით იწყება დიდი მთარგმნელობითი მოღვაწეობა, რომელმაც 

საფუძველი ჩაუყარა ქართულ მწიგნობრობას. მას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 

ქართული მწერლობის და კულტურის ისტორიაში. 

    კაპადოკიური კულტურის აღორძინება X – XI საუკუნეებში ქართული აზროვნების 

ისტორიაში უდავო ფაქტია და სამეცნიერო ლიტერატურაში საფუძვლიანადაა 

დასაბუთებული. სამეცნიერო ლიტერატურაში კაპადოკიელ მამათა მოძღვრებები 

მიჩნეულია განათლების იმ ხაზად საქართველოში, რომელიც ქრისტიანული 

ნეოპლატონიზმის (კაპადოკიელთა გზით) უტყუარი გავლენის კვალზე მეტყველებს  

მისი განვითარების ახალ პერიოდში, კერძოდ ბასილი დიდისადმი.  

    იოანე პეტრიწი შუა საუკუნეების აზროვნებაში იმ ხაზის გამგრძელებელია, რომელიც 

ქრისტიანულ კულტურაში კაპადოკიელ მამებიდან მოდის და XI საუკუნის II ნახევარში 
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ბევრ საერთოდ პოულობს პროკლეს ნეოპლატონიზმთან.   

  XI – XII საუკუნეებში, როცა საქართველოს ოქროს ხანა ედგა, მეფე დავით 

აღმაშენებელმა ააშენა გელათის აკადემია.  გელათის აკადემია ქრისტიანული აზრის 

ისტორიაში აგრძელებს აღმოსავლური თეოლოგიის ალექსანდრული სკოლის (სადაც წმ. 

წერილის ალექსანდრულ ეგზეგეზას ჩაეყარა საფუძველი) და კაპადოკიური 

პატრისტიკის ხაზს: კლიმენტი ალექსანდრიელისა, რომელმაც ჩამოყალიბებული 

პრინციპის სახე მისცა წმ. წერილზე დაყრდნობილ ეკლესიურ მოძღვრებას, რწმენისა და 

ცოდნის ჰარმონიაზე.  

  "გელათი" იქცა სიმბოლოდ ქართული ეროვნული იდეისა და ეს ედო საფუძვლად შუა 

საუკუნეებში ქართული სახელმწიფოს სიძლიერეს. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ამის 

დიდი ტრადიცია გააჩნია და ამ ტრადიციის, ანუ "გელათური აზროვნების" აღმდგენად 

XX საუკუნეში მოგვევლინა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიაქი ილია II.  

  ილია II-ის თეოლოგიურ-საღვთისმეტყველო აზროვნება სამ საუნჯეს ეფუძნება: 

"ღმერთი, სამშობლო და მოყვასი".  სამშობლო გაგებული თეოლოგიურ ჭრილში, როგორც 

"ჩემი, ასევე შენი", საუფლო – უფლის მიერ შექმნილი სამყარო, ხოლო "მოყვასი" ეს არის 

პირველ რიგში "ჩემი", "შენი"ახლობელი, ადამიანი – საზოგადოება, კაცობრიობა. 

  მასთან სამივე საუნჯე არის ტრიადა. ერთიანობაში და ერთმანეთის გარეშე მათი 

არსებობა შეუძლებელია.  

 

 

Fathers of Athos, Ioane Petritsi and Establishment of the Principles of Gelati Thinking 

Summary 

The cultural centre of Athos “always bore the Georgian national idea in Greece and it became a 

rich source providing an advanced cultural current. In a nutshell, none of the monastic institutions 

have ever had such importance for the history of our literature and culture as the Iberian 

Monastery of Athos; without it the history of our culture could have assumed a different shape.”(2. 

88-89). 

Ekvtime and Giorgi Mtatsmindelis occupy a unique place in the history of Georgian letters and 

philosophical thinking. Speaking about the greatest significance of the literary and theological 

school of Athos we imply the fact of arrival of thirteen Assyrian fathers in Georgia. It brought about 

the establishment of a new spirituality, theological school and monasteries in eastern Georgia. The 

second significant stage was the study and analysis of Grigol Khandzteli and his “brotherhood”. 

Giorgi Merchule opened the forgotten spirit of the “Georgian idea” by describing Grigol Khandzteli’s 
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life and delimited both, the spiritual and geographical borders of Georgia. “Kartli is a large country 

were religious services are held and the prayers are said in the Georgian language.”  

The work of Ekvtime and Giorgi Mtatsmindelis is the third stage, and the foundation of the 

Academy of Gelati and Ioane Petritsi’s work – the development of “Gelati thinking” – must be 

considered to be the fourth stage. 

We intend to find a single spiritual thread between these stages that will be able to bind all of them 

together. Where does it lie, where shall we search for these spiritual foundations? This is the 

humble purpose of our work. 

The Athonian fathers Ekvtime and Giorgi were outstanding figures. Their aim was to develop 

direct contacts with the Christian world. They made it their objective to translate literature into 

Georgian and to interpret the translated literature. It did not have a chaotic character, but rather 

met the needs of the nation’s spiritual and cultural requirements. “The tasks and intent was so 

specific that it equalled the creative process”. In addition to the translations, they created original 

works that are a significant primary source for the Georgian literature, theology, history and 

Georgian culture in general. 

Translation work starts with Ekvtime Mtatsmindeli who laid foundation for the Georgian 

scholarly pursuit.  This event occupies a particular place in the history of Georgian literature and 

culture.  

The renaissance of the Cappadocian culture in the history of Georgian thinking of the 10th – 

11th centuries is an indisputable fact and is substantially confirmed by scientific literature. The 

teachings of the Cappadocian fathers in Georgia are believed to belong to the line that 

demonstrates a definite trace of Christian Neo-Platonism (via Cappadocians) in the new period of its 

development, in particular, of Basil the Great.  

In the medieval thinking Ioane Petritsi is the follower of the line that took start from 

Cappadocian fathers in Christian culture and in the 2nd half of the 11th century found much in 

common with the Neo-Platonism of Procles.  

In XI-XII centuries, during the Golden Age of Georgia, King Davit Aghmashenebeli erected the 

Academy of Gelati. In the history of Christian thinking Gelati Academy followed the line of the 

Alexandrian school of theology (where foundation was laid for the Alexandrian exegeses of the Holy 

Scripture) and Cappadocian patristics – Clement of Alexandria, having given ecclesiastic teaching a 

form of an established principle, harmony of faith and knowledge.  

Gelati turned into a symbol of Georgian national idea which laid foundation to the strength 

and power of the Georgian state of the Middle Ages. It is worth mentioning that Catholicos of all 

Georgia, Ilia II brought to life this tradition, i.e., the tradition of “Gelati thinking”, in the 20th century.  

Theological thinking of Ilia II is based on the three highest treasures: “God, Patria and 

Neighbour”. Homeland, on the theological plane, is interpreted as “mine” and “yours”, the Kingdom 
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of Lord – the world created by God; whereas the “neighbour” is primarily “your”, “my” close person 

– the community, the humanity.  

  With him all the three treasures make up a triad together and without one another their 

existence is incomprehensible.  

 

 

 

  

2. წიგნში ,,Georgian Christian Thoughtand Ist cultural Conttext“  აშშ.     

                                      ნაშრომის    ინგლისურ- ქართული  რეზიუმე 

 

Alethology as “The First Philosophy” 

Scientific activity of Shalva Nutsubidze can be divided into two periods. The first period is 

called a metaphysical period; the period of original thinking, of making attempts to create a new 

philosophical system; the second period is the period of creating and introducing Eastern 

Renaissance into the Georgian philosophic history and Georgian classic thinking. Finally it can be 

said that these two periods represent stages of one long path of Nutsubidze’s scientific activity. The 

statement which Sh. Nutsubidze made in the twenties of the 20th century: “an end should be put to 

the intellectual slavery to the West and this will be possible only in case we overpower the western 

thinking from within. It should be proved that for this purpose there exists not only historical but 

actual documents as well” - is the confirmation to this. 

His entire scientific activity served to enlighten this thesis.  It may be said that he aimed at a 

difficult mission. His target can be considered as one big “project” from today’s overview. Any 

separate module taken from this project showed a man, an individual, as one great personality and 

Shalva Nutsubidze had many of “such great” ones.   

In the original period of problematic of metaphysics Shalva Nutsubidze used to specially 

research what truth was. Shalva Nutsubidze’s alethologic realism is nothing more than a search for 

this truth and a path to God. 

He laid down a well thought-out program for scientific researches. In 1922 his “Alethological 

Bases” (part I, “The Problem of Truth”) is published. In 1926 Wahrheit und Eikenntnisstruktur, 

ErsteEinleitung in den AletheologischenRealismus”, Berlin unda Leipzig, was published in 

Germany. (“Truth and the Structure of Cognition”, the first Introduction to Aletheological 

Realism) and in 1931 (Philosophie und Weisheit, Specielle Einleitung in die Aletheologie, Berlin 
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und Königsberg, [“Philosophy and Wisdom, Special Introduction to Aletheology”] ) was 

published. 

If his first work (Wahrheit und Eikenntnisstruktur) represents “The first Introduction to 

Aletheological Realism” the second one is worked out as “A Special Introduction to 

Aletheology”. This work continues scientific study of aletheological problems and more detailed 

researches in Aletheological sphere by which “The Truth per Se. (Truth Original)” agrees with 

“The Truth for us”.  

Shalva Nutsubidze’s works had been widely echoed by the western specialists. According to 

the information studied and given by the publisher of Nutsubidze’s works which we assume 

must not be complete, Nutsubidze must have had published 12 Reviews in German, French and 

English papers1. Positions of the scientists towards alethological realism are not homogeneous 

though very interesting. It is out of question that Nutsubidze’s own work was highly praised. 

The notion “more than an existent” represents the center (focus) of alethological realism by 

Nutsubidze where all the novelties and difficulties of alethology gather up. The novelty is that the 

“Specific-Humane” should be overcome by itself, only in its boundaries which include contradictions 

as well. 

With this problem new perspectives open, which in Shalva Nutsubidze’s work are the points of 

future his research. Can it be possible to overcome the logic sphere? Can a man think of anything 

standing higher than the existence and essence, of an existent and not-existent? Future studies and 

researches of such and many other subjects will throw light on alethological realism as the 

foundation of the first philosophy and metaphysics. 

 

Thus according to Shalva Nutsubidze philosophy is the thing that shows a man the way to the 

truth standing higher than the contradiction; Shalva Nutsubidze comes out of the “First Philosophy” 

passes the spheres being in contradiction in order to join the “First Philosophy” again; because the 

“truth original” is the rising point and the last target. Here we ask: can we reach wisdom in this 

way? 

Socrates made the Ancient Greeks (afterwards the whole mankind) understand that a man can 

only philosophize and be seeker of wisdom, a volunteer. But it is also the fact that in the act of 

“seeking (analyzing) pre-logic” Nutsubidze implies (as we admit) something irrational, something 

impossible to be understood by and inaccessible for our minds. May it mean that there is 

something in the soul and mind of a man that is not characteristic for him, something “not 

humane” in the meaning of a super-man; with this something a man can listen to Logos. Without 

this “something” being it a voice or vision, glance at mysterious “disturbing stranger” (Heidegger) it 

must be unimaginable to philosophize. In this case “this something” and the “essence” will coincide 
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and this is the problem Shalva Nutsubidze researches. 

A man must leave everything that is “humane” and rise to that “inhumane” - higher than the 

essence itself. This is the path to come to God, i.e. the idea (thought) and essence merging into 

each other. This will mean coming back to one’s Mother or hearing a voice of Logos (listening to), 

restoring the ruined harmony which is called the nature and a man.  

All the researches by Shalva Nutsubidze and generally his alethology –“the first Philosophy” are 

directed towards this. 

 

 

ალეთოლოგიის დაფუძნება, როგორც „პირველი ფილოსოფია“ 

 

შალვა ნუცუბიძის სამეცნიერო მოღვაწეობა შეიძლება დაიყოს ორ პერიოდად. 

პირველ პერიოდს ვუწოდებთ მეტაფიზიკურ პერიოდს - ეს არის ორიგინალური 

აზროვნების, ახალი ფილოსოფიური სისტემის შექმნის მცდელობის პერიოდი, ხოლო 

მეორე პერიოდი - ეს არის ქართული ფილოსოფიის ისტორიის და ქართულ კლასიკურ 

სააზროვნო სივრცეში აღმოსავლური რენესანსის შექმნის პერიოდი. საბოლოო ჯამში 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი პერიოდი ნუცუბიძის მოღვაწეობაში ერთი დიდი გზის 

განხორციელების ეტაპებია. ამის დასტურია, როდესაც ნუცუბიძე მე-20 საუკუნის 20-იან 

წლებში გააკეთებს ასეთ განაცხადს: „დასავლეთისადმი ინტელექტუალურ დამონებას 

ბოლო უნდა მოეღოს და ეს შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც შიგნიდან 

დავძლევთ დასავლეთის აზროვნებას. უნდა დამტკიცდეს, რომ საამისოდ არა მარტო 

ისტორიული, არამედ ფაქტიური საბუთებიც არსებობს“. 

მთელი მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა ემსახურებოდა იმ თეზისის 

ხორცშესხმას. შეიძლება ითქვას, რომ მან რთული მისია დაისახა მიზნად. ეს მიზანი 

დღევანდელი გადასახედიდან იყო ერთი დიდი „პროექტი“. ამ პროექტიდან ნებისმიერი 

ერთი ცალკე აღებული მოდული ადამიანს წარმოაჩენდა, როგორც დიდ პიროვნებას. 

შალვა ნუცუბიძე კი ამ „დიდ“ მრავალს ატარებდა. 

მეტაფიზიკის პრობლემატიკის ორიგინალურ პერიოდში შალვა ნუცუბიძე 

სპეციალურად იკვლევდა, თუ რა არის ჭეშმარიტება. მისი ალეთოლოგიური რეალიზმი 

სხვა არაფერია, თუ არა ძიება ჭეშმარიტებისა და გზა ღმერთისაკენ.  

მან მეცნიერული კვლევა-ძიებისათვის კარგად მოფიქრებული გეგმა დასახა. 1922 

წელს ქვეყნდება მისი „ალეთოლოგიის საფუძვლები“, ნაწ. I, ჭეშმარიტების პრობლემა. 

1926 წელს გერმანიაში გამოქვეყნდა Wahrheit und Eikenntnisstruktur, Erste Einleitung in 
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den Aletheologischen Realismus”, Berlin unda Leipzig, 1926. (ჭეშმარიტება და შემეცნების 

სტრუქტურა, პირველი - შესავალი ალეთეოლოგიურ რეალიზმში), ხოლო 1931 წელს 

გამოვიდა Philosophie und Weisheit, Specielle Einleitung in die Aletheologie, Berlin und 

Königsberg, 1931 („ფილოსოფია და სიბრძნე, სპეციალური შესავალი ალეთეოლოგიაში“).  

თუ პირველი ნაშრომი (Wahrheit und Eikenntnisstruktur) წარმოადგენს „პირველ 

შესავალs ალეთეოლოგიურ რეალიზმში“, მეორე ნაშრომი მოფიქრებულია, როგორც 

სპეციალური შესავალი ალეთეოლოგიაში“. შრომა წარმოადგენს ალეთოლოგიის 

პრობლემათა დამუშავების გაგრძელებას და უფრო დეტალურ გარკვევას 

ალეთეოლოგიურ სფეროში, რომლის მეშვეობით ხდება „ჭეშმარიტების თავისთავადი“ 

შეთანხმება „ჭეშმარიტება ჩვენთვის“.  

„არსებულზე მეტის“ ცნება  შ. ნუცუბიძეს მთელი ალეთოლოგიური რეალიზმის 

ცენტრს (ფოკუსს) წარმოადგენს, რომელშიც თავს იყრის ალეთოლოგიის მთელი სიახლეც 

და სიძნელეც. სიახლეს ის წარმოადგენს, რომ „სპეციფიკურ - ადამიანური“ გადალახული 

უნდა იქნეს მისივე მეშვეობით და საკუთარ ფარგლებშივე, რაც წინააღმდეგობასაც 

შეიცავს.  

ამ პრობლემით  ახალი პერსპექტივები იშლება, რომელიც შალვა ნუცუბიძის 

შრომაში მომავალი კვლევის საქმეა. არის თუ არა შესაძლებელი ლოგიკური სფეროს 

გადალახვა? შეიძლება თუ არა ადამიანმა მოიაზროს ყოფიერებაზე და არსზე მაღლა 

მდგომი არსებულზე და არარსებულზე მაღლა მდგომი? ასეთ და მრავალ საკითხებზე 

ჩატარებული შემდგომი კვლევა - ძიებანი, ნათელს მოჰფენს ალეთოლოგიურ 

რეალიზმის, როგორც პირველი ფილოსოფიის, მეტაფიზიკის დაფუძნებას.  

ამდენად შ. ნუცუბიძის მიხედვით ფილოსოფია არის, რაც ადამიანს გზას უკაფავს 

დაპირისპირებულზე მაღლა მდგომი ჭეშმარიტებისაკენ; იგი ამოდის „პირველი 

ფილოსოფიიდან“ გაივლის დაპირისპირებულთა სფეროს, რათა კვლავ „პირველ 

ფილოსოფიას“ შეუერთდეს; რადგან ჭეშმარიტება თავის თავადი მისი ამოსავალი და 

საბოლოო მიზანია. აქ საკითხავია: ამით მივაღწევთ კი სიბრძნეს? 

სოკრატემ სწორედ ეს გააცნობიერებინა ძველ ბერძნებს (შემდგომში მთელს 

კაცობრიობას), რომ ადამიანს შეუძლია მხოლოდ იფილოსოფოსოს და ამით  იყოს 

სიბრძნის მაძიებელი, მოყვარული. მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ „წინალოგიკურის 

ჭვრეტაში“ ნუცუბიძე ჩვენი აზრით გულისხმობს რაღაც ირაციონალურს, გონებისათვის 

მიუწვდომელს. ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ადამიანის სულში, გონებაში არის ისეთი რამ, რაც 

„არაადამიანურია“, არაადამიანური ამ შემთხვევაზე ზე-ადამიანის გაგებით. რომლითაც 

ადამიანს შეუძლია მოუსმინოს ლოგოსს. ამ „რაღაც“ ხმა თუ ხედვა, მზერა იდუმალის 

„შემაშფოთებელი უცნობის“ (ჰაიდეგერი) გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია 

ფილოსოფოსობა. ეს „რაღაც“ და არსი ამ შემთხვევაში  დაემთხვა ერთმანეთს და სწორედ 
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ამ პრობლემის კვლევას აწარმოებს შალვა ნუცუბიძე. 

ადამიანმა ის, რაც ადამიანურია, უნდა დატოვოს და ამაღლდეს იმ „არა-

ადამიანურამდე“ - არზე მეტამდე. ეს არის გზა ღმერთამდე მისვლის. ანუ აზრი და არსის 

ერთმანეთში მისვლა. ეს იქნება მშობელ დედასთან დაბრუნება, ანუ ლოგოსის ხმის 

გაგონება (ყურის გდება), იმ დარღვეული ჰარმონიის აღდგენა, რასაც ბუნება და ადამიანი 

ჰქვია. შ. ნუცუბიძის მთელი კვლევა-ძიებანი და საერთოდ მისი ალეთოლოგია ანუ 

„პირველი ფილოსოფია“ სწორედ აქეთკენ არის მიმართული.  

 

 

3. საერთაშორისო  ჟურნალ ,,კულტურა და ფილოსოფიაში“ გამოქვეყნებული 

ნაშრომის ინგლისურ-ქართული რეზიუმე  

 

Globalization and the Features of Responsibility Expression  

 

During the whole period of centuries great thinkers have loudly declared that we must not be 

satisfied only by the interpretation of the universe but promote its change.  As if this voice was 

crying in the wilderness, but endless new discoveries, conquest of outer space, transformation of 

the world into one space by the computer-assisted engineering has confronted mankind with the 

global processes and problems. 

From the 80-s of XX century in the sphere of social (not only) science it is difficult to find more 

popular and reflexive subject than the problem of the globalization. Discussions applies to 

everything: i.e. does globalization exist as a real process, is it a myth or a nominal “reality” as a well 

known new “fashioned” name of the phenomena? 

The discussion applies to globalization context, nature and mainly its estimation: Is globalization a 

positive phenomenon that promises the mankind “happy future” considering all the functional 

(positive) results, or is Globalization a “new opium” for the world of present which Globalization 

leads to “de-culturization” and total “homogeneousness”? Today confrontation of the “global” and 

the “local”, or in any case relationship between them, became a subject of general discussion. 

We witnessed important technical scientific revolutions at the end of XX century. Informational 

revolution has basically changed the life of a man. A man can contact any point of the world, as if 

individuals have became citizens of the world. Nations are hastily integrated into the world system. 

What is Globalization? 

To make the life into united standard according to the planetary scale when the characteristic, 

unique features of the separate people or the whole population are obliterated and everything is 

averaged. 
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გლობალიზაცია და პასუხისმგებლობის გამოვლენის თავისებურებანი 

მეოცე საუკუნის ბოლოსა და ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში გლობალიზაცია 

ითვლება ერთ-ერთ მოდურ ცნებად. დაწყებული სოციალური მეცნიერების 

წარმომადგენლებით, დამთავრებული პოლიტიკოსებით, ყველანი გლობალიზაციაზე 

საუბრობენ. 

ჩვენ ამ ნაშრომში  მხოლოდ შემოვისაზღვრებით გლობალიზაციის ზოგადი 

პრინციპებით, რაც საშუალებას მოგვცემს წინა პლანზე წამოვწიოთ ადამიანის 

პასუხისმგებლობის საკითხი. თუ პასუხისმგებლობას ფილოსოფიური თვალსაზრისით 

გავიაზრებთ, ის მსოფლმხედველობის ცენტრალური სტრუქტურული ელემენტია. ამავე 

დროს შინაგანი აუცილებლობით არის "მთელს სამყაროზე" უნივერსუმზე, ყოფიერებაზე 

პასუხისმგებლობაც. სწორედ ამ აზრით იხმარა ჰაიდეგერმა თეზისი, რომ "ადამიანი არის 

ყოფიერების მწყემსი", ანუ მასზე და მის წინაშე პასუხისმგებელი. 

გლობალიზაციის თეორია ამტკიცებს, რომ ჩვენ ისეთ დროში ვცხოვრობთ, როდესაც 

სოციალური ცხოვრების უდიდეს ნაწილს გლობალური პროცესები განსაზღვრავს, 

როდესაც ეროვნული კულტურების, ეროვნული ეკონომიკური სისტემებისა და 

სახელმწიფოების გამყოფი საზღვრები ქრება1.  

ინდუსტრიულმა ცივილიზაციამ ჩვენს დროში ძალზე მაღალ დონეს მიაღწია. 

კაცობრიობა ამ გზაზე ძალზე შორს წავიდა. კომფორტი, რაკი ერთხელ შეიტანეს 

ადამიანურ ღირებულებათა "სიაში", დღეს იქცა უმაღლეს ღირებულებად. მან დაჩრდილა 

ყველა სხვა ტრადიციული ღირებულებანი. ის ჩვენს დროში გადაიქცა აგრეთვე 

ადამიანური ღირსების საფუძვლად. 

ადამიანი სამყაროში არსებობს. სამყარო არის მისი მოქმედების "ასპარეზი". 

სამყაროს თავისი "პრეტენზიები" აქვს და ამას უყენებს მათ. ასევე ადამიანსაც 

სამყაროსთან აქვს თავისი მიმართებები. ამ მიმართებამ დღეისათვის კრიტიკულ ზღვარს 

მიაღწია. კაცობრიობის გადასარჩენად იქმნება ახალ-ახალი პროექტები, გლობალური 

ღონისძიებები. შეიძლება ადამიანი არ ეთანხმებოდეს გლობალისტებს, მაგრამ არც 

ანტიგლობალისტი იყოს. ფილოსოფიის დანიშნულებაა "განგაშის ატეხვა", განგაში ეს 

არის გაცნობიერება კატასტროფის მოახლოებისა, პრობლემის სამზეოზე გამოტანა.  
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4.     Tolerance as a New Mode of Paradigm 

 

Abstract 

 

In every epoch, particularly nowadays, degree of tolerance of society is the most important 

and vital nessesity for state’s existence. It would to be displayed in each sphere of social 

interrelations. 

The idea of toleration essencially comes from volition to overcome ideological, political and 

cultural differences. It is base for democratic coexistence and collaboration and is absolutely 

nessesary for common good.  In this context “The Edict of Milan”is attached highlight. 

The Georgian experience of toleration is discussed in the presentation. Namely reign of 

Saint David IV, also known as David the Builder, a king of Georgia in the XI centuary, is analysed and 

proved why it becomes a rare model of toleration. "Hymns of Repentance" composed by st. David 

shows in details the sence of Christian toleration. 

Tolerance is liberty in diversity. It is not only moral duty, but is also political and legal 

demand. It makes possible peace and could change culture of war by culture of peace. 

                   

 

            ტოლერანტობა, როგორც პარადიგმის ახალი მოდუსი  

 

   მილანის ედიქტი   (313 წელი) მკვლევართა ყურადღების ცენტრში ყოველთვის იყო.        

ედიქტის მიღება  არის  კონსტანტინეს პოლიტიკური გენიალურობა (რომ არაფერი 

ვთქვათ სარწმუნოებრივ ცნობიერებაზე), რაც გამოიხატა ეპოქის სულის ზედმიწევნით 

კარგად დანახვაში და ქრისტიანული სარწმუნოებრივი იდეების რეალიზაციაში. 

      ძველი წარმართული სამყარო,  რელიგიურ სფეროში, უკვე ვერ აკმაყოფილებდა 

ადამიანთა მოთხოვნილებებს. წარმოიშვნენ ახალი კითხვები, ახალი სურვილები, 

რომლებზეც პასუხის გაცემაც, მთელი რიგი მიზეზების გამო, მხოლოდ ქრისტიანობამ 

შეძლო. 
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     ამის გამოვლინება იყო მილანის  ედიქტში მოცემული მნიშვნელოვანი ფრაზა 

„თითოეულს მიეცეს ნება თავისი გულის კარნახის თანახმად მოექცეს იმ სარწმუნოებაზე, 

რომელსაც მიიჩნევს თავისი შეხედულების შესაბამისად...“ რომელსაც მკვლევარები 

თვლიან ,,ახალ სულისკვეთებად’’   ტოლერანტიზმის და თავისუფლების პრინციპების 

ახალ  მოდუსად. 

     მაღალგანვითარებულ რელიგიებს აქვთ  ერთი უმთავრესი საერთო პრინციპი; 

ზნეობრივი ოქროს წესი,  რომელსაც თავად იესო ქრისტე აცხადებს:  ,,ამიტომაც 

ყველაფერში, როგორც გსურთ მოგექცნენ ადამიანები, თქვენც ასევე მოექეცით მათ. 

ვინაიდან ეს არის რჯული და წინასწარმეტყველნი’’ (მათ.7:12; ლუკ.6:31) 

      ყველა ეპოქაში, მითუმეტეს დღევანდელობაში,   სახელმწიფოს  უმნიშვნელოვანეს და 

საციცოცხლო  აუცილებლობას წარმოადგენს  საზოგადოების  ტოლერანტობის ხარისხი, 

რაც საზოგადოებრივი ურთიერთობების  ყველა სფეროში უნდა ვლინდებოდეს. 

    შემწყნარებლობის იდეა არსებითად იდეოლოგიურ, რელიგიურ, პოლიტიკურ და 

კულტურულ განსხვავებათა გადალახვის ნებიდან მომდინარეობს. ის დემოკრატიული 

თანაარსებობისა და თანამშრომლობის საფუძველია და სრულიად აუცილებელია 

საზოგადო სიკეთისათვის. ამიტომაც მილანის ედიქტს განსაკუთრებულ მნიშვნელობასაც 

ანიჭებენ. თუმცა არსებობს კითხვებიც... 

     მილანის ედიქტი სხვა რელიგიებსაც თავისუფალი აღმსარებლობის ნებას რთავს, 

მაგრამ საინტერესოა   ვინ იგულისხმებიან მილანის ედიქტში ნახსენებ      „სხვა 

რელიგიებში“, იქნებ „სხვებში“ იგულისხმება კანონით აკრძალული რელიგიები? 

      როგორც ზოგიერთი მკვლევარები აღნიშნავენ ედიქტში საყოველთაო 

ტოლერანტიზმის იდეა მიუღებელია,  რადგან,  მაშინ რომში ყველას უნდა მისცემოდა 

თავისუფალი აღმსარებლობა მაგალითად, მანიქეველობა ამ ედიქტის შედეგად 

ნებადართული უნდა გამხდარიყო, მაგრამ რეალობა სხვაგვარი იყო.  

      შემწყნარებლობის   ნიმუში იყო მეფე  დავით აღმაშენებელი (საქართველო XI ს), 

იგი  ყოველი  აღმსარებლობის წარმომადგენელს  წესისამებრ მიაგებდა პატივს, ეს კი 

მეთერთმეტე საუკუნეში ხდებოდა,  დროში როდესაც განსხვავებული აზრი  სიკვდილის 

ტოლფასი იყო  და ზოგადად  ადამიანებმა არ იცოდნენ  რა იყო ტოლერანტობა.   

      როგორც შვამი დაიანანდა სარაშვატი  წერს  ,,არცერთი ადამიანური გულის მქონე 

არსება არ არის მოკლებული თანაგრძნობას. არც ერთ რელიგიას არ შეუძლია მისი 

აღმოფხვრა. ვერცერთ კულტურას, ერს, ნაციონალიზმს არ შეუძლია, შეეხოს მას. იმიტომ 

რომ ეს არის თანაგრძნობა. თანაგრძნობის უნარი არის საშუალება, რომლითაც ვაღწევთ 

სხვა ადამიანებს, აკეთებ რაღაც ისეთს, რაც ცვლის ვიღაცის ცხოვრებას’’.  

       ტოლერანტობა    ესაა თავისუფლება მრავალფეროვნებაში. იგი არა მხოლოდ 

მორალური მოვალეობა, არამედ პოლიტიკური და სამართლებრივი მოთხოვნაცაა. 

რომელიც შესაძლებელს ხდის მშვიდობას და შეუძლია შესცვალოს ომის კულტურა 

მშვიდობის კულტურით. 
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       ვოლტერმა (XVIIIს.) ტოლერანტობის კლასიკური დეფინიციური აზრი ჩამოაყალიბა:  

,,მე არ ვეთანხმები იმას, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ სიცოცხლეს გავწირავ, რათა 

დავიცვა თქვენი უფლება საკუთარი აზრის გამოთქმისა“.  

       ,, ადამიანს თვით ღმერთი უწესებს ვალად თავისუფალი იყოს და იცავდეს სულის 

თავისუფლებას, რაგინდ მძიმეც არ უნდა იყოს, რამდენ ტანჯვასა და მსხვერპლსაც არ 

უნდა მოითხოვდეს ეს. ადამიანი მოვალეა პატივს სცემდეს და უფრთხილდებოდეს 

მეორე ადამიანის თავისუფლებას და არა მარტო თავისას“ წერდა ნიკოლოზ ბერდიაევი. 

ტოლერანტობა  კულტურული და რელიგიური პლურალიზმის თანმხლებია და ამასთან, 

მისი შემდგომი განვითარების პირობაც. 

 

 

 

5. ჟურნალ ,,რელიგიაში“ გამოქვეყნებული  სტატიის რეზიუმე ქართულ-

ინგლისურად 

  

ფილოსოფია - გზა რწმენისაკენ 

   ფილოსოფია არის უპირველესად რწმენა ადამიანის, გონების ზეობისა. იგი 

მიმართულია აბსოლუტის, ერთიანი არაპიროვნული სამყაროს საწყისის შეცნობისაკენ. 

ფილოსოფია თამაშობს გარკვეულ როლს ზოგადად მეცნიერების განვითარერბაში, ის 

არის ერთგვარი პირველადი აზრი, რომელიც უბიძგებს მეცნიერებს სხვადასხვა 

მოვლენის შესწავლისა და დასაბუთებისაკენ.  

  იოანე დანასკელმა თავის ნაშრომში ,,ცოდნის წყარო” ფილოსოფიას მისცა 

ორიგინალური  განმარტება: ,,ფილოსოფია არის სიყვარული სიბრძნისადმი, მაგრამ 

ჭეშმარიტი სიბრძნე ღმერთია. ამიტომ სიყვარული ღმრთისადმი არის ჭეშმარიტი 

ფილოსოფია”.  

  ნაბიჯი "ფილოსოფიისაკენ" უფრო და უფრო მიმზიდველი ხდება. "ფილოსოფოსობას," 

როგორც სამყაროს ათვისების გზას ადამიანი შეიმუშავებს. ადამიანმა საკუთარი გონითი 

ძალების აქტივობით უნდა დაძლიოს ყველა სიძნელე, მუდმივად უნდა ძერწოს თავისი 

თავი და შექმნას მსოფლმხედველობა. "მსოფლმხედველობა იქნება ის სათვალეები, 

რომლითაც ადამიანი ხედავს სამყაროს, აფასებს მას და მოქმედებს მასში." 

  ფილოსოფია იცვლება, როგორც იცვლება ადამიანი. ადამიანი არის "ექტატური" არსება, 

რომელიც საგნებშია და თან თავის თავში, რომელიც იმავე დროს ტრანსცენდენტურია, 

შინაგანისა და გარეგანის მიმართ.  ფილოსოფია აღარ კმაყოფილდება ცნებებში 

ჩაღრმავებით, ის აღარ ამოდის მხოლოდ იდეებიდან, ეხლა იგი მოვლენებზეც შინაგანსა 

და გარეგანზე ფიქრობს. ასევე გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია მცდელობამ, თანხმობა 



 

437 
 

მოეხდინა ცხოვრებასა და გონებას შორის. შეიძლება ისტორიაში არაფერი იცვლებოდეს 

ან არ ჩანდეს რომ იცვლება, მაგრამ ყველაფერი იცვლება მოვლენებში და ჩვენც 

ვიცვლებით მოვლენებში.    

  მომავალში ფილოსოფიის ამოცანა კი არ შესუსტდება, არამედ შემეცნებისა და ტექნიკის 

განვითარებასთან ერთად კიდევ უფრო გაიზრდება. ფილოსოფიის არსება ჭეშმარიტების 

ძიებაშია და არა მის ქონაში, ფილოსოფია არის გზად ყოფნა.  მასში მთავარია კითხვის 

დასმა, ასე რომ თავის მხრივ ყოველი პასუხი უნდა იქცეს კითხვად. ეს იქნება 

ფილოსოფიის პროცესუალობა და დაუსრულებლობა. 

  ღმერთმა  ადამიანი შექმნა თავის ხატად და მსგავსად.  პირველი ცოდვის ჩადენის 

შემდეგ ედემიდან გამოგდებულ ადამიანს რა ,,დარჩა იქ” და რა გამოყვა იქიდან? აი აქ 

არის ადამიანის არსის საიდუმლო. საიდუმლო რომელიც ,,მეტია” ადამიანის აქ ყოფნაზე. 

სწორედ აქ ჩნდება ფილოსოფიიდან გასვლის სურვილი.  

   ადამიანის იდუმალი ოცნება ყოველთვის უსასრულობასთან ზიარება იყო. ადამიანი 

საიდუმლოს მატარებელიცაა, ეს ყველაფერი მასშია, მაგრამ ის ყველაფერს გარეთ ეძებს,  

საიდომლოებითაა მოცული მისი არჩევანი. მას ეს არჩევანი ,,არ მოსწონს“ და  მუდმივად 

შორეული ,,სამშობლოს” ძიებაშია. ეს მასში ბადებს თავისებურ ,,ნოსტალგიას”, რომელიც 

ადამიანს აყენებს დაუკმაყოფილებლობის, სევდის, მოწყენილობის, მარტოობის, 

სიცარიელის, უკვალოდ გაქრობის წინაშე.  ადამიანი იწყებს გამოსავლის ძიებას. 

უსასრულობა, ადამიანური ცნობიერების ღრმა წიაღიდან, სამყაროს ისტორიის 

შორეთიდან იყურება. ამ დროს ადამიანი იწყებს  ან ფილოსოფოსობას ან  ღმერთის 

ძიებას, მაშინ ისევ დაისმება მთავარი კითხვა;  მაინც რა არის ადამიანი?  

ჰეგელი აღნშნავს რელიგიას აქვს ფილოსოფიასთან საერთო შინაარსი, და 

მხოლოდ მათი ფორმებია განსხვავებული. შეიძლება ითქვას, რომ რელიგია სამყაროს 

ახსნის პირველი ფორმაა. ფილოსოფია მიზნად ისახავს არა მარტო ახსნას, არამედ 

სამყაროს  მიზანმიმართულ განვითარებას. ესაია წინასწარმეტყველის ფრაზას ,,დიდი 

საიდუმლოს ანგელოზი” იოანე პეტრიწი შემდეგნაირად განმარტავს: ესაიამ დიდი 

საიდუმლო უწოდა მყოფთა აგებულებას- ანუ მთელი ფიზიკური და მეტაფიზიკური 

სამყაროს სტრუქტურას, -ხოლო მესაიდუმლედ-ხედვასა ფილოსოფოსთა Dდღისა”.  

 

Philosophy-a way the faith 

Abstract 

Philosophy  is  specifically  human-being’s  occupation/  What  we  have  to  understand  under  

philosophy?  To  answer  this  question  we  must  go  back  to  its  origins.  The  name  and  the  

content  of  philosophy  originates  from  Greece.  There  can  be  no  doubt  that  the  way  of  
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apprehension  the  world  is  held  by  man.  The  solemn  philosophical  idea  always  seeks  to  

overcome  human  in  the  world  out-looking,  “the  sheer   release”  from  specifically  human  in  

cognition.  That  means  to  admit  in  the  boundaries  of  human-being  the  beyond  of  man  and  

the  troth  in  itself.     

Cognition of metaphysical tradition was treated as a magic phenomenon. Philosophy was 

reduced to the theory of knowledge, and man to cognized subject.  

Afterwards existencienal stream comprehends the difficulties which have arisen in the 

philosophy by schematization of human-being and brings into the center of philosophical 

investigation human with his pains and hopes. 

This event put obstacles in philosophy’s nay, it’s muddled up in the circle of pure human 

datum. There appeared the danger of entire antropologization of philosophy. 

As a result is that in natural environment meeting with the things shined by lumen natural 

caused the possibility of their cognition. Lumen natural is that initial mystery, in which by mute 

listening we hear the sound of logos. It’s created in “childlike heaven”, returning  or gasping the 

very mystery, which is called initial.   
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ანოტაციები: 

Ethics: Who Needs It?! 

Who needs Ethics and why do we need it? These are the questions that were formulated in post 

modernistic world of XX century after Friedrich Wilhelm Nietzsche’ famous slogan- Got ist Tot! These 
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questions became crucial for contemporary moral philosophy. Ethics is a code of values to guide one's 

choices and actions—the choices and actions that determine the purpose and the course of one’s life. 

Paper starts by describing value or “the good,” in tradition style, as the object of pursuit that which one 

acts to gain and/or keep. Thus, the concept of value presupposes the concept of an entity capable of 

acting to achieve a goal in the face of an alternative - and the basic alternative facing any living entity is 

life or death.  

In the paper are critically analyzed metaphysical arguments of ethical egoism by American moral 

philosopher Ayn Rand. We agree with Rand that one's ability to choose between alternatives is necessary 

for values. But we ran into the insurmountable difficulty that she faces due to her metaphysical 

materialism: It undermines consciousness, rationality and free will. It does so due to the laws of causality 

and the implication of causal determinism. 

We then looked at her more pragmatic assertion that, in essence, those who adopt an ethics of 

rational self-interest will experience longevity, while those who adopt any variation of the competing 

altruism would not. We noted that such a proposal is easily falsified in that many socialists, Christians, 

dictators, and general irrationalists live long and wealthy lives. 

Finally, we noted the difficulty Rand has in moving from individual to social or political ethics. 

Here she failed to justify the move from one's own personal interest to the necessary allowance of the 

interests of others. 

 

 

თანამედროვე ბიოეთიკური დისკურსის პრობლემები 

თანამედროვე ფილოსოფიურ-მორალური დისკურსი, მთლიანობაში, ეყრდნობა რა 

მსოფლხედვათა მრავალპოლუსიანობას, უფრო ზუსტად, ღირებულებათა პლურალიზმს, არ 

მიისწრაფვის აბსოლუტური, საყოველთაო ქცევის წესების დადგენისაკენ., პრაგმატულად 

ორიენტრებული ამ ტიპის  დისკურსი შემოიფარგლება გონივრული ეგოიზმის, გონივრული 

სამართლიანობის საკითხებით. ამ პირობებში გამოყენებითი ეთიკის პრობლემებშიც 

იკვეთება მიდგომის გამარტივების ტენდენცია, ანუ  “დისკურსთა პლურალიზმის” დაშვება. 

განსაკუთრებით იმ სეგმენტში, რომელიც ბიოეთიკურის სფეროს ეხება, ანუ  იქ, სადაც 

საკითხი ეხება ადამიანის სიცოცხლის დასაწყისისა და დასასრულით მანიპულირების 

ზნეობრივ განასერს, ასევე მისი თვისებრივად შეცვლის მორალური დასაბუთების 

მართლზომიერებას. 

 ამ ველზე ცხადდება შეკითხვა: არის თუ არ პოსტ-ინდისტრიული ხანის კაცობრიობა 

ლიბერალური ევგენიკის გზაზე? და თუკი ეს საფრთხე რეალურია, იგი ჩვენგან მოითხოვს 

ბრძოლას ადამიანურ ცხოვრებაში ზნეობრივ-ეთიკურის პრიმატისათვის.   

 

Литературно-философская мысль Тургенева в свете иррациональной философии Шопенгауэра 
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Перед исследователями встает вопрос  насколько справедливо видеть шопенгауэрианца в  

Тургеневе? Мы пологаем, что в общих чертах следует остановится об основных постулатах 

философии  Шопенгауэра, чтобы понять насколько глубока и ессенциальна связь гениального 

классика русской литературы с шопенгауэровским миропониманием нигилизма. 

В статье анализируется пессимистическая философия  Шопенгауэра, осмысление 

предчувствия  новой культуры, радикальной  переоценки ценностей, коротая оказала огромное 

влияние на духовное настроение второй  половины XIX в. и начала XX в. Первая непосредственная 

реакция на происходящее конца XIX века проявилась в нигилизме по отношению к собственным 

культурным, в том числе и философским, традициям, на которые возлагалась главная 

ответственность за общественное отставание, вызванное отсутствием духовной мотивации к 

прогрессу. Критически  анализируется литературно-философская мысль Тургенева, показанно, что 

вслед за Шопенгауэром Тургенев со всей остротой  предчувствует  трудности становления новой 

культуры,  радикальную  переоценку традиционных ценностей.  

 

Moral Communication in Global Context 

To philosophize is to communicate philosophically. Philosophy and communication have belonged 

together from the beginning. From Ancient philosophy Socrates, Plato, and Aristotle up to contemporary 

philosophers Heidegger, Wittgenstein, Lacan, Derrida, etc. talk a lot, and talk ardently. Philosophy 

comes into its own and solidifies its stance through communication, it is logical to subject 

communication to philosophical investigation. In the article we focus ethical discourse, namely an issue 

of moral communication. The paper analyzed different modes of communication- verbal, nonverbal, 

visual, oral or written, and the common model of communication with its six components: sender, 

encoder, medium, decoder, receiver and message. There is proved that if we may speak about global 

ethics, one of its definitions refers to any form of communication, written or spoken, that applies to 

providing a service or product to a different culture or country in exchange for compensation or 

intangible reward. 

There is also proved that besides debates on what exactly is moral communication, there is no a 

single explanation. Three main philosophical points of view that could be applied in communication: the 

ethical egoism, utilitarianism and the absolutism are analyzed in the paper. 

 

Tolerance and Toleration-Offences against One’s Self 

The paper aims to discuss concept of Tolerance as an ethical entity and its manifestations. We 

argue that “Tolerance”, as such, reveals itself in moral discourse; and it is clearly to be understood as a 

norm of conduct or goodness; and   as for “toleration”, it has to be convinced as a legislation act.  In 

order to open an essence of concept of tolerance, a wide spectrum of its meanings has been analyzed. 
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The results of investigation show, that “tolerance” may reveal itself in various manners:  

a)  Resistance towards anything that is alien, or not clear;  

b)   Resistance towards conflicts; 

 c) Resistance towards behavioral deviation.  

These various definitions should  construct one meaning- patience attitude towards various 

nations, races, colors, ages, disabilities, languages, religions, political or other views, social or ethnical 

statues, ownership and generally to everything that is-alius. 

The concept, understood as organizing susceptibility and aspiration is multi planned. At that point, 

need to open inner essence of following notions: patience, endurance, forbearance, acceptance, 

admission, adoption, share, support.  

The next step is to analyze more essential and deeper forms of acceptance of diversities. The 

second possible position, after patience and endurance  is passive,  benevolent non differentiation  

towards different,  various, diverse- -“Let all flowers bloom!” 

The third position is coming from moral stoicism and principally announces that others have rights 

even when the forms of using the rights by them are not generally acceptable.  

If one believes the moral positions of his culture have no greater authority than those of any other, 

one will be more accepting of people from other cultures who disagree with him. In that context there is 

discussed the problem of relativism and moral tolerance. We consider one of defenses of relativism-the 

idea that if people think relativism is true they will be more tolerant of moral differences than they 

would otherwise be. It is clear, for example, that many cultures are intolerant in religious, racial, or 

sexual matters.  Many practice discrimination rooted in centuries of custom and tradition. So it is hard 

to avoid concluding that, according to relativism, intolerance is permissible in those cultures, and thus 

that anyone living in those cultures who want to do right will have to cooperate with the intolerance. 

There comes another form of manifestation of tolerance-that is openness, exploration of honor and 

interest towards different; it comes from wish to listen to other, to learn from his culture and 

experience.  And the at last is analyzed the most developed form of tolerance It is characterized with 

rapturous attitude towards different; its aesthetical cognizance of differences have to be apprehended 

as cultural icons of the Universe. The functional acknowledgment of multiculturalism is a main 

precondition of spiritual development. On that stage any offences against One’s self perished, and 

Person displays its wholeness as a moral Subject. 

 

 

Bioethical Dilemmas in front of the Challenges of Contemporary World-Teaching, Learning, 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=patience&srcLang=ru&destLang=en
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Research (TSU Experience) 

 

In the paper there is discussed the place of subject-bioethics in university curricula. What methods 

of teaching and research we have experienced at Tbilisi State University, and how teaching, learning and 

researching of bioethics can help students to answer bioethical dilemmas of contemporary world, and 

how it helps their self-discovery process, would be discussed in the presentation. 

There is proved that recent developments in biotechnology raise complex ethical questions 

concerning the legitimate scope and limits of biotechnological intervention. The decoding of the human 

genome, the cloning of mammals, surrogacy, euthanasia, the methods of assisted reproduction, the 

newest researches in stem cells, etc, are considered to reveal secrets of life.  Homo-technogenic 

civilization, new biomedical technologies force us to make ethical choices in a new manner. The fact that 

the human being has the possibility to manipulate with the starting point and the end of  life, on the 

quality, length and parameters of  its most fundamental level, causes at the same time anxiety and fear 

for unexpected destructive consequences. Who has to take responsibility  for  new  life constructing  

teqnologies, for changing qualitative parameters of life,( transsexual surgery, genetic engineering), for 

prolonging  limits of life, postponing the time of death (transplantology, reanimation), or for artificially 

stopping  human’s life (euthanasia). How is it moral to decide a problem explicitly on personal-individual 

level? 

Unexpectedly we would find ourselves in a post human reality, where we distinguish between the 

“real” humans and the ”not-quite humans”, in the way we used to distinguish between humans - 

owners of a full set of human rights and others-deprived of any rights -slaves. In this context, the 

differentiation of moral issues of human’s virtue and of human’s life, is absolutely necessarily needed. 

Contemporary moral discourse is based on multisided worldviews, more precisely on plurality of values. 

It is not to seek after absolute, universal laws. The tendency of simplification of approach is evident. 

That means permission of “plurality of discourses”. How to face bioethical discourse in the twenty-first 

century?  Can we continue to see ourselves as beings committed to moral judgment and action, on a 

path to a “trans-species ethic”?  

 

კულტურულ–ეთიკური რელატივიზმის ამერიკული ვერსია. 

გასული საუკუნის 20-30-იანი წლებში მსოფლიო სამეცნიერო წრეების  ინტერესის 

ცენტრში მოექცა  კამათი ფსიქოლოგიისა და კულტუროლოგიის ურთიერთმიმართების 

შესახებ. წმინდა თეორიული გონებაჭვრეტითი სპეკულაციების გვერდით, დღის წესრიგში 

იდგა  სამუშაო თეორიის შექმნის საკითხი, იმგვარი დაბალანსებული ხედვის შემუშავება, 

სადაც არ იქნებოდა გადახრები არც ფსიქოლოგიზმის, არც კულტუროლოგიზმის 

მიმართულებით. ახალ მიდგომას უნდა შეეთავსებინა და გააერთიანებინა ტრადიციული 

დედუქციური მეთოდოლოგია სინთეზურ და ანალიტიკურ მეთოდებთან.  
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  Eსტატია მიზნად ისახავს კრიტიკულად გააანალიზოს თანამედროვე ამერიკელი 

ფილოსოფოსის, კოლუმბიის  უნივერსიტეტის კულტურანთროპოლოგისა და 

ეთნოფსიქოლოგის პროფესორის რუთ ბენედიქტის მიდგომა. დასაბუთებულია, რომ მან 

შეძლო ახალი დაბალანსებული მეთოდის შემუშავება, რაც უდაოდ ახალ სიტყვად იქცა 

კულტურის კვლევების სფეროში. ასევე გაანალიზებულია თეორია კულტურათა მოდელების 

თაობაზე, ის სიძნელეები, უპირველეს ყოვლისა ეთიკური რელატივიზმი, რომელთა 

გადაჭრაც ვერ მოხერხდა ამ ხედვის ფარგლებში. 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА И  ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ ДРАМЫ 

В статье провдиться мысль что Славянофильствоявляется  первой попыткой русского 

самосознания, первой самостоятельой идеологией. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но 

русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей 

Хомяков с дерзновением поставили вопрос, что такое Россия, в чем ее сущность, ее призвание и 

место в мире. Анализируется  два взаимно противоположных направления — славянофильское и 

западническое, которые в истории русской культуры и философии представляют яркий контраст.  

Доказываеться что старания славянофилов были направлены на разработку христианского 

миропонимания, опирающегося на учения отцов восточной церкви и православие в самобытной 

форме, что  они чрезмерно идеализировали политическое прошлое России и русский 

национальный характер, высоко ценили самобытные особенности русской культуры и 

утверждали, что русская политическая и общественная жизнь развивалась и будет развиваться по 

своему собственному, отличному от запада пути. Доказываеться что своими мировоззренческими 

взглядями философия русской драматургия  XIX века в основном относится к славянофильству.  

 

БИОЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: РЕАЛИИ, ГРАНИЦЫ, ДИЛЕММЫ  

 

Современные биотехнологии потенциально несут в себе незаметные, латентные, но очень 

серьезные угрозы. Они могут быть использованы и используются не только для создания 

смертоносных вирусов и бактерий, но способны изменить образ жизни людей до степени 

трансформирования самой человеческой природы, вследствии может быть создан, по 

терминологии современных футуро-философов, «пост-человек».  Эти процессы глубоко влияют на 

становление морального сознания. Человек  уже не осознает себя автором собственной жизни,  

персоной, равноправным членом морального общества,  меняются оценочные  критерии  начала  

жизни возникающей „естественным образом“. В следствии исчезает самоидентификация 

человека как вида, под вопросом встает антропологическая сущность человека. С развитием 

биотехнологий рамываются границы различия между произведенным и возникшим по природе, 
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между объективным и субъективным, между природой и культурой. 

Человек  уже не может понять себя как этически свободное и морально равноправное 

существо, которое владеет своей волей и может ориентироватся на нормы и основные принципы 

морального существования и свободно выбирать среди мотивов. Перед нами встает вопрос  о 

Достоинстве человека и достоинстве человеческой Жизни. и о том что моральные вопросы о 

достоинстве человека и достоинстве человеческой жизни следует достоиным образом отличать 

друг от друга.    

Особенно проблематичны вопросы: 

 О влиянии  применения биомедицинских технологий на моральное сознание 

 о «праве обладать неподвластным чужому вмешательству генетическим 

наследием»  

 о допустимости прерывания беременности.  

 об измении критерий всего возникающего „естественным образом» 

Ответы на все эти проблемы концентрируются нами в понимании антропологической 

сущности человека, то есть в вопросе о самоидентификации человека как вида.  

1 2013 კულტურულ–ეთიკური 

რელატივიზმის 

ამერიკული ვერსია. 

ჟ. რელიგია#1 თბილისი გვ.65–74 
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ადამიანის ღირსების დაფუძნება მ.ჰაიდეგერის ონტოლოგიაში 

 XX საუკუნეში ადამიანმა დაკარგა მისი ღირსების მეტაფიზიკური საფუძველი, რაც არის 

ყოფიერების დავიწყების შედეგი. ადამიანის ღირსება შესაძლებელია ყოფიერების  შესახებ 

http://www.google.ge/search?hl=en&rlz=1R2AURU_enGE505&biw=1600&bih=698&spell=1&q=Paradigm+of+Christy+in+Heidegger's+ontology&sa=X&ei=plIrUb28DYnbtAaGuICgCQ&sqi=2&ved=0CCUQvwUoAA
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თავისუფელი აზროვნების საფუძველზე და არის ყოფიერებაზე თავისუფალი 

აზროვნება.მაგრამ ადამიანი უკუაგდებს ყოფიერებაზე,ტრანსცენდენტზე აზროვნებას,რადგან 

იგი მიღმური გახდა.(ღმერთი მოკვდა). ჰაიდეგერი მიიჩნევს, რომ ყოფიერება არ არის 

ტრანსცენდენტი, მიღმური  ამიტომ  ყოფიერებაზე აზროვნება აუცილებელი და 

შესაძლებელია. ყოფიერების ტრანსცენდენტურობა უკუგდებულია ადამიანისა და 

ყოფიერების „პირველლადი შეხვედრის“ ფენომენით. ამის დასაბუთებისათვის ჰაიდეგერი 

ახორციელებს რამდემიმე ნაბიჯს.   ონტოლოგიური დიფერენცია ახალი ასპექტი უნდა  

გავაცნობიეროთ. ონტოლოგიური დიფერენცი არის გაცნობიერება ყოფიერების და 

არსებულის შორის განსხვავებისა,არამედ ასევე უნდა გავაცნობიეროთ განსხვავება 

ყოფიერებასა და ყოფიერების თვითმოცემულობის  ფორმებს შორის. ჰაიდეგერის თანახმად 

ყოფიერების თვითმოცემულობის ფორმებს შორის არსებობს იერარქიული წესრიგი, 

რომელიც გადმოცემულია შემდეგი  ფორმით: Sein ist, Sein ereignis, Sein es gibt. ამგვარად 

ჰაიდეგერი ახორციელებს გადასვლას ყოფიერების კონცეპტუალიზაციიდან ყოფიერების 

ონტოლოგიზაციისაკენ. ჰაიდეგერის აზრით, ევროპული აზროვნება ივიწყებს „პირველადი 

შეხვედრის“ პარადიგამას-ქრისტეს. 

 

      Explanation of Human Dignity in Heidegger's  Ontology 

    Human dignity,   as a   form of being and understanding in the world,  lost ontological ground, 

what is direct consequence of Being oblivion. Human dignity is possible on ground of free thinking 

about being and is free thinking on  being. The person refused thinking of being as being became the 

transcendence, the beyond (God died). Heidegger considers that Being is not  transcendence, the 

beyond and thinking about being is possible and essential. The transcendence of Being is rejected by 

means of explanation possibility  of  “initial meeting”   of Being and human. 

       For this purpose Heidegger make following  steps:  New understanding of an ontological 

difference not only as distinction of Being and real things, and as distinction between Being and a 

form of a self-giveness of Being  in the world. Heidegger defined forms of a self-giveness of Being in 

the world as a hierarchical order: Sein ist, Sein ereignis, Sein es gibt,  which is defined by degree of 

openness of Being for the person.The modern thinking forgot a paradigm of the Christ, as a example 

of “initial meeting”.   The transition from conceptualization of Being to ontologization of Being 

creates  ontology of being.  

 

Language and politics in georgian political culture   

Georgian Society was divided into two parts: one part got the new standards of the lifestyle and 

values enthusiastically, hypocritically or sincerely, and with the maximalism of a subordinate 

http://www.google.ge/search?hl=en&rlz=1R2AURU_enGE505&biw=1600&bih=698&spell=1&q=Paradigm+of+Christy+in+Heidegger's+ontology&sa=X&ei=plIrUb28DYnbtAaGuICgCQ&sqi=2&ved=0CCUQvwUoAA
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character so typical for a Georgian, he became “greater catholic than the Pope of Rome” himself. The 

second part of the Society endured the attack speechlessly and patiently. This part began a long 

process of evaluation and reappraisal of the new phenomenon and assimilation of the positive and 

acceptable for his culture elements existing in these processes. They had the only aim to maintain 

their own identity in the new historical situation. They were the very ones that defined the nation 

development ways and had brought the Georgian identity and culture to these days.   Defect of 

Georgian political culture and political reality  is   lack or not existence of the national Elite.   It could 

be a guarantee for the country strategic development stability.   

 

ენა და პოლიტიკა ქართულ პოლიტიკურ კულტურაში 

ქართული  საზოგადოება გაყოფილია ორად.ერთმა ენთუზიაზმით მიიღო ცხოვრების და 

აზროვნების ახალი წესი და „რომის პაპზე უფრო კათოლიკე გახდა“. საზოგადოების მეორე 

ნაწილი  მოთმინებით და დიდი ძალისხმევით იწყებს ახალი მოვლენის შეფასების და 

ათვისების ძნელ და ხანგრძლივ პროცესს და ცდილობს გადმოიღოს და აითვისოს მისი 

კულტურისათვის მისაღები ელემენეტები. საზოგადოების ამ ნაწილის მიზანია შეინარჩუნოს 

და განავითაროს საკუტარი იდენტობა ახალი ისტორიულ ვითარებაში. სწორედ მათ 

მოიტანეს აქამდე კულტურული და ეროვნული იდენტობა.ქართული პოლიტიკური 

კულტურის და რეალობის ნაკლია ელიტის არ არსებობა,რომელიც უნდა იყოს ქვეყნის 

სტაბილური განვითარების გარანტი.   
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თბილისი გვ.47-56 

ანოტაციები: 

Irakli Brachuli 

Three Paradigms of the Philosophy of Religion 

summary 

 

The article aims to discuss three main paradigms of the philosophy of religion: scholastics, 

secular philosophy of religion and post secular philosophy of religion. Each of these paradigms is 

analyzed as an essential element in the process of formation of the philosophy of religion. 

Philosophy of religion always needs rethinking. The interrelation between religion and philosophy 

has always been dynamic. Terms: philosophy of religion, philosophy and religion are defined 

differently. Their context has to be identified. For that purpose we need to define such terms as 

theology and religious philosophy.  

Man’s fundamental need is to overcome the borders of the world, outdo finiteness of life and 

join eternity. This is a need of a human belonging to any epoch or civilization. That builds religious 

aspect of human existence. The term “religion” is derived from the Latin religiō, the ultimate origins 

of which are obscure. One possibility is that it derived from a reduplicated *le-ligare, an 

interpretation traced to Cicero connecting lego “read”, i.e. re (again) + lego in the sense of “choose”, 

“go over again” or “consider carefully”. Modern scholars such as Tom Harpur and Joseph Campbell 

favor the derivation from ligare "bind, connect", probably from a prefixed re-ligare, i.e. re (again) + 

ligare or "to reconnect," which was made prominent by St. Augustine, following the interpretation of 

Lactantius.  

What is religion? What is must be? This discipline has both functions: apologetical and critical. 

Human’s reason in the boards of this discipline had to state what the real essence of religion is? How 

distinguish religions from its original essence?  How Religion could exist within the Boundaries of 

Mere Reason?   

The aim of Philosophy of religion is the philosophical examination of the central themes and 

concepts involved in religious traditions. It involves all the main areas of philosophy: metaphysics, 

epistemology, logic, ethics and value theory, the philosophy of language, philosophy of science, law, 

sociology, politics, history, and so on. It also includes an investigation into the religious significance 
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of historical events. Is the essence of religion rational, or irrational? 

In the period when   Monotheistic biblical religions happened along, a context of term 

«theology” was defined and was clearly set apart from philosophy. 

Theologos, closely related to theologia, appears once in some biblical manuscripts, in the 

heading to the book of Revelation: apokalypsis ioannoy toy theologoy, «Which means «wisdom of 

Hellenes”.  In order to differentiate systematically spheres of theology and philosophy, there was 

put forward metaphors:”Athina” and “Jerusalem”.” Athina” became a symbol of philosophical 

thinking, and “Jerusalem”-religion of biblical გამოცხადება.Theo logician was a person who 

practices and experiencs and writes by God inspiration and pronounces his will. From the II-III 

centuries theologician was called a person who made comments, exegetes Bible. Theologician is an 

exegeter, who with the help of philosophy makes comments of Bible. One of the aims of theology 

was apologetics of religion, defending of Bible from wrong comments, erases and pagan opponents. 

At that period philosophy was defined as “pre-theology”, a preparing stage for theology. Lately was 

born scholasticism as a union of religion and philosophy.  Not so much a philosophy or a theology as   

method of learning, scholasticism places a strong emphasis on dialectical reasoning to extend 

knowledge by inference, and to resolve contradictions. Scholastic thought is also known for rigorous 

conceptual analysis and the careful drawing of distinctions. Because of its emphasis on rigorous 

dialectical method, scholasticism was eventually applied to many other fields of study. Scholasticism 

is the first paradigm of philosophy of religion, a pre-paradigm. 

Gradually philosophy of religion passes on post secular paradigm. It chooses strategy of re-

actualization (renovation) of religious valence of Universe, which is going on by deconstruction of 

enlightenment’s ideal. After Schleiermacher religious experience happens to be in the center of 

interest. From Leibniz, Lessing, Fichte, Jacobi and the Romantic school Schleiermacher had imbibed a 

profound and mystical view of the inner depths of the human personality. His religious thought 

found its expression most notably in The Christian Faith, one of the most influential works of 

Christian theology of its time. 

The ego, the person, is an individualization of universal reason; and the primary act of self-

consciousness is the first conjunction of universal and individual life, the immediate union or 

marriage of the universe with incarnated reason. Thus every person becomes a specific and original 

representation of the universe and a compendium of humanity, a microcosms in which the world is 

immediately reflected. While therefore we cannot, as we have seen, attain the idea of the supreme 

unity of thought and being by either cognition or volition, we can find it in our own personality, in 

immediate self-consciousness or (which is the same in Schleiermacher's terminology) feeling. Feeling 

in this higher sense (as distinguished from "organic" sensibility, Empfindung), which is the minimum 

of distinct antithetic consciousness, the cessation of the antithesis of subject and object, constitutes 

likewise the unity of our being, in which the opposite functions of cognition and volition have their 

fundamental and permanent background of personality and their transitional link. Religion lies at the 

basis of all thought and action, as it has its seat in this central point of our being, or indeed consisting 
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in the essential fact of self-consciousness. 

Dissemination of Husserl’s phenomenological method causes moving philosophy of religion into 

phenomenology of religion. Its aim is to reveal and extend immanent values of religious experience. 

 

“The Edict of Milan” (lat. Edictum Mediolanense) is a fundamental document of European 

civilization.  “The idea of Europe” is identical to the idea of the Enlightenment.  The essence of 

which may be opened in following:  it is autonomy of   reason plus tolerance and liberty of 

conscience. Its motto is: “I am pagan in my reason, (mind) Christian- in my heart” (Jacob) According 

to Kant’s conception, The Age of Reason -the Enlightenment is progress in the history of religion. 

Old Religion is “religion of cult”, and new religion is «religion of morality”. 

Not only private liberty of conscience, but public presentation of religious credo-that’s dilemma!  In 

the Edict of Milan is formulated presumption of westernization. The problem is- interpretation of 

this presumption. In the tradition of western philosophy “principles of historical hermeneutics” 

(Michel Foucault) has been established. Its general principle is: permanent critical self-reflection.  

Its aim is: Description of transformations of tolerance/ the idea of Europe /social contract.  

Futurological perspective: Will the project of the Enlightenment expect collapse??? 

Politics of religious liberty was a precedent, and not a tradition, praxis. Tolerance is not a system, it 

is- a method 

Will is possible coexistence of Modernity and counter-modernity/ Anti-globalism? 

Religion is not a political project. The instruments of their harmonization and distancing are 

education, media and church. They are three pillars: episteme, representation and ethics. 

I would suggest our symposia to work out Charter of re-actualization of the Edict of Milan (new 

instruments, new contexts). 

 

მამუკა დოლიძე 

თარიღი ნაშრომის სახელწოდება 

ჟურნალის (სამეცნიერო 

კონფერენციის 

სახელწოდება) 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა, 

გვერდები 

მამუკა 

დოლიძე 

ფენომენოლოგია 

რელიგიაში, 

მეცნიერებაში და 

კულტურა და 

ფილოსოფია 

ვაშინგტონი, 

ღირებულებათა და 

ფილოსოფიურ 



 

451 
 

ხელოვნებაში კვლევათ ა საბჭო 

მამუკა 

დოლიძე 

ჰუსერლის იდეათა 

განვითარება სიცოცხლის 

ფენომენოლოგიის და 

თანამედროვე ქართული 

ფილოსოფიის 

კონტექსტში  

23-ე მსოფლიო 

ფილოსოფიური 

კონგრესი 

ათენის უნივერსიტეტი 

მამუკა 

დოლიძე 

თეატრალური 

გარდასახვა, ადამიანის 

მდგომარეობა და 

სიცოცხლის 

ფენომენოლოგია 

23-ე მსოფლიო 

ფილოსოფიური 

კონგრესი 

ათენის უნივერსიტეტი 

ანოტაცია: 

 

The article in the Monograph: Theatrical transformation, human condition and phenomenology of 

life  

(Summary) 

   Our  purpose was to examine  the existential linkage between theatrical transformation and 

condition of  Human development  on the background of  coexistence of regularity and uniqueness 

of existential phenomena.  

     Such  purpose  needs special approach  of  phenomenology of  life  which makes  perspective of 

creative development of human existence  beyond natural conditions of life.  

Introducing the principle of  artistic transformation we try to reveal the artificial  origin of  life  

which  refers  to the process of  sense - formation  on the anthropological  stage of phenomena of 

being.   

    The idea  of  theatrical  transformation, we developed in our work  seems to correspond to the 

philosophical argumentation of theory of roles.  

    The  principle  of  substitution  of  individual events leads to the general law, which makes an 

order in objective reality of  individual  beings. 

     The  accordance of  the  freedom  and necessity, individual  being and  general  law, can be 

reduced to the  theatrical art of  transformation according to the role. 

     Phenomenon  of   life  engenders the common phenomenon, which participates in both areas of 

human activities. – on the theatrical stage and on the sphere of  reality of life. 

    Theatrical  metamorphose  goes  beyond  art,  and  roots  in  a  great  mystery of being, -  the 

mystery of coexistence of individual  and   general, freedom and  necessity,  regularity  and  

uniqueness. 
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V. ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში  

 

ლელა ალექსიძე საერთაშორისო 

ნეოპლატონური 

საზოგადოების (ISNS) 

კონფერენცია 

P“letho on the Grades of 

Virtue: Back to Plato 

via Neoplatonism?” 

კარდიფში, დიდი 

ბრიტანეთი, 2012 

წლის ივნისი. 

ლელა ალექსიძე ბიზანტინოლოგთა 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

თბილისსა და 

ბათუმში 

სიკვდილის ორი 

გაგება ბერძნულ და 

ქართულ 

ტრადიციაში” 

თბილისი, ბათუმი, 

2013 წლის 

სექტემბერი 

ლელა ალექსიძე შალვა ნუცუბიძისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

თბილისი 

„უზადო ერთი“ იოანე 

პეტრიწის 

ფილოსოფიაში 

თსუ, 2013 წლის 

დეკემბერი 

ლელა ალექსიძე იუნესკოს პროგრამის 

ფარგლებში 

ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

კონფერენცია (სერგე 

დანელია - 125). 

“ფილოსოფიის 

განსაზღვრება და 

სიკვდილთა 

ნაირსახეობები 

პლატონიზმში” 

თსუ, 2013 წლის 

დეკემბერი 

ანოტაციები: 

საერთაშორისო ნეოპლატონური საზოგადოების (IშNშ) კონფერენცია კარდიფში, დიდი 

ბრიტანეთი, 2012 წლის ივნისი. მოხსენების სათაური: “Pletho on the Grades of Virtue: Back to 

Plato via Neoplatonism?” 

 

[abstract]: The choice between the contemplative and active ways of life was made by Late Antique 

and medieval Platonists in favour of the first one. Neither the practical, ‘political’, activity nor the grades 

of virtue in the social context were as important for them as the ‘theoretical’ or contemplative, 

intellectual activity and the spiritual self-sufficiency of an individual. The Byzantine Platonist Georgios 

Gemistos, also known as Pletho (fourteenth–fifteenth centuries) inspired the tendency of ‘rehabilitation’ 

of vita activa later carried on by the philosophers of the Italian Renaissance. Pletho’s intention was to 
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restore Plato’s authentic, original theory, which included the philosophy not only of contemplative but 

also of practical life and reforms, and lacked the asceticism of Late Antique and medieval Platonism. 

We shall try to discuss the principal aspects of Pletho’s theory of virtues in the context of his 

philosophy taken as a whole, including his political theory, ethics and metaphysics. The study of the 

relation of Pletho’s politics and ethics to the metaphysical aspects of his Platonism reveals the organic 

unity of practical and theoretical aspects of his philosophy and reformatory plans. Pletho’s political 

theory and his theory on virtues are inter-related, as for Pletho the virtues were important not only as a 

method for the individual spiritual self-sufficiency and personal intellectual perfection but also as a way 

which could lead toward the realisation of political, social, religious, agricultural, military, and other 

reforms.  

The aim of this paper is to analyze the relation between Pletho’s theories of the grades of virtue on 

the one hand, and his Neoplatonic sources (Plotinus, Enn. I 2, and Porphyrios, Sent. 32) on the other. 

The questions we shall try to answer, are as follows: How different and how similar are the 

abovementioned theories of virtues? How strongly was Pletho influenced by Plotinus’s or Porphyrius’s 

theories of virtues? Can we say that Pletho’s Platonism, as far as his theory of virtues is concerned, is a 

Neoplatonic one? 

While discussing these issues, we shall also take into consideration certain medieval Georgian 

interpretation of virtues influenced by the Neoplatonic and Byzantine philosophy.   

  

შალვა ნუცუბიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, თსუ, 2013 

წლის დეკემბერი. მოხსენების სათაური: “’უზადო ერთი’ იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში” 

 

     ნაშრომის მიზანია, გავერკვათ, რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი, თუ რა არის 

უზენაესი ერთი იოანე პეტრიწის კომენტარში პროკლეს “თეოლოგიის საფუძვლებზე”. 2 

ამასთან დაკავშირებით, შევეცდებით, პასუხი გავცეთ შემდეგ შეკითხვას: ეწინააღმდეგება თუ 

არა, ან, უფრო ზუსტად, გამორიცხავს თუ არა, ერთი მხრივ, უზენაესი ერთის აბსოლუტური 

ტრანსცენდენტურობა, ხოლო მეორე მხრივ, მისი დადებითი (კატაფატიკური) 

მახასიათებლები ერთმანეთს, თუ ისინი გარკვეულწილად ერთმანეთთან შეთანხმებადი 

არიან?3 

     ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად განვიხილოთ შემდეგი საკითხები: 

1. როგორ ახასიათებს პეტრიწი უზენაეს ერთს, განხილულს როგორც აბსოლუტურ ერთს 

                                                           
2 sxvadasxva saxelwodebaTa Soris, mas petriwi “uzado erTs” uwodebs komentarebis 
SesavalSive (petriwi, II, ) 
3 mocemuli naSromi, garkveuli saxecvlilebebiT, wavikiTxe neoplatonuri sazogadoebis 
saerTaSoriso konferenciaze kaliariSi, sardiniaze, italiaSi, 2012 wlis ivnisSi. 
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მხოლოდ მის თავისთავადობაში, ანუ როგორ ახასიათებს ის მას “ქვედა” ჰიპოსტასებთან 

(არსებთან) მიმართების გარეშე? 

2. როგორ განმარტავს ის უზენაეს ერთს “ქვედა” ჰიპოსტასების პოზიციიდან, მათ შორის 

არ-არსის ანუ მატერიის პოზიციიდან? 

3. უზენაესი ერთის დადებითი (პოზიტიური, კატაფატიკური) მახასიათებლების 

განხილვისას შევეცდებით გავარკვიოთ, ახასიათებენ ისინი თუ არა, პეტრიწის აზრით, 

უზენაეს ერთს მის თავისთავადობაში, თუ მიგვანიშნებენ მის მიმართებაზე “ქვედა” 

ჰიპოსტასებთან”, კერძოდ იმას, რომ უზენაესი ერთი არის მიზეზი ყველაფრისა? სხვა 

სიტყვებით იგივე შეკითხვა შეგვიძლია ასეც ჩამოვაყალიბოთ: ორი სავარაუდო 

შესაძლებლობიდან რასთან გვაქვს საქმე: (1) არის თუ არა უზენაესი ერთის კატაფატიკური 

მახასიათებლები პეტრიწისთვის მართლაც მისი “ნამდვილი” მახასიათებლები, და, თუ ასეა, 

მაშინ როგორ “ეგუებიან” ისინი მის აბსოლუტურ ტრანსცენდენტობას? თუ, (2) ეს 

მახასიათებლები წარმოადგენენ მხოლოდ გარკვეულ მეთოდს, რომელიც საშუალებას 

გვაძლევს როგორღაც მაინც ვიფიქროთ უზენაეს ერთზე (რომელიც თავისი ზე-არსებით 

რეალურად გამორიცხავს მასზე ფიქრის შესაძლებლობას) და “მივუახლოვდეთ” მის 

მიუწვდომელ ზე-არსებას? 

4. პეტრიწის განმარტებაში, ვფიქრობ, არის მინიშნება იმაზე, რომ უზენასი, 

აბსოლუტურად ტრანსცენდენტური ერთის შემდეგ და ჰენადებამდე არის სხვა ერთი, ე.წ. 

“პირველი ერთი”. რა არის ეს? არის თუ არა ეს, პეტრიწის გაგებით, დამოუკიდებელი, 

თვითმდგომი ჰიპოსტასი, თუ ეს არის ერთგვარი მოდუსი/ასპექტი უზენაესი ერთის “ზე-

არსებობისა”, რომელიც მას “ქვედა” არსებებისკენ მის “გამოსვლაში” დაგვანახებს? 

5. და ბოლოს, საკითხი, რომლის ანალიზსაც შევეცდებით, ყველა ზემოთ მოტანილი 

კითხვის ერთგვარი შეჯამება იქნება და ის შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ: ორი შესაძლო 

შესაძლებლობიდან რასთან გვაქვს საქმე: (1) არის თუ არა უზენაესი ტრანსცენდენტური 

ერთის კატაფატიკური მახასიათებლები “მართლაც” მისი პრედიკატები, თუ (2) ისინი 

ახასიათბს უზენაეს ერთის იმ მოდუსს (ასპექტს), რომელიც მას როგორც “პირველ ერთს” 

დაგვანახებს, ანუ წარმოგვიდგენს მას როგორც მიზეზს სხვა “ერთებისა” და “პირველს” 

მათთან მიმართებაში? თუ საქმე გვაქვს მეორე შესაძლებლობასთან, მაშინ პრობლემა 

შესაბამისობისა უზენაესი ერთის აბსოლუტური ტრანსცენდენტობისა მის კატაფატიკური 

დახასიათებისასთან ნაწილობრივ მაინც დადებითად გადაწყდება.  

 

 

 

ანასტასია IX World Conference Bioethical სექციის Naples, Italy. 19–
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ზაქარიაძე Bioethics, Medical 

Ethics and Health Law 

Dilemmas in 

front of the 

Challenges of 

Contemporary 

World-Teaching, 

Learning, 

Research (TSU 

Experience)” 

ხელმძღვანელი 

და 

მომხსენებელი 

21 ნოემბერი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

International 

Conference on 

American Studies 

A New Perusal of 

Tolerance and 

Religious 

Freedom in 

American Moral 

Philosophy 

მომხსენებელი IBSU, 26 

ნოემბერი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

რენესანსული 

ჰუმანიზმი 

რენესანსული 

და 

თანამედროვე 

ჰუმანიზმი  

კონფერენციის 

ორგანიზატორი, 

სექციის 

ხელმძღვანელი 

და 

მომხსენებელი 

თსუ, 12–13 

დეკემბერი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

ამერიკისმცოდნეობის 

14-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია 

აკადემიური 

თავისუფლების 

პრინციპები აშშ 

უმაღლესი 

განათლების 

სისტემაში 

კონფერენციის 

ორგანიზატორი, 

სექციის 

ხელმძღვანელი 

და 

მომხსენებელი 

თსუ, 16–18 

მაისი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

V Конгресс по 

биоэтике 

БИОЭТИЧЕСКИЙ 

ДИСКУРС: 

РЕАЛИИ, 

ГРАНИЦЫ, 

ДИЛЕММЫ 

მომხსენებელი Національний 

науковий центр 

з медико-

біотехнічних 

проблем, Киев, 

23-25 მაისი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

Международная 

научно-практическеая 

конференция 

                  

Философские идеи 

с лавянофильства и 

философия русской 

მომხსენებელი Ереванский 

гуманитарный 

университет, 26 

ივნისი 
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драмы 

 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

THE EDICT OF MILAN 

AND RELIGIOUS 

LIBERTY.THE IMPACT OF  

THIS LIBERTY OVER THE 

CENTURIES 

Tolerance and 

Toleration- 

Offences against 

One’s Self 

კონფერენციის 

ორგანიზატორი, 

სექციის 

ხელმძღვანელი 

და 

მომხსენებელი 

კონსტანცას 

ოვიდიუსის 

უნივერსიტეტი, 

რუმინეთი, 10-

11 ოქტომბერი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

Международная 

научно-практическеая 

конференция 

Литературно-

философская 

мысль Тургенева 

в свете 

иррациональной 

философии 

Шопенгауэра 

მომხსენებელი Ереван, 

МИОКС. 26-28 

ოქტომბერი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

მე–7 საერთაშორისო 

კონფერენცია  

Moral 

Communication 

in Global Context 

მომხსენებელი კიროვოგრადი. 

უკრაინა, 28–29 

მარტი 

 

დემურ 

ჯალაღონია 

 The International 

Symposium of 

marriage in the 

three monotheistic 

religions.  

  The edict of Milan 

and Religious Libe-

rty.  

Tolerance as a New 

Mode of Paradigm 

 

მომხსენებელი  ,,OVIDIUS” 

University of 

Constanta 

Romania,  

10,11  October  

2013, 

 

დემურ 

ჯალაღონია 

საერთაშორისო 

კონფერენცია   

თემაზე 

,, რენესანსული 

ჰუმანიზმი’’, 

კონფერენცია 

მიეძღვნა თსუ-ს 

ერთ-ერთი 

ალეთოლოგიური 

რეალიზმი: ჭე-

შმარიტების ძი-

ება თუ გზა 

ღმერთისაკენ?.   

მომხსენებელი თსუ, 2013 

წლის 12-13 

დეკემბერი,   
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დამფუძნებლის 

გამოჩენილი 

ქართველი 

ფილოსოფოსისა 

და საზოგადო 

მოღვაწის 

აკადემიკოსის 

შალვა ნუცუბიძის 

125-ე წლისთავს. 

 

ვალერიან 

რამიშვილ

ი 

ფილოსოფიის 

მსოფლიო 

კონგრესი 

ადამიანის 

ღირსების 

დაფუძნება მ. 

ჰაიდეგერის 

ონტოლოგიაში 

მომხსენებელ

ი 

ათენი,საბერძნეთი, 4-

11 აგვისტო 

2013 

ვალერიან 

რამიშვილ

ი 

მილანის 

ედიქტი და 

რელიგიური 

თავისუფლება 

ტოლერანტობიდა

ნ 

სოლიდარობისაკე

ნ 

მომხსენებელ

ი 

კონსტანტა, რუმინეთი, 

10-11 ოქტომბერი 

2013 

ვალერიან 

რამიშვილ

ი 

ენა და 

თანამედროვე 

მსოფლიო 

ენა და პოლიტიკა 

ქართულ 

პოლიტიკურ 

კულტურაში 

მომხსენებელ

ი 

კიროვოგრადი,უკრაინა

, 28-29 მარტი, 

2013 

ვალერიან 

რამიშვილ

ი 

შ. ნუცუბიძის 

დაბადების 125 

წლისთავისადმ

ი მიძღვნილი 

ჭეშმარიტება 

როგორც 

ონტოლოგიური 

პრობლემა  

მომხსენებელ

ი 

თბილისი,საქართველო

, 12-13 დეკემბერი, 2013 

 

ირაკლი 

ბრაჭული 

რენესანსული 

ჰუმანიზმი 

ალეთეოლოგიური 

ვარიაციები და 

ჰუმანიზმის 

ტიპები 

მომხსენებელი თსუ, 12–13 

დეკემბერი 

ირაკლი ამერიკისმცოდნეობის 

14–ე საერთაშორისო 

ამერიკული 

რელიგიურობა და 

კონფერენციის თსუ, 16–18 
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ბრაჭული კონფერენცია პრაგმატული 

არგუმენტი  

 

 

მომხსენებელი მაისი 

ირაკლი 

ბრაჭული 

THE EDICT OF MILAN 

AND RELIGIOUS 

LIBERTY.THE IMPACT OF  

THIS LIBERTY OVER THE 

CENTURIES 

ჰერმენენტიკა და 

დიალოგის 

თეოლოგია 

კონფერენციის 

ორგანიზატორი, 

მომხსენებელი 

კონსტანცას 

ოვიდიუსის 

უნივერსიტეტი, 

რუმინეთი, 10-

11 ოქტომბერი 

მამუკა 

დოლიძე 
23-ე მსოფლიო 

ფილოსოფიური 

კონგრესი 

თეატრალური 

გარდასახვა, 

ადამიანის 

მდგომარეობა და 

სიცოცხლის 

ფენომენოლოგია 

მომხსენებელი ათენის 

უნივერსიტეტი 

 

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში მონაწილეობა  

 

 

 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

მე–7 საფაკულტეტო 

კონფერენცია 

სიკვდილით 

დასჯა, როგორც 

ეთიკური თემა 

მომხსენებელი თსუ, 19–20 

ივნისი 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

მუდმივმოქმედი 

სამეცნიერო 

სემინარი“ეროვნული 

თვითმყოფადობა 

საკაცობრიო 

ღირებულებების 

კონტექსტში“ 

თანამედროვე 

ბიოეთიკური 

დისკურსის 

პრობლემები 

მომხსენებელი საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემია, 13 

მარტი 
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ანასტასია 

ზაქარიაძე 

იუნესკოს 

ფილოსოფოსის 

დღისადმი  

მიძღვნილი 

კონფერენცია 

კვლევის 

ეთიკური 

კომიტეტების 

ბაზისური 

მორალური 

პრინციპები 

მომხსენებელი 1. თსუ, 24 

ნოემბერი 

 

 

დემურ 

ჯალაღონია 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილი-

სის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

მეშვიდე 

საფაკულტეტო 

კონფერენცია 

მმართველობის 

ფორმების გამო-

ვლენის თავისე-

ბურება (ჰიერო-

კრატიული მმა-

რთველობა და 

პასტორალური 

მთავრობა) 

 

 

მომხსენებელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 

ივნისი  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

დემურ 

ჯალაღონია 

იუნესკოს ფარგლე-

ბში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისა-

დმი მიძღვნილი სა-

მეცნიერო კონფერე-

ნცია, სერგი დანე-

ლია - 125 

წლისთავი 

ადამიანის რემი-

თოლოგიზების 

ტიპოლოგია 

(იასპერსი) 

 

მომხსენებელი თსუ, 22 

ნოემბ-ერი, 

2013 

ირაკლი 

ბრაჭული 

იუნესკოს 

ფილოსოფოსის 

დღისადმი  

მიძღვნილი 

კონფერენცია 

დასაბუთება და 

ევიდენციალური 

დაფუძნება 

მომხსენებელი თსუ, 24 

ნოემბერი 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის  

ანგარიში 

 

 

 

 

 

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/klasikuri/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/institut_centr/klasikuri/


 

461 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა 

და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის  ხელმძღვანელი- პროფ. რისმაგ გორდეზიანი 

კლასიკური ფილოლოგიის დეპარტამაენტი: პროფ.რისმაგ გორდეზიანი 

ბიზანტიური ფილოლოგიიის დეპარტამენტი: პროფ. თინა დოლიძე 

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დეპარტამენტი: პროფ. სოფიო შამანიდი 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. ასოც. პროფ. იამზე გაგუა, ასოც. 

პროფ. ირინე დარჩია, ასოც. პროფ. ეკატერინე კობახიძე, ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი, 

ასოც. პროფ. ნანა ტონია, ასისტ. პროფ. მაკა ქამუშაძე, ასოც. პროფ. ანი ჩიქოვანი, ასოც. პროფ.  

რუსუდან ცანავა, ასოც. პროფ. ზაზა ხინთიბიძე. 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ლათინური 

იურიდიული 

ტერმინოლოგია 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ლევან ალექსიძე იამზე გაგუა 

ეკატერინე კობახიძე 

2 ქართული 

ლიტერატურა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი 

(ბილინგვური 

პროექტი) 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ირმა რატიანი რუსუდან ცანავა 

3 ანტიკურობის 

რეცეფცია ქართულ 

ლიტერატურაში 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ნანა ტონია ეკატერინე კობახიძე, 

ნანა ტონია, 
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ზაზა ხინთიბიძე 

4 თსუ-ის 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

საზაფხულო სკოლა 

2013 წ. 01.06. – 10.09 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნი-

ერო ფონდი 

ელგუჯა ხინთიბიძე ზაზა ხინთიბიძე 

5 The Southern Caucasus 

and its Neighbours, c. 

300-c.1600 

 

HESP ნილს გოლი, იშტვან 

პერსელი 

Tina Dolidze 

6 ქართულ-ბერძნული 

ლექსიკონი 

კოსტას და ელენი 

ურანისის სახ. ფონდი, 

საბერძნეთი 

სოფიო შამანიდი სოფიო შამანიდი 

ანი ჩიქოვანი 

მაკა ქამუშაძე  

7 “ტოტალიტარიზმი 

ხელოვნებაში” 

ფონდი - “ღია 

საზოგადოება - 

საქართველო” 

ლაშა ბუღაძე სოფიო შამანიდი 

(კონსულტანტი) 

8 ერაზმუს მუნდუსი 

აკადემიური 

პერსონალისთვის 

ევროკავშირი ანა სონჩინი ანი ჩიქოვანი 

9 ბერძნული ენა 

საქართველოს 

სკოლებში 

საბერძნეთის საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო 

რისმაგ გორდეზიანი 

სოფიო შამანიდი 

მაკა ქამუშაძე (სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონის 

სკოლების 

კოორდინატორი) 

ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია 

 

პროექტი მიზნად ისახავს ორი წლის განმავლობაში შეიქმნას ლათინური იურიდიული 

ტერმინოლოგის შესახებ ნაშრომი, რომელიც განკუთვნილი იქნება, როგორც სამართლის 

შემსწავლელი სტუდენტებისთვის, ასევე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისათვის და 

ფართო საზოგადოებისათვის. პროექტი ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია შედგება 

რამდენიმე ნაწილისაგან: I წინასიტყვაობა; შესავალი; რომის სამართლის მოკლე ისტორია; II 

ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია (სემანტიკა, ლათინურ იურიდიულ ტერმინთა 
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რომაულ და ქართულ სამართლებრივ სივრცეში შემოსვლის შესახებ ინფორმაცია); III 

იურიდიული სემანტიკის მქონე ლათინური სიტყვები და მათი როლი იურიდიული 

ტერმინოლოგიის წარმოებაში; IV ლათინური იურიდიული ფორმულები და გამონათქვამები; V 

დანართის სახით წარმოდგენილი იქნება: ა) გრამატიკული ცნობარი: ლათინური ანბანი და 

ფონეტიკის უმთავრესი ელემენტები, წარმოთქმის წესები, ხმოვნების სიგრძე-სიმოკლე, 

მახვილი;  ბრუნების, უღლების და ა. შ. მოდელების შემცველი გრამატიკული სქემები; ბ) 

სენტენციების და იურიდიულ ტერმინთა საძიებელი ქართულ–ლათინურ ენებზე. 

 ნაშრომის ძირითად ნაწილში წარმოდგენილი იქნება ლათინურ იურიდიულ ტერმინთა 

განმარტება და წარმომავლობის ისტორია, ლათინურ სახელწოდებასთან ერთად მითითებული 

იქნება ქართული ტრანსკრიფცია (კლასიკური და გვიანდელი წაკითხვა) ტერმინის წაკითხვისას 

უზუსტობების თავიდან ასაცილებლად. ტერმინს მისადაგებული ექნება ქართული 

ეკვივალენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. საჭიროებისამებრ მითითებული იქნება 

ტერმინის პირველწყარო (რომაელი ავტორები, იურიდიული ტექსტები). ასევე ტერმინის 

ქართულ სამართლებრივ აქტებსა და წყაროებში პირველად დადასტურების შესახებ ინფორმაცია. 

თუ ტერმინი გამოიყენება თანამედროვე კანონმდებლობაში, მითითებული იქნება შესაბამისი 

აქტი და მუხლი. 

 

 

ანტიკურობის რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში 

 

პროექტის „ანტიკურობის რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში“ მიზანია 2 წლის განმავლობაში 

მომზადდეს საენციკლოპედიო ხასიათის ნაშრომი, სადაც აისახება ანტიკური ტრადიციების 

გავლენის კვალი ქართველი მწერლებისა და პოეტების შემოქმედებაზე, ქართული ლიტერატურის 

განვითარების ყველა პერიოდში (V-XXI ს.ს.). მოძიებული და წარმოდგენილი იქნება ქართველ 

შემოქმედთა (დაახლ. 150) ნაწარმოებებიდან ანტიკურობის რეცეფციის ამსახველი მნიშვნელოვანი 

პასაჟები, რომელთაც დაერთვება სათანადო მეცნიერული კომენტარები. თანამედროვე 

ლიტერატურათმცოდნეობაში ქართული ლიტერატურისადმი ამ თვალსაზრისით აღძრული 

ინტერესის გათვალისწინებით, ნაშრომი შესრულდება როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ 

ენებზე და განთავსდება ორენოვან ვებ-გვერდზე, რომელიც აღჭურვილი იქნება დეტალური 

საძიებო სისტემით. ვებ-გვერდზე შესაძლებელი იქნება ძიება სხვადასხვა მონაცემის მიხედვით. 

 

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო და სასწავლო პროექტი  “სამხრეთ კავკასია და მისი მეზობლები 300-
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1600 წლებში”  და 2013 წლის 28-31 აგვისტოს სტამბოლში ჩატარებული ვორკშოპი  

 

2010 წელს ბიზანტიური ფილოლოგიის მიმართულებაზე ამუშავდა სამწლიანი  

საერთაშორისო  სამეცნიერო და სასწავლო პროექტი  “სამხრეთ კავკასია და მისი მეზობლები 300-

1600 წლებში” (The Southern Caucasus and its Neighbours, c. 300-c.1600). მასში თსუ-სა და 

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (CEU, ბუდაპეშტი) გარდა, სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და სომხეთის 

აკადემიური და სამეცნიერო ცენტრებია ჩართული. ამ დიდ საერთაშორისო პროექტში 

მონაწილეობას იღებენ აგრეთვე თურქეთის, გერმანიის, ინგლისის, ბელგიის, ავსტრიის და 

იტალიის თვალსაჩინო ბიზანტინისტები. Pპროექტი ხორციელდება HESP (Higher Education 

Support Program)-ის ფინანსური დახმარებით. Pპროექტის ფარგლებში განზრახულია 

საქართველოსა და სომხეთში მიზნობრივი ინსტიტუციების ქსელის შექმნა, რათა 

ბიზანტინისტიკის და კავკასიოლოგიის დარგში ახლებური შედარებითი კვლევის მეთოდები და 

განახლ ებული სასწავლო პროგრამები შემუშავდეს. ახალმა სასწავლო სისტემამ უნდა მოიცვას 

კავკასიასა და ბიზანტიასთან დაკავშირებული თემატიკის მთელი წრე გვიანი ანტიკურობიდან  

ვიდრე ბიზანტიის დაცემამდე. პროგრამა მოწოდებულია დახმარება გაუწიოს არა მარტო 

სპეციალიზებულ ინსტიტუციებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონსა და CEU-ში, არამედ დასავლეთის 

ფართო აკადემიურ და სამეცნიერო წრეებსაც, რათა მათ უკეთ გაიგონ სამხრეთ კავკასიის როლი 

ბიზანტიის ისტორიაში და ამ არეალის წვლილი შუა საუკუნეების აღმოსავლეთ ქრისტიანული 

კულტურის ჩამოყალიბებაში.  პროექტი იმ იდეასაც ეფუძნება, რომ ბიზანტია თანამედროვე 

აღმოსავლეთ- და დასავლეთქრისტიანული ერების საერთო კულტურული წარსულია და რომ 

კავკასიის ისტორიისა და კულტურის ამ ჭრილში კვლევა რეგიონის დღევანდელობის უკეთესი 

გაგებისთვისაა აუცილებელი. 

2010-2013 წლებში ჩატარდა ოთხი სამუშაო შეხვედრა (ვორკშოპი). პროექტმა მუშაობა დაიწყო 

2010 წლის ნოემბერში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. კონფერენციას მასპინძლობდა  

ელინური ტრადიციის ცენტრი (CHT/CEU) და მედიევისტიკის დეპარტამენტი. Pპლენარულ 

სხდომაზე საქართველოს მხრიდან მოხსენების წაკითხვა დაეკისრა თინა დოლიძეს (მოხსენების 

სათაური Survey of Kartvelian Studies over the last 100 Years). თემატურად დაყოფილ სამუშაო 

სხდომებზე (ვორკშოპებზე) განისაზღვრა პარტნიორული პროგრამების პრიორიტეტები და 

პროექტის პუნქტების განხორციელების საშუალებები. შემდგომი ვორკშოპი ჩატარდა თსუ-ში, 

2011 წლის სექტემბერში, ხოლო 2012 წლის სექტემბერში პროექტის  სამუშაო შეხვედრას  

უმასპინძლა ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა.  

ბოლო ვორკშოპი გაიმართა 2013 28-31 აგვისტოს სტამბულში. ვორკშოპის სექციების მუშაობა 

მიმდინარეობდა ინდივიდუალურ რეჟიმში. სექციაში „სასულიერო ლიტერატურა და 

ღვთისმეტყველება“,  რომლის კოორდინატორი თსუ-ს მხრიდან იყო თინა დოლიძე, მუშაობა  ორი 

მიმართულებით წარიმართა: თითოეულმა მხარემ (საქართველო, სომხეთი) წარმოადგინა 
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საანგარიშო მოხსენება გამოსაქვეყნებლად მომზადებული გამოკვლევის  შესახებ. ამ ეტაპისთვის 

ქართველ მეცნიერთა  ჯგუფმა  წერილობით წარმოადგინა შუა საუკუნეების ქართული 

კულტურული რეალიები, როგორიცაა  ქრისტიანობის შემოსვლა საქართველოში და სამონასტრო 

ცხოვრების დაფუძნება და განვითარება, ე.ი. სამონასტრო ცხოვრების ქრონოლოგიური და 

გეოგრაფიული ორიენტირები, და აგრეთვე სასულიერო მწერლობის მოკლე  განხილვა (4-5 

გვერდი)  დარგების მიხედვით. ეს მონაცემები შედარდა  სომეხი კოლეგების მიერ სომხურ 

სასულიერო ლიტერატურის შესახებ მომზადებულ მასალასთან. დაზუსტდა ცალკეული თემები 

და საკითხები, რომელთაც ასახვა უნდა   ჰპოვონ ელექტრონული სახელმძღვანელოს  ბოლო 

ვერსიაში. 

 

BYZANTINO-GEORGICA. ბიზანტიურ-ქართული ენციკლოპედიური ლექსიკონი 

პროექტის რეზიუმე 

 

ბიზანტიის უდიდესი გავლენა საქართველოს ისტორიულ, საზოგადოებრივსა და სულიერ 

განვითარებაზე ეჭვგარეშეა. მეორე მხრივ, ასევე საყოველთაოდ ცნობილია, ქართველ 

მწიგნობართა, მოაზროვნეთა, ისტორიულ მოღვაწეთა წვლილი ბიზანტიის იმპერიის 

გაძლიერებასა და განმტკიცებაში.  

არა ერთი ბიზანტიელი მწერლის უკვალოდ დაკარგული ნაშრომი სწორედ ქართულ 

ხელნაწერებს შორის აღმოჩნდა და მათი გაცნობის შესაძლებლობა თანამედროვე სამყაროს 

მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ხელნაწერების ან თარგმანების საშუალებით მიეცა. ამ ბოლო 

პერიოდში გამოიცა ბიზანტიური სამყაროს მრავალმხრივ შესწავლასთან დაკავშირებული არა 

ერთი მონოგრაფია, მაგრამ, ფაქტობრივად, არ არსებობს ერთი, რამდენადმე სრული, ბიზანტიურ-

ქართული ურთიერთობების ამსახველი სოლიდური საცნობარო-ენციკლოპედიური ლექსიკონი. 

პროექტი მიზნად ისახავს სწორედ ამ ნაკლულოვანების შევსებას  და ენციკლოპედიური 

ლექსიკონის მომზადებას, რომელიც გააშუქებს ბიზანტიურ-ქართულ ურთიერთობებში 

აქტიურად მოღვაწე ისტორიულ, საეკლესიო პირებს, ბიზანტიის ცივილიზაციის, რელიგიის, 

სოციალურ, საზოგადოებრივ, ისტორიულ, სამედიცინო თუ ფილოლოგიურ და ა. შ. საკითხებს, 

ბიზანტიურ და ქართულ წერილობით წყაროებს, დედნებსა და თარგმანებს, გამოცემებს, 

ხელნაწერებს, ბიზანტინისტიკის თანამედროვე მიღწევებს, ბიზანტინოლოგიურ ტერმინოლოგიას 

(თანამედროვე ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა უახლესი გამოკვლევების შესახებ არსებული 

ბიბლიოგრაფიის მითითებებით); ასევე წარმოადგენს ბიზანტიური პერიოდის ქართულ ხატებსა 

და მინიატურებს; ბიზანტიელ მოღვაწეთა ფრესკულ ან მინიატურულ გამოსახულებებს, 

ილუსტრაციებს ბერძნული და ქართული ხელნაწერებიდან, საკუთრივ საქართველოში დაცული 

მნიშვნელოვანი ქართული თუ ბერძნული ხელნაწერის კოდექსებსა და ხატების ფოტო ასლებს, 
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ბიზანტიური ხუროთმოძღვრული შემკულობის ქართული მონასტრების ფოტოებს, ნევმებსა და 

ა.შ. 

 

ამ ეტაპისთვის რუსთაველის ფონდს უკვე წარვუდგინეთ 2 კვარტალით გათვალისწინებული 

გეგმა, რაც გულისხმობდა სიტყვანის შედგენასა და ასო ა-ზე სტატიების დაწერას. 

 

ახალბერძნულ-ქართული ლექსიკონი, “კოსტას და ელენი ურანისების ფონდი”. 

 

ლექსიკონზე მუშაობა უკვე რამდენიმე წელია, რაც მიმდინარეობს. ამჯერად, ლექსიკონის 

მომზადების ბოლო სტადია ხორციელდება. ლექსიკონი სავარაუდოდ 2014 წელს გამოიცემა. 

ლექსიკონზე მუშაობის ბოლო ეტაპი მოიცავდა მის რედაქტირებას, კორექტირებას და 

გამოსაცემად მომზადებას. 

 

 

“ტოტალიტარიზმი ხელოვნებაში”, ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო” 

 

ტოტალიტარული რეჟიმების პირობებში სხვადასხვა ქვეყანაში სრულიად სხვადასხვაგვარად 

ხდებოდა კულტურის განვითარება: ზოგან თავისუფლემაწართმეული, წნეხის ქვეშ მყოფი 

ადამიანები სულიერ რეგრესს განიცდიდნენ და ვერაფერს ქმნიდნენ კულტურის სფეროში, ზოგან 

კი, პირიქით, ავტორიტარული რეჟიმი ხელოვანს ერთგვარ სტიმულს აძლევდა შედევრების 

შესაქმნელად. პირველი შემთხვევის საილუსტრაციოდ მაოს კულტურული რევოლუციის 

დროინდელი ჩინეთი შეიძლებოდა დაგვესახელებინა, როდესაც კულტურის სფეროში თითქმის 

არაფერი იქმნებოდა, ხოლო მეორე შემთხვევაში საბჭოთა კავშირი, სადაც მდარე ხარისხის 

პროპაგანდისტული ლიტერატურის, მხატვრობისა და  კინემატოგრაფის გვერდით ისეთი 

შედევრები შეიქმნა, როგორიც შოსტაკოვიჩის “ლედი მაკბეტი მცენსკის მაზრიდან” ან 

ბულგაკოვის “ოსტატი და მარგარიტაა”. მიუხედავად იმისა, რომ კაცობრიობამ თითქოს 

გააანალიზა წარსულში არსებული რეჟიმები და უარყო ტოტალიტარიზმი, როგორც მართვის 

ფორმა, ზოგ ქვეყანაში ჯერ კიდევ მძლავრად არის შემორჩენილი ავტორიტარიზმის ნიშნები. 

მეტიც, ევროპულ ღირებულებებზე ორიენტირებულ, ე.წ. დემოკრატიულ საზოგადოებებშიც კი 

შეინიშნება ავტორიტარული მართვისათვის დამახასიათებელი ელემენტები, რაც ყველაზე მეტად 

სწორედ მმართველი ძალის ხელოვნებისადმი დამოკიდებულებაში ვლინდება: გარდა 

შენიღბული ცენზურისა, სახეზეა ხელისუფლების ჩარევის მცდელობა კულტურის განვითარების 
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გზების “შერჩევაში”. პროექტში განხილულია საკითხები: როგორ ვითარდებოდა კულტურა 

სხვადასხვა რეჟიმების დროს, როგორ უარყოფით გავლენას ახდენს ხელისუფლების არასწორი 

ჩარევა კულტურის განვითარებაში, რა ვითარებაა ამ მხრივ საქართველოში, სადაც საკმაოდ 

ჩაკეტილი საზოგადოების პირობებში ბევრის თემა ჯერ კიდევ ტაბუირებულია.  

სწორედ ამ თემატიკას მიეძღვნა რადიო-გადაცემათა ციკლი “დიალოგი ცენზურაზე”. 

გადაცემების დასრულების შემდეგ გამოვიდა კრებული “დიალოგი ცენზურაზე” (რედაქტორი: 

სოფიო შამანიდი)   
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

სოფიო შამანიდი კლასიკური 

ტრადიცია 

თანამედროვე 

ბერძნულ 

მწერლობაში 

ლოგოსი, თბილისი  267 

Aანოტაციები 

კლასიკური ტრადიცია თანამედროვე ბერძნულ მწერლობაში 

ნაშრომი წარმოადგენს მეორე გადამუშავებულ, გაფართოვებულ გამოცემას წიგნისა "კლასიკური 

ტრადიცია ახალ ბერძნულ მწერლობაში და გ. სეფერისი" (1999). ამ წიგნის პირველ გამოცემაში 

უფრო მეტი ადგილი ეთმობოდა ანტიკური ტრადიციის გავლენის კვლევას გ. სეფერისის 

შემოქმედებაში. 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რუსუდან ცანავა, მ. 

ხარბედია 

ანტიკური ეპოსი, 

ანტიკური რომანი  

 

იბეჭდება იბეჭდება 

2 მანანა ფხაკაძე, 

ქეთევან 

დემოკრატიული 

ტენდენციები: 

ანტიკური სამყარო და 

თბილისი, „ლოგოსი“ 336 
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ნადარეიშვილი საქართველო“ 

(ავტორთა კრებული)   

3 მანანა ფხაკაძე ჰეროდოტე, ისტორია მსოფლიო ლიტ. 

ბიბლიოთეკა,  ტ.6, 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

 

202 

4 მანანა ფხაკაძე ელინისტურ-

რომაული კომედია 

მსოფლიო ლიტ. 

ბიბლიოთეკა,  ტ.18, 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

 

392 

5 რისმაგ გორდეზიანი არგონავტები მესამე შესწორებული 

გამოცემა, ლოგოსი 

157 

6 ნანა ტონია დიდი ზეციური 

ღმერთები 

თბილისი, ლოგოსი 168 

7 ნანა ტონია ძველი ბერძნული 

ლირიკა 

თბილისი, ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

395 

8 ნანა ტონია პინდაროსი. ოდები თბილისი, ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

307 

9 ნანა ტონია ევრიპიდე. 

ტრაგედიები 

თბილისი, ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

გვ. 297–370 

10 ნანა ტონია ოვიდიუსი. 

მეტამორფოზები 

თბილისი, ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

396 

ანოტაციები 

მანანა ფხაკაძე, ქეთევან ნადარეიშვილი „დემოკრატიული ტენდენციები: ანტიკური სამყარო და 
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საქართველო“   

 

წიგნის „დემოკრატიული ტენდენციები: ანტიკური სამყარო და საქართველო“ ძირითად ნაწილს 

წარმოადგენს საენციკლოპედიო სტატიები, რომლებიც ეძღვნება სოციალურ ფენებს, 

თანამდებობებს, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ინსტიტუციებს, ისტორიულ ფიგურებს, 

რომლებსაც გარკვეული შეხება ჰქონდათ საზოგადოებრივ მოწყობასთან, სოციალურ  

ურთიერთბებთან, დემოკრატიულ ტენდენციებთან და მათ განვითარებასთან. ამას წინ უძღვის 

სამეცნიერო გამოკვლევები, რომლებშიც შედარებულია ბერძნულ-რომაული ანალოგების ფონზე 

ქართული სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

განვითარებული დემოკრატიული მიმართულებები, მოდელები და ღირებულებები. ასევე 

წარმოჩენილია, თუ როგორია ამ ინსტიტუტების დემოკრატიის ხარისხი და რამდენად 

ორგანულია ისინი ქართული მენტალობისათვის. საყურადღებოა, რომ ამ ენციკლოპედიურ 

ცნობარში თავმოყრილია დემოკრატიის ჩასახვა-განვითარება-ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებული მრავალრიცხოვანი ცნება თუ ტერმინი როგორც კლასიკურ ათენსა და რომში, 

ასევე ფეოდალურ საქართველოში. 

 

მანანა ფხაკაძე: ჰეროდოტე, ისტორია 

ძვ. წ. V ს-ის ძველი ბერძენი ისტორიკოსის,  „ისტორიის მამის“ ცხრა წიგნისაგან შემდეგარი 

ისტორიის ადაპტირებული გამოცემა. ყველაზე საინტერესო ისტორიული, გეოგრაფიული, 

ეთნოლოგიური და  ამავე დროს პიკანტური ამბების ერთ წიგნად გადმოცემა.   

 

მანანა ფხაკაძე: ელინისტურ-რომაული კომედია 

 

 წარმოდგენილია „ახალი ატიკური კომედიის“ ვარსკვლავის  მენანდროსის ორი პიესის: 

„დისკოლოსისა“ და „სამოსელი ქალისა“ (ძველბერძნულ ენიდან) და რომაელი კომედიოგრაფოსის 

ტერენციუსის „საჭურისის“ (ლათინური ენიდან) თარგმანი.  

 

რისმაგ გორდეზიანი: „არგონავტები“ 

წიგნში  დეტალურად არის გადმოცემული არგონავტების თქმულება, მოცემულია არგონავტიკის 

თითოეულ ეპიზოდთან დაკავშირებით ვრცელი გამოკვლევა და კომენტარები და უახლესი 

სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზი. მესამე გამოცემაში შესულია შესწორებები და დამატებითი 

ინფორმაცია. 
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გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მანანა ფხაკაძე 

(შემდგენელი) 

ქართული კულტურა 

(შემდგენელი) 

თბილისი, „ლოგოსი“ 328 

ანოტაციები 

კრებული „ქართული კულტურა“ ეძღვნება  გამორჩეული ლიტერატორის, ქართული 

ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოს  კორპუსის (I-XII კლასები) ავტორის ვახტანგ 

როდონაის ხსოვნას. მონოგრაფია აერთიანებს საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიის, 

ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის, ქართული მწერლობის, მუსიკალური კულტურის, ქართული 

მრავალხმიანობის, შუასაუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების, თანამედროვე ქართული 

არქიტექტურისა და მხატვრობის, თეატრისა და კინოს, ქართული მეცნიერებისა და კულტურის  

ზოგიერთ ასპექტს. კრებული მიზნად ისახავს მრავალმხრივი ქართული კულტურის 

შეძლებისამებრ სრული და კომპაქტური სურათის წარმოდგენას. სტატიების ავტორები არიან 

ცნობილი და მნიშვნელოვანი ქართველი მეცნიერები (დავით მუსხელიშვილი,  ნოდარ ლომოური, 

ზურაბ ტატაშიძე, თემურ საყვარელიძე, ნოდარ ჯანბერიძე, ნოდარ გურაბანიძე, ნანა ლორია, ზაზა 

შათირიშვილი, სოსო ჭანტურიშვილი, არჩილ შუბაშვილი), ლიტერატორები (ვახტანგ როდონაია, 

მანანა გიგინეიშვილი, რევაზ სირაძე, დავით წერედიანი, აკა მორჩილაძე, ზურაბ ქარუმიძე, ლევან 

ბერძენიშვილი, მალხაზ ხარბედია).  
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დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე

ბის 

რაოდენ

ობა 

1 

 

რუსუდან 

ცანავა 

ტრიადა _ საწმისი, 

მუხა, გველი _ 

სიმბოლო და 

ნარატივი 

(არგონავტების 

მითი) 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„ენა და კულტურა”, # 2 

 

ქუთაისი, 

“მერიდიანი” 

492-499 

2 რუსუდან 

ცანავა 

Of the origins of the 

gender problem: 

Women in Odyssey 

Phasis. Greek and Roman 

Studies, 15-16 

Logos, Tbilisi  

3 ეკატერინე 

კობახიძე 

Etruscans in the context 

of European identity 

Phasis. Greek and Roman 

Studies, 15-16 

Logos, Tbilisi  

4 ეკატერინე 

კობახიძე 

ინფორმაციის 

„დამახინჯების“ 

შემთხვევები 

ანტიკურ წყაროებში 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება“ 

ქუთაისი,აკაკი 

წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

443-449 

5 ეკატერინე 

კობახიძე 

ლათინური 

იურიდიული 

ტერმინოლოგია 

II საერთაშორისო 

კონფერენცია“ენა და 

კულტურა“ 

ქუთაისი,გამომცემ

ლობა 

„მერიდიანი,“ 

73-80 

6 მანანა ფხაკაძე როდის გარდაიცვალა 

აშოტ I 

კურაპალატი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია:თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა,  

 

244-249 
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7 მანანა ფხაკაძე For the history of the 

Georgian Monastery on 

Athos 

Phasis,  Greek and Roman 

Studies,  15-16 

Tbilisi,  Logos    

8 რისმაგ 

გორდეზიანი 

The Concept of 

European Identity 

in Antiquity and 

Modern World  

 

Phasis,  Greek and Roman 

Studies,  15-16 

Tbilisi,  Logos    

9 რისმაგ 

გორდეზიანი 

Der große 

Begleiter des 

großen Werkes 

Phasis,  Greek and Roman 

Studies,  15-16 

Tbilisi,  Logos    

10 რისმაგ 

გორდეზიანი 

ევროპული იდენტობის 

გაგებისათვის 

კლასიკურ ათენსა და 

თანამედროვე 

სამყაროში 

მეცნიერება და კულტურა თბილისი, 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემია, ტ. 2,  

21-25 

11 რისმაგ 

გორდეზიანი 

ძველი ბერძნები და 

ჩვენ 
ჩემი სამყარო თბილისი, N. 1  69-77 

12 რისმაგ 

გორდეზიანი 

ძველი რომი და ჩვენ ჩემი სამყარო თბილისი, N. 2  

 

70-77 

13 რისმაგ 

გორდეზიანი 

ენციკლოპედისტიდან 

წმინდანამდე 
ექვთიმე თაყაიშვილი თბილისი 924-926 

14 ზაზა 

ხინთიბიძე 

Towards the 

interpretation of 

Aristotle’s Poetics  

(XXIV, 1460a5-11) 

 

Phasis,  Greek and Roman 

Studies,  15-16 

Tbilisi,  Logos    

15 ქეთევან 

ნადარეიშვილი 

მედეას სახის 

ინტერპრეტაცია 

ფრანც 

გრილპარცერის 

ოქროს საწმისში 

საერთაშორისო სამეცნიერო  

კონფერენცია 

„თანამედროვე  

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული  

აზროვნება“    

ქუთაისი  402-407 

16 ქეთევან Medea as a 

Paradigmatic “Stranger” 

Phasis,  Greek and Roman Tbilisi,  Logos 208-216 
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ნადარეიშვილი in the Context of 

Europa-Asia opposition 

 

Studies,  15-16 

17 თინა დოლიძე Overview of the 

Georgian Research into 

Byzantine and Medieval 

Georgian Patristics 

Phasis,  Greek and Roman 

Studies,  15-16 

Tbilisi,  Logos  

ანოტაციები 

,,ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია“ - სტატია შესრულდა სამ თანაავტორთან (ი. გაგუა, 

მ.დანელია, ნ.რუხაძე) ერთად. მასში ასახულია საგრანტო პროექტის ფარგლებში 

განხორციელებული სამუშაოს ძირითადი ნაწილის სტრუქტურა, კვლევის პრინციპები, 

სამეცნიერო შედეგები და მათი მნიშვნელობა. 

ეკატერინე კობახიძე: ინფორმაციის ,,დამახინჯების“ შემთხვევები ანტიკურ წყაროებში– სტატიაში 

განხილულია ეტრუსკებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ტრანსფორმაციის შემთხვევები 

ანტიკური ხანის რამდენიმე ავტორთან (პლუტარქოსი, ნონოს პანოპოლისელი, სენეკა, 

ოროზიუსი და სხვ.) .კონკრეტული პასაჟების ანალიზს თან ახლავს სათანადო კომენტარები, 

სადაც გამოთქმულია ვარაუდები ინფორმაციის სუბიექტურად ასახვის მიზეზებსა და მიზნებზე. 

ეკატერინე კობახიძე: Etruscans in the context of European identity–სტატიაში მოცემული და 

გაანალიზებულია ინფორმაცია ეტრუსკული მემკვიდრეობის როლის შესახებ ევროპული 

კულტურის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. გამოკვლევაში განხილულია ეტრუსკული 

ცივილიზაციის არაერთი სფერო,მათ შორის ლინგვისტური,რომელთაც უშუალოდ ან via Roma 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ევროპული იდენტობის ფორმირებაში. 

 

მანანა ფხაკაძე: For the history of the Georgian Monastery on Athos 

A well-known composition of George the Hagiorite (1009-1065) – “The Vitae”  

represents not only a highly artistic piece of literary writing, but also belongs to historic  

monuments of primary significance. This piece of writing was created when Greeks were trying  

to appopriate the Georgian monastery on Mount Athos (“Iveroni”) (1042-1244) and did their  

best to achieve their goal.  

The fragment related to close relations between Roman and Georgian monks should be considered as an 

additional and new evidence of historic credibility of “The Vitae”. Foundation  
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for these relations was laid after the Roman Leon came to Athos for pilgrimage with 6 disciples. The fact that 

Leon the Roman was a real person and built a monastery on Athos, adhereing to the monastic Rule of St. 

Benedict, is proved by the monograph published by E. Amand De Mendieta “Mount Athos”... 

The clarifications offered by us do not confront the corresponding data of George the  

Hagiorite and E. Amand De Mendieta to each other, but supplement them from informational  

point of view. As it is found out, significance of these corresponding data is rather great and  

this coincidence convincingly confirms the historic credibility of one more data of “The Vitae”  

and properly demonstrates the episode of really surprising activities of Georgian monks on  

Athos, describing the construction of the Monastery of Amalfitans and the initial stage of its 

functioning.  

 

რისმაგ გორდეზიანი: The Concept of European Identity in Antiquity and Modern 

World: 

სტატიაში განხილულია ევროპული იდენტობის შესახებ არსებული თანამედროვე თეორიები და 

გამოკვლეულია, თუ რა მიმართებაში არიან ისინი ანტიკურ ეპოქაში, კერძოდ, კლასიკურ 

საბერძნეთში ე. წ. ანტიკური იდენტობის პრინციპებთან. გამოთქმულია თვალსაზრისი, რომ 

ევროპული იდენტობის ის ნიშნები, რომლებიც XXI საუკუნეში გამოიკვეთა, ფაქტობრივად, 

გაცილებით უფრო სისტემატიზებული და მწყობრი სახით არის ჩამოყალიბებული კლასიკური 

ეპოქის საბერძნეთის მოღვაწეთა თვალსაზრისებში სახელმწიფოს მოწყობისა და ევროპული 

იდენტობის შესახებ. 

 

რისმაგ გორდეზიანი: Der große Begleiter des großen Werkes: 

სტატია წარმოადგენს გამოხმაურებას ცნობილი მეცნიერის მიხაელ ფონ ალბრეხტის ახალ 

სამტომეულზე, რომელიც 2013 წელს გამოიცა: დიდი რომაელი ავტორები, ტექსტები და თემები 

ეს სამტომეული, თავის მხრივ, წარმოადგენს ამავე ავტორის თანმხლებს ცნობილი რომაული 

ლიტერატურის ისტორიისა, რომელიც, 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, უკვე სამჯერ გამოიცა 

გერმანულ ენაზე და ითარგმნა 7 ენაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. სტატიაში განხილულია 

სამტომეულში წარმოდგენილი თითოეული თავი და ნაჩვენებია, თუ როგორ ოსტატურად 

ახერხებს ცნობილი მეცნიერი, აზიაროს მკითხველები დიდი რომაელი ავტორების შემოქმედების 

იმ ასპექტებს, რომლებიც ჩვეულებრივ ლიტერატურის ისტორიებში ყურადღების მიღმა რჩება. 
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რისმაგ გორდეზიანი: ევროპული იდენტობის გაგებისათვის კლასიკურ ათენსა და თანამედროვე 

სამყაროში: 

სტატიაში განხილულია ევროპული დემოკრატიის მამის, პერიკლესის სიტყვა, რომელშიც იგი 

წარმოგვიდგენს ათენური დემოკრატიის ძირითად ნიშნებს, კერძოდ, როგორი უნდა იყოს 

პიროვნება, საზოგადოება და სახელმწიფო დემოკრატიის პირობებში. გამოთქმულია აზრი, რომ 

პერიკლესის თვალსაზრისი სრულად ეხმიანება ევროპული იდენტობის შესახებ არსებულ 

თანამედროვე კონცეფციებს, რომელთა თანახმადაც, ევროპა დღეს არის იდეა, რომლის 

ქვაკუთხედსაც წარმოადგენს დემოკრატია. 

 

რისმაგ გორდეზიანი: ძველი ბერძნები და ჩვენ: 

სტატიაში კომპაქტურად არის განხილული ბერძნულ-ქართული ურთიერთობების ძირითადი 

მომენტები ანტიკურ ეპოქაში: ეგეოსური ცივილიზაციებიდან მოყოლებული ელინისტური 

პერიოდით დამთავრებული. 

 

რისმაგ გორდეზიანი: ძველი რომი და ჩვენ: 

სტატიაში განხილულია ქართულ-რომაული ურთიერთობების ძირითადი მომენტები რომაული 

ბატონობის ეპოქიდან დაწყებული ანტიკური კულტურის დაქვეითებით დამთავრებული. 

 

რისმაგ გორდეზიანი: ენციკლოპედისტიდან წმინდანამდე: 

სტატია, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილ საიუბილეო კრებულში არის 

გამოქვეყნებული, წარმოგვიდგენს ექვთიმე თაყაიშვილს, როგორც კლასიკურ სიძველეთა და 

ქართველოლოგიის დიდ მოამაგეს, რომელმაც წმინდანად შერაცხვის უფლება მოიპოვა. 

 

ზაზა ხინთიბიძე: „არისტოტელეს პოეტიკის ერთი ადგილის ინტერპრეტაციისათვის“ ჩემ მიერ 

შესწავლილია ტრაქტატის XXIV თავის 1460a5-11 პასაჟის კლასიკურ ფილოლოგიაში დღემდე 

გამოთქმული ძირითადი ინტერპრეტაციები, რომელთაგან მხარი დავუჭირე ერთ-ერთს, კერძოდ, 

დ. ლუქასისეულ ინტერპრეტაციას, რის საფუძველზეც გამოვთქვი მოსაზრება, რომ აღნიშნული 

ინტერპრეტაცია საშუალებას იძლევა, პოეტიკის განსახილველი პასაჟის გათვალისწინებით 

გამოკვლეული იყოს არა მხოლოდ გმირთა ინდივიდუალიზაციის ჰომეროსისეული პრინციპები, 

როგორც ეს აქამდეც ხდებოდა, არამედ ჰომეროსის ეპოსის ფორმირების უმნიშვნელოვანესი 
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პრობლემაც. 

 

ქეთევან ნადარეიშვილი: მედეას სახის ინტერპრეტაცია ფრანც გრილპარცერის “ოქროს საწმისში” 

  

XIX ს-ის ავსტრიელი მწერლის ფრანც გრილპარცერის დრამატული პოემა “ოქროს საწმისი” 

ანტიკურობის შემდეგ პირველი მხატვრული ნაწარმოებია,  რომელიც მაღალი მხატვრული 

ოსტატობით ამუშავებს არგონავტების ციკლს.  პოემის მესამე, ცენტრალური ნაწილი “მედეა” 

ოქროს საწმისის მოპოვების შემდეგ საბერძნეთში დაბრუნებულ იასონსა და მედეას შორის 

წარმოქმნილ ტრაგიკულ კოლიზიას და ამ კოლიზიის მიზეზების წარმოჩენას ეძღვნება.  

გრილპარცერს ევრიპიდესგან განსხვავებულად აქვს წარმოდგენილი რამდენიმე საკვანძო 

მომენტი: ა) კრეუსა პიესისათვის სამკაულია კი არ არის, არამედ ცოცხალი ქალია, რომელსაც 

ახლო ურთიერთობა აქვს მედეასთან და რომელიც სიყვარულით განმსჭვალავს არა მხოლოდ 

იასონს, არამედ მედეას შვილებსაც. Bბ) შვილები უარს ეუბნებიან, გაჰყვნენ დედას 

გადასახლებაში, რასაც არსებითი ცვლილება შეაქვს შვილების მკვლელობის მედეასეულ 

მოტივაციაში. გ) ცოცხალი რჩება კრეონი, რომელიც აძევებს იასონს ქალაქიდან.  

 მოხსენებაში განსაკუთრებით ესმევა ხაზი მწერლის მიერ ორი განსხვავებული სამყაროს _ 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, მედეასა და იასონის სამყაროთა დაპირისპირებას, მათ 

ღირებულებათა შეუთავსებლობას. უნდა აღინიშნოს, რომ შემდგომში ამ მითოსის 

ინტერპრეტაციისას მედეასა და იასონის დიქოტომიის მიზეზთა გრილპარცერისეული ხედვა ამ 

ორი გმირის ტრაგედიის საწყისთა გააზრების კუთხით მსოფლიო ლიტერატურაში ერთ-ერთ 

ცენტრალურ ტენდენციად ჩამოყალიბდა. 

 

K. Nadareishvili. Medea as a Paradigmatic “Stranger” in the Context of Europa-Asia opposition 

After the Europe –Asia confrontation in VI-V c. B.C. was designated clearly, the opposition Greek-barbarian 

acquires an extremely sharp character in the artistic context of the Classical epoch. In order to show how 

much and how  fast  the changes of the political vectors in the European-Asian relationship influence 

development of the cultural icons, evolution of Medea’s image is discussed.  Medea seems to be an ideal 

vehicle for our goal as up to certain moment the opposition - Greek -barbarian is encapsulated within this 

mythic figure (a somewhat unusual fact according to the scholars), but towards the end of the Vc. B.C. 

Medea herself becomes a separate member of this dichotomy.  This transformation is obviously revealed in 

the following patterns: a) Medea becomes an embodiment of a horrible, destructive and somewhat more 

than human force, from simple expert in drugs she turns into a powerful witch able to control cosmic forces; 

b) commits previously unheard acts – kills her children; c) she is characterized with larger specter of the 

various negative traits and with the barbarian values. In the iconographic images of the same period Medea 
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in oriental clothing takes place of Medea presented in the traditional Greek costume, what seems to be the 

direct message – she becomes not only geographic, but the cultural stranger as well.   

 

T. Dolidze, Overview of the Georgian Research into Byzantine and Medieval Georgian Patristics, Phasis. 

Greek and Roman Studies (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine 

and Modern Greek Studies, Logos/Tbilisi 

წერილი გამიზნულია  უცხოელი მკითხველისათვის, რათა გააცნოს მას სამეცნიერო კვლევები, 

რომლებიც საქართველოში XX  საუკუნის დასაწყისიდან ბოლო დრომდე ტარდება. მასალა 

დალაგებულია შემდეგი თემების მიხედვით: Codicology (catalogues, descriptive catalogues,  guides) 

and  paleography,   Bibliographical Works, Patristic Theology: Texts and Research : collections, selected 

authors (Georgian Theology, Byzantine Patristic Authors). სტატიის ბოლოს გამოთქმულია მოსაზრება 

იმის თაობაზე, თუ რა ახალი მიმართულებები უნდა შეიძინოს ქართულმა პატრისტიკულმა 

კვლევამ, რათა სათანადოდ განისაზღვროს ქართული სასულიერო მწერლობის ადგილი  შუა 

საუკუნეების აღმოსავლეთ  ქრისტიანულ ლიტერატურათა ოჯახში.  
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დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Zaza 

Khintibidze 

კლასიკური 

ტრადიციის 

პაროდირებული 

ფორმით 

ალუზიის 

შემთხვევები 

ქართულ 

პოეზიაში 

(გერმანულ 

ენაზე) 

გეორგიკა, საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური გერ-

მანულენოვანი სამეცნიერო 

ჟურნალი 

გერმანია, აახენი 

(იბეჭდება) 

 

2 Tina Dolidze The Equivocality 

of  Biblical 

Language  in 

Origen   

 

Studia Patristica. Proceedings 

of the Sixteenth International 

Conference on Patristic 

Studies, Oxford 8th-12th 

August, 2011,  

Peeters 

Press/Leuven 

2013 

65-72 

3 Tina Dolidze, 

Anna 

Kharanauli 

 

The Bible in 

Georgian  

Christianity   by 

Tina Dolidze, 

Anna Kharanauli 

 

ისტამბება,იხ.: 

http://www.degruyter.de/-

cont/fb/th/ebr/ebrProject.cfm 

de 

Gruyter 

Publishers/Berlin 

 

 

4 სოფიო 

შამანიდი 

ი. რიცოსის 

“მეოთხე 

განზომილების” 

მამაკაცი 

პერსონაჟები 

კრებული, მიძღვნილი 

თესალონიკის 

უნივერსიტეტის 

პროფესორის, გ. 

ფრერისადმი  

საფრანგეთი  იბეჭდება 

http://www.degruyter.de/%1fcont/fb/th/ebr/ebrProject.cfm
http://www.degruyter.de/%1fcont/fb/th/ebr/ebrProject.cfm
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5 ანი ჩიქოვანი რელიგიური 

რიტუალების 

ინტერპრეტაცია 

ქართულსა და 

ბერძნულ 

ლიტერატურაში 

(სტრატის 

მირივილისი - 

ვაჟა-ფშაველა, 

ტიპოლოგიური 

პარალელები) 

ოქსფორდის სიმპოზიუმი 

რელიგიათმცოდნეობაში 

ოქსფორდი, 

დიდი 

ბრიტანეთი 

იბეჭდება 

ანოტაციები 

ზაზა ხინთიბიძე: „კლასიკური ტრადიციის ალუზიის შემთხვევები ქართულ პოეზიაში“ 

გამოვლენილია ანტიკურობის რეცეფციის ორი ახალი შემთხვევა, რომელთაგან ერთი 

ფიქსირდება რუსთველის ვეფხისტყაოსანში (თავი თათბირი ტარიელისა), მეორე კი მურმან 

ლებანიძის 1974 წელს გამოქვეყნებულ იუმორესკაში როგორც პლატონს უთქვამს როსმე. 

საგანგებო აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ როგორც რუსთველის, ისე მურმან 

ლებანიძის მიერ კლასიკური ტრადიციის, კერძოდ, შესაბამისად, ჰომეროსის ეპოსისა და 

პლატონის დიალოგის ფედონის ალუზია განხორციელებულია პაროდიის ფორმით. 

 

T. Dolidze, The Equivocality of  Biblical Language  in Origen, in: Studia Patristica. Vol. LVI , Papers  

presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford  2011, ed. by 

Markus Vinzent, v. 4: Rediscovering  Origen,  Peeters /Leuven 2013, 65-72.   

ომონიმიის პრობლემა ორიგენეს ჰერმენევტიკაში  არ ყოფილა  სპეციალური შესწავლის 

საგანი არც ქართულ და არც საერთაშორისო პატრისტიკულ კვლევაში. წერილში, სათანადო 

არგუმენტაციის მოხმობით, წამოყენებულია აზრი, რომ ომონიმია, როგორც ენის 

დამახასიათებელი ნიშანი,  ორიგენესეული ჰერმენევტიკის ერთ-ერთი ძირითადი 

სტრუქტურული ელემენტია. წყაროთმცოდნეობითი კვლევის კუთხით მიკვლეულია ამ 

თეორიის წყაროები ანტიკურ ფილოსოფიაში, რის საფუძველზეც  გამოვლენილია 

ტრადიციისა და ინოვაციის საკითხი ორიგენეს ნააზრევში. ამასთანავე,  განხილულია ის 

გავლენა, რომელიც ომონიმიის  ორიგენესეულმა გაგებამ   მომდევნო პატრისტიკულ  

ღვთისმეტყველებაზე იქონია.  

Tina Dolidze, Ana Kharanauli,  The Bible in Georgian  Christianity, in: EBR – Encyclopedia of the 
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Bible and its Reception, de  Gruyter Publishers, Berlin 

პროფ. ანა ხარანაულის თანაავტორობით მომზადდა და გერმანიაში გამოსაქვეყნებლად 

გაიგზავნა საენციკლოპედიო სტატია The Bible in Georgian  Christianity. ის გამოვა 

ოცდაათტომიან ენციკლოპედიაში სახელწოდებით Encyclopedia of the Bible and its Reception. 

ენციკლოპედიას  გამომცემლობა de Gruyter (Berlin)-ი აქვეყნებს. სტატიის მეორე ნაწილი, 

“ბიბლიის რეცეფცია ქართულ მწერლობაში”, რომელიც  ჩემი ავტორობით არის შედგენილი, 

მიმოიხილავს საკითხთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურულ წყაროებს. მათ 

შორის ძირითადი ადგილი   შუა საუკუნეების ეგზეგეტიკურ ლიტერატურას ეთმობა.    

 

სოფიო შამანიდი: ი. რიცოსის “მეოთხე განზომილების” მამაკაცი პერსონაჟები. 

ი. რიცოსის კრებული «მეოთხე განზომილება» 1972 წელს გამოიცა. კრებულში შევიდა ბოლო 

ათწლეულში დაწერილი ნაწარმოებები, რომელთა ერთ კრებულად  გაერთიანება, როგორც 

ჩანს, სტრუქტურისა და თემატიკის მიხედვით მოხდა. ეს არის თეატრალური მონოლოგის 

ფორმით დაწერილი ჩვიდმეტი ნაწარმოები, რომელთაგან თორმეტი ანტიკურ თემატიკაზეა 

შექმნილი. ამ მონოლოგების გამაერთიანებელი სახასიათო ნიშნები შემდეგია: ა) ყველა 

მონოლოგს პროლოგის და ეპილოგის სახით რემარკა აქვს დართული (რემარკას რიცოსთან 

მხოლოდ მიზანსცენის აღწერის დატვირთვა არა აქვს, ის ნაწარმოების კონცეპტუალური 

ნაწილია); ბ) მოქმედება, თუკი ასეთი არსებობს, ყოველთვის გადატანილია რემარკაში; გ) 

პროტაგონისტის სახელი თითქმის ყველა შემთხვევაში გამოტანილია სათაურში (გარდა 

მონოლოგისა ფილოქტეტე, სადაც ეს უკანასკნელი მსმენელია, ხოლო მოსაუბრე 

ნეოპტოლემეოსია და ადრინდელ მონოლოგებში მკვდარი სახლი და მთის ჩრდილქვეშ), 

ხოლო ტექსტში, როგორც წესი, იგი სახელდებული არ არის; დ) მიუხედავად მონოლოგის 

ფორმისა, ყველა ნაწარმოებში ორი (ზოგ შემთხვევაში მეტი) პერსონაჟია. ისინი მხოლოდ 

რემარკებში ჩანან; ე) პროტაგონისტის სიტყვა ყოველთვის მიმართულია ნაწარმოების მეორე 

პერსონაჟისადმი, რომელიც მთელი მონოლოგის განმავლობაში ხმას არ იღებს და შესაძლოა 

მხოლოდ რემარკაში წარმოგვიდგეს მთხრობელად. ეს ელემენტი შესაძლებლობას აძლევს 

მკვლევართ ისაუბრონ ერთგვარ დიალოგზე, რადგან არსებობს ვიღაც, ვინც უსმენს 

პროტაგონისტს; ვ) ყველგან ერთნაირად არის გამოყენებული ე.წ. მითოლოგიური მეთოდი. 

ჩვიდმეტი თეატრალური მონოლოგიდან, რომელიც კრებულშია შესული, თორმეტი ანტიკურ 

თემატიკაზეა შექმნილი: აგამემნონი, ორესტე, მკვდარი სახლი, იფიგენიას დაბრუნება, მთის 

ჩრდილქვეშ, ქრისოთემისი, პერსეფონე, ისმენე, აიასი, ფილოკტეტე, ელენე, ფედრა.  

ანი ჩიქოვანი: რელიგიური რიტუალების ინტერპრეტაცია ქართულსა და ბერძნულ 

ლიტერატურაში (სტრატის მირივილისი - ვაჟა-ფშაველა, ტიპოლოგიური პარალელები) 

სტატიაში განხილულია ბერძენი მწერლის, სტრატის მირივილისისა (1890 - 1969) და 
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ქართველი მწერლის, ვაჟა-ფშაველას (1861-1915)  მხატვრულ შემოქმედებაში ასახული წეს-

ჩვეულებები და  რიტუალები - მსხვერპლშეწირვა და გლოვა, ასევე ამ რიტუალთა 

ინტერპრეტაციის გზები და საშუალებები. განსაკუთრებული ადგილი დაეთმობა 

ლიტერატურულ ნაწარმოებებში გამოვლენილი რელიგიური სინკრეტიზმის ასახვასა და 

განხილვას. 

აღნიშნული ასპექტები  სტატიაში განხილულია სტრატის მირივილისის ნაწარმოებების 

„ღვთისმშობელი გორგონა“ და „არვანელი ვასილისი“ და ვაჟა ფშაველას ნაწარმოებების 

,,სტუმარ-მასპინძელი“ და „ალუდა ქეთელაური“ შეპირისპირებითი კვლევის საფუძველზე. 

კვლევის მეთოდები მოიცავს ლიტერატურული წყაროების შედარებით კვლევასა და  

შესაძლო წყაროების მოძიებას ანტიკურობაში / წინარექრისტიანულ რელიგიასა და წეს-

ჩვეულებებში (მაგალითისათვის, წარმოდგენილია ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული 

მსხვერპლშეწირვისა და საკუთარი თავის მსხვერპლად შეწირვის/ თავგანწირვის სხვადასხვა 

ასპექტების მიმართება რიტუალისათვის დამახასიათებელი სავალდებულო ასპექტებთან 

(შდრ. ვალტერ ბურკერტი, 1997), ლიტერატურულ წყაროებში წარმოჩენილი წეს-

ჩვეულებების მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნის ქართულ და ბერძნულ ეთნოგრაფიულ 

წყაროებთან მიმართება და სხვ. 

ორივე მწერლის ნაწარმოებებში რელიგიური და სოციალური რიტუალებისა და წეს-

ჩვეულებების შემცველი ელემენტები თვითგამორკვევისა და თვითანალიზის უმთავრეს 

ასპექტს წარმოადგენს. მწერლები აიძულებენ მკითხველს დაფიქრდეს – უნდა 

განსაზღვრავდეს თუ არა ეთნიკური და რელიგიური რიტუალების ინტერპრეტაცია და 

იდენტობა პიროვნების დამოკიდებულებას სხვა ადამიანების მიმართ. 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

რუსუდან ცანავა ტრიადა _ საწმისი, მუხა, 

გველი _ სიმბოლო და 

ნარატივი (არგონავტების 

მითი) 

საერთაშორისო კონფერენცია 

“ენა და კულტურა”II, 

ქუთაისი, 2013 
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ეკატერინე კობახიძე ინფორმაციის“დამახინჯების“ 

შემთხვევები ანტიკურ 

წყაროებში 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება“, 

10-12 ოქტომბერი, 2013 წ., 
quTaisi 

ეკატერინე კობახიძე „ლათინური იურიდიული 

ტერმინოლოგია“ 

II.საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია“ენა და 

კულტურა“, 10-11 მაისი, 2013 

წ., ქუთაისი 

მანანა ფხაკაძე “და ბრძოდა აშოტ  მამის 

ძმისწულსა მისსა“ 

 

„ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში –4“, 2013. 09. 

25-30, ბათუმი 

მანანა ფხაკაძე „როდის გარდაიცვალა აშოტ I 

კურაპალატი“ 

 

«თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება», 

2013.10. 10-13, ქუთაისი 

 

ნანა ტონია ანტიკური ხანის საკუთარი 

სახელები ძველქართულ 

ლიტერატურულ ძეგლებში 

ტერმინოლოგია - ქართული 

ენის ხვალინდელი დღე, 2013, 

11-13 ივნისი, თბილისი 

ნანა ტონია ანტიკურობის კვალი X-XIII 

საუკუნეების ქართულ 

ჰიმნოგრაფიაში 

ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში - 4, 2013, 

ბათუმი 

ქეთევან ნადარეიშვილი მედეას სახის ინტერპრეტაცია 

ფრანც გრილპარცერის ოქროს 

საწმისში 

საერთაშორისო სამეცნიერო  

კონფერენცია „თანამედროვე  

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული  აზროვნება“ , 

2013, 10-12,  10, ქუთაისი   

ქეთევან ნადარეიშვილი არგონავტების მითის 

ინტერპრეტაციისათვის ძველ 

ქართულ  მწერლობაში 

საერთაშორისო სამეცნიერო  

კონფერენცია 

„ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში  IV“, 2013,  25-
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28, 09, თბილისი 

თინა დოლიძე Georgian Research into Patristic 

Theology and Ecclesiastic 

Literature 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ბიზანტინისტიკა 

საქართველოში -4“, თბილისი-

ბათუმი, 2013 წლის 24-28 

სექტემბერი 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

Manana Pkhakadze 

Ketevan Nadareishvili 

The Main Tendencies of the 

Interpretation of the Ancient 

Heritage in Georgian Culture 

The International Comparative 

Literature Association  XX 

Congress, 2013. 07. 18-24, Paris,  

Sorbone IV 

2 Tina Dolidze Patristics – As Reflected in 

Georgian Mental Reality 

Patristic Studies in the 21st 

Century, იერუსალიმი, 2013 

წლის 25-27 ივნისი 

3 Tina Dolidze Medieval Georgian Ecclesiastical 

Literature 

ვორკშოპი პროექტისა The 

Southern Caucasus and its 

Neighbours, c. 300-c.1600, 2013, 

28-31 აგვისტო, სტამბოლი 

 

4 ანი ჩიქოვანი რელიგიური რიტუალების 

ინტერპრეტაცია ქართულსა 

და ბერძნულ ლიტერატურაში 

(სტრატის მირივილისი - ვაჟა-

ფშაველა, ტიპოლოგიური 

პარალელები) 

ოქსფორდის სიმპოზიუმი 

რელიგიათმცოდნეობაში, 2-4 

დეკემბერი 2013, ოქსფორდი, 

დიდი ბრიტანეთი 
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5 მაკა ქამუშაძე სასწაულმოქმედი ბერძენი 

ღმრთისმსახური 

მეოცე საუკუნის ბერძნული 

დიასპორის გამოჩენილი 

სახეები, 2013 წ-ის 13-15 

ივლისი, კ. კალიმნოსი, 

საბეძნეთი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

მაკა ქამუშაძე: სასწაულმოქმედი ბერძენი ღმრთისმსახური 

ქართულ-ბერძნული ურთიერთობები მითების ეპოქაში იღებს სათავეს და უკავშირდება 

არგონავტების, მედეას, პრომეთეს სახელებს. უფრო გვიან საქართველომ მჭიდრო კავშირი 

დაამყარა ბიზანტიის იმპერიასთანაც. საბერძნეთში თურქთამპყრობელობის პერიოდში 

საქართველომ ბევრი ბერძენი შეიფარა და ელინთათვის ეს ქვეყანა მეორე სამშობლოდ იქცა. 

საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ბერძნულ მოსახლეობას თავისი ეკლესიები ჰქონდა, სადაც 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წირვა ბერძნულ ენაზე მიმდინარეობდა. წმინდა 

ნიკოლოზის ეკლესია თბილისში, წმინდა დიდმოწამე ეკატერინეს ბერძნული ეკლესია, ბათუმის 

წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია და ა.შ.  

წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია თბილისში ერთ-ერთ ძველ უბანში კრწანისში მდებარეობს. იმ 

ადგილას, სადაც ეკლესია დგას, საარქივო მასალების მიხედვით, საბაჟო ყოფილა განლაგებული. 

1833 წელს საბაჟოს მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც ეკლესიას ეკუთვნოდა თურქეთიდან 

ჩამოსახლებულ ბერძნებს შეუსყიდიათ. თბილისის წმინდა დიდმოწამე ეკატერინეს ბერძნული 

ტაძრის ეკლესიის დეკანოზს,  ვასილი ანდრიანოვს ამ ტერიტორიაზე მღვდელთა 

მოსასვენებელი სახლი აუშენებია, ხოლო 1846–1854 წლებში მოსახლეობის დახმარებით იქვე, 

შემაღლებულ ადგილზე, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია აუგია, რომლის მშენებლობა 

1853 წელს დასრულებულა.  

საინტერესო ისტორიაა დაკავშირებული ბათუმში წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიასთან. 

მოგეხსენებათ, რომ ამ დროს აჭარა თურქების ბატონობის ქვეშ იყო. ბათუმის დელეგაციამ 

იორდანე მეტაქსას ხელმძღვანელობით სულთანს იუბილეზე საჩუქარი მიართვა. არავინ იცის რით 

მოიხიბლა სულთანი, ცნობილი მხოლოდ ისაა, რომ მან ნებართვა დართო მეტაქსას ბათუმში 

აშენებულიყო მართლმადიდებლური ტაძარი. მეოცე საუკუნის დასაწყისში 1917 წლამდე წმინდა 

ნიკოლოზის ტაძარში ქართველ მამა კონსტანტინესთან ერთად ბერძენი მიხეილ მანოსი 

მოღვაწეობდა.  

ბერძნული წარმოშობის სასულიერო პირები უცხო არ არის ქართული მრევლისთვის. სწორედ 

ერთ-ერთ ასეთ პიროვნებას ეხება ჩემი მოხსენება. ეს გახლავთ სქიმ არქიმანდრიტი საბა 

(პეტრიდი). მისი სახელი მეოცე საუკუნის ბოლოს მთელ საქართველოში გავრცელდა.  
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

არქეოლოგიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 

 

 

 

 

 

 

xelmZRvaneli prof. vaxtang liCeli  

 

 

emeretusi guram grigolia; 
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asocirebuli prof. zviad kviciani; 

asocirebuli prof. marine fuTuriZe; 

mowveuli prof. giorgi rCeuliSvili;  

asoc. konstantine ficxelauri 

 

 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება:  არქეოლოგიის  სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:   პროფ. ვახტანგ ლიჩელი 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ასოც.პროფ.  

ზვიად კვიციანი; ასოც.პროფ. მარინე  ფუთურიძე, ასიტენტ. პროფ. 

კონსტანტინე ფიცხელაური,  მოწვეული პროფესორი გიორგი 

რჩეულიშვილი 
 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 
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III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

fazisis 

arealis saZiebo 

- gadarCeniTi 

samuSaoebi 

2013, marti v. liCeli. a.(a).i.p - 

arqeologiur

i asociacia 

qalaq foTis 

Crdilo-

dasavleT 

nawilSi 

sazRvao 

terminalis 

mSeneblobis 

zonaSi 

sadazvervo 

arqeologiuri 

samuSaoebis 

Catareba 

2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: samuSaoebis farglebSi 

Seswavlil iqna 1,5 ha farTobi da gaiWra 105 sadazvervo Surfi. aRniSnul 

teritoriaze arqeologiuri Zegli identificirebuli ar aris. 

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

dvani–

saRolaSenis 

gzatkecilis 

samSeneblo 

derefanSi 

2013,  

aprili-maisi 

v. liCeli a.(a).i.p -  

arqeologiur

i asociacia 

sRolaSeni-

dvanis mSenebare 

gzis 11 km 

niSnulze 

gamovlenili 
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arsebuli 

samarovnis 

arqeologiuri 

eqspertiza 

arqeologiuri 

Zeglis 

gadarCeniTi 

samuSaoebi. 

2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: proeqtis farglebSi 

sof. taxtZirsa da dvans Soris, 11 km niSnulze Seswavlili iqna 100 m sigrZisa 

is da 12 m siganis farTobi. Seswavlili teritoriis aRmosavleT nawilSi 

gamovlinda 19 samarRi, romlidanac 8 dazianebuli iyo. #10 samarxi unda 

ganekuTvnebodes Sua brinjaos xanis pirvel etaps, xolo #3 da 8 - Zv. w. 1 

aTaswleulis dasawyiss. danarCeni samarxebi - Zv. w. 8-7 saukuneebs. 

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

xovles 

arqeologiuri 

eqspedicia 

2013, aprili v. liCeli,  

d. 

musxeliSvili, 

g. grigolia,  

insbrukis 

universiteti 

xelaxla 

gaazrebul iqna 

xovele goris 

qronologiuri 

CarCo, dadginda 

Zeglis funqcia. 

2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: arqeologiuri 

samuSaoebis farglebSi Seswavlil iqna Zeglis aRmosavleT nawili, sadac 

gaiwminda galavnis nawili. centralur nawilSi ori mcire zomis saTavso, 

romelTa funqcia jer-jerobiT daudgenelia. amJamad insbrukisa da Tbilisis 

saxelmwifo universitetSi mimdinareobs aRmoCenili masalis Seswavla.  

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

abulmugis 

eqspedicia. 

2013, maisi-

noemberi 

v. liCeli a.(a).i.p / 

arqeologiur

i asociacia. 

kompania 

RMGGgold-is 

oqros mopovebis 

salicenzio 

farTobSi 

arqeologiuri 

gadarCeniTi 

samuSaoebis 

Catareba. 
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2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: arqeologiuri 

samuSaoebis farglebSi Seswavlil iqna 130 ha farTobi abulmugis xeobasa da 

mis SemogarenSi. abulmugis xeobis dasavleT nawilSi gamovlinda aTi 

gviandeli Sua saukuneebis nageboba, romlis CrdiloeT nawilSi Seswavlil iqna 

amave periodis uinventarul qvayuTi samarxebi. abulmugis xeobis centralur 

nawilSi gaiwminda sami dazianebuli eneoliTuri periodis miwuri-samosaxlo, 

romelic dazianebuli iyo gviandeli Sua saukuneebis uinventaro qvayuTi 

samarxis mier. eneoliTur samosaxloebSi gamovlenili keramikis mixedviT 

winaswarulad Zegli SeiZleba daTariRdes Zv. w. 4 aTasw. dasawyisiT. aRniSnuli 

miwurebidan aRebulia sxvadasxva saanalizo sinjebi Semdgomi laboratoriuli 

kvlevebisaTvis. eneoliTuri namosaxlaris dasavleTiT 250 m-Si, borcvze 

aRmoCnda wriuli formis qvayrili, romelic pirveladi interpretaciiT, 

SesaZloa, samsxverplo iyos. aRniSnuli ageboba daTariRda Zv. w. 4 aTasw. 

miwurulit. abulmugis xeobis CrdiloeT nawilSi aseve aRmoCenil iqna 

gviandeli Sua saukuneebis, savaraudoT, naxSiris sami qura. mTel Sesaswavl 

farTobze gaiWra 9764 sadazvervo arqeologiuri Wrili.  

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

fazisis  

arqeologiuri 

esqpedicia 

2013, 

agvisto. 

v. liCeli. 

robert 

ubelakeri 

niunbergis 

bunebisa da 

istoriis 

sazogadoeba 

qalaq ,,fazisis“ 

lokalizaciis 

dadgena. 

2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: arqeologiuri 

samuSaoebis farglebSi sof. ureksa da wyaliwmindas Soris gaiWra oTxi 

sadazvervo Txrili, e.w. diunuri namosaxlaris identificirebis mizniT. garda 

amisa, SekveTilis dasavleT nawilSi, zRvis piras aRmoCnda naliseburi 

moyvanilobis qvis wyoba, romelic SesaZloa adreuli Sua saukuneebis xanaSi 

sazRvao Suqurad gamoiyeneboda. arqeologiuri samuSaoebis paralelurad 

mimdinareobda paliastomis tbis SemogarenSi arqeologiuri dazvervebi.  

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

svaneTis 2013, z. kviciani a.(a).i.p - svaneTis 
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arqeologiuri 

eqspedicia. 

agvisto-

oqtomberi 

arqeologiur

i asociacia 

arqeologiuri 

Seswavla 

2013 wels svaneTis arqeologiuri eqspediciis mier samarxis mimdebare 

teritoriis dazvervis, Txrilis gavlebis, 1m. siRrmeze Casvlis Sedegad 

wamovida gruntuli wylebi. aRniSnul TxrilSi aranairi samarxi ar 

dafiqsirebula. stratigrafiul WrilSi gamovlinda keramikis ramdenime 

fragmenti. Semdegi Txrilebi, e.w. Surfebi gakeTda aRniSnuli adgilida 

dasavleTiT wminda giorgid saxelobis eklesiis teritoriis mimdebared, sadac 

wina wlebSi miwis samuSaoebis dros aRmoCenila Tixis WurWeli. Txrilebis 

gavlebis Sedegad aq araferi dadasturebula. 

 savele-sadazvervo samuSaoebi CavatareT agreTve qarTvinis samarxidan 1 

km. manZilze aRmosavleTiT, md. enguris sanapiroze, adgil benierSi. aqac 

gavlebul iqna 2 Txrili 1X1 m. am midamoebSi vvaraudobT swored antikuri 

zarafxanis naSTebs. 

 amave teritoriaze, adgil benieridan 300 m. daSorebiT, CrdiloeTiT, zed 

md, enguris marjvena sanapiroze, kedlis ferdze md. enguridan 30 m. simaRleze 

Cven davafiqsireT madnis mosapovebeli maRaro (Stolni), zomebi: 150X250. 

 garda zemoT aRniSnuli savele arqeologiuri samuSaoebisa Tsu svaneTis 

arqeologiuri eqspediciis mier am periodSi moxda beCos Temis 17 soflis (maT 

Soris qarTvanis) axali, dRemde ucnobi naeklesiarebisa da nakoSkarebis 

aRmoCena, gamovlena, dagegmva, fotofiqsacia da maTi Semotana samecniero 

mimoqcevaSi.  

 ama wlis 15 seqtembers  arqeologiis institutis svaneTis arqeologiuri 

eqspedicia mivlinebul iqna xudonhesis mSeneblobis zonaSi, sadac Casatarebeli 

iyo II etapis arqeologiuri samuSaoebi, romelic miznad isaxavda wina wlebSi 

gamovlenili, mSeneblobis zonaSi moqceuli arqeologiuri Zeglebis 

kompleqsur Seswavlas. eqspediciis mier xudonhesis mSeneblobis zonaSi 

aRricxul iqna 30 -mde arqeologiuri Zegli, aqedan 11 Zegli uSualod 

datborvis zonaSi. 

 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

doRlauris 

eqspedicia 

2013, 

oqtomberi-

dekemberi 

v. liCeli a.(a).i.p / 

arqeologiur

i asociacia 

Tbilisi-senaki-

leseliZis 

mSenebare 

avtomagistrali

s, ruisi-agaris 

monakveTze, sof. 

breTis TemSi, 

doRlauris 
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velze 

gamovlenili 

samarovanze 

arqeologiuri 

gadarCeniTi 

samuSaoebis 

warmoeba. 

2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: proeqtis farglebSi 

sul Seswavlil iqna 4,2 ha farTobi. sadac gamovlinda 264 samarxi, maT Soris 

80 ganekuTvneba adreuli brinjaos (mtkvar-araqsis kultura) xanas. danarCeni 

samarxebi ganekuTvneba gvian brinjaos perios.  

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

samtredia-

grigoleTis 

mSenebare 

avtomagistrali

s 

arqeologiuri 

eqspertiza 

 

2013, 

oqtomberi 

v. liCeli a.(a).i.p / 

arqeologiur

i asociacia 

samtredia-

grigoleTis 

mSenebare avto 

magistralze 

arqeologiuri 

eqspertizis 

Catareba. 

2013 wels  Sesrulebuli samuSaos mokle aRweriloba: Sesrulebuli 

samuSaoebis farglebSi dazveril iqna 48 km sigrZis samSeneblo derefani. 

Semdgomi samuSaoebisTvis gaica arqeologiuri rekomendaciebi.  

 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

Tbilisi-

rusTavis 

mSenebare avto 

magistralze 

gamovlenili 

Zeglebis 

2013, 

seqtemberi-

oqtomberi 

v. liCeli,  

g. 

rCeuliSvili 

a.(a).i.p / 

arqeologiur

i asociacia 

 

Tbilisi-

rusTavis 

mSenebare 

avtomagistralz

e gamovlenili 

Zeglebis 
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Seswavla. Seswavla da 

gavrcelebis 

arealis 

dadgena. 

 

arqeologiuri samuSaoebis farglebSi mSenebare magistralis 1,6km da 2,2km 

niSnulze Catarda sadazvervo arqeologiuri samuSaoebi, gaiWra 38 sadazvervo 

Txrili. arqeologiuri samusaoebis Sedegad kulturuli fenebi ar dadasturda.  

eqspediciis angariSi Cabarebulia ssip-saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnul saagentoSi. 

 

proeqtis 

saxelwodeba 

proeqtis 

xangrZlivob

a 

proeqtis 

xelmZRvaneleb

i 

proeqtis 

dafinanseba 

proeqtis mizani 

raWis 

sadazvervo 

arqeologiuri 

eqspedicia. 

2013, 

seqtemberi 

v. liCeli, g. 

gobejiSvili 

a.(a).i.p / 

arqeologiur

i asociacia 

zedapiruli 

arqeologiuri 

dazvervis 

Sedegad 

arqeologiuri 

Zeglebis 

gamovlena onis 

raionSi. 

arqeologiuri sadazvervo samuSaoebis farglebSi daizvera onis 

municipaliteti. daigegma samomavlo stacionaluri eqspedicia. 

 

 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

monografiebi 

 

# avtori/avtorebi monografiis saTauri gamocemis adgili, gverdebis raodenoba 



 

498 
 

gamomcemloba 

1 vaxtang liCeli arqeologiis 
marTvis sakiTxebi 

Tbilisi; 
universali 

 

 

 

krebulebi 

 

# avtori/avtorebi krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

marine fuTuriZe 
 

Proceedings of the International 

Archaeological Symposium “ 

Problems of Maykop Culture in 

the Context of Caucasian-

Anatolian Relations”// 
maikopuri kulturis 
problemebi kavkasiur-
anatoliur urTierTobaTa 
konteqtSi. maikopis 
kulturis mxatvruli 
xelosnoba - winaaziuri 
stili kavkasiaSi 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
„meridiani“, 

gv. 178-191 

 

# avtori/avtorebi krebulis saxelwodeba gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 marine fuTuriZe 
 

Proceedings of  III International 

Congress of Caucasiologists. 

//kavkasiologTa me-3 
saerTaSoriso kongresi. 
torevtikis Zeglebis 
gamoCenis sakiTxisaTvis 
samxreT kavkasiaSi 

Tbilisi, 
Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

gv. 89-90; 265-266; 

 
# avtori/avtorebi krebulis saxelwodeba gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

konstantine 
ficxelauri 

masalebi samxreT-
aRmosavleTi kavkasiis 
brinjao-rkinis xanis 
arqeologiuri 
kulturebis 
qronologiisaTvis, 
krebuli-samxreT-

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia, 
Tbilisi 

484-558 
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aRmosavleT kavkasiis 
eTnolulturuli sistema 
brinjao rkinis xanaSi. 

 
# avtori/avtorebi krebulis saxelwodeba gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 konstantine 
ficxelauri 

eqvTime TayaiSvilis 
saxelobis saqarTvelos 
saistorio sazogadoebis 
axalgazrda arqeologTa 
gaerTianeba, eqvTime 
TayaiSvili 150. gza 
eriskacobidan 
RvTiskacobamde. 

saqarTvelos 
teqnikuri 
universitetis 
gamomcemloba; 
Tbilisi 

gv. 34-37 

 
# avtori/avtorebi krebulis saxelwodeba gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 konstantine 
ficxelauri 

kavkasiis sazogadoebis 
gare samyarosTan 
urTierTobis erTi 
magaliTi brinjaos 
xanaSi, qarTuli 
diplomatia, weli wdeuli 
16, 

gamomcemloba 
„artanuji“ 

gv. 269-275 

 
# avtori/avtorebi krebulis saxelwodeba gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 konstantine 
ficxelauri 

gurjaanis, 
dedofliswyaros, yvarlis 
municipalitetebis 
arqeologiuri ZeglTa 
aRweriloba, saqarTvelos 
istoriisa da kulturis 
ZeglTa aRweriloba 1-I 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
akademiis 
gamomcemloba 
Tbilisi 

 

 

 

statiebi 

 

# 
avtori / 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 vaxtang 
liCeli 
 

arqeologiuri 
daTariRebis fizkuri 
meTodebis ganviTareba 
saqarTveloSi, / 
Jur. 
„interdisciplinarul
i arqeologia 

t.2 Tbilisi, 
gamomcemloba 
„universali“, 
2013 

gv. 82-91.. 

 

# 
avtori / 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 vaxtang 
liCeli 

fazisis arqeologiuri 
eqspedicia /  Jur. 
„interdisciplinaruli 
arqeologia“, 

t. 2 Tbilisi, 
gamomcemloba 
„universali“, 
2013. 

gv. 8-17. 

 

# 
avtori / 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 vaxtang 
liCeli 

licenzirebis sabWo - 
arqeologTa 
licenzirebis 
ZiriTadi principebi, 
Jur. 
„interdisciplinaruli 
arqeologia“, 

t. 2 Tbilisi, 
gamomcemloba 
„universali“, 
2013. 

gv. 112-115 

      

# 
avtori / 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 konstantine 
ficxelauri 
 

uruquli insigniebi 
kaxeTidan mecnierebaTa 
akademiis „macne“ 

saqarTvelos 
istoriis, 
arqeologiis, 
eTnologiisa 
da 
xelovnebis 
istoriis 
seria 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
akademiis 
gamomcemloba, 
Tbilisi, , 
2013. 

gv. 90-94 

 

# 
avtori / 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 konstantine 
ficxelauri 
 

uruquli insigniebi 
kaxeTidan mecnierebaTa 
akademiis „macne“ 

saqarTvelos 
istoriis, 
arqeologiis, 
eTnologiisa 
da 
xelovnebis 
istoriis 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
akademiis 
gamomcemloba, 
Tbilisi, , 
2013. 
 

gv. 90-94 
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seria 

 

 

 (2) ucxoeTSი 

krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

Vakhtang Licheli Transitional period in 

Caucasus (co-author), 

Proceedings of the 

International Congress 

of Ancient Near Eastern 

Archaeology 

Warsaw “University of 

Warsaw”,  

 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Marine puturidze 

E. Rova 

Z. Makharadze 

Research on the IIIrd 

Millennium BC Cultures 

of the Southern 

Caucasus: The 2010 and 

2011 Field Campaigns of 

the Georgian-Italian 

Shida Kartki 

Archaeological  Project. 

(co-autors: and). 

Proceedings of the 

International Congress of 

Ancient Near Eastern 

Archaeology 

Italy, Venice 

 

pp. 216-243,  

The 2010-2011 activities of the Shida Kartli archaeological project by Ca’ Foscari University of Venice in 

collaboration with the Georgian National Museum included excavation, the study of unpublished material, and 

a remote-sensing-assisted geomorphological survey. Two kurgans of the EBA (Bedeni) and LB period were 

excavated at Okherakhevi. At Natsargora, the study of the settlement material from the old Georgian 

excavation was completed, and a new excavation area was opened on top of the mound. In spite of the poor 

preservation of the EBA layers, important results were obtained concerning the relative and absolute 

chronology of the Kura-Araxes and Bedeni cultures. 

The Shida Kartli archaeological project by Ca’ Foscari University of Venice in collaboration with the Georgian 
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National Museum was launched in 2009 with the aim of investigating the 4th and 3rd millennium BC cultures 

of the Shida Kartli province of Georgia.1 The activities carried out during the second and third field campaigns 

(2010 and 2011) included excavation and study of unpublished material from different sites 

in the region, and a remote-sensing-assisted geomorphological survey. The aims of the project, which is jointly 

directed by the present authors, and the results of the first season have been presented at previous meetings.  

Other ongoing activities of the Shida Kartli project (14C sampling for absolute chronology, soil 

micromorphology analyses) are reported in a different contribution.  

The results of archaeometric analyses of finds and of the archaeological survey will be published after the final 

results of ongoing research.  
 

 

 

ინსტიტუტის  ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

რუსისტიკის 

 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის 

ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის  დასახელება – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის რუსისტიკის სამეცნიერო-სასწავლო ინსტიტუტი 

 

 

2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით გოცირიძე  

 

3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

  პროფესორი  დავით გოცირიძე, 

 პროფესორი    მარიამ ფილინა, 

 ასოცირებული  პროფესორი  მარინა ალექსიძე, 

 ასოცირებული პროფესორი      მაია თუხარელი, 

 ასოცირებული პროფესორი   ნატალია ბასილაია,  

       ემერეტუსი    ნათელა ჭოხონელიძე, 

 ემერეტუსი     ნოდარ ფორაქიშვილი. 

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

   



 

506 
 

 

 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

Los verbos que expresan 

“rotacion” desde una 

perspectiva tipologica 

 

ესპანეთის 

განათლების 

სამინისტრო 

რაფაელ 

გუსმანტირადო – 

გრანადის 

უნივერსიტეტის 

პროფესორი 

1.რაფაელ 

გუსმანტირადო – 

გრანადის 

უნივერსიტეტის 

პროფესორი,  

2. პროფ. დავით 

გგოცირიძე და სხვ. 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

იხ. ანოტაცია დ. გოცირიძის სტატიისა TIME AND ETERNITY IN T. S. ELIOT’S LATER POETARY  

«Актуальные вопросы русско-испанского и испано-русского перевода. Granada,Almunakerб 2013. 

2 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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 რუსულ–ქართული 

ლიტერატურული 

ურთიერთობები 

პოსტსაბჭოთა 

პერიოდში 

 

რურის 

უნივერსიტეტი 

(გერმანია) Pპროფესორი Mმირია 

ლემკე 

Pროფესორები მარიამ 

ფილინა, მაია 

თუხარელი, ნოდარ 

ფორაქიშვილი 

Аннотация гранта «Русско-грузинские литературные взаимосвязи в постсоветский период»: 

Грант Департамента славистики Рурского университета (Германия). Руководитель – профессор 

Мирия Лемке.  

Проект рассчитан на два года – 01.04.2013 – 01.04.2015. В нем участвуют специалисты двух стран 

– с немецкой стороны проф. М.Лемке и доктор филологии Елена Чхаидзе, с грузинской стороны 

– профессора З.Абзианидзе, М.Филина, Н.Поракишвили, М.Тухарели, сотрудники Института 

Грузинской литературы Шота Руставели. Целью проекта является комплексное изучение 

различных сторон русско-грузинских литературных контактов на протяжении последних двух 

десятилетий, трансформация контактов на современном этапе в сложной политической 

обстановке. Значительное место отводится составлению антологии русско-грузинских 

взаимосвязей предшествующего периода. В первую очередь в антологию войдут труды кафедры 

истории русской литературы ТГУ и Института грузинской литературы Шота Руставели. Целью 

гранта является также определение тенденций и перспектив развития литературных 

взаимосвязей в контексте современных требований и с учетом факторов сложнейших 

взаимосвязей двух стран. М.Филина. М.Тухарели. Н.Поракишвили являются консультантами по 

основным пунктам проекта, а также руководителями группы по составлению Антологии трудов 

по русско-грузинским литературным взаимосвязям в XX  столетии. На данном этапе проводится 

сбор и классификация материала. 

 

3. მასობრივი რეპრესიები 

საქართველოს სსრ-ში 

1937-1938 წლებში 

15.12.2010-14.12.2013 

„ფოლკსვაგენის“ 

ფონდი (გერმანია) 

 

 

კონსულტანტი, 

მონოგრაფიის 

თანაავტორი 

დალი კანდელაკი 

„ფოლკსვაგენის“ 

ფონდი (გერმანია) 

„მასობრივი რეპრესიები საქართველოს სსრ-ში 1937-1938 წლებში“ 

2013 წელს ვაგრძელებდი მუშაობას 2009 წელს დაწყებულ საერთაშორისო სამეცნიერო 

საგრანტო პროექტში „მასობრივი რეპრესიები საქართველოს სსრ-ში 1937-1938 წლებში“, რომელიც 

ფინანსდება გერმანიის „ფოლკსვაგენის“ ფონდის  მიერ.  

პროექტში ჩართულები არიან მარკ იუნგე - ბოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი 
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(გერმანია), ბერნდ ბონვეჩი - მოსკოვის გერმანული ისტორიული ინსტიტუტის ყოფილი 

დირექტორი, ისტორიკოსი; ოლივერ რაისნერი - ევროკავშირის კომისიის წარმომადგენელი 

საქართველოში, ისტორიკოსი და ომარ თუშურაშვილი - საქ. შსს არქივის დირექტორი.  

წინა წლებში თსუ-ში ჩატარდა სემინარები, რომელიც მიეძღვნა აღნიშნული პროექტის 

მიმდინარეობას. 

პროექტი დასრულების ეტაპზეა. მიმდინარეობს მონოგრაფიის კორექტურა. უახლოეს 

პერიოდში რუსულ, გერმანულ და ქართულ ენებზე გამოიცემა მონოგრაფია - „ბოლშევიკური 

წესრიგი საქართველოში“. ვარ მონოგრაფიის ერთერთი თავის - „რეპრესიის მსხვერპლთა 

ნათესავები: ინტერვიუები“ - თანაავტორი.  

 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ნატალია ბასილაია "ლინგვოდიდაქტიკუ

რი ტესტირების 

სასწავლო კურსი"- ეს 

სტატია მიმოიხილავს 

თემებს, რომელიც 

განხილულია ნ. 

ბასილაიას 

მონოგრაფიაში 

"ლინგვოდიდაქტიკუ

რი ტესტირება"  

 

(თბილისი, 

"მერიდიანი". 2013). 

212 

 დალი კანდელაკი კავკასიის გავლით 

თბილისში (ერნსტ 

თბილისი, 

ხელნაწერთა 
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ჰეკელის წერილების 

მიხედვით) - II 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„ქართული 

ხელნაწერი“ 

მოხსენებათა 

თეზისები (ე. 

რაისნერთან 

თანაავტორობით) 

ეროვნული ცენტრი, 

გვ. 180 -181 (ქართულ 

ენაზე), გვ. 330-331 

(ინგლისურ ენაზე) 

 დალი კანდელაკი რუსი ოფიცრები 

კავკასიაში (მე-19 

საუკუნის ევროპული 

წყაროების მიხედვით) 

- კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები 

(ა.მანაგაძესთან 

თანაავტორობით) 

თბილისი, 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, გვ.55 

(ქართულ ენაზე), გვ. 

396-397 (რუსულ 

ენაზე) 

 

 დალი კანდელაკი რუსეთი და კავკასია 

(ფრ. ფონ 

ბოდენშტედტისა და 

თ. ჰორშელტის 

ნაშრომების 

მიხედვით) -  

წყაროთმცოდნეობით

ი და 

ისტორიოგრაფიული 

კვლევების 

კონფერენციის 

მოხსენებათა 

თეზისები 

თბილისი, 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, გვ. 31-

32. 

 

 

 

დ) სტატიები 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარიამ ფილინა О «грузинской 

жизни» Беллы 

Ахмадулиной. 

კრებული 

«Иверский свет». 

თბილისი, 

საერთაშორისო 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

კავშირი „რუსული 

კლუბი“. 

 თბილისი, 

საერთაშორისო 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

კავშირი „რუსული 

კლუბი“. 

13 

ანოტაცია 

О «грузинской жизни» Беллы Ахмадулиной. თბილისი, საერთაშორისო კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირი „რუსული კლუბი“. გვ. 42-54. В статье представлены 

воспоминания о встречах автора работы с Б.Ахмадулиной в 1970-1980-е годы, а также 

изучаются статьи русской поэтессы о переводах грузинской поэзии и анализируются 

переводы лирики Г.Табидзе, О.Чиладзе, А.Каландадзе, С.Чиковани. Рассматриваются 

выступления Б.Ахмадулиной на симпозиумах переводчиков, в которых поэтесса раскрывает 

свое видение грузинской поэзии. Утверждается, что при абсолютной внутренней свободе 

поэтического прочтения Б.Ахмадулина тонко постигает мир переводимого автора и 

определяет границы дозволенной интерпретации стиха.  

 

 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის 

ადგილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ლის დასახელება ნომერი გამომცემლობა 

1 

 

 

მარიამ ფილინა Войцех Потоцкий – 

политический 

ссыльный, поэт, 

мистификатор. VII 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურა 

დევნილობაში“. 

ემიგრანტების 

მწერლობა /მე-20 

საუკუნის 

გამოცდილება/ 

სამეცნიერო 

ნაშრომები. 

 თბილისი, შოთა 

რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

10 

ანოტაცია 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ნატალია 

ბასილაია 

ციური  სფერო    

ნ. გუმილიოვის  

პოეზიაში 

(თანაავტორი - 

თ.ფუტკარაძე  ) 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

რეცენზირებადი 

ელექტრონული 

ბილინგვური 

სამეცნიერო 

spekali@tsu.ge 

"სპეკალის" მეშვიდე 

ნომერი 

6 გვ. 

 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=spekali%40tsu.ge
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/magazinHeadlines/7
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/magazinHeadlines/7
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ჟურნალი 

"სპეკალი" 

 

ანოტაცია 

В статье изучается жизнь и творчество графа Войцеха Потоцкого -  одной из самых 

колоритных фигур среди ссыльных польских «кавказских» поэтов. Его жизнь напоминает 

авантюрный роман, в котором трудно отличить факты от легенд. Поражает обширность его 

связей, литературных интересов, неожиданность передвижений как в пространстве, так и по 

службе, удивляют и внутренние пружины его поступков. Поэт оставил неоднозначное по 

уровню, но яркое литературное наследие – стихи, поэмы, переводы, очерки, воспоминания, в 

которых воссоздана атмосфера эпохи. Хотя о польском ссыльном имеется довольно обширная 

литература, изучение его творчества – дело будущего. Имя Потоцкого присутствует во многих 

воспоминаниях выдающихся современников. Потоцкий был близок с Циприаном Норвидом, 

А.Бестужевым-Марлинским, ведущими членами группы польских «кавказских» поэтов 1830-

1840-х годов. В статье представлены ранее неопубликованные архивные материалы. 

 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარიამ ფილინა Войцех Потоцкий 

– политический 

ссыльный, поэт, 

мистификатор. 

VII 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურა 

დევნილობაში“. 

ემიგრანტების 

მწერლობა /მე-20 

საუკუნის 

გამოცდილება/ 

სამეცნიერო 

ნაშრომები. 

თბილისი, შოთა 

რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 

10 

Aანოტაციები 
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ნ. გუმილიოვის პოეტური მანერის თავისებურება ხასიათდება მისი 

შემოქმედებისათვის მთავარი სიტყვების ციურ სფეროსთან დაკავშირებული სემანტიკური 

მოცულობის გაფართოებით, რადგან ეს სიტყვები ერთდროულად ორივე კონოტაციური 

მუხტის მატარებელი ხდება  (ისინი დამუხტულია როგორც დადებითად, ასევე 

უარყოფითად). ხანდახან კონოტაციურად დამუხტულ სიტყვაში ხდება 

„გადართვა"  დადებითიდან უარყოფით რეგისტრში.  

 

 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარიამ 

ფილინა 

Унижение и 

восстановление 

справедливости. 

Различное сюжетное 

решение в творчестве 

М.А.Булгакова. 

Коллективная монография 

под редакцией 

Г.Пшебинды и Я.Свежего. 

აღმოსავლეთსლავური 

ფილოლოგიის 

ინსტიტუტი. 

 კრაკოვი 

(პოლონეთი).  

იაგელონის 

უნივერს. 

გამომცემლობა. 

გვ. 59-72. 

14 

ანოტაციები 

В статье рассматривается сквозной мотив унижения и восстановление справедливости в 

творчестве М.Булгакова в различных сюжетных воплощениях на разных этапах творчества. 

Прослеживается эволюция мотива от ранних рассказов и романа «Белая гвардия» до «Мастера и 

Маргариты». Знаменательно, что в восстановлении справедливости в произведениях Булгакова 
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участвуют самые невероятные силы, но чаще всего это силы зла. 

 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

 

Д.Гоциридзе, 

М.Алексидзе 

Основные тенденции 

перевода английских 

научно-технических 

заглавий на русский 

язык. «Русский язык в 

современном мире: 

традиции и 

инновации в 

преподавании 

русского языка как 

иностранного и в 

переводе». 

 Thesaloniki , 2013 

 

7 

A                                                        ანოტაცია 

В статье рассматриваются вопросы перевода научно-технических заглавий в связи с общей 

проблемой перевода научно-технической литературы и проблемой специфики заглавий научно-

технических текстов. Несмотря на типологическую неоднородность научно-технических текстов, 

их интегральной характеристикой является стремление к точности и однозначности выражения, 

что обеспечивается терминологическим аппаратом, отсутствием разного рода стилистических 

фигур, строгой логической обусловленностью развертывания текстового содержания. Подобные 

требования предъявляются и к заглавиям текстов научно-технических сочинений. Следствием 

данного требования является информативная направленность, регулирующая план выражения 

заглавий. Заглавие научно-технических текстов имеет двуплановый модус существования, 

выступая, с одной стороны, как часть единого мегатекста, а с другой, как автономное сообщение о 

первичном тексте. Подобное положение определяет жанровую детерминированность заглавий 

научно-технических текстов жанровой спецификой самого первичного текста. Заглавие научно-

технических текстов, реализуя общие жанровые установки, стремится к точности и однозначности 

выражения мысли, что приводит к почти полному отсутствию рекламных заглавий и облегчает 

задачу переводчикам. 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Д.Гоциридзе «Лингвоперсоналогия 

Ильи Чавчавадзе». 

Материалы  научно-

культурного     форума 

«Дни И.Чавчавадзе в 

Санкт-Петербурге»  

 Санкт-Петербург, 

2013. 

8 

Aანოტაცია 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Д.Гоциридзе Анекдоты – 

интернационализмы 

в русском 

британском, 

американском и     

грузинском  

постфольклоре. 

Язык, коммуникация, 

культура. сб. 

материалов конф. 

«Русистика XXI века: 

традиции и 

перспективы» 

 Shumen:Himera, 

2013.  

 

7 

ანოტაცია 

Социальные сдвиги нашего времени, связанные с изменениями в структуре общественно-

политического строя, со сменой форм собственности,  а также с постепенным изменением 
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понимания нравственных ценностей, привели необходимости осмысления  творческого наследия 

Ильи Чавчавадзе в рамках  новой  научной  парадигмы. 

 Конец минувшего столетия,знаменовавший переход к новой антропоцентристской парадигме, 

выдвинул в качестве первоочередных задач исследование языка во всем многообразии его 

связей. На смену семантике и синтактике пришла прагматика, что привело к необходимости 

вовлечения в сферу интересов лингвистики участников коммуникации, языковые личности, 

которые участвуют в интерактивной деятельности, реализуют в процессе коммуникации 

определенные речевые интенции. В этой связи особый интерес представляет идея И.Чавчавадзе, 

что за языковыми знаками стоит человек, который пытается при их помощи достичь 

определенной цели, вызвать соответствующую реакцию читателей. Он предлагает свою 

оригинальную модель коммуникативной ситуации и касается  компонентов, как говорящий, 

слушающий, высказывание, обстоятельства, без которых не обходится ни одна модель общения. 

Именно подобный подход к речевому акту (в современной терминологии ) как к способу 

достижения человеком определенной цели и рассмотрение под этим углом зрения используемых 

им языковых средств наилучшим образом и характеризует специфику теории речевых актов. 

 Особый интерес лингвистов вызывает исследование принципов употребления языка говорящим. 

Наследие И.Чавчавадзе охватило многие темы, имеющие длительную историю изучения в таких 

разделах лингвистики, как риторика и стилистика, актуальный синтаксис, теория, топология и 

психология речи и речевой деятельности, теория коммуникациии и функциональных стилей, 

социолингвистика, психолингвистика, теория дискурса, психология общения и др. В рамках 

антропоцентристской парадигмы, повлекшей за собой необходимость исследования категории 

"языковая личность", кроме прочих характеристик личности большое внимание обращается на 

фактор культурной идентичности. Основываясь на том, что каждая языковая личность 

формируется в рамках той или иной культуры, И.Чавчавадзе выдвинул задачу исследовать 

языковые механизмы превращающие языковую личность в культурную личность. В этой связи 

огромное значение имеет изучение особых лингвокультурных маркеров, получивших в 

современной научной литературе название "лингвокультурема". Специфика последних 

заключается в том, что "лингвокультурема" представляет собой единство лингвистического и 

экстралингвистического и включает в себя сегменты не только языка, но и культуры. Культурная 

информация воплощается в одном из блоков значения, а тип культурно значимых языковых 

единиц репрезентирует, предопределяет, охраняет культурно значимые способы поведения. 

Лингвокультурема выступает как культурный код, своего рода матрица, отражающая способ 

мышления, которая направляет, определяет содержание и формы ментальных и языковых 

репрезентаций.  

Особую значимость имеет тот факт, что человеку, как "наблюдателю", как познающему субъекту  

И.Чавчавадзе  отводит  активную роль в формировании языковых единиц, в выборе языковых 

средств для описания определенного сегмента познаваемой действительности. 

Для социологии коммуникации важным является вопрос  - в какой степени языковая личность 

И.Чавчавадзе  коррелирует с понятием личности как члена социальных структур различных типов. 
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И.Чавчавадзе  как языковая личность участвует во всех типах коммуникации, поэтому при ее 

описании мы учитывали не только индивидуальные характеристики, но и нормы речевой 

деятельности той или иной социальной группы.  Опыт создания своеобразного портрета 

И.Чавчавадзе  как языковой личности (кроме его текстов)  включал также ряд наблюдений за его 

речевой деятельностью его коллег,  друзей и близких. 

 

The studies of current folklore may make a certain contribution on scientific analysis of national 

psychology. Stereotypes of consciousness fix the fragments of the real world. In jokes we may speak 

about the plot in its short-cut 

state. In jokes as in fairy-tales we observe a sample of verbal transmission of nomadic plots. In this case 

common cultural national religious and other kinds of heritage play an important part. During the epoch 

of globalization it can be 

supposed that the number of intercontinental nomadic jokes may significantly increase. Due to this fact 

we think that it is possible to speak about potentially nomadic jokes and definitely, it concerns linguistic 

jokes without any plot as 

well. The low percent of nomadic jokes can be explained by the precinctive  nature of manifestations of 

comic. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Д.Гоциридзе Кросс – ассоциативный 

словарь и 

переводческая 

практика. 

Международный 

симпозиум «Русский 

язык как иностранный в 

школе и в вузе – 

немецкий и 

международный опыт»  

 Magdeburg , 2013. 

 

9 

ანოტაცია 

Фундаментальная практика разработки в области изучения этноязычного сознания стимулировала 

создание ассоциативных словарей отдельных языков. Подобные монолингвальные словари 

позволяют выявить смысловые значения, возникающие на периферии языкового сознания. 
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2. Значения, зафиксированные в ассоциативных словарях, отражают не только языковые, но и 

речевые (текстовые) значения, обнаруживающие тенденцию проникновения в языковую систему. 

3. Ассоциативные словари отражают речевое своеобразие различных социальных групп и 

социальных слоев населения и содержат в большенстве случаев оценочный элемент значения, что 

делает подобную информацию особенно важной для переводческой деятельности. 

4. Находясь на пересечении двух культур, переводчик зачастую нуждается в объективной 

информационной базе, отражающей сдвиги в области языкового сознания. 

5. Кросс – ассоциативный словарь русского и грузинского языков разрабатывается нами с целью 

создания конкретной информационной базы, позволяющей соотнести соответствующие 

этноязыковые картины мира.   

6. Динамическая система эквивалентностей, базирующаяся на кросс – ассоциативных 

исследованиях, устанавливает не только межъязыковые соответствия, но и межкультурные.  

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

Д.Гоциридзе    TIME AND ETERNITY 

IN T. S. ELIOT’S LATER 

POETARY  «Актуальные 

вопросы русско-

испанского и испано-

русского перевода. 

 Granada,Almunaker,2013; 

 

12 

  From the very beginning of his literary career Eliot seems obsessed with the poetical depiction of the 

moment "in and out of time." All the things and events "which have been and might have been" point to 

one end, which is always present, and the present is not time, but the essence of the perceiving 

consciousness which expands into eternity. In his poetic vision this moment is sometimes depicted as 

the revelation of the holy trinity in the moment of Baptism (like in "Mr. Eliot's Sunday Morning Service"), 

or the parody apotheosis of the Lamb (as in "Hippopotamus"), or in a still quite different context of the 

parodic epiphany of the pagan god Dionysus in "Sweeney Erect" and "Sweeney Among the 

Nightingales." The epiphany or the revelation of god in Eliot’s work is always a temporal and an extra 

temporal event at a time.  In his later poetry, the image of "the point of intersection of the timeless with 

time," or "the still point of the turning world" represents a whole complex of erudite and intellectual 

aspects, and is pivotal for the understanding of Eliot’s concept in   Ash Wednesday and Four Quartets. 

Eliot clearly refers to Dante when depicting time as a rotation with a still point in the centre, but with all 

its symbolic, geometrical, and numerical complexities, it is certainly not a solely Dantesque borrowing. 

The poet also refers to the platonic “forms of time, which imitates eternity and revolves according to a 
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law of number" (Timaeus) , and to St Augustine’s concept of the eternal present (“ Neither time past 

nor future, but the present, only really is”,  Confessions). 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Д.Гоциридзе Сulture integrating 

Function of the 

Paremeological Texts. 

«Актуальные 

проблемы русской 

филологии в 

поликультурном 

пространстве». 

 Erzurum,2013; 5 

                                                            ანოტაცია  

1. Modern informative community found a basis on the high tech IT meeting the informative needs 

of people today.  

2. The prototype of modern informative systems is the paremeological system covering all spheres 

of the human activity.  

3. The paremeological system can be referred to the informative systems due to the following 

reasons: 

a) systematic way of the reflected world image  

b) specific means of storing and transferring of the information peculiar to the oral 

utterance; 

c) culture integrating function of the paremeological texts that had the great educational 

meaning in the former times.  

4. In spite of the differences in the technology in transference and storage of the information 

preconditioned by the various speech factors, the paremeological system may be regarded as a 

particular type of the information retrieval system.  

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Д.Гоциридзе The Concept of ‘Power’ 

in English, Russian and 

 2013, Moscow. 8 
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Georgian Ethnic Cultures  

.10th International 

Congress of  ISAPL  26-

29 June  

 

ანოტაცია 

The aim of our paper  is to study through language definite types of human consciousness. It is of great 

interest to study language and mentality. A man is determined as a definite national mentality carrier. 

Along with all the other data the language is essential in the process of mentality formation.         

       The  basic aim of the research is: 

1.  to study stable word-combinations in Georgian, Russian, English  languages, to conduct culturological  

analysis  of  these languages; 

 2. to determine the linguosemiotic nature of stable lingual comparisons and investigate  the 

mechanisms providing informational  integrity of society; 

3. to find out the essence of stable lingual comparisons in the light of the linguistics latest developments 

and the crossed disciplines;  

 4. to expose typology of stable lingual comparisons and contrast concepts “information” and “culture” 

and analyze the principles of culturological selection; 

5. to interpret  stable lingual comparisons as the worldview and  as the unity of practical 

recommendations; 

6. to identify generic and specific features of the concept “power ” in the compared languages and to 

make complex cross-cultural analysis of logoepistems ,reflecting the national consciousness on the basis 

of linguistic stereotypes.  

In accordance with the general purpose research includes resolution of more particular goals:  

1. to expose the character and ethnomental nature of the concept “power” in terms of 

linguoculturology; 

2. to identificate the basic principles of phrase nomination and investigate the ways of penetration of 

stable lingual comparisons into the linguocognitive base of culture ; 

3. to develop  criteria for emotional and psychological match-mismatch of concepts under study 

4. to define  conceptual-semantic field   “power” and determinate  the specific  relationships   within the 

field component units and  correlated   fields; 
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5. to develope the new principles of describing of socio-linguoculturogical constructs using the methods 

and concepts of  the crossed disciplines;  

6. to define pragmatic and communicative features of  functioning  of comparative   stereotypes; 

7. to identificate specific of the ethno-linguistic representation of the concept “power “on the basis of 

stable lingual comparisons  in Georgian, Russian,  English cultures.    

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Н.Басилая "დეფინიცია, როგორც ა. 

პ. ჩეხოვის დრამატული 

ნაწარმოებების ხატების 

გამჟღავნების 

საშუალება" . 

Творчество А.П.Чехова: 

рецепции и 

интерпретации. 

Междунар. научная 

конференция  

 

 

 Ростов – на- Дону. 

2013 

8 

ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია დეფინიციების სახით წარმოდგენილი ა. პ. ჩეხოვის პიესის 

"ალუბლის ბაღი" ორი მთავარი გმირის რანევსკაიას და ლოპახინის თვითდახასიათებები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Н.Басилая  

"პოეტური თარგმანის 

პრობლემები". 

 Эрзерум (Турция) 5 
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 Международная 

конфер. «Актуальные 

проблемы русской 

филологии в 

поликультурном 

пространстве». 

ანოტაცია 

ეს სტატია მიმოიხილავს საკმაოდ რთული ამოცანების ერთობლიობას, რომელიც დიდი 

ეპიკური პოემების „ვეფხისტყაოსნისა“ და „გოგოთურ და აფშინას“ თითოეულმა თარჯიმანმა 

საკუთარი კონცეფციისა და დამსწრი გარემოებების შესაბამისად გადაწყვიტა. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Н.Басилая 
The Reception of classics 

in glossy journalism //. 

Homo Loquens. 

Multilinqual Association 

Journal. 

 

Tbilisi, 2013.  S. 40-

44 

5 

ანოტაცია 

რუსული პრიალა ყრდიანი ჟურნალების ტექსტები რეკლამას უწევენ ცხოვრების 

გარკვეულ დონეს, რაც ხშირად წარმოდგენილია აშკარა ან დაფარული პრეცედენტის 

სახით, ადგილი აქვს ინტერტექსტუალობას - ციტატების ჩართვას  ცნობილი რუსი 

კლასიკოსების ნაწარმოებაბიდან. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Н.Басилая 
Роман И.С.Тургенева 

как источник 

социолингвистических 

данных о дворянском 

обществе. 

Международная 

научно-практическая 

 

Ереван 

Издательский дом 

«Лусабац» 

 2013. Ереван,  

С. 71-82 
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конференция . 28.10-

2.11 «И.С.Тургенев:  

русская и национальные 

литературы» 

ანოტაცია 

ეს სტატია განიხილავს ტურგენევის რომანის სოციოლინგვისტურ ნიშნებს, რომელიც 

პროვინციულ დიდგვაროვანთა ოჯახების წარმომადგენლებს ახასიათებს. რომანის გმირების 

სოციოლინგვისტური მახასიათებლები ვლინდება სხვადასხვა დონეზე, როგორიცაა 

ფონეტიკური, ლექსიკური, სინტაქსური, სტილისტიკური. 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

Н.Басилая Прецедентные тексты в 

пьесах А.Н. 

Островского.  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«А.Н.Островский:  

русская и 

национальные 

литературы»12-14 

апреля. 

 Ереван 

Издательский дом 

«Лусабац»  

 

С. 104-118 

ნაშრომის მიზანია გამოავლინოს და აღწეროს ანდაზები და გამონათქვამები, რომელიც 

რეალიზირებულია როგორც სათაურებში, ასევე ოსტროვსკის გმირების მეტყველებაში და 

დეტალურად განიხილოს მოცემული პრეცედენტული გამონათქვამების ტიპები მათი 

სემანტიკური და სინტაქსური თავისებურებების თვალსაზრისით. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

М.Алексидзе, 

Д.Гоциридзе  

Основные тенденции 

перевода английских 

научно-технических 

 Thesaloniki , 2013 

 

7 
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 заглавий на русский 

язык. «Русский язык в 

современном мире: 

традиции и 

инновации в 

преподавании 

русского языка как 

иностранного и в 

переводе». 

ანოტაცია 

В статье рассматриваются вопросы перевода научно-технических заглавий в связи с общей 

проблемой перевода научно-технической литературы и проблемой специфики заглавий научно-

технических текстов. Несмотря на типологическую неоднородность научно-технических текстов, 

их интегральной характеристикой является стремление к точности и однозначности выражения, 

что обеспечивается терминологическим аппаратом, отсутствием разного рода стилистических 

фигур, строгой логической обусловленностью развертывания текстового содержания. Подобные 

требования предъявляются и к заглавиям текстов научно-технических сочинений. Следствием 

данного требования является информативная направленность, регулирующая план выражения 

заглавий. Заглавие научно-технических текстов имеет двуплановый модус существования, 

выступая, с одной стороны, как часть единого мегатекста, а с другой, как автономное сообщение о 

первичном тексте. Подобное положение определяет жанровую детерминированность заглавий 

научно-технических текстов жанровой спецификой самого первичного текста. Заглавие научно-

технических текстов, реализуя общие жанровые установки, стремится к точности и однозначности 

выражения мысли, что приводит к почти полному отсутствию рекламных заглавий и облегчает 

задачу переводчикам. 

 

 

 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მ.ალექსიძე (ნ. 

ბასილაიასთან 

თანაავტორობით) 

 

"პოეტური თარგმანის 

პრობლემები". 

Международная 

 Эрзерум (Турция) 5 
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конфер. «Актуальные 

проблемы русской 

филологии в 

поликультурном 

пространстве». 

ანოტაცია 

ეს სტატია მიმოიხილავს საკმაოდ რთული ამოცანების ერთობლიობას, რომელიც დიდი ეპიკური 

პოემების „ვეფხისტყაოსნისა“ და „გოგოთურ და აფშინას“ თითოეულმა თარჯიმანმა საკუთარი 

კონცეფციისა და დამსწრი გარემოებების შესაბამისად გადაწყვიტა. 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

ნატალია ბასილაია თანამედროვე 

მედია 

სოციოლინგვისტი

კის სარკეში  

 

თბილისი, ივანე  ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 2013 წელი  

19--20 ივნისი 

  

 

დალი კანდელაკი რუსეთი და კავკასია (ფრ. 

ფონ ბოდენშტედტისა და თ. 

ჰორშელტის ნაშრომების 

მიხედვით) 

წყაროთმცოდნეობითი და 

ისტორიოგრაფიული 

კვლევები, თბილისი, 30.05 -

31.05.2013 
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დალი კანდელაკი ქართული რელიგიურ-

მითოლოგიური 

გადმოცემები ადოლფ 

ბასტიანის ნაშრომებში 

ირ. სურგულაძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია „მითი, 

კულტი, რიტუალი“, 

თბილისი, 05.12. – 06.12. 2013 

დალი კანდელაკი „სამხრეთელი ოსები“  რუსი 

კავკასიოლოგის პეტრე 

ბუტკოვის აღწერილობის 

მიხედვით 

ივანე ჯავახიშვილის 

ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, 12.12-13.12.2013 

 

1) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

დავით გოცირიძე The Concept of ‘Power’ in English, 

Russian and Georgian Ethnic 

Cultures  .10th International 

Congress of  ISAPL   

 

2013, Moscow, 26-29 June 

მოხსენებათა ანოტაციები.  

მოხსენებათა ანოტაციები იხ. პუნქტში „სტატიების ანოტაციები“ 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

დავით გოცირიძე Сulture integrating Function of 

the Paremeological Texts. 

Международная конференция 

«Актуальные проблемы русской 

филологии в поликультурном 

Эрзерум (Турция). 10-13 ноября 

2013 
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пространстве». 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

დავით გოცირიძე TIME AND ETERNITY IN T. S. 

ELIOT’S LATER POETARY  

«Актуальные вопросы русско-

испанского и испано-русского 

перевода. 

Granada,Almunaker,2013, 

ივნისი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

დავით გოცირიძე Кросс – ассоциативный словарь 

и переводческая практика. 

Международный симпозиум 

«Русский язык как иностранный 

в школе и в вузе – немецкий и 

международный опыт» 

Magdeburg , 2013. 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

დავით გოცირიძე Анекдоты – 

интернационализмы в русском 

британском, американском и     

грузинском  постфольклоре. 

Язык, коммуникация, культура. 

сб. материалов конф. 

«Русистика XXI века: традиции и 

перспективы» 

Shumen:Himera, 2013, 

სექტემბერი 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

დავით გოცირიძე Основные тенденции перевода 

английских научно-технических 

заглавий на русский язык. 

«Русский язык в современном 

мире: традиции и инновации в 

преподавании русского языка 

как иностранного и в 

переводе». 

Thesaloniki , 2013, მაისი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მარიამ ფილინა Войцех Потоцкий – 

политический ссыльный, поэт, 

мистификатор. თბილისი, 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

თბილისი, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 25–27 

სექტემბერი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მარიამ ფილინა О «грузинской жизни» Беллы 

Ахмадулиной. 

 

თბილისი, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 14 ივლისი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 მარიამ ფილინა Руский язык: драматическая 

ситуация. Международная 

Эрзерум (Турция), 10-13 ноября 
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конференция «Актуальные 

проблемы русской филологии в 

поликультурном пространстве». 

2013 г. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

Н.Басилая "დეფინიცია, როგორც ა. პ. 

ჩეხოვის დრამატული 

ნაწარმოებების ხატების 

გამჟღავნების საშუალება" . 

Творчество А.П.Чехова: 

рецепции и интерпретации. 

Междунар. научная 

конференция  

 

 

Ростов – на- Дону. 2013, май 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

Н.Басилая. М.Алексидзе "პოეტური თარგმანის 

პრობლემები". 

Международная конфер. 

«Актуальные проблемы русской 

филологии в поликультурном 

пространстве». 

Эрзерум (Турция). 10-13 ноября 

2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 Н.Басилая Роман И.С.Тургенева как 

источник 

Ереван. 28.10-2.11 
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социолингвистических данных 

о дворянском обществе. 

Международная научно-

практическая конференция . 

«И.С.Тургенев:  русская и 

национальные литературы» 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

Н.Басилая Прецедентные 

тексты в пьесах А.Н. 

Островского.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«А.Н.Островский:  русская и 

национальные литературы»12-

14 апреля. 

Прецедентные тексты в пьесах 

А.Н. Островского.  

Международная научно-

практическая конференция 

«А.Н.Островский:  русская и 

национальные литературы» 

Ереван. 12-14 апреля. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

М.Алексидзе.  Н.Басилая.  "პოეტური თარგმანის 

პრობლემები". 

Международная конфер. 

«Актуальные проблемы русской 

филологии в поликультурном 

пространстве». 

Эрзерум (Турция). 10-13 ноября 

2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 М.Алексидзе. Д.Гоциридзе Основные тенденции перевода 

английских научно-технических 

Thesaloniki , 2013, მაისი 
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заглавий на русский язык. 

«Русский язык в современном 

мире: традиции и инновации в 

преподавании русского языка 

как иностранного и в 

переводе». 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 დალი კანდელაკი კავკასიის 

გავლით 

თბილისში 

(ერნსტ 

ჰეკელის 

წერილების 

მიხედვით) 

მომხსენებელი  II 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„ქართული 

ხელნაწერი“, 

თბილისი, 25.06 

-30.06.2013 

 დალი კანდელაკი რუსი 

ოფიცრები 

კავკასიაში (მე-

19 საუკუნის 

ევროპული 

წყაროების 

მიხედვით) 

მომხსენებელი  

 

კავკასიოლოგთა 

III 

საერთაშორისო 

კონგრესი, 

თბილისი, 23.10-

26.10.2013 

 

 

 

 

 

 

თარიღი: 

 

რუსისტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი   პროფ.დავით გოცირიძე 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

კავკასიოლოგიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის  
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ანგარიში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება.  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

I.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. პროფესორი ცირა ბარამიძე   

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

 პროფესორი ცირა ბარამიძე  

 ასოცირებული პროფესორი ჯონი კვიციანი 

 ასოცირებული პროფესორი მერაბ ჩუხუა 

 ასოცირებული პროფესორი ნანა მაჭავარიანი 

 ასისტენტი პროფესორი რევაზ აბაშია      

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

კავკასიოლოგიის 

ინსტიტუტმა 2013 

წლის აპრილიდან 

ოქტომბრამდე 

განახორციელა 

პროექტის  “კავკასიურ 

ენათა (აფხაზური, 

ჩეჩნური, ხუნძური, 

უდიური, ოსური) 

პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი 

სასწავლებლებისათვი

ს“ 1-ლი ეტაპი.  

პროექტი (30/10) 

ფინანსდება შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

მიერ. 

პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

პროფესორი ცირა 

ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

რევაზ აბაშია 

ლევან 

აზმაიფარაშვილი 

ნოდარ არდოტელი 

რომან ლოლუა 

რიტა მარღანია 

ნანა მაჭავარიანი 

ნინო რუხაძე 

იზოლდა თიგიევა 
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 როსტომ ფარეულიძე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია)  

1.პროექტის განხორციელების (მიმდინარეობის) მოკლე აღწერა: 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტერულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ შოთა 

რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი პროექტი (AR/344/2-120/12) კავკასიურ 

ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები 

უმაღლესი სასწავლებლებისათვის  საგრანტო ხელშეკრულების (№30/10) ფარგლებში 

ითვალისწინებს პრაქტიკული სახელმძღვანელოების შექმნას ზემოთჩამოთვლილი კავკასიური 

ენებისათვის, რომელთა კურსებიც იკითხებოდა და იკითხება თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში და ინდოევროპულ ენათა ოჯახის ირანული ჯგუფის ერთი ენისათვის - 

ოსურისათვის, რომლის სწავლებაც კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში შემოღებულ იქნა 2007 წელს 

კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამების ერთ-ერთი ახალი მოდულის - 

ოსოლოგიის ფარგლებში. პრაქტიკული სახელმძღვანელოების შექმნა  აუცილებელია 

კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე კავკასიური ენების შესწავლით 

დაინტერესებულ სხვა პირთათვის. დღემდე ამ ენათა პრაქტიკული სახელმძღვანელოები არ 

მოგვეპოვება. 

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, რომელიც ექვს თვეს მოიცავდა, შესრულებულ იქნა გრანტით 

გათვალისწინებული ამოცანები შემდეგი თანამიმდევრობით:  

1. შერჩეულ იქნა სახელმძღვანელოების ქრესტომათიის შესადგენად მხატვრული და სხვა 

სახის ტექსტები აფხაზურ, ჩეჩნურ, ხუნძურ, უდიურ, ოსურ ენებზე; განხორციელდა 

სასწავლო-პრაქტიკული მიზნებისათვის მათი ადაპტირება (ამ საკითხების დამუშავებაში 

მონაწილეობდა თითოეული ენისათვის განკუთვნილი  ყველა ძირითადი შემსრულებელი; 

ტექსტები შეტანილ იქნა კომპიუტერულ ბაზაში დამხმარე პერსონალის მიერ. იხ. 

პროექტის მართვა); 

2. ქრესტომათიისათვის  შერჩეული ტექსტებიდან ამოწერილ იქნა ბარათებად სალექსიკონო 

მასალა ხუთივე ენისათვის; 

3. შედგა კავკასიური (აფხაზურ, ჩეჩნურ, ხუნძურ, უდიურ) და ოსური ენებისათვის 

ქართული სასწავლო ლექსიკონები; 

4. შედგა კავკასიურ (აფხაზურ, ჩეჩნურ, ხუნძურ, უდიურ) და ოსურ-ქართული სასწავლო 

ლექსიკონებისათვის სიტყვათა ქართული საძიებელი (ინდექსი); 

5. პროექტის ყველა მონაწილემ წარმოადგინა I პერიოდში ჩატარებული მუშაობის შესახებ 

დეტალური ანგარიში.  

2. პროექტის შედეგი და ეფექტი: 

ჩვენი აზრით, ამ პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს კავკასიოლოგიის განვითარებას. 

პროექტის ფარგლებში ხუთივე დასახელებული ენისათვის სახელმძღვანელოების მომზადება, 

რომლებსაც დართული ექნება ლექსიკონები და ქრესტომათია ამ ენების შემსწავლელებს 
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გაუადვილებს ენის ათვისებას. შემდგომ პერიოდებში შესასრულებელი ამოცანების 

პარალელურად გათვალისწინებულია  წარმოდგენილ საანგარიშო პერიოდში შესრულებული 

ქრესტომათიის - ტექსტებისა და მათ საფუძველზე შედგენილი ლექსიკონების თანდათანობით 

შევსება   ქართული საძიებლითურთ (ინდექსით). 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული მუშაობა თავისი შედეგებით მნიშვნელოვან პოზიტიურ 

გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურულ და 

საზოგადოებრივ სფეროებზე. უმაღლეს სასწავლებლებში ამ შედეგების დანერგვა და გამოყენება 

საგრძნობლად შეუწყობს ხელს კავკასიურ ენათა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას, მაღალი 

პროფესიული დონის სპეციალისტების მომზადებას, კავკასიელ ხალხთა შორის ურთიერთობების 

გაუმჯობესებას. 

 

3.განხორციელებული პროექტის გავლენა მიმართულების სფეროზე ან მის განვითარებაზე: 

ლინგვისტური კავკასიოლოგიის წინაშე დღის წესრიგში დგას კავკასიურ ენათა პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოების შექმნა როგორც სამწერლობო, ისე უმწერლობო ენათათვის. საქართველო 

არის კავკასიოლოგიის საერთაშორისო მასშტაბის მქონე ცენტრი და ეს ამოცანა სწორედ მან უნდა 

განახორციელოს. ამ მიმართულებით კავკასიოლოგიის ინსტიტუტს უკვე დაწყებული ჰქონდა 

მუშაობა (ჩერქეზული ენის სახელმძღვანელო ლექსიკონითა და ტექსტებით - 2012). ამ პროექტით 

გათვალისწინებული სამუშაო კი პირველი ცდაა ერთდროულად 5 კავკასიური ენისათვის 

სახელმძღვანელოების შესაქმნელად, რომელთაც ასევე დართული ექნება ქრესტომათია და 

ლექსიკონი. პროექტის შედეგები უდაოდ დიდ გავლენას მოახდენს კავკასიოლოგიის 

განვითარებაზე და გამოკვეთს შემდეგ სამუშაოებს ამ მიმართულებით.  

 

პროექტის ხელმძღვანელი: ცირა ბარამიძე 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 პროექტი: 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესი 

“მულტიკულტურალი

ზმი და ტოლერანტობა 

კავკასიაში” 

პროექტი (25/22) 

დაფინანსდა შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

მიერ. 

პროფესორი ცირა 

ბარამიძე 

ნინო აბესაძე 

ლევან 

აზმაიფარაშვილი 

მაკა თეთრაძე 

ევგენია ქურთიშვილი 
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 დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

№ 
დასახული 

ამოცანები 

განხორციელებულ

ი ამოცანების 

მოკლე აღწერა  

 

ანგარიშზე 

თანდართული 

მასალები 

ფაქტობრივად  

შესრულებელი  

ამოცანების 

შესაბამისობა 

გეგმიურ 

ამოცანებთან. 

ამოცანების 

ნაწილობრივ 

შესრულების ან 

არშესრულების 

შემთხვევაში -  

მიზეზების  

განმარტება 

10.  
კონგრესის 

ჩატარება 

23 ოქტომბერს 

კონგრესი გახსნა 

თსუ რექტორმა 

ვლადიმერ პაპავამ. 

ჩატარდა  

კონგრესის 

ოფიციალური 

გახსნა, 

პლენარული 

სხდომა თსუ 

სააქტო დარბაზში. 

24 და 25 

ოქტომბერს 

კონგრესმა 

იძულების წესით 

მუშაობა გააგრძელა 

 

ფაქტობრივად 

შესრულებული 

სამუშაო ზუსტად 

შეესაბამება 

გეგმიურ ამოცანას. 
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ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტში. 

იმუშავა 10-მა 

სექციამ, წაკითხულ 

იქნა მოხსენებები, 

სექციათა 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელებმა 

ბოლო პლენარულ 

სდხომაზე შეაჯამეს 

სექციების მუშაობა, 

რეკომენდაცია 

გაუწიეს 

კონკრეტულ 

მოხსენებებს, რათა 

ისინი   სტატიების 

სახით სამ ენაზე 

დაიბეჭდოს 

„კავკასიოლოგიური 

ძიებანის“ მე-5 და 

მე-6 

ნომრებში.კონგრესი

ს დახურვის წინ 

გაიმართა 

დისკუსია (Panel 

discussion) თემაზე: 

მულტიკულტურა

ლიზმი და 

ტოლერანტობა 

კავკასიაში“. 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1.  

ცირა ბარამიძე  

 

ენობრივი სიტუაცია 

ჩრდილოეთ 

კავკასიაში (ისტორია 

და თანამედროვეობა) 

 

თბილისი, 

2013, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“. 

 

160 გვ.  

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

ჯონი კვიციანი 

 

 

 

 

 

 

აფხაზურ-ქართული 

ინტეგრაციის 

პრობლემები XX- XXI 

სს. 

თბილისი, 

2013, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

 

88 გვ. 

ანოტაციები 

 1. ცირა ბარამიძის ნაშრომში „ენობრივი სიტუაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში“  განხილულია 

ჩრდილოეთ კავკასიის მულტილილინგვიზმისა და პოლიკულტურული სივრცის ვითარება, 
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როგორც ლინგვისტური, სოციალური და კულტურული  კონტექსტების ხანგრძლივი 

ისტორიული ცვლილების შედეგი. არსებული სოციოლინგვისტური სტატისტიკური მონაცემების 

საფუძველზე, საკითხთა კომპლექსური შესწავლის მცდელობით, განსაზღვრულია ჩრდილოეთ 

კავკასიის ენობრივი პოლიტიკის დინამიკა და ამ პოლიტიკის შედეგები ნაციონალური ენებისა და 

ეთნოსთა შორის საერთიერთო ენის ფუნქციონირების სფეროებთან მიმართებით.  ნაშრომი 

განკუთვნილია კავკასიოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე რდილოეთ კავკასიის 

ენათა ფუნქცუონირების საკითხებით დაინტერესებულ  მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

2. ჯონი კვიციანის ნაშრომში  „აფხაზურ-ქართული ინტეგრაციის პრობლემები XX-XXI სს. 

(სოციალურ-კულტურული ასპექტები)“ ცივილიზაციური მეთოდოლოგიის საფუძველზე 

გაანალიზებულია აფხაზურ-ქართული ინტეგრაციის პრობლემები და კონფკიქტის გამომნწვევი 

ნიზეზები. ნაჩვენებია, რომ საბჭოთა მოდერნიზაციულმა და ამ მიმართულებით პოსტსაბჭოური 

პოლიტიკის ინერციამ საქართველოში და მის სამეზობლოში (ჩღდილოეთ კავკასია) ჩიხში 

მოაქცია საბჭოთა კავშირში ხელისუფლების მიერ გატარებული ეროვნული პოლიტიკა.ავტორის 

აზრით, საჭიროა ამ უკანასკნელის ეროვნულ-კულტურული პრობლემატიკის სიბრტყეში 

გადაყვანა. ამასთან დაკავშირებით, ნაშრომში  წარმოდგენილი აზრი ითხოვს, სდაქართველოში 

სოციალური ინტეგრაცია მშვიდობიანად ეგუებოდეს კულტურულ მრავალფეროვნებას და ამის 

საფუძველზე ახდენდეს ახალი სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას.  

გიორგი 

ჟუჟუნაშვი

ლი 

Очерки из истории взаимоотношении 

Грузии, Кавказа, России (თანაავტორი გ. 

კუტალაძე) 

Lambert – Academic Peblishing.  

7.75 პირობითი ნაბეჭდი თაბახი 

გიორგი 

ჟუჟუნაშვი

ლი 

კონსტიტუციური ცვლილებები 

„ოსმალოს საქართველოში“ 

(ბატონყმობის და წოდებრიობის 

გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-

დასავლეთ საქართველოში XVI-XIX 

საუკუნეებში) (თანაავტორები თ. 

დუნდუა, ა. თაბუაშვილი) 

თბ. გამომცემლობა „მერიდიანი“  

3.5 პირობითი ნაბეჭდი თაბახი 

 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

ლ. ბითაძე, ო. 

ცეცხლაძე, შ. 

ლალიაშვილი, მ. 

ჭკადუა, ე. კაკაბაძე. 

 

პრაქტიკული 

ანთროპოლოგია 

(კავკასიის ხალხთა 

ფიზიკური 

ანთროპოლოგია) 

თსუ გამომცემლობა, 

2013 

გვ.406 

                            ანოტაციები  

   პრაქტიკული ანთროპოლოგია არის სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. 

იგი პირველი სახელმძღვანელოა ქართულ ენაზე, რომელშიც წარმოდგენილია თანამედროვე 

ანთროპლოგიაში საყოველთაოდ მიღებული კვლევის მეთოდები. განკუთვნილია, აგრეთვე  

ანთროპოლოგიით დაინტერესებულ მკვლევართა ფართო წრისათვის.  

 

 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

მთავარი რედაქტორი 

ცირა ბარამიძე, 

რედკოლეგია 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები, 

თბილისი, 2013, 

თსუ გამომცემლობა 

509 გვ. 
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 სამენოვანი 

 

 

2 
რედკოლეგია 

 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესის პროგ 

რამა სამ ენაზე. 

 

თბილისი, 

2013, 

თსუ გამომცემლობა 

 

58 გვ. 

 

3 

მთავარი რედაქტორი 

ცირა ბარამიძე, 

ტომის რედაქტორი 

რევაზ აბაშია 

საერთაშორისო 

სამენოვანი ჟურნალი 

„კავკასიოლოგიური 

ძიებანი“, ტ. 4. 

თბილისი, 

2013, 

თსუ გამომცემლობა 

 

გვ. 

4 

მთავარი რედაქტორი 

ცირა ბარამიძე, 

ტომის რედაქტორი 

ნანა მაჭავარიანი 

 

საერთაშორისო 

სამენოვანი ჟურნალი 

„კავკასიოლოგიური 

ძიებანი“, ტ. 5. 

 

თბილისი, 

2013, 

თსუ გამომცემლობა 

 

308 გვ. 

 

5 
რედაქტორი ცირა 

ბარამიძე 

ტრიპლეტი 

„კავკასიურ ენათა 

კათედრა 80 წლისაა“ 

(სამ ენაზე) 

 

თბილისი, 

2013, 

თსუ გამომცემლობა   

550 გვ. 

 

 

დ) სტატიები 

 

ავტორი/ სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის ჟურნალის/ გამოცემის გვერდებ
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ავტორები დასახელება კრებულის 

ნომერი 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

ის 

რაოდენ

ობა 

ცირა 

ბარამიძე 

 

ეთნოსის იდენტობის განსაზღვრის 

არალინგვისტური პარამეტრები 

მულტიკულტურულ ჩრდილოეთ კავკასიაში 

- კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები 

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

გვ.18-20 

ცირა 

ბარამიძე 

 

საკრალური ხე პოლიეთნიკურ კავკასიურ 

ეპოსში, ქრისტიანულ სახისმეტყველებასა და 

„ვეფხისტყაოსანში“- ჟურნალი 

კავკასიოლოგიური ძიებანი  

 

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

16 

 

როსტომ 

ფარეულიძე 

 

კავკასიოლოგიური ძიებანი 

 

ბრუნვათა სისტემა და ე.წ. „შედარებითი 

ბრუნვა“ ჩეჩნურში -  იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება  

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

 

 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

გვ. 193-

196 

როსტომ 

ფარეულიძე 

 

შედარებითი ბრუნვის საკითხისთვის 

ჩეჩნურში.  არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები,XXIV   

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი გვ.13. 

როსტომ 

ფარეულიძე 

კაუზატივის წარმოება და რეგრესულ-

კონტაქტური ასიმილაცია ნახურ ენებში. 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

თბილისი 
გვ.138-

141 

http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
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 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო 

სესია N72 

 

ziebani.geo.htm

l 

 

მერაბ ჩუხუა 

საერთოკავკასიური კულტურა ენობრივი 

მონაცემების მიხედვით -კავკასიოლოგიური 

ძიებანი. 

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

თბილისი 
გვ.122-

128 

მერაბ ჩუხუა 

 

-ერ სუფიქსიან ნამყო დროის ვნებითი გვარის 

მიმღეობათა წარმოებისათვის მეგრულ-

ლაზურში-ქესს  

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი 
გვ.132-

141 

მერაბ ჩუხუა 

 

ლაზური ზორღა „ზღვა“ ფუძის მეგრული 

შესატყვისისათვის - არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები  

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი 
გვ.112-

113 

მერაბ ჩუხუა 

 

ეტიმოლოგიური შენიშვნები ქართველთა 

წარმართულ პანთეონზე - ქესს 

ვა დაბოლოებიან კოლხურ გვარ-სახელთა 

წარმომავლობისათვის-ბ.ჯორბენაძისადმი 

მიძღვნილი კრებული  

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

თბილისი გვ.52-57 

მერაბ ჩუხუა 

 

ზედსართავი სახელის ხარისხის ფორმები 

ქართველურში და აღმატებითის ერთი 

შემთხვევისათვის მეგრულში - 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო 

სესიის მასალები,N72  

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი გვ.23-24 

http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
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ნანა 

მაჭავარიანი 

 

მორფოლოგიური იზოგლოსები და 

აფხაზური ენის ზმნურ კონსტრუქციებს 

შორის - იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება.  

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი გვ.87-90 

ნანა 

მაჭავარიანი 

 

მეცხენეობის ლექსიკა აფხაზურში 

(სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი - 

კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები.  

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი გვ.75-77 

ნანა 

მაჭავარიანი 

 

ლექსემა „დაიარება“ ზემო იმერულში“,  

ეტიმოლოგიური ძიებანი. 

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

თბილისი გვ.28-36 

ნანა 

მაჭავარიანი 

 

აფხაზური აჩამბალ ლექსემის 

ეტიმოლოგიისათვის - არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე 

სამეცნიერო სესიის მასალები  

 

http://www.ice.

ge/new/?p=kre

b 

თბილისი გვ.45-51 

ჯონი 

კვიციანი 

,,ჩვეუელებითი სამართალი კავკასიაში და 

მულტიკულტურალიზმის პრაქტიკა 

(ისტორიადათანამედროვეობა),კავკასიოლოგ

თა III საერთაშორისო კონგრესის მასალები. 

 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

 

თბილისი გვ.56-57 

რევაზ აბაშია 

კავკასიის უძველეს ეთნოტოპონიმთა 

წარმოების ისტორიიდან -  

კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები. 

http://caucasiol

ogy.tsu.ge/geo/

kavkasiologiuri.

ziebani.geo.htm

l 

თბილისი 5-7 

http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
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დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ჯონი 

კვიციანი 

 

აფხაზეთის საბჭოთა 

საქართველოშ ინტეგრაციის 

პრობლემა 1921-1991 წლები 

ჟურნალი ,,კლიო’’   

 

 

# 7 

სანკტ-

პეტერბურგი 

გვ131-138 

 ჯონი 

კვიციანი 

 

მეტამორფოზი და 

ტრანსფორმაცია. 

მულტიდისციპლინარული 

მიდგომა ადიღეელების 

ისტორიის შესწავლაში XIX-

XXI სს.ჩრდილო-დასავლეთი 

კავკასია: კონფრონტაციიდან 

მშვიდობისაკენ’’ - 

 რუსეთი 

(როსტოვი) 

გვ.32-36 

 

ანოტაციები 

1. ჯონი კვიციანის მოხსენებაში აფხაზეთის საბჭოთა საქართველოში ინტეგრაციის პრობლემა  

გაანალიზებულია  აფხაზურ პრობლემატიკასთან დაკავშირებული ქართულ-აფხაზური და 

პოსტსაბჭოურ ისტორიოგრაფიაში არსებული სამეცნიერო კვლევები, ნაჩვენებია საბჭოური, 

სოციალურ-კულტურული მოდერნიზაციული პროცესი საქართველოში. 

2. ჯონი კვიციანის მოხსენებაში ჩრდილო-დასავლეთი კავკასია: კონფრონტაციიდან 

მშვიდობისაკენ’’ - გაანალიზებულია XIX საუკუნის მეორე ნახევარში მომხდარი მოვლენები. 

კავკასიის ომის დასრულების  შემდგომ მუჰაჯორობის მოვლენა შეფასებულია, როგორც 

ტრაგედია და არა როგორც ადირე ხალხთა გენოციდი. 

გიორგი 

ჟუჟუნაშვილი 

მიხაკო წერეთლის 

ნაშრომი: „რასისა და 

კულტურის 

პრობლემები 

კავკასიაში“ 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესი (მასალები) 

თბილისი 

გვ. 86-87, 296 
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(თანაავტორი ნ. ბერიძე) 

გიორგი 

ჟუჟუნაშვილი 

Changing the Imperial 

Pattern: Life in the South-

West Georgia under the 

Ottomans and the 

Russians (1870-1914) 

(თანაავტორი თ. 

დუნდუა) 

The 4th Turkish Studies 

Project of the University 

of Utah Comference - 

THE CAUCASUS 

IMPERIAL TWILIG: 

NATIONALISM, 

ETHNICITY&NATION-

BULDING (1870s-1920s). 

Progran&Abstracts. 

Tbilisi. 

Pp. 31-32 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 
ცირა ბარამიძე 

 

ეთნოსის იდენტობის 

განსაზღვრის 

არალინგვისტური 

პარამეტრები 

მულტიკულტურულ 

ჩრდილოეთ კავკასიაში - 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები 

 

თბილისი, 2013 წლის 23-26 

ოქტომბერი 

 

 
როსტომ ფარეულიძე 

 

შედარებითი ბრუნვის 

საკითხისთვის ჩეჩნურში.  

არნოლდ ჩიქობავას 

თბილისი, 2013 წლის 23-26 

აპრილი 
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საკითხავები ,   XXIV 

 

http://www.ice.ge/new/?p=kreb 

 

 
როსტომ ფარეულიძე 

 

კაუზატივის წარმოება და 

რეგრესულ-კონტაქტური 

ასიმილაცია ნახურ ენებში. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

სესია. 72. 

 

თბილისი, 2013, 24-26 

დეკემბერიhttp://www.ice.ge/ne

w/?p=kreb 

 

 
როსტომ ფარეულიძე 

 

ვა დაბოლოებიან კოლხურ 

გვარ-სახელთა 

წარმომავლობისათვის-

ბ.ჯორბენაძისადმი 

მიძღვნილი კრებული  

ლაზური ზორღა „ზღვა“ 

ფუძის მეგრული 

შესატყვისისათვის - არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XXIV 

 

თბილისი, 2013 წლის 23-26 

აპრილიhttp://www.ice.ge/new/

?p=kreb 

 

 

 

მერაბ ჩუხუა 

 

ზედსართავი სახელის 

ხარისხის ფორმები 

ქართველურში და 

აღმატებითის ერთი 

შემთხვევისათვისინსტიტუტი

ს 72-ე სამეცნიერო სესიის 

მასალები 

თბილისი, 2013, 24-26 

დეკემბერიhttp://www.ice.ge/ne

w/?p=kreb 

 

  
მეგრულში - ენათმეცნიერების  

 
 

 ნანა მაჭავარიანი 

მეცხენეობის ლექსიკა 

აფხაზურში (სემანტიკურ-

სტრუქტურული ანალიზი - 

კავკასიოლოგთა 

თბილისი, 2013, 23-26 

ოქტომბერი 

http://caucasiology.tsu.ge/geo/ka

http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://www.ice.ge/new/?p=kreb
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
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საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები. 

 

vkasiologiuri.ziebani.geo.html 

 

 

 ნანა მაჭავარიანი 

აფხაზური აჩამბალ ლექსემის 

ეტიმოლოგიისათვის - 

არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის   72-ე 

სამეცნიერო სესიის მასალები  

 

თბილისი, 2013, 24-26 

დეკემბერი 

http://caucasiology.tsu.ge/geo/ka

vkasiologiuri.ziebani.geo.html 

 

 

 რევაზ აბაშია 

კავკასიის უძველეს 

ეთნოტოპონიმთა წარმოების 

ისტორიიდან - 

კავკასიოლოგთა 

საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები. 

 

თბილისი, 2013, 23-26 

ოქტომბერი  

http://caucasiology.tsu.ge/geo/ka

vkasiologiuri.ziebani.geo.html 

 

 

 გიორგი ჟუჟუნაშვილი წმინდა ერისკაცის 

ექვთიმე თაყაიშვილი-

სადმი მიძღვნილი  

საერთაშორისო  

სამეცნიერო კონფერენცია 

„საქართველო და გარე 

სამყარო“. ა(ა)იპ-გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

15-16 ივნისი, 2013, გორი, 

სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველო ოსმალეთის და 

რუსეთის იმპერიების 

შემადგენლობაში – შედარე-

ბითი ანალიზი 

 გიორგი ჟუჟუნაშვილი ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადების თარიღის 

დაზუსტებისათვის 

თსუ, 2013. 17-18 ივნისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
http://caucasiology.tsu.ge/geo/kavkasiologiuri.ziebani.geo.html
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მეშვიდე ყოველწლიური 

სამეცნიერო საფაკულტეტო 

კონფერენცია-ექვთიმე 

თაყაიშვილი 150 წლისთა-

ვისადმი 

გიორგი ჟუჟუნაშვილი, ნანა ბერიძე. მიხაკო წერეთლის ნაშრომი: „რასისა და კულტური 

პრობლემები კავკასიაში“. კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი (მასალები). 23-26.10.2013. 

თბილისი. გვ. 86-87, 296 

 

წარმოდგენილი კვლევა იმ მრავალრიცხოვან შრომათა რიგს განეკუთვნება, რომლებიც 

მეცნიერმა ემიგრაციაში შექმნა და ქართველი მკითხველისთვის დღემდე უცნობია. „რასისა და 

კულტურის პრობლემები კავკასიაში“ („Rassen-  und  Kulturprobleme  des Kaukasus“)  1916 წელს, 

ბერლინში, გამომცემლობამ „Welt-Verlag“ დასტამბა და გამოსცა „გერმანულ-ქართულმა 

საზოგადოებამ“. 

მიხეილ წერეთლის მეცნიერული კვლევა კავკასიისა და კავკასიელების შესახებ მოიცავს 

ფართო სპექტრს. ნაშრომის დასაწყისში ავტორი გამოთქვამს წუხილს, რომ კავკასიის შესახებ 

ევროპის ქვეყნებში მწირი ინფორმაციაა-ევროპა არ იცნობს კავკასიას!  

ავტორი სვამს მთელ რიგ კულტურულ-ისტორიულ პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც 

სწორედ კავკასიური რასის, ენის, ისტორიისა და კულტურის კვლევის შედეგად გახდება 

შესაძლებელი.  

მეცნიერის აზრით, კავკასიის შესწავლა ანთროპოლოგიური თვალსაზრისითაც სავალალოა. 

სავალალო მდგომარეობაა ლიტერატურის დარგშიც.  

მიხეილ წერეთელი განიხილავს ქართულ ისტორიასა და არქეოლოგიას და თვლის, რომ 

მარი ბროსეს სიკვდილის შემდეგ ამ დარგში არ მოიძებნება მიმდევრები არც ევროპაში და არც 

რუსეთში. მეცნიერი ასახელებს ალ. ცაგარელს და ივ. ჯავახიშვილს, მაგრამ წუხს, რომ მათი 

შრომები მხოლოდ ქართულ და რუსულ ენებზეა შესრულებული და ევროპისთვის უცნობი რჩება. 

ამასთანავე, მიაჩნია, რომ მხოლოდ ევროპულ მეცნიერებას შეუძლია კავკასიოლოგიისთვის 

დახმარების გაწევა. 

ვფიქრობთ, ეს გამოკვლევა არა მარტო ლინგვისტების, ისტორიკოსების  და სხვა დარგის 

სპეციალისტებისთვის არის ყურადსაღები, არამედ ნებისმიერი წიგნიერი ქართველისთვის  

საინტერესოა. 
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T. Dundua, G. Zhuzhunashvili. Chan ging the Imperial Pattern: Life in the South-West Georgia under the 

Ottomans and the Russians (1870-1914). The 4th Turkish Studies 

Project of the University of Utah Comference - THE 

CAUCASUS IMPERIAL TWILIG: NATIONALISM, 

ETHNICITY&NATION-BULDING (1870s-1920s). 

Progran&Abstracts. June 5-8. 2013. Tbilisi. Pp. 31-32 

 

The following common features can be traced for the Ottoman and the Russian Empires starting from 

the 70-s of the 19th c. onwards: 

1) Byzantinism – both Empires saw themselves as heir of “Kingdom of the Romans”, i.e. East 

European hegemonic power, former rapidly regressing, from this point of view, latter yet being 

desirable protector 

2) Continental imperialism; these multinational Empires comprised both, Europe and Asia. 

European and Asian provinces had different statuses, Asians being beyond the favour as usually 

3) Both metropolises (Eastern Thrace and Anatolia, for the Ottoman Empire, and Russia 

itself, for the Russian Empire) still possessed prominent agricultural sections 

4) At a certain degree, both metropolises used the state socialistic way to run the economics 

(state property was especially prominent in the Russian industry) 

5) Moderate rates of modernization. 

And the differencies are as follows: 

1) Nonhereditary autocracy of the Ottomans, and hereditary monarchy in Russia 

2) Absence of the estates (i.e. privileged restricted group) in the Ottoman Empire; and, on 

the contrary, existence of the estates everywhere through the Russian Empire 

3) The Ottomans had reputation for cosmopolitism while selecting the bureaucracy in the 

centre, and some respect for national feelings in the provinces. And the Russian Imperial 

structures were served by the Russian aristocracy 

4) Russian aristocracy, holding the Imperial offices, was Orthodox Christian totally, and 

Islam was prerequisite to have a job in the Ottoman structure. 

Very prominent Georgian-Turkish commercial relations pass through the small towns like 

Ardahan and Artvin, Oltu and Yusufeli, and the outskirts, with the local folk being thoroughly 

engaged in this service. Many of them, the Turkish citizens, speak also the Georgian language, as 

a family one. And Georgian historical monuments, scattered everywhere, are under special care 

of the Turkish government. Knowledge of history of this interaction is a way to build the most 
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rational network. 

Georgian principality of Samtskhe-Saatabago was incorporated by the Ottomans in the 16th c. 

as they wished to secure their Anatolian domains while confronting the Safavis. Georgian feudals 

lost their lands just to receive them back as the state property now in their use instead of military 

service rendered to sultan. As zaims and timariots, the Georgians also packed the local 

administration, i.e. of Gürgistan (Childir) Vilayet, maintaining the Georgian language due to the 

permanent economic links with the rest of Georgia. 

These bilingual warriors resisted the Russian army bravely, while assault of Akhaltsikhe on 

August 15th, 1828. Indeed, they cared much  for their social privileges. Reunification with the rest 

of Georgia was a great idea, even under Russian hegemony, but there was no need for the 

timariots in the Christian Empire. They never knew what could be the next step – the lands in 

their use, were they to be delivered to them in hereditary possession, or – just taken away 

forever. There was only one thing they were quite sure about – namely, no administrative 

positions for them in the Russian Empire, these positions were all reserved for the Orthodox 

Russians. 

Russo-Turkish war of 1828-1829 gave to Russia control over two Georgian-speaking 

provinces of Childir Vilayet – Samtskhe (with Akhaltsikhe as principle town) and Javakheti ( 

with Akhalkalaki as principle town). Some of the timariots received land in possession thus 

obtaining the same rights as the rest of the Georgian aristocracy – only few auxiliary provincial 

administrative positions were reserved for them.  Those working on the state lands preserved the 

same status. And local commercial classes were too tiny either to protest, or not the changing of 

constitution. Perhaps, there was enough reason for many Muslim Georgians to leave the 

Christian Empire. Still, economic reintegration of Georgia to its logical and historical boundaries 

was in action, progressive from every point of view. 

Capture of Artaani/Ardahan fortress while Russo-Turkish war of 1877-1878 again shows 

Georgians fighting against the Russians. No other signs of local activities are traced. Why? What 

made Muslim Georgians so indifferent?  What happened in the Ottoman Empire towards the 

midst of the 19th c.? 

Even up to 1878 the commodity turnover between Muslim Georgia and Georgia proper was 

prominent. It is well recorded that South-Western Georgia produced definitely more food than 

needed just to be sold Northwards, and this was happening while the Ottoman rule. By 1877 even 

the Chans from Rize district, speaking the Mingrelian/West Georgian language, and having sultan 

as supreme ruler, “ . . . move intensively to Adjara, Guria, Kartli (provinces of Georgia) and Tiflis 

itself”. There could be only one way – that is economic reintegration of Georgia. That is also why 

the Muslim Georgians were so indifferent towards the Ottomans. 
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Due to the Russian advance, the sites of Batumi, Artvini and Artaani were left by many Turks 

from former provincial administration. So, the Turks and not bilingual Muslim Georgians formed 

the local administration by that time. That is also why the Muslim Georgians were so indifferent 

towards the Ottomans. 

System of the timars was abolished in the 30s of the 19th c. Former timariots were offered 

pension instead of land. Still, there was a possibility for them to buy former timar as mulk, i.e. in 

hereditary possession, from which they would pay taxes to support new regular army. Only few 

Georgian begs, i.e. Muslim Georgian nobles, mostly Khimshiashvilis, are mentioned in the 2nd half 

of the 19th c. and later, as the subjects of Tsar. That means as follows: Georgian timariots failed to 

get the mulks. Later, the Russians alloted only some of them, receiving pension, with the lands. 

Very feudal in essence, local Muslim élite suffered from the other changes too. Legal equality, 

now introduced in the Ottoman provinces, cut their privileges at provincial level. Here is the 

whole story narrated by “Iveria”, very popular in the 19th c. Georgian newspaper, issued in 

Tbilisi/Tiflis: “ . . . now sultan’s government decided to deal with the begs. In 1856 they 

summoned the leaders of the Georgian nobles (the begs) to Istanbul. The request was as follows: 

old family charters were needed to be checked and substituted by the new ones. The begs, 

willingly presenting all the charters, signed by the Georgian kings, sultans or the shahs, thought 

of sultan’s grace. As soon as the the government cheated out of these charters, they locked them 

in archives saying the words of Tanzimat: all the subjects of the Empire are equal before the law.” 

“With Tanzimat and legal equality being established by the Ottomans, the aznauris (Georgian 

nobles) lost their privileges. The begs started to receive the pension and aznauris became equal to 

the peasants”. That is also why the Muslim Georgians were so indifferent towards the Ottomans. 

      The Muslim Georgians, what did they receive after being incorporated into the Russian 

Empire? 

1. There was land reserved for some of the former begs and membership in local militia; 

2. Peasants remained mostly at the state lands. 

And all they joined the Christian Georgians. 

 

 

Георгий Жужунашвили, Гурам Куталадзе. Очерки из истории взаимоотношении Грузии, Кавказа, 

России. Lambert – Academic Peblishing. 2013 (7.75 

პირობითი ნაბეჭდი თაბახი) 
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Основной идей нашего сборника является именно это: объективная, беспристрастная правда о 

культурно-историческом прошлом кавказских наций и этнических групп, попытка показать 

истиный смысл исторических отношении и их сердечный характер. 

Настоящий сборник носит тематический характер. Объединяющей темой всех очерков 

являются грузино-кавказо-русские отношения.  

Представленные очерки в основном являются тезисами. В них представлены идеи и 

концептуальные видения авторов. Все это (оформленное и снабженное обширной источниковой и 

исторической базой) в скором будущем предстанет перед читателем в виде монографии.  

Целью нашей публикации является желание авторов вызвать интерес специалистов и 

заинтересованных лиц к поставленным проблемам и получить от них критические замечания и 

пожелания по интересуемым нас вопросам для, повторимся, того, чтобы добиться объективности 

описания (обязанность историка) и интерпретации (ответственность историка) этих отношении. 

 

თედო დუნდუა, აპოლონ თაბუაშვილი, გიორგი ჟუჟუნაშვილი. კონსტიტუციური ცვლილებები 

„ოსმალოს საქართველოში“ (ბატონყმობის და 

წოდებრიობის გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოში XVI-XIX საუკუნეებში). გამომცემლობა 

“მერიდიანი”. თბ. 2013 (3.5 პირობითი ნაბეჭდი თაბახი) 

 

1864-1871 წლებში ბატონყმობა გაუქმდა შემდეგ ქართულ პროვინციებში: ქართლ-კახეთი, 

იმერეთი, გურია, სამეგრელო, სვანეთი, აფხაზეთი. არც ამ დროს და არც შემდგომ საჭირო არ გამხ-

დარა ბატონყმობის დენონსაცია სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. ეს იმიტომ, 

რომ ბატონყმობა აქ უკვე გაუქმებული ჩანს ოსმალთა ჰეგემონიის დროს (XVI საუკუნის 

მიწურულიდან). ეს არის კონკრეტული კვლევის ერთი მხარე. 

1917 წელს საქართველოში წოდებრიობა გაუქმდა. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსთვის 

ეს იყო წოდებრიობის ხელმეორედ დენონსაცია: პირველად აქ წოდებრიობა გაუქმდა XIX 

საუკუნის 50-იან წლებში, თანზიმათის ეპოქაში.  

სწორედ ამ საკითხებზეა საუბარი წარმოდგენილ ნაშრომში. 

 

 

თ. დუნდუა, გ. ჟუჟუნაშვილი. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ოსმალეთის და რუსეთის 
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იმპერიების შემადგენლობაში – შედარებითი ანალიზი. 

წმინდა ერისკაცის ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი  

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო 

და გარე სამყარო“. ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი. 15-16 ივნისი, 2013 

 

XIX საუკუნის 70-იან წლებში და შემდეგაც ოსმალეთის და რუსეთის იმპერიებს გააჩნდა 

რამდენიმე საერთო მახასიათებელი: 

1) ბიზანტინიზმი; ორივე იმპერია თავს რომეების სამეფოს მემკვიდრედ, ანუ 

აღმოსავლეთ ევროპის ჰეგემონად მიიჩნევს. პირველი, ამ ასპექტით, დეკადანსის 

გზაზეა, მეორე – სასურველი პროტექტორია 

2) კონტინენტური იმპერიალიზმი; ეს მრავალეროვანი იმპერიები ევროპას და აზიას 

აერთიანებს, აღნიშნულ სისტემებში ევროპული და აზიური პროვინციები 

სხვადასხვა სტატუსით სარგებლობს. აზიელებს, ამ კუთხით, არ სწყალობენ 

3) მეტროპოლისების (აღმოსავლეთ თრაკია და ანატოლია, ერთი მხრივ, და 

საკუთრივ რუსეთი, მეორე მხრივ) აგროინდუსტრიული ტიპი 

4) ორივეგან სახელმწიფო სექტორის მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 

(განსაკუთრებით, რუსულ ინდუსტრიაში) 

5) მოდერნიზაციისაკენ ზომიერი სწრაფვა. 

განსხვავებები კი ასეთი: 

1) არამემკვიდრეობითი ავტოკრატია ოსმალეთში, და მემკვიდრეობითი მონარქია 

რუსეთში 

2) წოდებრიობის არარსებობა ოსმალთა იმპერიაში; რუსეთის იმპერიაში, 

პრაქტიკულად ყველგან, წოდებრიობაა 

3) კოსმოპოლიტიზმი ოსმალთა იმპერიის ცენტრში და ლოკალური კადრების 

მცირე ადმინისტრაციული პრიმატი პროვინციებში რუს თავადაზნაურთა 

პოლიტიკური ჰეგემონიის საპირისპიროდ რუსეთის მთელი იმპერიის 

ფარგლებში 

4) ისლამი ერთგან, მართლმადიდებელი ქრისტიანობა კი სხვაგან, როგორც 

დიფერენტი ადმინისტრაციული ფავორიტიზმისთვის. 
ქალაქები, არდაგანი და ართვინი, ოლთუ და იუსუფელი, მიმდებარე მხარეებითურთ, 

დღეს ქართულ-თურქული მრავალმხრივი ურთიერთობების ხიდია. აქაური ეკონომიკურად 

აქტიური ელემენტი ამ სერვისში აქტიურად არის ჩართული; მისი სოციალური ენა თურქულია, 

საოჯახო – ქართული. აქ არსებული ქართული არქიტექტურული ძეგლები მალე თურქეთის 

მთავრობის განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი გახდება. რაციონალური ურთიერთქმედებისთვის 

კი აუცილებელია ისტორიის ცოდნა. 
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XVI საუკუნეში ოსმალებს ქართული სამთავროს, სამცხე-საათაბაგოს, ინკორპორაციისკენ 

უბიძგა სეფიანებთან დაპირისპირებამ და სურვილმა, შეექმნათ ბუფერი საკუთარი ანატოლიური 

სამფლობელოებისთვის. ამიერიდან ქართველი ფეოდალები, როგორც სულთნის ზაიმები და 

თიმარიოტები, სახელმწიფო მიწით სარგებლობენ და ოსმალთა კარიბჭესაც იცავენ. ეს de facto 

ავტონომია – ჩილდირის ვილაიეთი – დანარჩენ საქართველოსთან ეკონომიკური კონტაქტების 

წყალობით, ქართულ ენას ინარჩუნებდა. 

სოციალურმა პრივილეგიამ თავისი ქნა და 1828 წლის 15 აგვისტოს ახალციხესთან 

მებრძოლ რუსულ არმიას ქართველთა ნაწილმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწია. ძირითად 

საქართველოსთან გაერთიანება ცუდი არ იქნებოდა, მაგრამ რუსეთს ხომ თიმარიოტები არ 

სჭირდებოდა?! სად იყო გარანტია იმისა, რომ ქართველ თიმარიოტებს მათ სარგებლობაში მყოფ 

მიწებს საკუთრებად დაუმტკიცებდნენ. ამ ხალხს საჯარო ხელისუფლებას ხომ ისედაც 

ჩამოაცილებდნენ. ეს რუსეთის იმპერიაში მართლმადიდებელი რუსების პრივილეგია იყო. 

1828-1829 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომში გამარჯვებულმა რუსეთმა ჩილდირის ვილაიეთის 

ორი ქართული პროვინცია – სამცხე და ჯავახეთი დაიკავა. თიმარიოტთა ნაწილმა მიწა მამულად 

მიიღო, პოლიტიკურად კი –  პასიურნი გახდნენ. ისინი კი, ვინც სახასო მიწებს ამუშავებდნენ, 

კვლავაც იმავე სტატუსს ინარჩუნებენ. ამ მხარეების სამრეწველო-სავაჭრო პოტენციალი მძლავრი 

არ იყო; შესაბამისი კლასიც, პოლიტიკური ასპექტით, გაუფორმებელია. ამ მიზეზების გამო, 

ქართველ მუსლიმთა ნაწილმა ქვეყანა დატოვა. ზოგადად, მიმდინარეობდა საქართველოს 

ისტორიული ეკონომიკური სისტემის რესტავრაცია, რაც, უდავოდ, ყველა ასპექტით დადებითი 

იყო. 

არტაანის/არდაგანის ციხის დაკავება რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წწ. ომის ერთი 

ეპიზოდია. აქ ქართველებმა, აშკარად, იომეს რუსეთის არმიის წინააღმდეგ. ეს იყო და ეს. სხვა 

მხრივ, ადგილობრივი მოსახლეობა კონკრეტულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მძაფრი მოვლენების 

ინერტული მაყურებელი იყო.  

რა მოხდა მაინც ასეთი ოსმალთა იმპერიაში XIX ს. შუა ხანებისთვის, რამაც ქართველ 

მუსლიმთა პასიურობა განაპირობა?! 

1878 წლამდეც საქონელბრუნვა სამუსლიმო და ძირითად საქართველოს შორის 

მნიშვნელოვანი იყო. დოკუმენტურად დადასტურებულია, რომ აქაური სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის წარმოება იმდენად აღემატებოდა ადგილობრივ მოთხოვნებს, რომ მისი დიდი 

ნაწილი ამიერკავკასიაში იყიდებოდა, და ეს ყველაფერი თურქთა მმართველობის დროს 

ხდებოდა. ჭანებსაც კი 1877 წლისთვის „... დიდი მისვლა-მოსვლა აქვთ, როგორც აჭარისაკენ, 

აგრეთვე გურიას, ქართლს და თვით ტიფლისშიაც“. ეკონომიკური ლოგიკა მის ინტენსიფიკაციას 

მოითხოვდა სრული ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით. მუსლიმ ქართველთა 

ინდიფერენტულობა თურქთა მიმართ ამითაც იქნებოდა განპირობებული. 

1878 წ. ბათუმის, ართვინის და არტაანის მხარეები უამრავმა ნატურალურმა 
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თურქმა/ოსმალო ყოფილმა ჩინოვნიკმა დატოვა. ე.ი. ადმინისტრაცია ცოტა ხნით ადრე სწორედ 

მათგან კომპლექტდებოდა. მუსლიმ ქართველთა ინდიფერენტულობა თურქთა მიმართ ამითაც 

იქნებოდა განპირობებული. 

მუსლიმმა ქართველებმა რუსეთის იმპერიაში ინკორპორაციის შედეგად მიიღეს: 

1. ბეგებმა – ცოტა მიწა და ადგილობრივ მილიციაში გაწევრიანების საშუალება 

2. მოიჯარეებმა – იგივე სტატუსი სახელმწიფო მიწებზე, ხოლო ქართველებმა ზოგადად – 

დანარჩენი ქართველები. 

 

 

გ. ჟუჟუნაშვილი, ს. სალუაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების თარიღის დაზუსტებისათვის. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მეშვიდე ყოველწლიური სამეცნიერო 

საფაკულტეტო კონფერენცია-ექვთიმე თაყაიშვილი 150 

წლისთავისადმი. თბ. 2013. 17-18 ივნისი 

 

XIX-XX საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა 

პლეადაში თავისი ღირსეული ადგილი უკავია ექვთიმე თაყაიშვილს. საინტერესოა მისი 

ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ყოველი წელი, ყველა წვრილმანი. 

მოხსენებაში ყურადღებას გავამახვილებთ ექვთიმე თაყაიშვილის ბიოგრაფიაში არსებულ 

უზუსტობებზე: “ჩემი მეტრიკის მიხედვით მე დავბადებულვარ 5 იანვარს 1863 წლის (ძვ. 

სტილით), მაგრამ შესაძლოა ამაზე წინ ერთის წლით მაინც ვიყო დაბადებული, ვინაიდან ჩვენში 

მეტრიკას მონათვლიდან ადგენდნენ.” 

ამავე თარიღს, ოღონდ დაზუსტების გარეშე (ძველი სტილი), უთითებს გამოჩენილი მოღვა-

წის ყველა ბიოგრაფი. არის გამონაკლისებიც – 3 იანვარი, 5 ივნისი. თუმცა, ეს არ არის 

ანგარიშგასაწევი. 

ჩვენ გადავამოწმეთ საისტორიო არქივში დაცული მონაცემები. აღმოჩნდა შემდეგი 

უზუსტობა, რომელიც არც თავად ექვთიმეს და არც მის რომელიმე ბიოგრაფს არ გადაუმოწმებია 

და, შესაბამისად, არც გაუთვალისწინებია. 

საქმე ეხება ე.წ. “საქართველო-იმერეთის სინოდის კანტორის გურიის ეპარხიის, გურიამთის 

უჩასტკის, სოფლის ლეხოურის მღვთის მშობლის ეკლესიის მეტრიჩესკი წიგნში” ჩანაწერს. ამ 

წიგნს საერთო ≈თარიღად უზის “ჩყჲგ” ანუ 1863 წელი და ყველა ჩანაწერი ამ წლისაა. 

გამონაკლისია მხოლოდ ჩანაწერი #4. მის გასწვრივ დაფიქსირებულია შემდეგი მონაცემები: 
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“დაბადება თთვე და დღე – ჩყჲბ-ს (ანუ 1862) წელს, იანვრის 5; ნათლისღება – 14 იანვარი (უკვე 

1863 წლის), სახელები – ეფთვიმე.” 

ამრიგად, კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი დაბადებულა 1862 წლის 

5 იანვარს ძველი სტილით, ახალი სტილით 19 იანვარს. 

 

გ. ჟუჟუნაშვილი, ს. სალუაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი და „ქართველთა შორის წერა-კითხვის 

გამავრცელებელი საზოგადოება“ (სამეცნიერო 

მოღვაწეობა). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე ყოველწლიური 

სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია-ექვთიმე 

თაყაიშვილი 150 წლისთავისადმი. თბ. 2013. 17-18 ივნისი 

 

„დიადი გარდაქმნების ეპოქაში“ რუსეთის იმპერიის მოწინავე საზოგადოებაში მომწიფდა 

აზრი, რომ არ კმარა ხალხის გათავისუფლება ყმობისაგან, თუ ის არ გათავისუფლდა 

გონებრივადაც. ამ მოსაზრების ხორცშესასხმელად იმპერიის ცენტრალურ გუბერნიებში დაიწყო 

ე.წ. „წერა-კითხვის კომიტეტების“ დაარსება. ქართველი მოწინავენიც ამ აზრს გაჰყოლიან და 

უცდიათ ამგვარივე სასოფლო დაწყებითი სკოლების დაარსება, მაგრამ ეს წამოწყება სათანადო 

მხარდაჭერის გარეშე ჩავარდა. ამ იდეას თითქმის 20 წლის განმავლობაში უდიდესი შრომისა და 

დიდი დაბრკოლებების გადალახვის შემდეგ, მხოლოდ 1878-1879 წლისთვის ეღირსა განხორ-

ციელება და საყოველთაო ხასიათი მიიღო. 

თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 

საზოგადოება ხსნიდა სკოლებს, სამკითხველოებს, სიძველეთსაცავებს – მუზეუმებს, 

ბიბლიოთეკებს, კრებდა და იცავდა ქართველი ხალხის სულიერი და მატერიალური კულტურის 

ძეგლებს: ხელნაწერებს, სიგელ-გუჯრებს, ისტორიულ და მხატვრულ ნაწარმოებებს, ძველ 

ქართულ მონეტებს და ა.შ. სცემდა და ავრცელებდა წიგნებს, დახმარებას უწევდა მოსწავლე 

ახალგაზრდობას. 

წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ეკლესია-მონასტრების ძარცვის,  პარვისა და 

კერძო კოლექციონერებზე მიყიდვის გახშირებული ფაქტებით შეშფოთებული გაათმაგებული 

ენერგიით იძიებდა და აგროვებდა ძველ ხელნაწერებს; ეს ფონდი შემოწირულობებითაც 

იზრდებოდა. 

საზოგადოებას ქართული ისტორიული ცხოვრების ამსახველი უამრავი ძეგლი დაუგროვდა. 

საჭირო იყო ამ ფასდაუდებელი საგანძურის წესრიგში მოყვანა.  
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სწორედ ამ დროს წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში გამოჩნდა ექვთიმე 

თაყაიშვილი, რომელსაც  საზოგადოების გამოჩენილ მოღვაწეთა შორის თავისი ღირსეული 

ადგილი უჭირავს.  

ექვთიმეს საზოგადოების ბიბლიოთეკისთვის პირველი ხელნაწერი მისი საზოგადოებაში 

არჩევის მეორე წელს შეუძენია. უკვე 1895 წელს კი შეუძენიათ “არჩილიანის”, ასევე  ექვსი სახვე 

ხელნაწერი და ძველი ნაბეჭდი წიგნები.  

ხელნაწერების შეგროვების პარალელურად ექვთიმე თაყაიშვილი 1890 წლიდან იწყებს ბიბ-

ლიოთეკის ხელნაწერთა აღწერას, რომლის შედეგებსაც პერიოდულად გაზეთ “ივერიაში” აქვეყ-

ნებდა. 

რაც შეეხება ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო გამოკვლევებს, მისი ერთ-ერთი პირველი 

ნაშრომი, რომელიც მის მიერვე 1889 წელს აღმოჩენილ ე. წ. „პარხლის სახარებას“ შეეხებოდა. 

ერთი წლის შემდეგ, 1890 წელს, მან გამოსცა „სამი ისტორიული ხრონიკა“. 1891 წელს ექვთიმე 

თაყაიშვილის რედაქტორობით „წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ“ გამოაქვეყნა 

„ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა ანუ მეორე ნაწილი ქართლის მოქცევისა“. 1895 წელს 

ექვთიმე თაყაიშვილმა გამოაქვეყნა „სიბრძნე ბალავარისა“. 1899 წელს ბალავარიანის ეს ქართული 

ვერსია ი. ჯავახიშვილმა თარგმნა რუსულად. 

ამავე 1895 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა გამოაქვეყნა XVIII საუკუნის ხელნაწერი „კა-

თალიკოს-ბაქარიანი მღვდლის იესე ტლაშაძის მოთხრობა ლექსად“. 1896 წლის 29 ოქტომბერს 

ექვთიმე თაყაიშვილს საზოგადოების წინაშე დაუყენებია მარიამისეული „ქართლის ცხოვრების“ 

დაბეჭდვის აუცილებლობის საკითხი. 1897 წლის 11 მარტს საზოგადოებამ მიიღო 

გადაწყვეტილება მისი გამოქვეყნების შესახებ. სულ დაიბეჭდა 600 ეგზემპლარი და თითოეულის 

ფასი 2,5 მანეთი იყო.  

 მარიამისეულმა “ქართლის ცხოვრებამ” დღის სინათლე 1906 წელს იხილა. 

ექვთიმე თაყაიშვილის მეცნიერული მოღვაწეობის შედეგად გამოიცა და აღიწერა - 

“თამარიანის”, “ამირანდარეჯანიანის”, “როსტომიანის”, “შაჰნავაზიანის”, “ქილილა და დამანას”, 

“ბარამიანის” და ძველი ქართული მწერლობის სხვა ძეგლების ხელნაწერები. 

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელს უკავშირდება “წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზო-

გადოების” სახელით “ვეფხისტყაოსნის” მოძიება, შესწავლა და გამოქვეყნება.  

აღწერილობის” “...მეორე ტომის პირველი ნაკვეთის გამოქვეყნების შემდეგ (1906 წ.) ნიკო 

მარმა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიაში ვრცელი რეცენზია წარადგინა, რომელშიც 

თაყაიშვილის ეს ნაშრომი ქართველოლოგიაში დიდ მოვლენად გამოაცხადა. 

საიმპერატორო მეცნიერებათა აკადემიამ ე. თაყაიშვილის ნაშრომი საგანგებო აღნიშვნის 
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ღირსად ცნო და ოქროს მედლით დააჯილდოვა. 

 

 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, პროფ. ცირა ბარამიძე: 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

I- III  ნაწილი 
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2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

 

 

 

თბილისი
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება. თსუ ჰუმმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

დასავლეთ–ევროპული ფილოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი- პროფესორი მანანა 

რუსიეშვილი 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  
ს/ს  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი 

 

 

     ა) ინგლისური ფილოლოგიის  

        1.  მანანა რუსიეშვილი - სრული პროფესორი ( დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

2. მანანა გელაშვილი - სრული პროფესორი 

3.    თინათინ მარგალიტაძე - ასოცირებული პროფესორი 

4.    ირინა გველესიანი -ასოცირებული პროფესორი 

5.    რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი 

6.    გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი 

7.    ნათელა ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი 

8.    ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი 

9.    მაია ხაჩეიშვილი –ასისტენტ პროფესორი 

10.    ირინა დემეტრაძე – ასისტენტ პროფესორი 

11.    მარია ქურდაძე  – ასისტენტ პროფესორი 

 

ბ) გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი.   

12.    ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - სრული პროფესორი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

13.    დალი  კოკაია–ფანჯიკიძე - სრული პროფესორი 

14.    ალექსანდრე თვარაძე - ასოცირებული პროფესორი 

15.    მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

16.    ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი 

17.    ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი 

18.    ნანა გოგოლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
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19.    სოფიო მუჯირი - ასისტენტ-პროფესორი  

20.    კონსტანტინე ბრეგაძე - ასისტენტ-პროფესორი 

 

გ) რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი.   

21.    ქეთევან გაბუნია - სრული პროფესორი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 

22.     გუნცაძე ნანა –ასოცირებული  პროფესორი 

23.    ქავთარაძე ნინო - ასისტენტ პროფესორი 

24.    სოფიო ფეიქრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

25.     კობეშავიძე მარინე  – ასისტენტ პროფესორი 

26.     ჯავახიძე მაია - ასოცირებული პროფესორი 

27.     კენჭოშვილი სალომე – ასისტენტ პროფესორი  

28.     ხაბეიშვილი ბელა – ასისტენტ პროფესორი 

         თარგმნამცოდნეობა 

29. მერაბიშვილი ინესა  - სრული პროფესორი 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ტემპუსის პროგრამა  

მულტილინგვური 

სამაგისტრო 

პროგრამის 

შესაქმნელად 

 

AR/180/2-120/13 

ქართული ენის 

იდიომებისა და 

ანდაზების ფონდების 

მონაცემთა ბაზა ( 

ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული, რუსული, 

თურქული და 

არაბული 

ეკვივალენტებით) 

 

ქართულ-ინგლისური 

სიტყვასიტყვითი 

ტემპუსი 

 

 

 

 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

 

 

შალვა ტაბატაძე 

 

 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი 

 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი 

 

 

 

 

 

 

რუსუდან დოლიძე 
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3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

თარგმნითი 

ლექსიკონი 

 

 

ქართული 

შექსპირიანა 

 

 

არქეოლოგიის 

მრავალენოვანი 

(ქართული-ინგლისური-

ფრანგული-

გერმანულირუსული)ელ

ექტრონული ლექსიკონი 

 

„ინგლისურ-

ქართული 

ბიოლოგიური 

ონლაინ-ლექსიკონი“ 

 

ინგლისურ-ქართული 

ტექნიკური 

ტერმინოლოგია 

 

 

 

 

 

 

 

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 

და თსუ 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

 

 

 

 

 

რატი სხირტლაძე 

 

 

 

მანანა გელაშვილი 

 

 

 

სოფიო მუჯირი 

 

 

 

 

 

 

 

თინათინ 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

მარინა ფუთურიძე, 

ციური ახვლედიანი, 

გიორგი ყუფარაძე 
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6. მარგალიტაძე 

 

 

 

 

თინათინ 

მარგალიტაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ელექტრონული ლექსიკონი 

 

აღნიშნული ლექსიკონი ფინანსდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. 

ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ელექტრონული ლექსიკონი ერთ-ერთია დარგობრივი 

ელექტრონული ლექსიკონების ციკლიდან, რომლის შექმნა დაგეგმილია უნივერსიტეტის 

ლექსიკოგრაფიული ცენტრის მიერ და რომელიც დაეფუძნება აღნიშნულ ცენტრში შექმნილი 

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის ელექტრონულ კორპუსს.  

 

პროექტის ფარგლებში მზადდება ლექსიკონი, რომელიც ადეკვატურად ასახავს ბიოლოგიური 

მეცნიერების თანამედროვე დონეს, მის ტერმინოლოგიურ ბაზას. 

XX საუკუნის ბოლო და XXI საუკუნის დასაწყისი ბიოლოგიური მეცნიერების რევოლუციური 

განვითარებით აღინიშნა. სამეცნიერო და პრაქტიკული მიღწევები ამ სფეროში, განსაკუთრებით 

კი იმუნოლოგიის, გენეტიკის, გენური ინჟინერიის და ა. შ. დარგში იმდენად შთამბეჭდავია, რომ 

ბევრი რამ, რაც დღეს ლამის ყოველდღიურ პრაქტიკად იქცა (თუნდაც გენური ინჟინერია), არცთუ 

დიდი ხნის წინ მეცნიერთა მიერ საკმაოდ ძნელად მისაღწევ, თეორიულ პერსპექტივად თუ 

აღიქმებოდა. 

მეცნიერების ამა თუ იმ დარგის ესოდენ სწრაფი განვითარება გულისხმობს ახალი სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიის ბუნებრივ წარმოქმნას და ამ უახლესი ტერმინოლოგიით გაჯერებული 

სამეცნიერო ლიტერატურის შექმნას. სრულიად ნათელია, რაოდენ აუცილებელია ჩვენი 

გამოცდილი, ახალგაზრდა თუ მომავალი მეცნიერებისათვის ამ სამეცნიერო ლიტერატურის 

გაცნობა და ადეკვატური აღქმა. 

მეორე მხრივ, თანამედროვე მეცნიერების დარგში, ისევე როგორც მრავალ სხვა დარგში, 
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დღესდღეობით განსაკუთრებული ადგილი უკავია ინგლისურ ენას, რომელიც, პრაქტიკულად, 

მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ენად გადაიქცა და დაახლოებით იმავე 

ფუნქციის შესრულება დაიწყო, რომელსაც დასავლეთ ევროპაში შუა საუკუნეებიდან 

მოყოლებული თითქმის XIX საუკუნის ბოლომდე ლათინური ენა ასრულებდა. 

 

ამ გარემოებებმა განაპირობა ჩვენი გადაწყვეტილება ინგლისურ-ქართულ ბიოლოგიურ 

ტერმინოლოგიაზე მუშაობისა. 

 

ლექსიკონში შეგვაქვს საკუთრივ ბიოლოგიური და ბიოლოგიასთან მჭიდროდ დაკავშირებული 

ისეთი დარგების ტერმინები, როგორიცაა ბოტანიკა, ზოოლოგია, მიკრობიოლოგია, ციტოლოგია, 

გენეტიკა, იმუნოლოგია, ბიოქიმია, ანატომია, ფიზიოლოგია, ეკოლოგია და სხვა, სულ 20 000 

სიტყვა-ტერმინი. ლექსიკონში შეგვაქვს ცხოველებისა და მცენარეების სახეობათა აღმნიშვნელი 

ინგლისური ტერმინები, რომელთა ქართულ ეკვივალენტებს დართული აქვს შესაბამისი 

ლათინური სახელწოდებები. ლექსიკონში მაქსიმალურადაა ასახული ცხოველებისა და 

მცენარეების უკანასკნელ ხანებში აღმოჩენილი თუ განსაზღვრული / ცალკე გამოყოფილი 

სახეობები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთი დარგების ტერმინოლოგიას, როგორიცაა 

გენეტიკა, იმუნოლოგია და ეკოლოგია, რომლებიც დღეისათვის ესოდენ აქტუალურია ჩვენი 

მეცნიერებისა და საერთოდ ჩვენი ქვეყნისთვის. 

 

ლექსიკონი ელექტრონული სახით მზადდება, ელექტრონული ლექსიკონების შექმნას კი 

უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ცალკეული დარგისათვის, ამ კონკრეტულ 

შემთხვევაში ბიოლოგიური დარგისათვის, ასევე ზოგადად ქართული ლექსიკოგრაფიული ბაზის 

ჩამოყალიბებისათვის, რაშიც საქართველოს სერიოზული ჩამორჩენა აქვს. დღეს მოსახლეობის 

უმრავლესობა პრაქტიკულად კომპიუტერით მუშაობს, დოკუმენტები პირდაპირ ელექტრონული 

სახით იქმნება, ამდენად მნიშვნელოვანია ქართველ მოსახლეობას, ახალგაზრდებს საინფორმაციო 

წყაროები: ლექსიკონები, ენციკლოპედიები ელექტრონული სახით მიეწოდოს. თუ ამ მხრივ 

რუსეთის და ევროპის ქვეყნების მდგომარეობას გადავხედავთ, დავრწმუნდებით რამდენი რამაა 

საქართველოში ამ კუთხით გასაკეთებელი. 

 

ლექსიკონზე მუშაობა 2014 წლის მარტში დასრულდება. დღეისათვის უკვე შედგენილია  

16 000 სიტყვა-ტერმინი, რომელიც ატვირთულია ინტერნეტში განთავსებულ ლექსიკონის 

ონლაინ-ვერსიაში მისამართზე: www.bio.dict.ge 

http://www.bio.dict.ge/
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2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო დარასელია შორისდებული 

საკომუნიკაციო 

კომპეტენციის 

თვალსაზრისით 

თბილისი: თსუ 

გამომცემლობა 

 

209 

ანოტაციები 

შორისდებული საკომუნიკაციო კომპეტენციის თვალსაზრისით 

 მონოგრაფია საკომუნიკაციო კომპეტენციის მოდელის გამოყენებით წარმოადგენს ინგლისურ, 

ქართულ და რუსულ შორისდებულთა მრავალგანზომილებიან თეორიულ-ტიპოლოგიურ 

კვლევას. ნაშრომის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს  ქმნის თანამედროვე 

ლინგვისტური აზროვნების ორი წამყვანი პარადიგმა-კოგნიტიური და კომუნიკაციური და 

მათთან დაკავშირებული ლინგვისტური, კოგნიტიური, სოციოლოგიური და ფსიქოლოგიური 

თეორიები. კვლევისას, ერთი მხრივ, გამოვლენილია შორისდებულის ზოგადი, უნივერსალური 

მახასიათებლები, ხოლო, მეორე მხრივ, დადგენილია ინგლისურ, ქართულ და რუსულ 

შორისდებულთა ეთნოცენტრული ლინგვისტური ბუნება. 

 წიგნი განკუთვნილია ლინგვისტთა და ლინგვისტიკის საკითხებით (განსაკუთრებით, 

დისკურსის ანალიზისა და კოგნიტიური ლინგვისტიკის პრობლემებით) დაინტერესებულ 

მკითხველთა ფართო წრისათვის, ასევე ფილოლოგიის მიმართულების მაგისტრატურისა და 

დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის. კვლევის შედეგების ენის სწავლების 
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პროცესში გათვალისწინება დაეხმარება ენის შემსწავლელებს შორისდებულის მართებულად 

გამოყენების დაუფლებაში. 

 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მანანა რუსიეშვილი, 

რუსუდან დოლიძე 

Readings in English 

Philology 

თსუ გამომცემლობა  

ანოტაციები 

1. Readings in English Philology  - მანანა რუსიეშვილი, რუსუდან დოლიძე. 

 

სახელმძღვანელო შეიქმნა თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კურსისათვის „შესავალი ინგლისურ 

ფილოლოგიაში“. იგი ამ  კურსისთვის თანამედროვე სახელმძღვანელოს შექმნის პირველი ცდაა.  

მის დასაწერად გვიბიძგა ორმა გარემოებამ: ამგვარი ნაშრომების სიმცირემ და დიდმა სურვილმა, 

ქართველ სტუდენტებსაც ჰქონოდათ ისეთი მასალა, რომელიც მათ  ინგლისურ ენაზე გააცნობდა 

საენათმეცნიერო ტექსტების ენას, შეუქმნიდა ზოგად წარმოდგენას ენათმეცნიერების 

მნიშვნელოვანი თეორიებისა და მათი თანამედროვე პრობლემატიკის შესახებ. 

სახელმძღვანელოში შესული მასალა განკუთნილია კურსის  სამუშაო ჯგუფში დასამუშავებლად. 

იგი მოიცავს  მოკლე ტექსტებს, რომელთაც ახლავს ინგლისური ენის სწავლების თანამედროვე 

მეთოდიკის გათვალისწინებით შედგენილი სავარჯიშოები  და თვითშეფასების ტესტები.  

 

ინესა 

მერაბიშ

ვილი 

ლორდ ბაირონი, ლექსები, ინგლისურიდან 

თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები 

დაურთო ინესა მერაბიშვილმა 

თბილისი, საქართველოს ბაირონის 

საზოგადოება, 264 გვერდი. 

ლორდ ბაირონი მიჩნეულია იმ ერთადერთ ინგლისელ პოეტად, რომელმაც 

უმნიშვნელოვანესი გავლენა იქონია ევროპის კულტურისა და პოლიტიკის განვითარებაზე. 
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ბაირონი ის ერთადერთი პოეტია, რომელსაც ბერტრან რასელმა “დასავლეთის ფილოსოფიის 

ისტორიაში” მთელი თავი მიუძღვნა და რომელზედაც ჯუზეპე მაძინიმ თქვა: “ჩვენ არ 

გვინახავს უფრო ელვარე გამოცხადება “მარადიული სულის ბორკილაყრილი გონისაო”, ხოლო 

გოეთემ დასძინა: “ინგლისელებს შეუძლიათ ილაპარაკონ ბაირონის შესახებ რაც სურთ, მაგრამ 

უფრო დიდი პოეტი მათ არ ჰყავთ”. 

წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს ბაირონის პოეზიის ორენოვან კრებულს, რომელსაც 

კომენტარების გვერდით თან ახლავს გამოკვლევა ბაირონი და საქართველო. თემა ბაირონი და 

საქართველო წარმოდგენილია ორი Yთვალსაზრისით: პირველი, რა გავლენა იქონია ბაირონმა 

საქართველოზე. მეორე, რა დამოკიდებულება ჰქონდა ბაირონს თავად საქართველოსადმი. ეს 

უკანასკნელი ასპექტი გულისხმობს ავტორის მიერ მოპოვებულ აქამდე უცნობ ცოდნას იმის 

შესახებ, რომ ბაირონი მონათა ბაზარზე შეხვდა ქართველ ქალს და ეს შეხვედრა აისახა მის 

მისტიურ პოეტურ პერსონაჟში თირზა.     

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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დასახელება ნომერი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 მანანა 

რუსიეშვილი, 

რუსუდან 

დოლიძე 

 

მანანა 

რუსიეშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ექფრაზა და მისი 

აღქმის 

თავისებურებები 

 

 

ქალის სახე 

ინგლისურ და 

ქართულ 

ანდაზებში 

 

 

 

 

 

XXXVI 

 

 

 

 

 

 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი 

 

 

 

მეოთხე 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო–

პრაქტიკული 

კონფერენციის 

მასალები 

გორი, 2013 

 

  

 

 

 

 

 

გვ. 271–275 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანოტაციები 

1. ექფრაზა და მისი აღქმის თავისებურებები - მანანა რუსიეშვილი, რუსუდან დოლიძე 

ექფრაზა, როგორც ლიტერატურული აღწერის ერთ-ერთი ხერხი, ჯერ კიდევ ძველ 

საბერძნეთში ჩაისახა და თავდაპირველად გამოიყენებოდა ვიზუალური საგნის ან მოვლენის 

ვერბალიზაციის პროცესის აღსანიშნად (Pop, 2010). ხშირად ექფრაზული ჩანართი 

გულისხმობდა რაიმე ცნობილი საგნისა თუ მხატვრული ნაწარმოების ვერბალურ აღწერას. 

ცნობილია, რომ ისეთი ცნობილი მწერლები და პოეტები მიმართავდნენ მას, როგორიცაა 

ჰომეროსი, შექსპირი, კიტსი და სხვები (ბრუჰნი, 2000  

XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან ამ მოვლენისადმი ინტერესი განახლდა, რაც დაუკავშირდა 

ექფრაზის ფენომენის კვლევას ინტერდისციპლინარულ ასპექტში.  ეს, ბუნებრივია, ნიშნავდა 

იმას, რომ ახალი, უფრო ფართო  მიდგომით, ექფრაზული აღწერები ეფუძნებოდა არა 

მხოლოდ რაიმე მხატვრული მოვლენის ვერბალიზაციას ლიტერატურულ ნაწარმოებში, 

არამედ  იგი აქტიურად დაუკავშირეს  მეორადი სემიოტიკის სისტემებსაც, კერძოდ კინოს, 



 

575 
 

თეატრის სამყაროს და ამ სისტემებში რაიმე ხელოვნების ნიმუშის რევიზუალიზაციას. 

(კლუვერი და სხვანი). 

ბუნებრივია, ექფრაზის მოხმარების არეალის გაზრდამ გამოიწვია მისი როგორც ფენომენის 

განმარტების მოდიფიკაციის საჭიროებაც. კერძოდ, ამ პრობლემით დაკავებული მკვლევრები 

დაინტერესდნენ ექფრაზის ტიპოლოგიით და მისი კოდირების თავისებურებებით, თუმცა 

ექფრაზული ჩანართების აღქმის თავისებურებებზე ჯერ მხოლოდ რამდენიმე გამოკვლევა 

არსებობს.   

სტატიის მიზნებია (1) იმსჯელოს ვერბალური (ლიტერატურული) და კინემატოგრაფიული  

ექფრაზის  არსისა და აღქმის თავისებურებებზე,  მათ შორის განსხვავებებზე და (2) 

შემოგვთავაზოს ექფრაზის განმატების დაზუსტებული ვარიანტი. ამ მიზნების მისაღწევად 

გაანალიზებული და შეჯერებულია ლიტერატურული და კინემატოგრაფიული ექფრაზის 

კვლევის ფუნდამენტური მომენტები.  ხოლო მისი აღქმის თავისებურებები მოქცეულია 

ბერლოს კომუნიკაციის მოდელის მოდიფიცირებულ ჩარჩოში.  (ბერლო,1960 The process of 

communication. NY, Holt, Rinehart and Winston).  

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

მანანა 

გელაშვილი 

 

 

 

 

 

მანანა 

გელაშვილი 

 

When Carnival and Epic 

Theatre Meet in 

Shakespeare (The World 

of Shakespeare. Collected 

Papers of the 

International 

Conference.) 

 

დროისა და სივრცის 

მოდელირება 

ფოლკნერის რომანში 

,,ნეშტის 

შემბილწველი’’ (VI 

საერთაშორისო 

 Tbilisi, 

‘Universal’’, 

 

 

 

 

 

აკაკი 

წერეთელის 

ქუთაისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

pp. 74-82 

 

 

 

 

 

 

გვ. 27-32 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა 

გელაშვილი 

 

კონფერენცია 

ამერიკისმცოდნეობაში. 

კoნფერენციის 

მასალები) 

 

,,მშვენიერი თვალები 

პირბადის მიღმა’’ 

სიმბოლოს 

გაგებისათვის 

სიმბოლისტურ 

პოეზიაში. 

 

გამომცემლობა, 

ქუთაისი, 2013,  

 

 

 

 

თბილისი, შოთა 

რუსთაველის 

სახელობის 

ქართული ლიტ.-

ის ინსტიტუტი, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 84-90 

ანოტაციები 

When Carnival and Epic Theatre Meet in Shakespeare - მანანა გელაშვილი 

 

The present  paper gives an analysis of Georgian theatre director Robert Sturua’s acclaimed 

production of Richard III (Tbilisi 1989, Edinburgh 1979 and London 1980). This performance not 

only had an important role in the resistance to the repressive Soviet ideology that could not ban 

and control the subversive potential of Shakespeare’s text, but also was a brilliant attempt to 

renovate Georgian theatrical tradition. 

Metaphoric, minimalist scene design, costumes belonging to different epochs, even props and make 

up (masks and a complex, heavy make up resembling masks), choreographic buffoonery  and music 

(ragtime, classical: Bach, Kancheli, rock ‘n’roll)  together create a striking performance where 

carnival (which has deep roots in Georgian medieval theatre) is combined with Brecht’s Epic 

Theatre.  

 

 

4. დროისა და სივრცის მოდელირება ფოლკნერის რომანში ,,ნეშტის შემბილწველი’’  - მანანა 
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გელაშვილი 

 

სტატიაში გაანალიზებულია იმ მხატვრულ ხერხთა ერთობლიობა, რომელიც 

ფოლკნერის რომანის ,,ნესტის შემბილწველი’’ მხატვრულ ქსოვილს წარმოქმნის, ნაჩვენებია, 

რომ ფოლკნერის ეს გვიანი ნაწარმოები მიუხედავად უკიდეურესად ჩახლართული 

დეტექტური სიუჟეტისა, თავისი პოეტიკით რადიკალურად განსხვავდება დეტექტივის 

ჟანრისაგან და ფოლკნერის ბოლო მოდერნისტული ნაწარმოებია, მოდერნისტული რომანის 

პოეტიკის ისეთი დამახასიათებლი ნიშნებით, როგორიც ცნობიერების ნაკადის ტექნიკის 

გამოყენება და დროისა და სივრცის მითოლოგიზირებაა.   

სტატიაში დროისა და სივრცის მოდელირება შესწავლილია ორ პლანში: ნაწარმოების 

შენაარსისა (ავტორისა და პერსონაჟების გამონათქვამები) და ნარატივის დონეზე 

(ნაწარმოების კომპოზიცია, მხატვრული და რეალური დროისა და სივრცის 

ურთიერთდამოკიდებულება, სივრცისა და დროის მარკირება და სხვ.)  განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა მოდერნისტული რომანის მიერ შემოტანილი ხერხის  nunc stans -ის 

ანალიზს, რომელიც სუბიექტური დროის რელატიურობის  ნოვატორული გამოხატულებაა 

და პერსონაჟის მძაფრი სულიერი განცდების  გადმოცემის საინტერესო მხატვრულ მეთოდს 

წარმოადგენს.  

 

 

 

5. ,,მშვენიერი თვალები პირბადის მიღმა’’(სიმბოლოს გაგებისათვის სიმბოლისტურ 

პოეზიაში) - მანანა გელაშვილი 

სტატიის მიზანია ფრანგი სიმბოლისტების (ვერლენი, ბოდლერი, მალარმე, რემბო) პოეზიის 

ანალიზზე დაყრდნობით სიმბოლოს ფუნქციისა და სპეციფიკის შესწავლა.  სიმბოლისტების 

აზრით, სიმბოლო ერთმანეთთან აკავშირებს უხილავ, მიღმურ, ირაციონალურ სამყაროს და 

რეალურს, ხილულს, რაციონალურს. სწორედ ამ ირაციონალური სამყაროს გამოსახვის 

ერთადერთი საშუალებაა პოეტის მიერ სიმბოლოებით აზროვნება. ამიტომ, სიმბოლო, იმის 

მიუხედავად, იგი ცალკეული პოეტური ხატის სახით იქნება წარმოდგენილი, თუ მთელი 

ლექსი იქნება ერთი გავრცობილი სიმბოლო, კონკრეტულში ზოგადის, აბსტრაქტულისა და 

მიღმურის გამოსახვას ისახავს მიზნად. 

სიმბოლო სხვადასხვა აღქმით სიბრტყეში არსებულ მოვლენებს აერთიანებს, მასში ენის 

პრაგმატული ფუნქცია შესუსტებულია და ხატი ლოგიკურის ნაცვლად ემოციური 

ინფორმაციის მატარებელია.  მალარმე ესეში ,,მუსიკა და ლიტერატურა’’ (1896) 
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მიუთითებდა, რომ ვერლენმა დაუდო სათავე ტრადიციისაგან გადახვევას უკიდეურესად 

ინდივიდუალური გამოხატვის ფორმით. 

იდეალური, ,,წმინდა პოეზიის’’ შექმნის სირთულეებს სიმბოლისტები ცხადად 

აცნობიერებდნენ. ისინი ადამიანის სულისა და ფსიქიკის იქამდე მიუწვდომელი 

სიღრემეების გამოხატვას ცდილობდნენ, რაც, ბუნებრივია, ახალი გამომსახველობითი 

ფორმების ძიებას მოითხოვდა. ამ გზაზე კი წარმატებას, იმისი შეგრძნება სჭარბობს, რომ 

დასახული მიზნის მიღწევა შეუძლებელია, რომ ტრადიცია, ცივილიზაცია, ლოგიკა ის 

ხუნდებია, რომელსაც ადამიანი ვერასდროს მოისორებს. ამიტომ გვხვდება ასე ხშირად 

სიმბოლისტთა პოეზიაში გაქცევის, მოგზაურობის, გზის და ამ გზაზე გამოვლილი 

შეჭირვების თემატიკა. 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ნინო 

დარასელია 

 

 

 

 

ნინო 

დარასელია 

Metaphors of 

Initiation in 

Some Old 

English Poems 

 

 

მეტაფორის 

ქმნადობა 

ჩ.დიკენსის 

რომანში ,ორი 

ქალაქის ამბავი” 

Civilization 

Researches # 11 

 

 

 

 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი # 36 

Tbilisi University 

Press, 

TSU Institute of 

Cultural Studies, 

UNESCO Chair in 

Intercultural Dialogue. 

 

თბილისი:,ქართული 

ენა’ 

 

(იბეჭდება, 

გამოვა 2014) 

 

 

 

(იბეჭდება, 

გამოვა 2014). 

ანოტაციები 

ინიციაციის მეტაფორები ზოგიერთ ძველ ინგლისურ პოემაში 

  ნაშრომში ექსეტერის წიგნის ანგლოსაქსური პოემები (,მოხეტიალე’, ,მეზღვაური’, ,ცოლის 

გოდება’, ,ქმრის უსტარი’, ,ვეფხი’) განხილულია ფრეიმული სემანტიკის, კონცეპტუალური 

მეტაფორის თეორიის, სტილისტიკისა და დისკურსის ანალიზის თვალსაზრისით. 
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ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ ინიციაციის არქეტიპისთვის მახასიათებელი ფრეიმი – 

დაკარგვა, ძებნა, პოვნა – ქმნის პირველი ოთხი პოემის სიუჟეტის კოგნიტიურ საფუძველს; 

ინიციაციის არქეტიპთან ასოცირებული კონცეპტუალური მეტაფორები ვლინდება 

აღნიშნული პოემების მდიდარ ტროპოლოგიაში.   

 

ნინო დარასელია 

მეტაფორის ქმნადობა ჩ.დიკენსის რომანში „ორი ქალაქის ამბავი“ 

 

ნაშრომში განხილულია წყლის ხატების მეტაფორად გადაქცევის პროცესი ჩ.დიკენსის 

რომანში ,ორი ქალაქის ამბავი’. ნაშრომის თეორიულ საფუძველს ქმნის კონცეპტუალური 

მეტაფორის თეორია (ჯ.ლეიკოფი 1993; ჯ.ლეიკოფი და მ.ჯონსონი 1980; ზ.კოვეჩესი 2008;) და 

კოგნიტიური სტილისტიკა (პ.სტოკუელი 2008).  

დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ჩარლზ დიკენსის სამწერლობო სტილისათვის ნიშანდობლივია 

წყლის ხატების უხვი გამოყენება. Gგამონაკლისს არც ,ორი ქალაქის ამბავი’ წარმოადგენს. 

აღნიშნულ ნაწარმოებში წყლის ხატები შემდეგ ფუნქციებს ასრულებენ: 

1. წარმოადგენენ პეიზაჟის მნიშვნელოვან ერთეულს, ქმნიან ფონს რომანში წარმოდგენილი 

ფიგურებისათვის.  

2. წყლის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულების მეშვეობით ხდება ობიექტთა დახასიათება.   

3. რომანის მსვლელობისას ცალკეული წყლის ხატი მეტაფორულ დატვირთვას იძენს ფიგურა 

და ფონი ერწყმის ერთმანეთს წარმოქმნის რა ახალ ფიგურას. 

4. რომანში ჩ.დიკენსი ახდენს წყლის ცნებების შემცველი კონცეპტუალური მეტაფორების 

(მაგ. დრო მდინარეა; ცხოვრება მდინარეა; მეამბოხე ხალხთა მასა ზღვაა/ოკეანეა და სხვ.) 

აქტუალიზაციას. Eეს უკანასკნელნი ქმნიან რომანის სიუჟეტური ხაზის კოგნიტიურ 

საფუძველს.   

წყლის ხატების კონცეპტუალურ მეტაფორებად ჩამოყალიბების პროცესი ნარატივს რომანში 

უფრო დინამიკურს ხდის. 

   

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 
ჟურნალის/ გამოცემის 

ადგილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 
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დასახელება კრებულის ნომერი გამომცემლობა 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

თინათინ 

მარგალიტაძ

ე 

 

 

 

 

 

თინათინ 

მარგალიტაძ

ე 

 

 

თინათინ 

მარგალიტაძ

ე 

 

 

 

თინათინ 

მარგალიტაძ

ე 

 

 

 

თინათინ 

მარგალიტაძ

„თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ლექსიკოგრაფიული 

ცენტრი: ისტორია, 

პროექტები, 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები“ 

 

„ინგლისურ-ქართული 

ლექსიკოგრაფია“ 

 

„პოლისემიური 

სიტყვების 

ერთგანზომილებიანი 

მოდელი“ 

 

„არის თუ არა 

ლექსიკოგრაფია 

მეცნიერება?“ 

 

 

„დიდი ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი 

- ორენოვანი 

ევროპულ-ქართული 

ლექსიკონების 

საფუძველი“. 

„ქართული ენა - 21-ე 

საუკუნის გამოწვევები“ 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ჟურნალი 

„ქართველოლოგი“ 

 

 

სამეცნირო ჟურნალი 

„კადმოსი“. 

 

 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება“ მასალები 

 

ელექტრონული 

სამეცნიერო ჟურნალი 

„სპეკალი“ 

საქართველოს 

პარლამენტი, 

2013  

 

 

 

 

თბილისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი.  

2013.  

 

 

თბილისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი. 

2013       

 

 

 

ქუთაისის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, 

ქუთაისი. 

 

გვ. 85 – 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 69 – 73 
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ე 

 

 

 

 

ანოტაციები 

ინგლისურ-ქართული ლექსიკოგრაფია 

 

სტატიაში განხილულია ინგლისურ-ქართული ლექსიკოგრაფიის განვითარების ძირითადი 

ეტაპები მე-19 საუკუნიდან დღემდე. ვრცლადაა მიმოხილული უნივერსიტეტის 

ლექსიკოგრაფიული ცენტრის მიერ გამოცემული დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის 

ტომეული და მისი ონლაინ-ვერსია, აგრეთვე 2006 წელს ლონდონში, გამომცემლობა „გარნეტის“ 

მიერ გამოცემული დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი დონალდ რეიფილდის საერთო 

რედაქტორობით. 

პოლისემიური სიტყვის ერთგანზომილებიანი მოდელი 

სტატიაში განხილულია პოლისემიური ზმნებისა და ზედსართავი სახელების ერთ-ერთი 

უნივერსალური მოდელი – ერთგანზომილებიანი მოდელი. მოდელის აღწერასთან ერთად, 

გაანალიზებულია პოლისემიასთან დაკავშირებული ისეთი კერძო საკითხები, როგორიცაა: 

პოლისემიური სიტყვის ცალკეული მნიშვნელობების რაობა და სტატუსი, კონტექსტის როლი 

პოლისემიური სიტყვის მნიშვნელობების რეალიზაციისას. სტატიაში ასევე განხილულია ზმნებისა 

და ზედსართავი სახელების ლექსიკური მნიშვნელობის თავისებურებები. 

 

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი - ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების 

საფუძველი 

სტატიაში განხილულია „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ბაზაზე ორენოვანი, 

ევროპულ-ქართული ლექსიკონების შექმნის პრაქტიკული მეთოდები და ზოგადი პერსპექტივები. 

ამგვარი ლექსიკონების შექმნის მეთოდიკა ნაჩვენებია კონკრეტული სიტყვა-სტატიების 

მაგალითზე იტალიურ-ქართული, ფრანგულ-ქართული, გერმანულ-ქართული და შვედურ-

ქართული ლექსიკონებიდან. 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირინა 

დემეტრაძე 

„საყვედური 

როგორც „სახის“ 

შემლახველი 

სამეტყველო 

აქტი“ 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი 

თბილისი  

ანოტაციები 

ირინე დემეტრაძე 

საყვედური, როგორც „სახის შემლახველი“ სამეტყველო აქტი 

 

ადამიანები ხშირად უკმაყოფილონი არიან სხვების ნათქვამით თუ ნამოქმედარით. ამდენად, 

საყვედურები საკმაოდ ხშირი მოვლენაა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როგორც ინგლისურ, 

ასევე ქართულ ენაში საყვედურის გამოხატვა ხდება მტკიცებითი, კითხვითი, ძახილითი და 

ბრძანებითი ფორმით. საყვედურის გამომხატველი გამონათქვემი შეიძლება შედგებოდეს 

მხოლოდ ერთი სიტყვისგან, ფრაზისგან ან მთელი ტექსტისგანაც კი. სამეტყველო აქტების 

თეორიის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საყვედურის გამომხატველი გამონათქვამები არის როგორ 

პირდაპირი, ასევე ირიბი სამეტყველო აქტები და ჯონ ოსტინის კლასიფიკაციაში 

წარმოადგენს პერფორმატივებს, ბიჰებიტივებს და ვერდიქტივებს. ექსტრალინგვისტური 

კონტექსტიდან გამომდინარე, ერთი და იგივე გამონათქვამი შეიძლება იყოს საყვედური, ანუ 

„სახის“ შემლახველი სამეტყველო აქტი, ან თავაზიანობის ფორმულა, ანუ „სახის“ 

შენარჩუნებისკენ მიმართული სამეტყველო აქტი. ამდენად, საყვედურის გამომხატველი 

გამონათქვამები შეიძლება იყოს როგორც ინფორმატული, ასევე ფატიკური.    

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მაია გურგენიძე About Some 

Comments In 

Media Language 

Homo Loquens, 

Georgian 

Multilingual 

Tbilisi,  pages 97-99 
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Innovations Association, 

Volume 5 

ანოტაციები 

About Some Comments in Media Language Innovations 

Media has its main goal to amaze public, to appeal for the interests of people, to their most inner 

thoughts and ideas and for this purpose figurative language is used. In the modern context it is 

possible to differ between online media and printed media. We decided to look for common features 

in these two different types of media and come to the common conclusion that it is more effective to 

post media online and to gain online audience than to print and sell newspapers, magazines. 

Therefore, it is relevant to discuss modern innovative linguistic means in the language of media. It is 

evident that in printed media individuality of authors can be seen in headlines and puns used 

everywhere but Computer texts are more characterized by metaphors, figurative means of language, 

comparisons and reflections of personal attitudes of author.  

 

 

 

 

ინესა 

მერაბიშვილი 

შექსპირის 83-ე 

სონეტი და მისი 

ქართული 

თარგმანები ავტორის 

ვინაობის 

კვალდაკვალ 

შექსპირის 

სამყარო, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

კრებული    

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 

თბ., გვ., 168–182.     

ინესა 

მერაბიშვილი 

Stylistic Allusion as Way 

of Life – Reincarnating 

Napoleon 

Proceedings of the 

39th International 

Byron Conference 

 

London,  

www.internationalbyronsociety.org    

Stylistic Allusion as Way of Life – Reincarnating Napoleon  

(Proceedings of the 39th International Byron Conference  

London, 2013, at www.internationalbyronsociety.org) 

http://www.internationalbyronsociety.org/
http://www.internationalbyronsociety.org/
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In the case of Lord Byron the function of allusions as stylistic means appears to be absolutely unique. 

Lord Byron not only alludes to mythological, biblical, literary or historical characters, but is mystically 

guided by them in real life. To be more precise, Byron is in constant touch with them challenging them 

and competing with them, thus reincarnating their lives and images.   
Byron very much hoped that Napoleon would reincarnate Prometheus but, alas, in vain. 
Byron equates Napoleon to Prometheus and at the same time is aspiring to the contemporary hero. 

Byron considered Napoleon to be a liberator, but when a Gazette Extraordinary announced the abdication 

of Fontainebleau on the 9th April, 1814, Byron composed “Ode to Napoleon Buonaparte” – the strictest 

condemnation of Napoleon ever made in poetry.  
In Byron’s opinion Napoleon should have died rather than abdicated. 
Disappointed in Napoleon, at least subconsciously, Byron aims to reincarnate the mythological 

liberator. And it took him exactly ten years since composing the “Ode” to fulfill the mission of the 

liberator of Greece and die as proudly as Prometheus did. 

 

 
 

Shakespeare’s Sonnet 83 and its Georgian Translations Against 

The Background of the Author’s Identity  

 

(The World of Shakespeare, Collected papers of the International Conference 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, October 10-12, 2012, 

Centre for Shakespeare Studies, 

Faculty of Humanities at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Tbilisi, 2013) 

 

The present article is based on comparatively recent knowledge of Shakespeare’s identity 

offered by the following books: Peter Dawkins, “The Shakespeare Enigma”, Polair Publishing, London, 

UK, 2004; Virginia M. Fellows, “The Shakespeare Code”, Summit University Press, USA, 2006.  

The two authors guide us down a fascinating trail, following clues that the writers may have 

wanted us to uncover, centuries later. One example is the curious phrase, “both your poets”, in Sonnet 

83. The monuments and eulogies to Shakespeare are profoundly enigmatic, too. The more seriously the 

clues are understood, the better the plays sit in their historical, political, religious and philosophical 
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context. The authors then come to startling and original conclusions as to the true identity of the author 

of Shakespeare’s works – Francis Bacon.  

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 
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გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი 

ყუფარაძე 

 

 

 

 

 

 

ციური 

ახვლედიანი, 

“Phonetic and 

Phonological 

Differences of 

Varieties of 

English” 

 

 

 

 

Description 

comparative de 

A collection of papers 

submitted by S. 

Caucasian 

researchers  Erasmus 

Mundus ECW for 

Georgia, Armenia and 

Azerbaijan 

 

Le linguiste, revue 

internationale,  

numéro 6/Été 2,  

SGA Nr – 2009 – 16 

Greece, Thessalonica 

 

 

 

 

 

 

Teheran, Iran 

pp. 46 – 50 

 

 

 

 

 

 

 

pp. 15-24 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

5. 

 

გიორგი 

ყუფარაძე, 

სოფიო მუჯირი 

 

 

 

გიორგი 

ყუფარაძე, 

მარინა 

კვანტალიანი 

 

 

 

 

ციური 

ახვლედიანი, 

გიორგი 

ყუფარაძე 

 

 

ციური 

ახვლედიანი, 

გიორგი 

ყუფარაძე 

 

 

ციური 

ახვლედიანი, 

გიორგი 

l’intonation des 

langues non-

parentées:le 

français, l’anglais, 

l’allemand, le 

géorgien 

 

Linguistic 

Peculiarities of E-

mail 

/ On the Material 

of English, French 

and Georgian 

Languages / 

 

 

ნასესხობათა 

ფონეტიკური 

ადაპტაცია 

 

 

 

ევფემიზმები 

სოციალურ 

სფეროში 

 

 

პარონიმული 

ანდაზები 

ფრანგულ და 

ინგლისურ 

ენებში 

 

 

 

 

 

International Journal 

of Arts and Sciences, 

V 3, N 4 

 

 

 

 

 

Scripta Manent #1 

 

 

 

 

 

„საენათმეცნიერო 

ძიებანი“ (XXXV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp.417-427 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 10-14 

 

 

 

 

გვ. 54-61 
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6 

 

 

 

 

 

 

7 

ყუფარაძე 

 

 

ციური 

ახვლედიანი, 

გიორგი 

ყუფარაძე 

 

 

ევფემიზმები 

ფრანგულ და 

ინგლისურ 

პრესაში 

„Homo Loquens” # 5 

 

 

 

 

„ენა და კულტურა“ 

# 10 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

გვ. 22-25 

„უნივერსალი“ 

თბილისი 

 

 

 

გვ. 13-19 

 „მერიდიანი“ 

თბილისი, 

საქართველო 

 

ანოტაციები 

Phonetic and Phonological Differences of Varieties of English 
George Kuparadze (Greece, Thessalonica) 

 

 
The presented article deals with the frequently argued questions in the circles of Phoneticians such as: 

1.Why the native forms of English which have developed outside Britain are like they are; 2.If you take 

English from Britain and introduce it elsewhere, why does it end up being recognizably different from 

English in the original homeland and the like. One obvious factor has to do with linguistic change. All 

languages and dialects change though time: some changes have taken place since settlement in the 

English of particular overseas territories; and, equally, some changes have taken place in Britain which 

have not take place in all or any of the new territories. Another factor is language contact-in the new 

territories, speakers of English came into contact with indigenous language from which they acquired 
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words, as will as with other European languages. Finally, dialect contact was very important. In the new 

colonies, speakers of different regional varieties of English from different parts of England, Scotland, 

Wales and Ireland came into contact with one another and, in a generation or two, this gave rise to new 

varieties which were essentially mixtures of features from different homeland dialect. 

 

Description comparative de l’intonation des langues non-parentées 

(le français, l’anglais, l’allemand, le russe, le géorgien) 

Tsiuri Akhvlediani, Giorgi Kuparadze, Sophie Mujiri (The United Kingdom ; Iran) 

 

   La comparaison des niveaux suprasegmentaires des langues non-parentées nous permet à constater 

des ressemblances et des dissemblances existantes entre ces langues. D’une part, cela sert au 

développement des recherches typologiques des langues qui ne doit que limiter de l’étude des langues 

parentées génétiquement; d’autre part, la description des transferts interlinguaux révélés d’après des 

recherches contrastives, crée des conditions préliminaires pour prévoir et diagnostiquer des fautes de 

prononciation, pour élaborer des recommandations méthodiques – didactiques correspondantes, pour 

introduire effectivement la progression de l’enseignement, des méthodes adéquates, et pour diminuer 

maximalement des fautes de prononciation. 

   Comme nous avons remarqué, dans les langues citées (le français, l’anglais, l’allemand, le russe, le 

géorgien), les configurations des contours mélodiques se coïncident principalement, bien que dans les 

certains cas, issu du système mélodique de la langue, quelques particularités sont révélées. A propos du 

problème des convergences – divergences, les débats violents sont en train à présent aussi entre les 

phonéticiens professionnels et cela affirme que les corrélations entre la langue et la société est un 

phénomène indivisible. 

Linguistic Peculiarities of E-mail 

(On the material of French, English and Georgian Languages) 

 

Marine Kvantaliani, PhD student, Tbilisi State University, Georgia 

George Kuparadze, Associate professor, Tbilisi State University, Georgia 

 

Electronic mail is a method of exchanging digital messages from an author to one or more recipients. 

The presented paper deals this newly appeared means of online digital interaction from its linguistic 

view point, more precisely, the major attention is drawn to its linguistic peculiarities in terms of 
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structure and lexis, as well as punctuation and content. 

 

The corpora for research implies three languages (English, French and Georgian) with different lexical 

inventory and structural frame, including the use of contractions, abbreviations, ellipsis, characteristics 

relating to grammatical complexity. The scrupulous analysis has shown something that was clear from the 

start, namely: use of lowercase in place of uppercase (Georgian variety); omission of essential 

punctuation (e.g., absence of a sentence delimiter such as a full-stop); use of exclamation marks in all; use 

of simple sentences instead of compound and complex ones; use of capitalization for emphasis in English 

and French; absence of the some similar linguistic features in the Georgian variety.  

 

ნასესხობათა ფონეტიკური ადაპტაცია 

(ფრანგული და ინგლისური ენების მასალაზე) 

ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე 

 

   ნასესხობები, მსესხებელი ენის ფონეტიკური სისტემის გავლენით, თანდათანობით 

იცვლებიან, რაც აისახება ლექსიკონებში ტრანსკრიფციის სახით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

ფონეტიკურ ასიმილაციას თან ახლავს წარმოთქმის ვარიაციულობა. ჩვენი კვლევის ობიექტს 

წარმოადგენს ინგლისური ნასესხობები ფრანგულ ენაში და ფრანგული ნასესხობები 

ინგლისურში. ნასესხები სიტყვები შეიძლება, პირობითად, დავყოთ ორ ჯგუფად: სრულად 

ათვისებულები და ნაწილობრივ ათვისებულები. სესხებისა და ასიმილაციის პროცესი უფრო 

ცხადად ასახულია ინგლისურ ლექსიკონებში, ნაკლებად შესამჩნევად ფრანგულ 

ლექსიკონებში. ფრანგული სიტყვის წარმოთქმის ნორმის დადგენის სწრაფი პროცესი ვერ 

ასწრებს ასახვას ფრანგულ გამოცემებში, ინგლისურ ენაში კი ნასესხები სიტყვის ათვისების 

პროცესი გაცილებით ხანგრძლივია და ამიტომაც ინგლისური ლექსიკონები ასწრებენ 

დააფიქსირონ საწარმოთქმო ცვლილებები ტრანსკრიფციულად. 

 

 

ევფემიზმები ფრანგულ და ინგლისურ პრესაში 

ახვლედიანი ციური, ყუფარაძე გიორგი 

 

   პრაგმატული ფუნქციების შემცველი ფიგურალური გამონათქვამებიდან, მკვლევართა 

ყურადღება უმეტესად  ეთმობოდა ირონიის, ჰიპერბოლისა და ლიტოტის ფიგურებს, 
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ევფემიზმებს კი – ნაკლებად, მიუხედავად ამ უკანასკნელის ზემოქმედების ძლიერი 

პოტენციალისა. ჩვენი მიზანია, ფრანგულ და ინგლისურ ენებში წარმოვადგინოთ ამ 

ფიგურის – ევფემიზმის პრაგმატული ფუნქციონირების როლი, რაც გულისხმობს  

ადრესატზე უშუალო ზემოქმედებას და მის იძულებას, რომ მიიღოს ესა თუ ის აზრი 

მიწოდებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.  

      ამ მიზნით, განვიხილავთ ევფემიზმის პრაგმატული ფუნქციონირების ზოგიერთ ასპექტს 

ერთგვაროვან ენობრივ კორპუსში, სახელდობრ – პრესის ენაში; განსაკუთრებული აქცენტი 

გაკეთდება კომუნიკაციურ სტრატეგიებსა და სოციოკულტურულ ასპექტზე, რომელიც ამ 

სტრატეგიათა საფუძველს წარმოადგენს. ევფემიზმს გააჩნია ფიგურული განმარტების 

აუცილებელი პოტენციალი, ამასთანავე იგი სხვა ასპექტითაც გამორჩეულია – კერძოდ, 

სოციოსამეტყველო მნიშვნელოვნობით. 

     ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ ევფემიზმების პრაგმატიკული კომპლექსური 

სტატუსი კარგად ჩანს როგორც ფრანგული, ისე ინგლისური პრესის ენაში. კომუნიკაციური 

კომპლექსურობა შედგება  ჟურნალისტთა ევფემიზმებისაგან, ანუ პრესის ენის 

ევფემიზმებისაგან, რომლებიც. თავიანთი არსით, პოლიფონიურნი არიან, შეიცავენ რა 

ავტორისა და სხვათა ინდივიდუალურ ხმებს. 

 

პარონიმული ანდაზები ფრანგულ და ინგლისურ ენებში 

ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე 

    ანდაზა -  მოკლე, მყარი, დამრიგებლური ხასიათის გამონათქვამი, თანამედროვე 

პარემიოლოგიურ კვლევებში შეისწავლება ფუნქციონალური ასპექტით; განიხილება 

ანდაზათა სტრუქტურა, მათი სემანტიკა და სიტყვაწარმოებითი ტიპები. ტრადიციულად, 

ყურადღების ობიექტს წარმოადგენდა ანდაზათა შინაარსობრივი მხარე, ფუნქციონალური 

მიდგომა კი საშუალებას გვაძლევს, რომ განვიხილოთ ანდაზები როგორც პარონიმული 

მასალა.  

პარონიმია, როგორც ლექსიკური ინტერფერენციის სახეობა, წარმოადგენს ლექსიკურ 

ერთეულთა ორმხრივ ( გამოხატვის პლანითა და შინაარსის პლანით) მიახლოებას, რაც 

განპირობებულია, უწინარეს ყოვლისა, მათი ფონეტიკური მსგავსებით, შემდგომში კი – 

სემანტიკური მიმსგავსებით, რაც იწვევს ნორმის დარღვევას.  

ამ ნაშრომში განვიხილავთ პარონიმიის განსაკუთრებულ სახეობას – პარონომაზიას, ანუ 

პარონიმულ ატრაქციას. პარონიმული ატრაქცია წარმოადგენს მსგავს სიტყვათა განზრახ 

მიახლოებას, სტილისტიკური ეფექტის შექმნის მიზნით. ეს ხერხი ახასიათებს პოეტურ ენას 

და, უფრო ფართო გაგებით, მხატვრული ლიტერატურის ენასაც; თუმც, პარონიმულ 

ატრაქციას ეხება პარონიმული ანდაზებიც და ანდაზური თქმებიც, რომლებიც მინიმალურ 
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კონტექსტში აფიქსირებენ ფორმისა და შინაარსის ინტერფერენციულ პარალელიზმს. 

   როგორც ჩატარებულმა გამოკვლევამ გვიჩვენა, ფრანგულსა და ინგლისურ ენებში და ასევე 

სხვა რომანულ თუ გერმანიკულ ენებშიც, მრავალი ანდაზა აიგება პარონიმულ ატრაქციაზე. 

შესაძლებელია ასეთ ანდაზათა ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია ლექსიკურ პარონიმთა 

ტრადიციული კლასიფიკაციის საფუძველზე და მათი წარმოქმნის მექანიზმთა კვლევაც. 

 

 

ევფემიზმები სოციალურ სფეროში 

/ფრანგული და ინგლისური ენების მასალაზე / 

ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე 

 

    სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებზე ენობრივ წიაღში 

როგორიც ახალი სიტყვებისა და სიტყვათშეერთებების გაჩენაა, რომლებშიც ასახვას ჰპოვებს 

თანამედროვე მოვლენები, იწვევს შიდაენობრივ პროცესებს სიტყვაწარმოქმნის, 

სიტყვახმარებისა და სიტყვაცვლილების სფეროებში. შიდა პროცესების განვითარება 

ხასიათდება განსაზღვრული წინააღმდეგობრიობით. ენის მომხმარებლები, ერთი მხრივ, 

სწორხაზოვნად და ღიად  გამოხატავენ აზრს, მეორე მხრივ კი, ინარჩუნებენ მიდრეკილებას 

ევფემიისაკენ. 

   ფრანგულ ენაში, გამოთქმა « langue de bois » აღმოსავლეთ ევროპიდან, კერძოდ, 

პოლონეთიდან შევიდა XX საუკუნის 70-იან წლებში. პოლიტკორექტულობის გამოყენებაში, 

პრაქტიკულად, იგულისხმება მიზანი, რომ თავი ავარიდოთ ყოველივე იმას, რამაც შეიძლება 

შეურაცხყოფა მიაყენოს ამა თუ იმ კატეგორიის პირებს რასის, სქესის, სარწმუნოების, 

სექსუალური ორიენტაციის, ასაკისა და ა. შ. ნიშნის მიხედვით.  

   ინდო-ევროპულ ენებში (მათ შორის ინგლისურ ენაშიც) ევფემიზმთა ეტიმოლოგია საკმაოდ 

რთული და მრავლისმომცველი პროცესია ტაბუირების პრინციპიდან გამომდინარე. 

ევფემიზმი, როგორც წესი, ორიგინალ სიტყვას ენაცვლებოდა და შემდგომში მისი 

(ორიგინალი სიტყვის) ენის ლექსიკურ ფონდში მოძიება შეუძლებელი ხდებოდა.   

   ტრადიციულ სფეროს, რომელშიც აქტიურად გამოიყენება ევფემისტური საშუალებები, 

წარმოადგენს დიპლომატია. სავსებით ნათელია, რომ ის კომუნიკაციური ამოცანები, 

რომლებთან შეხებაც უწევთ დიპლომატებსა და პოლიტიკოსებს, შეუძლებელია გადაწყდეს 

მხოლოდ პირდაპირი ნომინაციებით, წყენინების, ქარაგმების, შეუთანხმებლობის, 

კამუფლაჟის გამოყენების  გარეშე, ანუ ყოველივე იმის გარეშე, რის გამოხატვაც ევფემიზმების 
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დანიშნულებას წარმოადგენს. 

    ამგვარად,  მეტყველების, როგორც კოგნიტიური ხასიათის დინამიკური პროცესის, 

ევფემიზაციის პრობლემა დიდ ინტერესს იწვევს, ასახავს რა კომუნიკაციურ და კულტურის 

როგორც სოციალურ-ისტორიული ფენომენის მიზანდასახულობას სხვადასხვა ენათა წიაღში. 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თინათინ 

მარგალიტაძე 

„ვორდის 

ფაილებიდან 

თანამედროვე 

ონლაინ-

ლექსიკონამდე“ 

Electronic 

lexicography 

in the 21st 

century: 

thinking 

outside the 

paper 

ტალინი,2013. 

http://eki.ee/elex2013/conf-

proceedings/ 

 

გვ. 370-378 

ანოტაციები 

 

ვორდის ფაილებიდან თანამედროვე ონლაინ-ლექსიკონამდე 

 

სტატიის მიზანია 2010 წელს ინტერნეტში განთავსებული დიდი ინგლისურ-ქართული 

ონლაინ-ლექსიკონის ელექტრონული პლატფორმის შექმნის პროცესის აღწერა.  

ლექსიკონის ძრავა დაწერილია PHP პროგრამულ ენაზე, ხოლო ლექსიკონის სიტყვანი და 

სისტემური ბაზები განთავსებულია MySQL-ის მონაცემთა ბაზაში. ვებ-აპლიკაცია მოიცავს 

მომხმარებლისა და ადმინისტრირების ფუნქციებსა და ინტერფეისებს, რაც ლექსიკონის 

მოხმარების, მომსახურებისა და ადმინისტრირების ინტეგრირებულ და დინამიკურ 

რესურსს ქმნის. 

მომხმარებლის მხარეს აქვს შემდეგი ფუნქციები: ლექსიკონებს აქვს ორგვარი საძიებო 

სისტემა: ძიება სიტყვა-სტატიის მიხედვით და ძიება ლექსიკონის მთელს ტექსტში; 

ლექსიკონის საშუალებით შესაძლებელია ქართული სიტყვებისა და ფრაზების მოძიებაც; 

სიტყვის ძიება ხდება საძიებელ ველში მისი არასრული / ნაწილობრივი შეყვანის 

შემთხვევაში როგორც ინგლისური, ისე ქართული სიტყვებისათვის; სიტყვის არასწორად 

აკრეფის შემთხვევაში პროგრამა მკითხველს სთავაზობს სავარაუდო სწორ ვარიანტებს; 

http://eki.ee/elex2013/conf-proceedings/
http://eki.ee/elex2013/conf-proceedings/
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ლექსიკონს აქვს შიდა ბმულები და სხვა. 

პროგრამის ადმინისტრირების მხარეს არაერთი დანიშნულება აქვს და მოიცავს: ლექსიკონის 

სიტყვანის რედაქტირების ფუნქციას; ახალი სიტყვების დამატების ფუნქციას; 

მომხმარებლების მიერ განხორციელებული ძიების ლოგებს; რედაქტორისთვის საჭირო 

ინსტრუმენტებს - გენერატორებსა და კონვერტორებს. 

ლექსიკონის ვებ-აპლიკაცია ვორდის ფაილებიდან შეიქმნა. სტატიაში დეტალურადაა 

აღწერილი ვორდის ფაილების ონლაინ-ლექსიკონის ბაზებად ტრანსფორმაციის პროცესი. 

 

სტატიაში ასევე აღწერილია სხვა აპლიკაციები, რომლებზეც მიმდინარეობს მუშაობა 

უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში. 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

„ანდერძისმიერი მემკვიდრეობა“ 

იტალიისა და საქართველოს 

სამართლის სისტემებში 

(ტერმინოლოგიური 

განსხვავებები); Meditterranean 

Journal of Social Sciences 

 

ლუქსემბურგული “Fiducie” და 

ქართული „საკუთრების 

მინდობა“ (ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები); 

Meditterranean Journal of Social 

Sciences 

„ანდერძისმიერი 

მემკვიდრეობის“ ცნება 

რუმინეთისა და საქართველოს 

სამართლის სისტემებში 

(ტერმინოლოგიური მსგავსება-

განსხვავებები); Proceedings of 

the International Conference 

“Challenges of the Knowledge 

Society” 

რუმინული “fiducia” და 

ქართული „საკუთრების 

მინდობა“ (ძირითადი 

ტომი 4, No 11 

 

 

 

ტომი 4, No 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რომი-იტალია, 

MCSER 

Publishing, 

 

რომი-იტალია, 

MCSER 

Publishing 

 

ბუქარესტი, 

PRO 

Universitaria 

2013 

 

 

ბუქარესტი, 

PRO 

Universitaria 

2013 

794 

 

 

 

794 

 

 

 

1427 

 

 

 

 

1427 
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5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

ტერმინოლოგიური მსგავსება-

განსხვავებები); Proceedings of 

the International Conference 

“Challenges of the Knowledge 

Society” 

 

უძველესი და თანამედროვე 

საგანმანათლებლო სისტემები 

(წარსულის მნიშვნელობა 

მომავლის ფორმირებაში); 

European Scientific Journal (ESJ) 

 

ფრანგული “Fiducie” და 

რუსული „ქონების მინდობილი 

მართვა“ (ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები); European 

Scientific Journal (ESJ) 

 

„ანდერძისმიერი 

მემკვიდრეობის“ 

ბოლოდროინდელი 

განვითარება ზოგიერთ 

ევროპულ ქვეყანაში 

(ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები); მასალები 

მერვე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„სოციალური მეცნიერებები 

რეგიონალური 

განვითარებისათვის 2013“ 

„ტრასტის-მსგავსი 

მექანიზმების“ განვითარება 

ზოგიერთ პოსტ-საბჭოთა 

ქვეყანაში (ტერმინოლოგიური 

„დამთხვევები“); მასალები მერვე 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „სოციალური 

მეცნიერებები რეგიონალური 

განვითარებისათვის 2013“ 

„ტრასტისა“ და მასთან 

დაკავშირებული ტერმინების 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლატვია 

 

 

 

 

ლატვია 

 

 

 

სლოვაკეთის 

რესპუბლიკა, 

EDIS – Publishing 

Institution of the 

University of Zilina 

 

ბულგარეთი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590 

 

 

 



 

596 
 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

ი. გველესიანი 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

ი. გველესიანი 

განვითარების ისტორიიდან; 

მეორე ელექტრონული 

საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინარული 

კონფერენციის მასალები 

 

თანამედროვე ბულგარეთის 

ეკონომიკის განვითარების 

ზოგიერთი ასპექტი 

(„საკუთრების მინდობასთან“ 

დაკავშირებული ცნებები და 

მათი სახელდება);  

ბულგარეთმცოდნეობის მესამე 

საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები 

 

 

„ტრასტის“ ზოგიერთი 

ევროპული მოდიფიკაციის 

ტერმინოლოგიური 

თავისებურება; 

საერთაშორისო  

კონფერენცია  

„იურიდიული ნორმების 

ეფექტურობა“ (თეირიიდან 

პრაქტიკისკენ). 

 

რუსული “Траст”-ი  და 

ლუქსემბურგული “Fiducie” 

(ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები); „პირველი 

გლობალური ვირტუალური 

კონფერენციის“ ვორქშოფის 

მასალები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

 

 

რუმინეთი 

 

 

 

 

სლოვაკეთის 

რესპუბლიკა, 

EDIS – 

Publishing 

Institution of 

the University of 

Zilina,  

 

 

რეზეკნე 

(ლატვია),  

RA 

Izdevnieciba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319 

 

 

 

256 

 

 

 



 

597 
 

ფრანგული “Fiducie”, ლატვიური 

“Траст”-ი  და რუმინული 

“fiducia” (ცნებებრივი და 

ტერმინოლოგიური 

განსხვავებები); სოციალურ 

მეცნიერებათა საერთაშორისო 

ჟურნალი „ლათგალეს 

ეროვნული ეკონომიკის კვლევა“ 

. ჟურნალი შესულია  „Index 

Copernicus scientific publications”  

- ის მონაცემთა ბაზაში. 

 

Aანოტაციები 

FRENCH “FIDUCIE”, LATVIAN “TRUST” AND ROMANIAN “FIDUCIA” 

(CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL DIFFERENCES) 

     An “all-embracing” process of globalization stipulates the formation of today’s globe. It enters 

different spheres of life and facilitates the uniformity of economy, law, politics, language and even, 

cultural life. In the framework of globalization, drastic changes can be seen in the legal systems of some 

European countries. The given research tries to answer the demands of the modern epoch. It describes 

the process of the emergence of the European modifications of “trust”, singles out major concepts 

presented in the Latvian, Romanian and French trust mechanisms and underlines their significance in 

today’s world. The given research is a presentation of the new outlook of the development of “trust-

like” institutions of some European countries. 

 Russian “Траст” and Luxembourgish “Fiducie” (Terminological Peculiarities) 

   The global life has been constantly developing. However, the pace of changes has been almost 

doubled during the last decades. The process of globalization has changed the “borders” of different 

spheres of life. The given paper studies innovative processes of the European legal system via 

concentrating on the formation of the capitalistic and “almost” capitalistic “trust-like” devices - the 

Luxembourgish “fiducie” and the Russian “траст”. The greatest emphasis is put on the major concepts 

and their terminological nomination.  

 

TERMINOLOGICAL PECULIARITIES OF SOME EUROPEAN MODIFICATIONS OF “TRUST”(FROM THEORY 

TO PRACTICE)                                                                                                                         

    The given paper makes an attempt to study innovative processes of the European legal system. The 

major emphasis is put on the implementation of “trust-like” mechanisms and their development during 



 

598 
 

the last decades.    

    The original form of “trust” appeared in the English Common Law during the Middle Ages. In the 

beginning of the 19th century, the given institution emerged in the business sphere of the USA, while at 

the end of the 20th century the growing importance of the American “business trust” stipulated the 

appearance of “trust-like” mechanisms throughout Europe. Hence, the implementation of the given 

institution was contradicted by the traditions of continental law-governed countries. The duality of 

ownership (which was presented in the Anglo-American legal system) seemed almost unacceptable to 

the “rigid” European jurisdictions.  However, a constant influence of globalization and innovative 

processes of the 20th- 21st centuries have played a crucial role in the insertion of different modifications 

of “trust” in the legal systems of some continental countries. The given paper studies the appearance 

of the European “trust-like” mechanisms, their gradual transference from theory to practice and 

terminological peculiarities which vary from “trust” to “trust”.  

 

THE CONCEPT OF “TESTATE SUCCESSION” IN THE ROMANIAN AND GEORGIAN LEGAL SYSTEMS  

(TERMINOLOGICAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES) 

      In the old times, the transmission of property of the Romanian people was governed by the 

legislation, which had been created under the influence of the Roman law. According to the conception 

of this legislation, a deceased person’s property had to stay with his blood relatives i.e. within the same 

family. On the background of these circumstances, a surviving spouse suffered disadvantages. A 

widow’s rights were limited in accordance with the old Georgian legislation too – the hereditary 

property was mainly divided between the male issue, while females owned only wedding gifts (dowry). 

However, the area of family law has suffered crucial changes throughout the centuries. Nowadays, 

during the times of globalization, these changes are directed towards the internationalization of legal 

systems of the world. Juridical differences are becoming irrelevant and females’ rights are equalized 

with the males’ ones. The given paper is dedicated to the precise study of the Romanian and Georgian 

“testate successions”. It singles out major terminological units and discusses women’s rights vis-à-vis 

men’s ones.  

  

ROMANIAN “FIDUCIA” AND GAORGIAN “TRUST” (MAJOR TERMINOLOGICAL SIMILARITIES AND 

DIFFERENCES) 

     The given paper discusses the formation of the Romanian “fiducia” and the Georgian “საკუთრების 

მინდობა” (sakutrebis mindoba – means “trust”) under the influence of Anglo-American “trust”. The 

term “trust” generally nominates an institution of Anglo-American law, which is irreplaceable in the 

cases when the real owner of the property must be substituted by the nominal one (trustee) for 

carrying out civil relationships. This concept originated in the English Common law, but has been 

constantly rejected by the European continental legal systems (Civil law). The main obstacle laid in the 
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fact, that Anglo-American legal system was based on the duality of ownership, which was almost 

unacceptable for the continental law-governed countries. However, in the recent years, the growing 

importance of the American capital markets popularized the utilization of “trust” and stipulated its 

insertion in some “rigid” European jurisdictions. Moreover, some world countries have already 

indirectly allowed mechanisms similar to the “trust”. Among them are Romania and Georgia. The given 

research is dedicated to the precise description of the Romanian and Georgian “trust instruments”. It 

singles out major terminological units and underlines the fact, that newly-established mechanisms 

have to undergo several stages for turning into faithful reflections of the original model of “trust”.  

 

“Testate Succession” in the Italian and Georgian Legal Systems (Terminological 

Differences) 

   Throughout the centuries human societies of the world have progressively established closer 

contacts. However, the pace of these processes has significantly increased during the last decades. The 

growing tendency of globalization has stipulated the resemblance of juridical norms of different 

countries. The given paper is dedicated to the problems associated with the transference of a deceased 

person’s property. It describes a legal mechanism of practical realization of the right of inheritance and 

nominates it as one of the major rights of an individual. The rules of inheritance are usually applied 

after the death of a person. They comprise the norms of “testate” and “intestate” successions. 

However, “testate succession” - the inheritance established through the last will or testament – 

acquires pressing urgency in today’s world. It enables individuals to make valid distributions of their 

property during the epoch of “all-embracing” market economy. The given paper presents a precise 

study of the Italian (capitalistic) and Georgian (“almost” capitalistic) “testate successions”. It singles out 

major terminological units and underlines the most prominent differences of capitalistic and “almost” 

capitalistic mechanisms of the modes of inheritance.   

 

The Luxembourgish “Fiducie” and the Georgian “Trust” (Terminological 

Peculiarities) 

     The given paper studies innovative processes of the European legal sphere. It is oriented on the 

discussion of the formation of the Luxembourgish (capitalistic) “fiducie” and the Georgian (“almost” 

capitalistic) “საკუთრების მინდობა” under the influence of Anglo-American “trust”. The original 

form of “trust” appeared at the end of the Middle Ages – in the epoch, when the real estate was the 

principle form of wealth. In the beginning of the 19th century, the given institution emerged in the 

American business sphere and stipulated the appearance of “trust-like” mechanisms throughout the 

world. Hence, the implementation of these devices was contradicted by the traditions of continental 

law-governed countries - the duality of ownership seemed almost unacceptable to the “rigid” 

European jurisdictions. Despite such circumstances, during the recent decades, the process of 
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globalization has facilitated the popularization of the utilization of the institution of “trust”. Its 

alternatives appeared in capitalistic and “almost” capitalistic countries in different forms and 

variations. Development of these variations and their terminological nomination is an urgent issue and 

the major focus of the given research.    

 

From the History of the Development of “Trust” and Terminological Units 

Related to it 

     Fiduciary relationships play an important role in the development of world countries. They include 

“loyalty, due care and good faith” accompanied with trust and reliance. The institution of “trust” - a 

particular form of fiduciary relationships - greatly influences the formation of today’s global life. The 

given paper is dedicated to the study of the problem of the origin of “trust” via focusing on the major 

historical and terminological contexts.   

 Some Aspects of the Development of Modern-day Bulgarian Economy 

(Concepts related to “trust” and their nomination) 

     The contemporary Bulgarian economy functions on the principles of the free market. It has 

undergone drastic changes during the 20th -21st centuries. “From a largely agricultural country with a 

predominantly rural population in 1948, by the 1980s Bulgaria had transformed into an industrial 

economy with scientific and technological research in its top priorities in terms of budget 

expenditures”. During 2007-2010 Bulgaria was influenced by the world financial crisis. However, it 

restored its economic growth quicker than other Balkan countries.  Nowadays, Bulgaria undergoes the 

process of globalization, which facilitates cultural, political, economic and environmental 

interconnections and stipulates a rapid development of a business sector. Globalization implies the 

process of internationalization facilitated by the attraction of a considerable amount of Foreign Direct 

Investment (having considerable effect since 2001). Local transactions are partly replaced by cross-

border ones, which have become almost common for the Bulgarian lands during last two decades. 

Nowadays, a partial predominance of financial arrangements with an international component 

stipulates the popularization of foreign concepts or their Bulgarian equivalents. The given paper 

discusses the concept “trust” and its Bulgarian “counterparts”. A special attention is paid to the so-

called “security trustee” and its role in the local and cross-border transactions.  

 

Development of Trust-like Mechanisms in Some Post-Soviet Countries  

(Terminological “Coincidences”)  

     Globalization is the process which directs world population to become a single society. The growing 

interconnectedness stipulates the emergence of competitive atmosphere comprising different regions 
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and even, countries. Rapid development and adaptation to the innovative processes have become the 

key to the shaping of a new competitive landscape. The given paper is dedicated to the study of an 

innovative legal model (the institution of “trust”), which was adopted by some Post-Soviet countries as 

a respond to the contemporary developing policies. The great emphasis is put on the formation of this 

institution, its terminological peculiarities and its influence on the development of two countries – 

Georgia and Russia. The terminological context of study directly points to the origin of such newly 

adopted mechanisms as the Georgian “საკუთრების მინდობა” and Russian “доверительное 

управление имуществом”. Some assumptions about the strategies of future development are singled 

out and revealed.  

 

  Recent Development of “Testate Succession” in Some European Countries  

(Terminological Peculiarities)  

     During the 70s of the 20th century, when the industrial society “transformed” into the post-industrial 

one, the term “globalization” began to be widely used by economists and other social scientists. 

Nowadays, it refers to the process of internationalization, which influences all spheres of human 

activities. Under the strong impact of global processes drastic changes are seen in the sphere of law 

and the problems associated with the transference of a deceased person’s property acquire a pressing 

urgency. The given paper makes an attempt to answer the demands of the modern epoch by 

presenting a precise study of the Italian (capitalistic) and Russian (“almost” capitalistic) “testate 

successions”. It singles out major terminological units and underlines the most prominent differences 

of capitalistic and “almost” capitalistic mechanisms of the modes of inheritance.  A special attention is 

paid to the development of the Russian “testate succession” after the Soviet period via discussing the 

appearance of new concepts and their influence on the development of Russia’s contemporary legal 

“world”. 

 

ANCIENT AND CONTEMPORARY EDUCATIONAL SYSTEMS (SIGNIFICANCE OF 

PAST IN THE FORMATION OF FUTURE) 

     “The right of education is recognized as a human right and is understood to establish an entitlement 

to education”. During the centuries different communities of the world strove to rear future 

generations via equipping them with appropriate knowledge and skills. Knowledge acquisition acquired 

primary importance even in the ancient – Greek and Roman – societies. Education was regarded as an 

essential component of a person’s identity in ancient Greece and the type of education a person 

received was based strongly on one’s social class and the culture of one’s polis. In contrast to the 

ancient times, knowledge acquisition has become a market-determined process during the last 

decades. It has undergone a significant expansion. However, the traces of old traditions can be seen 

within the walls of contemporary enlightment centers. The given paper draws parallel between the 
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ancient and contemporary educational systems and outlines a significance of past in the formation of 

future. 

 

FRENCH “FIDUCIE” AND RUSSIAN “ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ” (TERMINOLOGICAL PECULIARITIES) 

  “Trust” is “the greatest and most distinctive achievement performed by Englishmen in the field of 

jurisprudence”. This universal institution appeared in the Medieval English law and has become very 

popular during the last decades. Different variations of a trust mechanism have emerged in some world 

countries. The given paper tries to answer the demands of the modern epoch via making a precise 

description of the French and Russian trust-like devices. It makes an in-depth analysis, singles out 

major terminological units and underlines the fact, that the newly-established French and Russian 

mechanisms have to undergo several stages for turning into faithful reflections of the Anglo-American 

model of “trust”. 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

მანანა რუსიეშვილი, ნათელა 

მოსიაშვილი 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი, ნათელა 

მოსიაშვილი 

ქალისა და მამაკაცის 

პორტრეტი ამერიკულ და 

ქართულ ანდაზებსა და 

კულტურებში 

 

ქალის სახე ინგლისურ და 

ქართულ ანდაზებში 

 

თბილისი, 16–18.05.2013 

 

 

 

 

გორი, 2013 წლის დეკემბერი 
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3 

 

 

 

 

  

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

ქალის სახე ინგლისურ და ქართულ ანდაზებში __ მანანა რუსიეშვილი, ნათელა მოსიაშვილი 

როგორც ცნობილია, ანდაზა აფიქსირებს ხალხის, მისი შემქმნელი სოციუმის მრავალსაუკუნოვან 

გამოცდილებას,  ცხოვრების წესს და მის თავისებურებებს. ამ თვალსაზრისით საინტერესოდ 

მივიჩნიეთ თვალი გაგვედევნებინა  ქალისა   სოციალური- გენდერული პორტრეტისათვის 

ინგლისურ  და ქართულ ანდაზებში.  კერძოდ,  გვაინტერესებდა, თუ  რა მომენტები აღმოჩნდა  

საინტერესო ორივე კულტურის ანდაზების ფონდებისათვის ამ მიმართებით, რა მომენტებს 

გამოყოფდნენ და რას აქცევდნენ ყურადღებას საკვლევი კულტურის მატარებლები. 

კვლევა მოიცავს დაახლოებით 200 ერთეულს ორივე ენაში.  ანდაზები აირჩა მათ სტრუქტურაში 

ჩვენთვის საინტერესო სიტყვა-იდენტიფიკატორის (ქალი, კაცი, დედაკაცი,) დადასტურებით.  

კვლევის  შემდეგ ეტაპზე დადგინდა  ანდაზის სემანტიკური მოდელები ჯერ  ენობრივ დონეზე და 

შემდეგ, ენათაშორის დონეზე. როგორც ენობრივ, ისე ენათაშორის დონეზე ეკვივალენტურობის 

დასადგენად დავეყრდენით რუსიეშვილის მოდელს (რუსიეშვილი, 2005; რუსიეშვილი 2010), 

რომლის მიხედვითაც, ანდაზის სემანტიკური სტრუქტურის შიდა, მეორე შრეზე ფიქსირდება 

ანდაზის განზოგადებული, სემანტიკური  მნიშვნელობა.  კვლევის შემდგომ ეტაპზე დადგინდა 

ქალის ანდაზური სემანტიკური  პორტრეტი ორივე  საკვლევ ენაში და გამოირკვა მსგავსი და 

უნიკალური მოდელები. 

როგორც ჩანს, მიუხედავად კულტურული განსხვავებებისა, ორივე კულტურის ანდაზები ქალის 

პორტრეტის შესაქმნელად მსგავს თვისებებს გამოყოფენ, რაც ბუნებრივია, რადგანაც ქალის  

ფუნქციები საზოგადოებასა და ოჯახში, ფაქტობრივად, იდენტურია. გარდა ამისა, საგულისხმოა 

ასევე  ორივე ენაში მსგავსი სემანტიკის განსხვავებული კონოტაციის მატარებელი ანდაზების 

არსებობაც.  

 

ოქსფორდიდან დანახული კარპატები (კარმენ ბუგანის პოეზია) _ მანანა გელაშვილი. 

 

ემიგრანტ მწერლების შემოქმედების კვლევისას ერთერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი 



 

604 
 

ენობრივი პრობლემაა, მით უფრო თუ ემიგრანტ მწერლის შემოქმედება სხვა, მისთვის 

არამშობლიურ ენაზე იქმნება. წარმოდგენილი სტატია მიზნად ისახავს იმის კვლევას, თუ 

რამდენად შესაძლებელია მშობლიური კულტურისა და ტრადიციის შენარჩუნება სხვა 

ენობრივ სამყაროში.  

ამ თვალსზრისით თანამედროვე ინგლისურენოვანი პოეტი კარმენ ბუგანი ერთერთი 

საინტერესო ავტორია, რომელსაც მკვეთრად გამორჩეული პოეტური ხმა და ინდივიდუალობა 

ახასიათებს, რაშიც არც თუ უმნიშვნელო როლს მისი ბიოგრაფია თამაშობს. კარმენ ბუგანი 

რუმინელი დისიდენტების ოჯახიდანაა. რომელსაც ჩაუშესკუს რეჟიმის დროს სამშობლოდან 

ემიგრაცია მოუწია ამერიკაში. ოქსფორდის უნივერსიტეტში დაამთავრა დოქორანტურა 

ინგლისური ლიტერატურაში და ამავე დროს დაიბეჭდა მისი ლექსების კრებული ,,კარპატებს 

იქით’’. 

მიუხედავად იმისა, რომ კრებულის მთავარი თემა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს 

რეპრესირებული ოჯახის მიერ გამოვლილი დევნა, ემიგრაცია და სამშობლისა და 

ახლობლებთან განშორებით გამოწვეული ნოსტალგია, ბუგანის პოეზიისათვის სრულიად 

უცხოა პოლიტიკურად ანგაჟირებული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი პათეტიკა. 

მძაფრი ლირიზმით, ფაქიზი და უჩვეულო ხატოვანებით, ბუგანის ლექსები ერთი 

კონკრეტული ამბავის თხრობით ნიუანსობრივად ხატავს მთელ სამყაროს ადამიანურ 

ვნებათა: სიყვარულის, განშორების, შიშის, დანაკარგის, ახალი,თავისუფალი სამყაროს 

აღმოჩენისა და ამ სამყაროში საკუთარი ადგილისა და ხმის ძიების. 

ავტორის ,,უცხოობა’’ინგლისურენოვან სამყაროში მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს არა 

მხოლოდ მის თემატიკას, არამედ მისი პოეზიის მხატვრულ თავისებურებებს, 

რომელშიცსაინტერესოდ ერწყმის ინგლისური პოეზიის ტრადიცია და ბუგანის მშობლიური 

მხარის ფერადოვნება. Dდაკარგული სამშობლო და ბავშვობის მოგონებები ერთსა და იმავე 

დროს ფერადოვანი სიზმრებისა და კოშმარული მოგონებებვის წყაროსაც წარმოადგენს. ხოლო 

ახალი სამშობლო ინგლისის სახით უჩვეულო და უცხოა და ამიტომ ასეთივე მძაფრი 

ემოციური იმპულსის მატარებელი. 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

მანანა გელაშვილი ოქსფორდიდან დანახული 

კარპატები (კარმენ ბუგანის 

პოეზია) 

თბილისი, შოთა რუსთაველის 

სახელობის ქართული ლიტ.-

ის ინსტიტუტი, 25–27.09.2013 
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3 

 მოხსენებათა ანოტაციები  

ოქსფორდიდან დანახული კარპატები (კარმენ ბუგანის პოეზია) _ მანანა გელაშვილი. 

 

ემიგრანტ მწერლების შემოქმედების კვლევისას ერთერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი 

ენობრივი პრობლემაა, მით უფრო თუ ემიგრანტ მწერლის შემოქმედება სხვა, მისთვის 

არამშობლიურ ენაზე იქმნება. წარმოდგენილი სტატია მიზნად ისახავს იმის კვლევას, თუ 

რამდენად შესაძლებელია მშობლიური კულტურისა და ტრადიციის შენარჩუნება სხვა 

ენობრივ სამყაროში.  

ამ თვალსზრისით თანამედროვე ინგლისურენოვანი პოეტი კარმენ ბუგანი ერთერთი 

საინტერესო ავტორია, რომელსაც მკვეთრად გამორჩეული პოეტური ხმა და ინდივიდუალობა 

ახასიათებს, რაშიც არც თუ უმნიშვნელო როლს მისი ბიოგრაფია თამაშობს. კარმენ ბუგანი 

რუმინელი დისიდენტების ოჯახიდანაა. რომელსაც ჩაუშესკუს რეჟიმის დროს სამშობლოდან 

ემიგრაცია მოუწია ამერიკაში. ოქსფორდის უნივერსიტეტში დაამთავრა დოქორანტურა 

ინგლისური ლიტერატურაში და ამავე დროს დაიბეჭდა მისი ლექსების კრებული ,,კარპატებს 

იქით’’. 

მიუხედავად იმისა, რომ კრებულის მთავარი თემა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს 

რეპრესირებული ოჯახის მიერ გამოვლილი დევნა, ემიგრაცია და სამშობლისა და 

ახლობლებთან განშორებით გამოწვეული ნოსტალგია, ბუგანის პოეზიისათვის სრულიად 

უცხოა პოლიტიკურად ანგაჟირებული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი პათეტიკა. 

მძაფრი ლირიზმით, ფაქიზი და უჩვეულო ხატოვანებით, ბუგანის ლექსები ერთი 

კონკრეტული ამბავის თხრობით ნიუანსობრივად ხატავს მთელ სამყაროს ადამიანურ 

ვნებათა: სიყვარულის, განშორების, შიშის, დანაკარგის, ახალი,თავისუფალი სამყაროს 

აღმოჩენისა და ამ სამყაროში საკუთარი ადგილისა და ხმის ძიების. 

ავტორის ,,უცხოობა’’ინგლისურენოვან სამყაროში მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს არა 

მხოლოდ მის თემატიკას, არამედ მისი პოეზიის მხატვრულ თავისებურებებს, 

რომელშიცსაინტერესოდ ერწყმის ინგლისური პოეზიის ტრადიცია და ბუგანის მშობლიური 

მხარის ფერადოვნება. Dდაკარგული სამშობლო და ბავშვობის მოგონებები ერთსა და იმავე 

დროს ფერადოვანი სიზმრებისა და კოშმარული მოგონებებვის წყაროსაც წარმოადგენს. ხოლო 

ახალი სამშობლო ინგლისის სახით უჩვეულო და უცხოა და ამიტომ ასეთივე მძაფრი 

ემოციური იმპულსის მატარებელი. 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ციური ახვლედიანი, გიორგი 

ყუფარაძე, სოფიო მუჯირი 

 

 

ციური ახვლედიანი, გიორგი 

ყუფარაძე, სოფიო მუჯირი 

 

 

ინტონაციის ტიპოლოგიური 

ანალიზი ხუთენოვან 

კონტრასტულ მოდელში 

 

ფრაზეოლოგია როგორც ეთნო-

კულტურის მახასიათებელ 

ნიშან-თვისებათა კოდირებული 

სისტემა. 

ქუთაისი, მაისი 

 

 

 

 

 

თელავი, ოქტომბერი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

ინტონაციის ტიპოლოგიური ანალიზი ხუთენოვან კონტრასტულ მოდელში (ინგლისური, 

ფრანგული, გერმანული, ქართული და რუსული  ენების  მასალაზე) 

(შემოკლებული ვერსია) 

ციური ახვლედიანი, სოფიო მუჯირი, გიორგი ყუფარაძე (ქ. ქუთაისი) 

 

   ერთმანეთისათვის არამონათესავე ენების სუპრასეგმენტური დონეების კონტრასტული  

შედარება საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ამ ენებს  შორის არსებული მსგავსებები და 
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განსხვავებები. ერთი მხრივ,  ეს ემსახურება ენათა ტიპოლოგიური კვლევის განვითარებას, 

რომელიც არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ გენეტიკურად მონათესავე ენების შესწავლით. 

მეორე მხრივ, კონტრასტული კვლევის შედეგად გამოვლენილი  ინტერლინგვალური 

ტრანსფერების აღწერა ქმნის წინაპირობას, საწარმოთქმო შეცდომების პროგნოზირებისა და 

დიაგნოსტიკისათვის, სათანადო მეთოდიკურ-დიდაქტიკური რეკომენდაციების 

შემუშავებისათვის, სწავლების პროგრესიის, ადეკვატური მეთოდების ეფექტურად დანერგვისა და 

საწარმოთქმო შეცდომების მაქსიმალური შემცირებისათვის.  

    ინტონაცია ენაში სამ ძირითად ფუნქციას ასრულებს: 1). სტრუქტურულ – სინტაქსურს (ის 

წარმოადგენს ფრაზის დასრულებულობის ნიშანს), აფორმებს გამონათქვამის სინტაქსურ 

კომპონენტებს, მონაწილეობს გამონათქვამის ელემენტებს შორის სინტაქსური კავშირის 

გამოხატვაში, ასევე აყალიბებს გამონათქვამის სხვადასხვა საკომუნიკაციო ტიპებს: თხრობით, 

კითხვით და წამქეზებელ წინადადებებს; 2). Lლოგიკურ – კომუნიკაციურს (წინადადების 

ინფორმაციული ნაწილის გამოყოფას); 3). Eემოციურ – ექსპრესიულს (გრძნობების, ურთიერთობის 

სიტუაციებთან  დაკავშირებული აზრობრივი ნიუანსების გამოხატვას და ა. შ.). 

    ინგლისურ, გერმანულ ფრანგულ, რუსულ და ქართულ ენებში ინტონაცია სამივე ფუნქციით 

გამოიყენება; თუმც არსებობს არსებითი განსხვავებებიც.  

ინტონაციასთან ერთად, აღნიშნული ფუნქციები შეიძლება შეასრულონ სინტაქსურმა 

საშუალებებმა (სიტყვათა წყობამ, განსაკუთრებულმა კონსტრუქციებმა), ასევე ლექსიკურმაც 

(ნაწილაკებმა, განსაკუთრებული ტიპის სიტყვებმა და სხვ.). 

კვლევის ამ ეტაპზე შევისწავლეთ  ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული და ქართული 

ენების ფრაზათა სამი ტიპის (1. თხრობითი ფრაზა, 2. კითხვითი ფრაზა, 3. ბრძანებითი ფრაზა) 

ინტონაციური მელოდიკა და მათი ტიპოლოგიური შედარება-შეპირისპირების მიზნით, 

ინტონაციური მელოდიკის ნიმუშები განვალაგეთ დადგენილ ინტონაციურ დონეებზე: I. ყველაზე 

დაბალი დონე (უმეტესად მიუთითებს ფრაზის დასასრულს), II. ხმის შემართვის (დაწყების) 

ნორმალური დონე (ნორმალური ტონი), III.  ამაღლებული დონე (უმეტესად აღნიშნავს თხრობითი 

ფრაზის ტონალობის სიმაღლის მწვერვალს), IV. ყველაზე მაღალი დონე (უმეტესად მიუთითებს 

კითხვითი და ბრძანებითი ფრაზების ტონალობის სიმაღლის მწვერვალს). 

   საანალიზოდ შერჩეულ ენებში, მელოდიკურ კონტურთა კონფიგურაციები ძირითადად 

ერთმანეთს ემთხვევა, თუმც ცალკეულ შემთხვევებში, ენის მელოდიკური წყობიდან 

გამომდინარე, გარკვეული სახის თავისებურებები ვლინდება. თანხვედრა – განსხვავებათა 

პრობლემასთან დაკავშირებით ცხარე დებატები დღესდღეობითაც მიმდინარეობს პროფესიონალ 

ფონეტისტთა შორის, რაც იმის მაუწყებელია, რომ ენისა და სოციუმის ურთიერთობა განუყოფელი 

ფენომენია. 
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ფრაზეოლოგია როგორც ეთნოსის მახასიათებელ ნიშანთა კოდირებული სისტემა 

/ფრანგული, ინგლისური, გერმანული და ქართული ენების მასალაზე / 

ციური ახვლედიანი, სოფიო მუჯირი, გიორგი ყუფარაძე (ქ. თელავი) 

 

          ლინგვისტური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, ცნობილია, რომ ჩვენს 

გარემომცველ სამყაროს ენა უშუალოდ კი არ ასახავს, არამედ ახდენს ამ სამყაროს 

კონცეპტუალიზაციას ეროვნული თვალთახედვით; ამიტომ ენა მიიჩნევა არა მარტო 

კომუნიკაციისა და სამყაროს შეცნობის საშუალებად, არამედ ერის კულტურულ კოდათაც, 

როგორც სამყაროს ჭვრეტის, შეგრძნების, შეცნობისა და წარმოდგენის ინფორმატიული შუამავალი 

ნაციონალური მარკერით. ლ. ელმსლევი აღნიშნავდა, რომ ენა, როგორც ნიშანთა სისტემა და 

როგორც მყარი წარმონაქმნი, წარმოადგენს ადამიანთა აზრობრივი სისტემისა და ადამიანთა 

ფსიქიკის გასაღებს; ენა ერის მახასიათებელ თვისებათა და კულტურის წარმომჩენია, მისი 

დახმარებით ხდება ეთნოსის თანამედროვე სტილის შეცნობაც და ასევე გარდასულ თაობათა 

ცხოვრების მოვლენებში წვდომაც. ეთნოსის ენაში კონცენტრირებულია საზოგადოების მიერ 

გამომუშავებული ნორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოციუმის 

ფუნქციონირებას.ნაციონალური ენის, და აქედან გამომდინარე, ნაციონალური კულტურისა და 

მენტალობის მატარებელს წარმოადგენს ადამიანი. წინამდებარე ნაშრომში აღნიშნული 

პრობლემის გადაწყვეტის გზები ოთხი ენის ფარგლებშია განხილული. 

     როგორც ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, ფრაზეოლოგიის ნაციონალურ-კულტურული ნიშნები 

ყალიბდება: 1. ლინგვოკრეატიული აზროვნების თავისებურებებით, 2. სამყაროს შეცნობის 

ინტერპრეტაციის ეთნოენობრივი სპეციფიკით, 3. მოცემული ეთნოსისათვის მნიშვნელოვან 

ობიექტთა სტატუსზე ადამიანის ცნობიერებაში ასახულ წარმოდგენათა მეორადი 

კონცეპტუალიზაციისა და კატეგორიზაციის თავისებურებებით. 

         ამრიგად, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანთა ხასიათის ნიშნები ერთნაირია, მაგრამ 

სხვადასხვანაირად ვლინდება ტრადიციების, კულტურის, ნაციონალური ტემპერამენტისა და 

მენტალიტეტის მიხედვით. ფრაზეოლოგიაში აღიბეჭდება მოცემული ეთნოსის ყველაზე მეტად 

დამახასიათებელი ნიშნები, ასევე ყველაზე მეტად გამორჩეული და დამახასიათებელი ნიშნები.  

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ნინო დარასელია მეტაფორის ქმნადობა 

ჩ.დიკენსის რომანში ,ორი 

19-20.06.2013, თსუ, I კორპ. 
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ქალაქის ამბავი’ 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

თინათინ მარგალიტაძე 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე 

 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე 

„სამეცნიერო ტექსტების 

ინგლისურ-ქართული 

პარალელური კორპუსი“ 

 

„პროგრამული პლატფორმა 

ქართული ორენოვანი 

ელექტრონული 

ლექსიკონებისათვის“ 

 

„არის თუ არა ლექსიკოგრაფია 

მეცნიერება?“ 

 

„თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ლექსიკოგრაფიული ცენტრი: 

ისტორია, პროექტები, 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები“ 

 

„ორენოვან დარგობრივ 

ლექსიკონებზე მუშაობის 

პრობლემები და 

2013 წლის სექტემბერი, 

თბილისი 

 

 

2013 წლის სექტემბერი, 

თბილისი 

 

 

 

2013 წლის ოქტომბერი, 

ქუთაისი 

 

2013 წლის ივლისი, ქუთაისი 

 

 

 

 

 

2013 წლის ივნისი, თბილისი 
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სირთულეები“ 

მოხსენებათა ანოტაციები 

არის თუ არა ლექსიკოგრაფია მეცნიერება? 

სტატიაში განხილულია ლექსიკოგრაფიის სტატუსთან დაკავშირებული დისკუსია, კერძოდ არის 

იგი მეცნიერება თუ ხელობა. ეს კითხვა მხოლოდ ქართულ აკადემიურ წრეებში არ გაისმის. 

სამწუხაროდ, ამ კითხვაზე ცალსახა პასუხი არც ევროპელ კოლეგებს არა აქვთ.  

ლექსიკოგრაფიის სტატუსის განსაზღვრის საკითხი დაკავშირებულია მეორე სადავო საკითხთან, 

კერძოდ, არსებობს თუ არა ლექსიკოგრაფიის თეორია. 

სტატიაში მიმოხილულია ლექსიკოგრაფიის თეორიის პრობლემებთან დაკავშირებული ორი 

უმნიშვნელოვანესი ნაშრომი, რომლებიც ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის 

სადამფუძნებლო კონგრესზე წარმოადინეს ავტორებმა 1983 წელს, კერძოდ ჰ. ვიგანდის სტატია 

„ლექსიკოგრაფიის ზოგადი თეორიის სტრუქტურისა და შინაარსის შესახებ“ და ჯ. სინკლერის 

მოხსენება „ლექსიკოგრაფია, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა“. სტატიაში ასევე განხილულია 

სხვა ლექსიკოგრაფებისა და ლინგვისტების მოსაზრებები აღნიშნულ საკითხებზე.  

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის სარედაქციო გუნდის აზრით, ლექსიკოგრაფიას ორი 

მხარე აქვს: პრაქტიკული ლექსიკოგრაფია, ანუ ლექსიკონების შექმნის პროცესი და 

ლექსიკოგრაფიის თეორია, რომელიც მიმართულია პრაქტიკული საქმიანობისაკენ და მოიცავს იმ 

თეორიებსა და თეორიულ კვლევებს, რაც ლექსიკოგრაფს აღჭურავს ლექსიკონის შექმნისათვის 

საჭირო აუცილებელი ცოდნით. 

ლექსიკოგრაფიის თეორიაში გამოვყოფთ შემდეგ კომპონენტებს: 1. ზოგადი ნაწილი; 2. 

ლექსიკოგრაფიის ისტორია; 3. ლექსიკოგრაფიის ჟანრები; 4. ლექსიკონების გამოყენების კვლევა; 5. 

პრაქტიკული ლექსიკოგრაფია, რომელშიც შედის პრაქტიკული ლექსიკოგრაფიული პროექტების 

განხორციელების ეტაპების დაგეგმვის, წყაროების შერჩევის, მასალის მოძიებისა და ანალიზის, 

მაკრო- და მიკროსტრუქტურული გადაწყვეტილებების მიღების, სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების 

სიტყვა-სტატიების შექმნის მეთოდოლოგია და სხვა. 

აღნიშნული პრინციპების გათვალისწინებით არის აგებული ლექსიკოგრაფიის სამაგისტრო 

პროგრამის კურიკულუმი თსუ-ში. ჩვენ ვეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც 

ლექსიკოგრაფია არის თეორიისა და პრაქტიკის ერთობლიობა. დაუშვებლად მიგვაჩნია 

ლექსიკოგრაფიის პრაქტიკის განხილვა თეორიისაგან იზოლირებულად. სწორედ თეორიისა და 

პრაქტიკის ერთობლიობა აქცევს დარგს სამეცნიერო დისციპლინად.  

 

# მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების  
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მომხსენებლები  დრო და ადგილი 

1 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

SMS ენისა და აბრევიატურის 

გამოყენების თავისებურებანი 

(ინგლისური და ქართული 

ენების მაგალითებზე) 

2013, თბილისი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

ი. გველესიანი საკუთრების მინდობასთან 

დაკავშირებული გერმანული და 

ფრანგული ტერმინების თარგმანის 

საკითხის შესწავლისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; 30.09.2013. 

საკუთრების მინდობასთან დაკავშირებული გერმანული და ფრანგული ტერმინების თარგმანის საკითხის 

შესწავლისათვის 

    "საკუთრების მინდობა" ანუ „ტრასტი“, როგორც  სამართლიანობის სამართლის ერთ-ერთი უნიკალური 

ინსტიტუტი, აღმოცენდა შუასაუკუნეების ინგლისში. დღესდღეობით, მის მოდიფიკაცებს ვხვდებით 

კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემებში. ნაშრომში წარმოდგენილია „საკუთრების მინდობის“ 

ინსტიტუტთან დაკავშირებული  გერმანული და ფრანგული ტერმინების თარგმნის პრობლემატიკა. 

მოცემულია ამ ტერმინთა ინგლისურენოვანი შესატყვისების სიღრმისეული ანალიზი.  

 

ინესა 

მერაბიშვილი 

საჯარო ლექცია–

სემინარი  

მწუხრისა ზარი თსუ  

I კორპუსი, სააქტო დარბაზი, 
05.04.13 
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ინესა 

მერაბიშვილი 

საჯარო ლექცია–

სემინარი 

ვინ იყო რეალური 

ავტორი შექსპირის 

თხზულებებისა?  

თსუ  

I კორპუსი, 206–ე აუდიტორია, 
15.06.13   

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

მანანა რუსიეშვილი, 

რუსუდან დოლიძე 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი, 

რუსუდან დოლიძე 

 

 

 

 

Ways of employing Ekphrasis in 

Narrative and Films. ექფრაზის 

გამოყენების გზები ნარატივსა 

და ფილმში 

 

Semiotic Codes in Narrative and 

Films. სემიოტიკური კოდები 

ნარატივსა და ფილმში 

 

 

ლიუვენი, ბელგია, 11.05.2013 

 

 

 

 

 

 

პარიზი, საფრანგეთი, 8–

11.04.2013 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

მანანა გელაშვილი Shakespeare’s The Tempest: 

Revenge and Forgiveness 

ვენა, ავსტრია, 14–18. 04.2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

               Shakespeare’s The Tempest: Revenge and Forgiveness __ მანანა გელაშვილი 

 

Shakespeare’s impact on culturally diverse former Soviet countries, and on the other hand their 

contribution (by translation, research, performance) in understanding and interpreting Shakespeare, is an 

interesting, but less studied field in Shakespearean studies. 

The present  paper gives an analysis of Georgian theatre director Robert Sturua’s acclaimed production of 

The Tempest at the Et Cetera Theatre in Moscow, where Sturua worked for a few years after being 

dismissed from The Rustaveli Theatre for criticizing the president. 

Sturua creates a complex and challenging postmodernist performance which tackles both theatrical and 

political possibilities of the play.The whole performance is an extend metaphor of ‘the world is a stage’ 

where Prospero seems to be an alter ego of both the theatre  director and  the author of the play. 

Metaphoric minimalist scene design, costumes belonging to different epochs, even props and make up, 

choreographic buffoonery  and music (Sturua once again  works together with his team: composer 

Kancheli and stage designer Meskhishvili) together create a striking performance where carnival (which 

has deep roots in Georgian medieval theatre) is combined with Brecht’s Epic Theatre.  

What he learns is far more important  than what he achieves, namely putting things right does matter, 

but far more important is Prospero’s understanding that forgiveness is higher than vengeance and his 

philosophical acceptance of the world despite humans’ political machinations and their drunken 

foolishness that even his magic is unable to change. 

ინესა 

მერაბიშვილ

ი 

The 39th 

International Byron 

Conference 

Stylistic Allusion 

as a Way of Life – 

Reincarnating 

Napoleon 

King's College, London, UK, 1st-6th June, 

2013 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

გიორგი ყუფარაძე, მარინა 

კვანტალიანი 

 

 

 

ციური ახვლედიანი, გიორგი 

ყუფარაძე, სოფიო მუჯირი 

 

 

ციური ახვლედიანი, გიორგი 

ყუფარაძე, სოფიო მუჯირი 

Linguistic Peculiari- ties of E-mail/ 

On the Material of English, French 

and Georgian Languages 

 

Contrastive Description of 

Intonation in Five Language 

Constellation 

 

 

 

Interconnection of Phraseology 

and Ethos-culture 

8-11.04. 2013 პარიზი, 

საფრანგეთი 

 

 

 

03–05.05.2013, Taylorian 

Institution Oxford The United 

Kingdom 

 

 

08–14.12.2013 Brazil, 

Universidade Federal do Ceará 

Fortaleza 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნინო დარასელია Initiation Archetype and 

Conceptual Metaphors in 

Coleridge’s The Rime of the 

Ancient Mariner. 

 

29-31.08.2013  

Department of Ehglish, 

Stockholm University, 

Stockholm, Sweden. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

ნინო დარასელია 
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ინიციაციის არქეტიპი და კონცეპტუალური მეტაფორები ს.ტ. კოლრიჯის 

პოემაში „ბებერი მეზღვურის ლექსი“ 

                      

 ნაშრომი წარმოადგენს ს.ტ.კოლრიჯის პოემის ,ბებერი მეზღვაურის ლექსი’ ანალიზს 

კონცეპტუალური მეტაფორის თეორიისა (Kovecses 2008, Lakoff 1993, Lakoff & Johnson 1981) და 

არქეტიპების თეორიის (Jung 1981, Eliade1958) თვალსაზრისით. კვლევა მიზნად ისახავს 

წარმოაჩინოს ერთერთი იუნგისეული არქეტიპის, ინიციაციის არქეტიპის, და მასთან 

დაკავშირებული კონცეპტუალური მეტაფორების როლი აღნიშნული ნაწარმოების კოგნიტიური 

სტრუქტურის შექმნაში. 

კვლევისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო არქეტიპისა და კონცეპტუალური მეტაფორის 

ცნებებს შორის ურთიერთმიმართებას; ანალიზმა ცხადყო, რომ აღნიშნული ცნებები ავლენენ 

გარკვეულ მსგავსებას, ორივე მათგანი წარმოადგენს: 1. ცოდნის რეპრეზანტიციის მნიშვნელოვან 

საშუალებას;  

2. კოლექტიური არაცნობიერის ერთეულს.  

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე „ვორდის ფაილებიდან 

თანამედროვე ონლაინ-

ლექსიკონამდე“ 

2013 წლის ოქტომბერი, 

ტალინი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

უძველესი და თანამედროვე 

საგანმანათლებლო სისტემები 

(წარსულის მნიშვნელობა 

მომავლის ფორმირებაში) 

პორტუგალია; 10.11.2013-

12.11.2013 

 

პორტუგალია; 10.11.2013-
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ფრანგული “Fiducie” და რუსული 

„ქონების მინდობილი მართვა“ 

(ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები) 

 

„ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის“ 

ბოლოდროინდელი განვითარება 

ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში 

(ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები) 

 

„ტრასტის-მსგავსი მექანიზმების“ 

განვითარება ზოგიერთ პოსტ-

საბჭოთა ქვეყანაში 

(ტერმინოლოგიური 

„დამთხვევები“) 

 

„ტრასტისა“ და მასთან 

დაკავშირებული ტერმინების 

განვითარების ისტორიიდან 

 

„ანდერძისმიერი მემკვიდრეობა“ 

იტალიისა და საქართველოს 

სამართლის სისტემებში 

(ტერმინოლოგიური 

განსხვავებები) 

 

ლუქსემბურგული “Fiducie” და 

ქართული „საკუთრების 

მინდობა“ (ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები) 

12.11.2013 

 

დაუგავპილსი, ლატვია;  

10.10.2013-12.10. 2013 

 

 

 

 

 

დაუგავპილსი, ლატვია;  

10.10.2013-12.10. 2013 

 

 

 

 

ზილინა, სლოვაკეთი;  

02.09.2013-06.09.2013 

 

 

რომი, 

იტალია; 20.09.2013-22.09.2013 

 

 

 

 

რომი, 
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11 

 

 

12 

 

13 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

ი. გველესიანი 

 

ი. გველესიანი 

 

თანამედროვე ბულგარეთის 

ეკონომიკის განვითარების 

ზოგიერთი ასპექტი („საკუთრების 

მინდობასთან“ დაკავშირებული 

ცნებები და მათი სახელდება) 

 

„ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის“ 

ცნება რუმინეთისა და 

საქართველოს სამართლის 

სისტემებში (ტერმინოლოგიური 

მსგავსება-განსხვავებები) 

 

რუმინული “fiducia” და ქართული 

„საკუთრების მინდობა“ 

(ძირითადი ტერ- 

მინოლოგიური მსგავსება-

განსხვავებები) 

 

„ტრასტის“ ზოგიერთი ევროპული 

მოდიფიკაციის 

ტერმინოლოგიური 

თავისებურება 

 

რუსული “Траст”-ი  და 

ლუქსემბურგული “Fiducie” 

(ტერმინოლოგიური 

თავისებურებები) 

 

თანამედროვე ინგლისური ენის 

სოციოლინგვისტური ასპექტების  

შესახებ 

იტალია; 20.09.2013-22.09.2013 

 

 

 

სოფია, ბულგარეთი;  23.05.2013-

26.05.2013 

 

 

 

 

 

ბუქარესტი, რუმინეთი; 

17.05.2013-18.05.2013 

 

 

 

 

 

ბუქარესტი, რუმინეთი; 

17.05.2013-18.05.2013 

 

 

 

 

ქლუჯ-ნაპოკა, რუმინეთი; 

25.04.2013 –27.04.2013 
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სლოვაკეთი; 08.04.2013-12.04.2013 

 

 

 

დაუგავპილსი, 

 ლატვია; 24.01.2013-25.01.2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 About Sociolinguistic Aspects of the Contemporary English  

      Sociolinguistics is a descriptive study of the effect of any or all aspects of society on the ways of language 

usage. It analyzes diverse ways in which language and society entwine. This field of inquiry requires and 

combines insights from a number of disciplines, including linguistics, sociology, psychology, etc.   

    The given paper deals with the sociolinguistic aspects of the English language, which has become extremely 

popular within the framework of today’s globalized  world. 

 

Russian “Траст” and Luxembourgish “Fiducie” (Terminological Peculiarities) 

   The global life has been constantly developing. However, the pace of changes has been almost doubled 

during the last decades. The process of globalization has changed the “borders” of different spheres of life. 

The given paper studies innovative processes of the European legal system via concentrating on the formation 

of the capitalistic and “almost” capitalistic “trust-like” devices - the Luxembourgish “fiducie” and the Russian 
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“траст”. The greatest emphasis is put on the major concepts and their terminological nomination.  

 

 TERMINOLOGICAL PECULIARITIES OF SOME EUROPEAN MODIFICATIONS OF “TRUST”(FROM THEORY TO 

PRACTICE)                                                                                                                         

    The given paper makes an attempt to study innovative processes of the European legal system. The major 

emphasis is put on the implementation of “trust-like” mechanisms and their development during the last 

decades.    

    The original form of “trust” appeared in the English Common Law during the Middle Ages. In the beginning 

of the 19th century, the given institution emerged in the business sphere of the USA, while at the end of the 

20th century the growing importance of the American “business trust” stipulated the appearance of “trust-

like” mechanisms throughout Europe. Hence, the implementation of the given institution was contradicted by 

the traditions of continental law-governed countries. The duality of ownership (which was presented in the 

Anglo-American legal system) seemed almost unacceptable to the “rigid” European jurisdictions.  However, a 

constant influence of globalization and innovative processes of the 20th- 21st centuries have played a crucial 

role in the insertion of different modifications of “trust” in the legal systems of some continental countries. 

The given paper studies the appearance of the European “trust-like” mechanisms, their gradual transference 

from theory to practice and terminological peculiarities which vary from “trust” to “trust”.  

 

 THE CONCEPT OF “TESTATE SUCCESSION” IN THE ROMANIAN AND GEORGIAN LEGAL SYSTEMS  

(TERMINOLOGICAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES) 

      In the old times, the transmission of property of the Romanian people was governed by the legislation, 

which had been created under the influence of the Roman law. According to the conception of this legislation, 

a deceased person’s property had to stay with his blood relatives i.e. within the same family. On the 

background of these circumstances, a surviving spouse suffered disadvantages. A widow’s rights were limited 

in accordance with the old Georgian legislation too – the hereditary property was mainly divided between the 

male issue, while females owned only wedding gifts (dowry). However, the area of family law has suffered 

crucial changes throughout the centuries. Nowadays, during the times of globalization, these changes are 

directed towards the internationalization of legal systems of the world. Juridical differences are becoming 

irrelevant and females’ rights are equalized with the males’ ones. The given paper is dedicated to the precise 

study of the Romanian and Georgian “testate successions”. It singles out major terminological units and 

discusses women’s rights vis-à-vis men’s ones.  

  

ROMANIAN “FIDUCIA” AND GAORGIAN “TRUST” (MAJOR TERMINOLOGICAL SIMILARITIES AND 

DIFFERENCES) 
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     The given paper discusses the formation of the Romanian “fiducia” and the Georgian “საკუთრების 

მინდობა” (sakutrebis mindoba – means “trust”) under the influence of Anglo-American “trust”. The term 

“trust” generally nominates an institution of Anglo-American law, which is irreplaceable in the cases when the 

real owner of the property must be substituted by the nominal one (trustee) for carrying out civil 

relationships. This concept originated in the English Common law, but has been constantly rejected by the 

European continental legal systems (Civil law). The main obstacle laid in the fact, that Anglo-American legal 

system was based on the duality of ownership, which was almost unacceptable for the continental law-

governed countries. However, in the recent years, the growing importance of the American capital markets 

popularized the utilization of “trust” and stipulated its insertion in some “rigid” European jurisdictions. 

Moreover, some world countries have already indirectly allowed mechanisms similar to the “trust”. Among 

them are Romania and Georgia. The given research is dedicated to the precise description of the Romanian 

and Georgian “trust instruments”. It singles out major terminological units and underlines the fact, that 

newly-established mechanisms have to undergo several stages for turning into faithful reflections of the 

original model of “trust”.  

 

“Testate Succession” in the Italian and Georgian Legal Systems (Terminological 

Differences) 

   Throughout the centuries human societies of the world have progressively established closer contacts. 

However, the pace of these processes has significantly increased during the last decades. The growing 

tendency of globalization has stipulated the resemblance of juridical norms of different countries. The given 

paper is dedicated to the problems associated with the transference of a deceased person’s property. It 

describes a legal mechanism of practical realization of the right of inheritance and nominates it as one of the 

major rights of an individual. The rules of inheritance are usually applied after the death of a person. They 

comprise the norms of “testate” and “intestate” successions. However, “testate succession” - the inheritance 

established through the last will or testament – acquires pressing urgency in today’s world. It enables 

individuals to make valid distributions of their property during the epoch of “all-embracing” market economy. 

The given paper presents a precise study of the Italian (capitalistic) and Georgian (“almost” capitalistic) 

“testate successions”. It singles out major terminological units and underlines the most prominent differences 

of capitalistic and “almost” capitalistic mechanisms of the modes of inheritance.   

 

The Luxembourgish “Fiducie” and the Georgian “Trust” (Terminological Peculiarities) 

     The given paper studies innovative processes of the European legal sphere. It is oriented on the discussion 

of the formation of the Luxembourgish (capitalistic) “fiducie” and the Georgian (“almost” capitalistic) 

“საკუთრების მინდობა” under the influence of Anglo-American “trust”. The original form of “trust” 

appeared at the end of the Middle Ages – in the epoch, when the real estate was the principle form of wealth. 

In the beginning of the 19th century, the given institution emerged in the American business sphere and 



 

621 
 

stipulated the appearance of “trust-like” mechanisms throughout the world. Hence, the implementation of 

these devices was contradicted by the traditions of continental law-governed countries - the duality of 

ownership seemed almost unacceptable to the “rigid” European jurisdictions. Despite such circumstances, 

during the recent decades, the process of globalization has facilitated the popularization of the utilization of 

the institution of “trust”. Its alternatives appeared in capitalistic and “almost” capitalistic countries in different 

forms and variations. Development of these variations and their terminological nomination is an urgent issue 

and the major focus of the given research.    

 From the History of the Development of “Trust” and Terminological Units Related to 

it 

     Fiduciary relationships play an important role in the development of world countries. They include “loyalty, 

due care and good faith” accompanied with trust and reliance. The institution of “trust” - a particular form of 

fiduciary relationships - greatly influences the formation of today’s global life. The given paper is dedicated to 

the study of the problem of the origin of “trust” via focusing on the major historical and terminological 

contexts.   

 

 Some Aspects of the Development of Modern-day Bulgarian Economy (Concepts 

related to “trust” and their nomination) 

     The contemporary Bulgarian economy functions on the principles of the free market. It has undergone 

drastic changes during the 20th -21st centuries. “From a largely agricultural country with a predominantly rural 

population in 1948, by the 1980s Bulgaria had transformed into an industrial economy with scientific and 

technological research in its top priorities in terms of budget expenditures”. During 2007-2010 Bulgaria was 

influenced by the world financial crisis. However, it restored its economic growth quicker than other Balkan 

countries.  Nowadays, Bulgaria undergoes the process of globalization, which facilitates cultural, political, 

economic and environmental interconnections and stipulates a rapid development of a business sector. 

Globalization implies the process of internationalization facilitated by the attraction of a considerable amount 

of Foreign Direct Investment (having considerable effect since 2001). Local transactions are partly replaced by 

cross-border ones, which have become almost common for the Bulgarian lands during last two decades. 

Nowadays, a partial predominance of financial arrangements with an international component stipulates the 

popularization of foreign concepts or their Bulgarian equivalents. The given paper discusses the concept 

“trust” and its Bulgarian “counterparts”. A special attention is paid to the so-called “security trustee” and its 

role in the local and cross-border transactions.  

 

Development of Trust-like Mechanisms in Some Post-Soviet Countries  

(Terminological “Coincidences”)  
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     Globalization is the process which directs world population to become a single society. The growing 

interconnectedness stipulates the emergence of competitive atmosphere comprising different regions and 

even, countries. Rapid development and adaptation to the innovative processes have become the key to the 

shaping of a new competitive landscape. The given paper is dedicated to the study of an innovative legal 

model (the institution of “trust”), which was adopted by some Post-Soviet countries as a respond to the 

contemporary developing policies. The great emphasis is put on the formation of this institution, its 

terminological peculiarities and its influence on the development of two countries – Georgia and Russia. The 

terminological context of study directly points to the origin of such newly adopted mechanisms as the 

Georgian “საკუთრების მინდობა” and Russian “доверительное управление имуществом”. Some 

assumptions about the strategies of future development are singled out and revealed.  

 

  Recent Development of “Testate Succession” in Some European Countries  

(Terminological Peculiarities)  

     During the 70s of the 20th century, when the industrial society “transformed” into the post-industrial one, 

the term “globalization” began to be widely used by economists and other social scientists. Nowadays, it 

refers to the process of internationalization, which influences all spheres of human activities. Under the 

strong impact of global processes drastic changes are seen in the sphere of law and the problems associated 

with the transference of a deceased person’s property acquire a pressing urgency. The given paper makes an 

attempt to answer the demands of the modern epoch by presenting a precise study of the Italian (capitalistic) 

and Russian (“almost” capitalistic) “testate successions”. It singles out major terminological units and 

underlines the most prominent differences of capitalistic and “almost” capitalistic mechanisms of the modes 

of inheritance.  A special attention is paid to the development of the Russian “testate succession” after the 

Soviet period via discussing the appearance of new concepts and their influence on the development of 

Russia’s contemporary legal “world”. 

 

ANCIENT AND CONTEMPORARY EDUCATIONAL SYSTEMS (SIGNIFICANCE OF PAST IN 

THE FORMATION OF FUTURE) 

     “The right of education is recognized as a human right and is understood to establish an entitlement to 

education”. During the centuries different communities of the world strove to rear future generations via 

equipping them with appropriate knowledge and skills. Knowledge acquisition acquired primary importance 

even in the ancient – Greek and Roman – societies. Education was regarded as an essential component of a 

person’s identity in ancient Greece and the type of education a person received was based strongly on one’s 

social class and the culture of one’s polis. In contrast to the ancient times, knowledge acquisition has become 

a market-determined process during the last decades. It has undergone a significant expansion. However, the 

traces of old traditions can be seen within the walls of contemporary enlightment centers. The given paper 

draws parallel between the ancient and contemporary educational systems and outlines a significance of past 
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in the formation of future. 

 

 FRENCH “FIDUCIE” AND RUSSIAN “ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ” (TERMINOLOGICAL PECULIARITIES) 

  “Trust” is “the greatest and most distinctive achievement performed by Englishmen in the field of 

jurisprudence”. This universal institution appeared in the Medieval English law and has become very popular 

during the last decades. Different variations of a trust mechanism have emerged in some world countries. The 

given paper tries to answer the demands of the modern epoch via making a precise description of the French 

and Russian trust-like devices. It makes an in-depth analysis, singles out major terminological units and 

underlines the fact, that the newly-established French and Russian mechanisms have to undergo several 

stages for turning into faithful reflections of the Anglo-American model of “trust”. 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ფრანგული 

სიმბოლიზმი და მე-20 

საუკუნის დასაწყისის 

ქართული პოეზია  

 

(გრანტის 

მოსაპოველად 

წარდგენილი 

პროექტი) 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

თსუ ასოც. პროფ. ნანა 

გუნცაძე 

ნანა გუნცაძე 

ქეთევან გაბუნია 

გიორგი ეკიზაშვილი 

ილია გასვიანი 

ია მანიჟაშვილი 

ნინო რევაზიშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

სამეცნიერო გრანტის მოკლე ანგარიში 

 ჩვენს მიერ წარდგენილი პროექტი მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს  ფრანგული სიმბოლიზმის 

ზოგიერთი ასპექტი და მათი  გამოვლინებანი ქართულ პოეზიაში. 

 ფრანგული სიმბოლისტური დისკურსის რეგისტრები; 

 ფრანგული სიმბოლიზმის წარმომადგენელთა რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში, 
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ფრანგი სიმბოლისტების შემოქმედების გაშუქება როგორც ფრანგულ, ასევე ქართულ კრიტიკაში; 

ცისფერყანწელების პოეზიის, კლასიკური რეალიზმისა და კომუნისტურ იდეოლოგიაზე  

ორიენტირებული ლიტერატურის ურთიერთდაპირისპირება 20-იან წლებში; 

 სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ხანის თბილისი, როგორც ფრანგული სიმბოლიზმის და 

ავანგარდული მოძრაობის ინტერკულტურული შეხვედრის პუნქტი, ადგილი, სადაც თავს 

იყრიდნენ კომუნისტური რუსეთიდან ემიგრირებული რუსული სიმბოლიზმის 

წარმომადგენლები და ევროპიდან დაბრუნებული ქართველი მწერლები და  ხელოვნების 

წარმომადგენლები. 

პროექტის სიახლეს განაპირობებს ის გარემოება, რომ ქართული ლიტერატურული 

პროცესების სახით, პირველად იქნება გაშუქებული ფრანგული სიმბოლიზმის ისტორიის ჯერ 

კიდევ უცნობი ფაქტები.  

ამგვარად, პროექტი, რომელიც  გულისხმობს ფრანგული სიმბოლიზმის ზოგიერთი ასპექტის 

კვლევას  და მათ  გამოვლინებათა და ზოგადად გავლენების  შესწავლას ქართულ პოეზიის   

კონტექსტში, მოიცავს როგორც წმინდად ლიტმცოდნეობით და კომპარატისტულ, ასევე 

კულტუროლოგიურ ასპექტებს. 

სიმბოლისტების გავლენა შეიძლება განისაზღვროს აგრეთვე, როგორც  შემოქმედებითი სტიმული 

, რომელიც ქართველმა პოეტებმა მიიღეს აღტაცებისაგან, რომელიც მათ განიცადეს 

სიმბოლისტების (ბოდლერი, ვერლენი, რემბო) ნაწარმოებების მიმართ. 

მსგავსი კვლევა თავის მხრივ ხელს უწყობს  ერთის მხრივ ფრანგი სიმბოლისტების 

ინტერნაციონალური ბედის შესწავლას, ხოლო მეორეს მხრივ ააქტიურებს ქართული კულტურის 

ინტეგრაციას ევროპულ კულტურულ სივრცეში, რამდენადაც კომპარატისტული კვლევა, 

რომელშიც კულტურა მოიაზრება, როგორც  ტექსტი და კონტექსტი, ერთდროულად არის 

როგორც ლიტმცოდნეობითი, ასევე  კულტუროლოგიური კვლევა. 

ეს სტრატეგიული მიზანდასახულობა უნდა დაედოს საფუძვლად ქართულ პოეზიაზე ფრანგული 

სიმბოლიზმის  გავლენების ფუნდამენტურ და მასშტაბურ შესწავლას,  რაც  აქამდე  

ლიტერატურათმცოდნეობით სინამდვილეში ჯერ არ განხორციელებულა. 

ამომწურავი კომპარატისტული კვლევა  ფრანგული სიმბოლიზმის  

კონტექსტში  ცხადყოფს, რომ ქართული  პოეზია  უნიკალური და ევროპელი 

სპეციალისტებისათვის თითქმის მთლიანად უცნობი მოვლენაა იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არ 

წარმოადგენს ევროპული სიმბოლიზმის ეპიგონურ დანამატს ან პერიფერიულ სფეროს. იგი ქმნის  

მის ორიგინალურ ინვარიანტს, რომელიც  ერთგვარად აფართოებს და განავრცობს ფრანგული 

სიმბოლიზმის მითოგრაფიულ  ნარატივებსა და მითოსურ სახისმეტყველებას, ქრონოტოპებს, 
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კულტურულ და  ლანდშაფტურ სივრცეებს. 

ათწლეულების მანძილზე საბჭოთა მარქსისტული იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ მოქცეული  

ლიტმცოდნეობითი დისკურსი ვერ ახერხებდა ფრანგული სიმბოლიზმის  მისთვის უცნობი 

ასპექტების კვლევას,  მათი გავლენების შესწავლას  ქართული პოეზიაზე - ამ  სახის  

ფუნდამენტურ და მასშტაბურ კვლევას უახლესი 

ლიტმცოდნეობითი მეთოდების ბაზაზე, მათ შორის კომპარატისტიკის ჭრილში. 

საბჭოთა ეპოქაში სიმბოლიზმი განიხილებოდა როგორც რეაქციული-ბურჟუაზიული, 

ანტისაბჭოთა და სოცრეალიზმის ესთეტიკისათვის მიუღებელი ფენომენი. ქართულ 

ლიტმცოდნეობას არ ჰქონდა უშუალო და ინტენსიური კონტაქტი დასავლეთევროპულ 

ლიტმცოდნეობასთან და ამის გამო, იგი მოკლებული იყო სათანადო  თეორიულ ბაზისს. დღეს, 

კულტურული გლობალიზაციის პირობებში, უკვე ხელმისაწვდომია სრულიად ახალი ტიპის 

კვლევების ჩატარება. 

პროექტი შეავსებს იმ ვაკუუმს, რაც დღემდე არსებობს ფრანგულ სიმბოლიზმზე და მის 

გავლენებზე,  ქართული  კვლევის თვალსაზრისით. შესაბამისად, წარდგენილი პროექტისგან  

მიღებული ფუნდამენტური დასკვნები და შედეგად მომზადებული მასშტაბური მონოგრაფია 

უნდა იყოს საეტაპო ნაშრომი ფრანგულ სიმბოლიზმზე და მის გავლენებზე  ( იგულისხმება  მე-20 

ს-ის ქართულ პოეზია) და იქცეს ორიენტირად  შემდგომი კომპარატისტული კვლევებისათვის. 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

გაბუნია 

ქეთევან 

 

 

 

 

 

 

 

გაბუნია 

ქეთევან 

 

ფოკალიზაცია 

ტექსტის 

სტრუქტურაში, 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent”  

 

 

 

დრო და სივრცე 

ნარატოლლოგიურ 

კვლევაში,  

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent”  

N2 (18) 

 

 

 

 

 

 

 

N3 (19) 

 

 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივერ. 

გამომც.  

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივერ. 

გამომც. 

 

 

გვ. 10–16 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 10–15 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაბუნია 

ქეთევან 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაბუნია 

ქეთევან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტექსტის 

ინტერპეტაციის 

ლინგვისტური 

პროცესები, საერთაშ. 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” 

 

 

 

 

მეტყველების 

ფსიქოლინგვისტური 

აღქმა , საერთ. 

სამეცნ. 

რეფერირებადი 

ჟურნალი „ენა და 

კულტურა“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N9, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივერ. 

გამომც. 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი, 

გამომცემ. 

„მერიდიანი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 11–17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.13–17 
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ანოტაციები 

გაბუნია ქეთევან  

 

 ფოკალიზაცია ტექსტის სტრუქტურაში 

 

სტატიაში განხილულია ფოკალიზაციის მნიშვნელოვანი როლი მხატვრული ტექსტის 

სტრუქტურაში. აღნიშნულია, რომ სემიოტიკურ თეორიაში ნარატიული თვალთახედვების 

ალტერნაციას ფოკალიზაცია ეწოდება. განხილულია ის შემთხვევები, როდესაც მთხრობელი 

წარმოდგენილია ფიქციაში და მას ჰომოდიეგეზისური ჰქვია, ანუ როდესაც ის არ არსებობს 

როგორც პერსონაჟი; ასევე ის შემთხვევები, როდესაც მთხრობელი ფიქციის მიღმაა და მას 

ჰეტეროდიეგეზისური ეწოდება. მთხრობელის პოზიციის მიხედვით სტატიაში 

წარმოდგენილია ფოკალიზაციის სამი ტიპი: შიდა, გარე და ნულოვანი. როდესაც 

მთხრობელი აღწევს კონკრეტული პერსონაჟის ცნობიერებაში, რომელსაც ის ანიჭებს 

სუბიექტურ ხედვას, საქმე გვაქვს შიდა ფოკალიზაციასთან, მაგრამ როდესაც მთხრობელი 

მოქმედების მიღმაა, ის ნეიტრალური მოწმის როლშია და ასეთ შემთხვევაში ის ვერ აღწევს 

პერსონაჟების ცნობიერებაში და საქმე გვაქვს გარე ფოკალიზაციასთან. როდესაც მთხრობელი 

ერთნაირად ეხება ყველა პერსონაჟის ფსიქოლოგიას, ის შეიძლება გადაადგილდეს ისტორიის 

დროსა და სივრცეში. ჩატარებული ანალიზიდან კარგად ჩანს ფოკალიზაციის, როგორც  

ნარატიული რეპრეზენტაციის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი განზომილების როლი 

მხატვრული ტექსტის სტრუქტურაში.  

 

 

 

დრო და სივრცე ნარატოლოგიურ კვლევაში 

სტატიაში განხილულია ნარატოლოგიური კვლევის ისეთი მეთოდი, რომელსაც ორი 

განმსაზღვრელი  ნიშანი აქვს: პირველ ნიშანს წარმოადგენს თხრობით –როგორც 

ლინგვისტური ობიექტით – დაინტერესება, დამოუკიდებლად მისი პროდუქციისა და 

რეცეფციისა. მეორე ნიშანს კი წარმოადგენს კომპოზიციის საერთო პრინციპების ბაზისური 
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ფორმების არსებობა მისი აშკარა მრავალსახეობის მიღმა. სწორედ ეს ფორმები და პრინციპები 

წარმოადგენს ნარატოლოგიის, როგორც თხრობის თეორიის კვლევის საგანს. კვლევაში 

ვახდენთ ნარატოლოგიური მიდგომის ზემოხსენებული ორი პოლუსის ერთმანეთთან 

დაკავშირებას და ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ანალიზი ცდილობს თხრობის დროისა და 

თხრობის სივრცის როლის დადგენას ლიტერატურული ტექსტის ინტერპრეტაციაში, ასევე 

ამბივალენტური ურთიერთობის – ავტორი, პერსონაჟი, მკითხველი – და ტემპოლარული და 

სივრცობრივი მიმართებების დადგენას ნარატიულ სიტუაციაში. 

 

 

ტექსტის ინტერპეტაციის ლინგვისტური პროცესები 

სტატიაში განხილულია ნარატოლოგიური მიდგომა ლიტერატურული ტექსტის მიმართ, 

კერძოდ, ის ლინგვისტური მეთოდები, რომლებიც მეტ–ნაკლებად მივყვავართ 

ლიტერატურული ტექსტის ინტერპრეტაციის ცხად შედეგებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ 

ლინგვისტიკა და ლიტერატურა მიჩნეულია, როგორც ორი დამოუკიდებელი დისციპლინა, 

მიგვაჩნია, რომ ლინგვისტებს და ლიტერატორებს სულ მცირე ამოსავალ წერტილად უნდა 

გააჩნდეთ საერთო ინტერესი, რამდენადაც ორივე მათგანი ენაზე მუშაობს. 

ჩატარებული ანალიზი ეხება ფოკალიზაციისა და დისტანციის როლის განსაზღვრას ტექსტის 

სტრუქტურაში. სემიოტიკურ თეორიაში ნარატიული თვალთახედვების ალტერნაციას 

ეწოდება ფოკალიზაცია, სადაც ყოველთვის მოიაზრება მთხრობელი, ანუ მისი 

თვალთახედვა, რომელსაც იგი იყენებს თავისი თხრობის განვითარებისთვის. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ როდესაც მთხრობელი წარმოდგენილია ფიქციაში, თვალთახედვა 

ჰომოდიეგეზისურია, ხოლო როდესაც მთხრობელი არ ჩანს, თვალთახედვა – 

ჰეტეროდიეგეზისურია. 

 

მეტყველების ფსიქოლინგვისტური აღქმა  

 

მეტყველების აღქმა (პერცეფცია) არის აზრის აღმოჩენის პროცესი, რომელიც 

სამეტყველო გამონათქვამების გარე ფორმაში ძევს. აღქმა ქვეცნობიერად არაშეცნობადია, 

როგორც ფორმის აღქმის აქტი. მეტყველება წარმოგვიდგება, როგორც განგრძობადი ხმოვანი 

(ბგერითი) ნაკადი. მეტყველების აღქმის პროცესში მსმენელის უპირველესი ამოცანაა 

მეტყველების ნაკადის სეგმენტირება დისკრეტულ ერთეულებად და შემდგომ ამ 

ერთეულების იდენტიფიცირება. ამრიგად, მეტყველების აღქმა ერთმნიშვნელოვნად 
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ეფუძნება აკუსტიკურ მონაცემებს, თუმცა მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გაბუნია ქეთევან 

 

Pourquoi l’intérêt 

pour le discours 

scientifique, 

N6 

 

ირანი, ყუმი 

 

გვ.25–31 
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საერთ. სამეცნ. 

რეფერ. 

ჟურნალი “LE 

LINGUISTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანოტაციები 

გაბუნია ქეთევან 

Pourquoi l’intérêt pour le discours scientifique 

La  présente étude porte sur la dimension principale,c'est-à-dire sur la fonction informative 

occupant une place centrale parmi les fonctions du discours scientifique : tâches du travail cognitif et 

sémiotique que le langage de chaque jour ne peut pas remplir et les termes scientifiques étant les 

véhicules principaux de l’information. La recherche se concentre sur cette spécificité du discours 

scientifique sous l’influence de l’internationalisation de la recherche et de nouvelles techniques 

communicatives. On distingue au moins trois niveaux du discours scientifique : le discours scientifique 

académique, didactique et de vulgarisation. La notion de domaine est généralement associée à la 

terminologie qui se trouve au carrefour entre la logique, l'ontologie, la linguistique et la documentation. 

A ce caractère interdisciplinaire de la terminologie aujourd’hui on peut ajouter de nombreux autres 

champs tels que la cognitique, la sociolinguistique, l'informatique, la pragmatique, et bientôt, 

l’ethnoterminologie.  Ainsi, la recherche met bien en évidence la dimension informative du discours 

scientifique qui  implique dans le processus de transmission de connaissances.  
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დისკურსი კომუნიკაციურ 

ინტერაქციაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მეშვიდე 

საფაკულტეტო კონფერენცია, 

2013 წლის 19-20 ივნისი 

 

 

 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 



 

637 
 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 
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II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

    

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 



 

641 
 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ახვლედიანი 

ციური/ გიორგი 

ყუფარაძე  

 

 

 

 

 

 

ახლედიანი 

ციური/ 

ღარიბაშვილი 

თამარ 

ნასესხობათა 

ფონეტიკური 

ადაპტაცია, 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” 

 

 

 

აუდირებული 

ტექსტის აღქმის 

როლი ფრანგული 

ენის სწავლებაში, 

სამეცნიერო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი “ენა და 

N 1 (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 9 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივ. 

გამომც. 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი, 

გამომცემლობა 

« მერიდიანი » 

 

 

გვ. 4-9 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 127-131 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ 

თაბუაშვილი 

ლოლიტა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ 

ყუფარაძე 

გიორგი 

 

 

კულტურა” 

 

 

 

 

გასტრონომიზმები 

ფრანგული არგოს 

ფრაზეოლოგიურ 

სისტემაში, 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” 

 

 

 

 

 

ევფემიზმები 

სოციალურ 

სფეროში 

(ფრანგული და 

ინგლისური ენების 

მასალაზე), 

“საენათმეცნიერო 

ძიებანი” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 2 (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივ. 

გამომც. 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ენათმეც. ინსტ. 

გამომც. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 27-35 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ 

ყუფარაძე 

გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ ნ. 

დურმიშიძე 

 

 

 

ევფემიზმები 

ფრანგულ და 

ინგლისურ 

პრესაში, 

სამეცნიერო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი “ენა და 

კულტურა” 

 

 

 

 

 

 

 

 

მეტაფორა ესპანურ 

მასმედიაში 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” 

 

 

 

 

 

 

ფრანგული და 

XXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი, 

გამომცემლობა 

« მერიდიანი” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივ. 

გამომც.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 12-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

644 
 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ 

ყუფარაძე 

გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ 

ყუფარაძე 

გიორგი 

 

 

 

ინგლისური ენების 

ფრაზეოლოგიზმთა 

ეტიმოლოგია, 

“საენათმეცნიერო 

ძიებანი” 

 

 

 

 

 

 

 

ემოციურ 

ფრაზეოლოგიზმთა 

სემანტიკური 

ასპექტები  

ფრანგულ და 

ინგლისურ ენებში, 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” 

 

 

 

 

 

პარონიმული 

ანდაზები 

ფრანგულ და 

ინგლისურ ენებში, 

საერთაშორისო 

 

 

 

 

 

 

 

N 3(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ენათმეც. ინსტ. 

გამომც. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

ტექნიკ. უნივ. 

გამომც. 

 

 

 

 

გვ. 9-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 21-28 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური/ 

ყუფარაძე 

გიორგი 

 

 

სამეცნიერო 

ჟურნალი “Homo 

Loquens” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 4 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vტომი 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

„უნივერსალი“ 

 

გვ. 5-12 
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ანოტაციები 

 

ახვლედიანი ციური 

 

ნასესხობათა ფონეტიკური ადაპტაცია 

 

ნასესხობები, მსესხებელი ენის ფონეტიკური სისტემის გავლენით, თანდათანობით 

იცვლებიან, რაც აისახება ლექსიკონებში ტრანსკრიფციის სახით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

ფონეტიკურ ასიმილაციას თან ახლავს წარმოთქმის ვარიაციულობა. ნასესხები სიტყვები 

შეიძლება, პირობითად, დავყოთ ორ ჯგუფად: სრულად ათვისებულები და ნაწილობრივ 

ათვისებულები. 

 

 

 

აუდირებული ტექსტის აღქმის როლი ფრანგული ენის სწავლებაში 

 

ზეპირი ტექსტის აღქმის პროცესი ოთხ ეტაპად იყოფა: 1. ბგერებისა და სიტყვების შეცნობა; 2. 

ტექსტის მთლიანი შეცნობა სიტუაციის შესაბამისად; 3. ტექსტის როგორც ლინგვისტური 

მთლიანობის გაგება; 4. გამონათქვამის აზრის ინტერპრეტაცია კონტექსტში. აუდირების 

სწავლება უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს თითოეული ამ 

ეტაპისათვის აუცილებელი უნარებისა და ჩვევების ფორმირება.  
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გასტრონომიზმები ფრანგული არგოს ფრაზეოლოგიურ სისტემაში 

 

ფრანგულ სამწერლო-სალ;იტერატურო ენაში მიმდინარეობს არგოს ელემენტთა შეჭრის 

მზარდი პროცესი. არგო, თავისი არსით, მეტაფორული ლექსიკონია და უპირატესად 

მეტაფორულ ფუნქციებს ასრულებს ენაში. გასტრონომიზმები ხშირად ასრულებენ 

კომპარატივულ ელემენტთა როლს, განსაკუთრებით ფრაზეოლოგიზმთა თემატურ 

ჯგუფებში: ადამიანის ფიზიოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობა, ემოციურ – 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ინტელექტუალური თვისებები და სხვ.  

 

ევფემიზმები სოციალურ სფეროში 

 

ახალი სიტყვებისა და სიტყვაშეერთებების გაჩენა, რომლებშიც ასახვას ჰპოვებს თანამედროვე 

მოვლენები, იწვევს შიდაენობრივ პროცესებს სიტყვაწარმოქმნის, სიტყვახმარებისა და 

სიტყვაცვლილების სფეროებში. შიდა პროცესების განვითარება ხასიათდება განსაზღვრული 

წინააღმდეგობრიობით. ენის მომხმარებლები, ერთის მხრივ, სწორხაზოვნად და ღიად  

გამოხატავენ აზრს, მეორეს მხრივ კი, ინარჩუნებენ მიდრეკილებას ევფემიისაკენ. 

ევფემიზმები, უმეტესად, არა მხოლოდ სტილისტურ სინონიმებს წარმოადგენენ, არამედ 

განსაზღვრული მოვლენის განხილვის ახალ რაკურსსაც და მის მორალურ-ეთიკურ 

შეფასებასაც შეიცავენ. 

 

 

 

ევფემიზმები ფრანგულ და ინგლისურ პრესაში 

 

ევფემიზმს გააჩნია ფიგურული განმარტების აუცილებელი პოტენციალი, ამასთანავე იგი 

სხვა ასპექტითაც გამორჩეულია – კერძოდ, სოციოსამეტყველო მნიშვნელოვნობით. 
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Eევფემიზმი ხომ ერთი იზოლირებული პირიდან არ მომდინარეობს, იგი წარმოიშვება აზრის 

კოლექტიური გამოხატულების სფეროში. Eევფემიზმები განუყოფელია სამეტყველო 

ურთიერთობის პროცესებისაგან, ასეთი პროცესები კი უხვადაა პრესის ენაში. 

 

მეტაფორა ესპანურ მასმედიაში 

 

პრესის მასალათა ეფექტურობა, ძირითადად, გადმოცემის მანერითაა განპირობებული. 

ექსპრესიის მიღწევის მიზნით, ჟურნალისტები ხშირად იყენებენ მეტაფორას. მეტაფორის 

გამოყენებით, ავტორი ექსპლიციტურად გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და ადვილად 

ამყარებს კონტაქტს მკითხველთან, ან მსმენელთან. განვაზოგადებთ რა მეტაფორის როლს 

მასმედიის ენაში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მეტაფორა ხელს უწყობს ძირითადი 

პრაგმატული და კომუნიკაციური მიზანდასახულობის რეალიზაციას, ასევე წარმოადგენს 

ისეთ საშუალებას, რომლის შედეგადაც სუბიექტური აქცენტი კეთდება ინფორმაციაზე, ან 

ინფორმაციის კომენტარებზე.  

 

 

 

 

ფრანგული და ინგლისური ენების ფრაზეოლოგიზმთა ეტიმოლოგია 

 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა უმეტესობა ნაციონალურ საფუძველზეა წარმოშობილი. მათი 

წარმოშობის წყაროები უაღრესად მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ეპოქას განეკუთვნება. 

ფრაზეოლოგიზმთა ხატოვანება მომდინარეობს  ხალხის მატერიალური, კულტურული და 

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებიდან, მათში ასახულია 

ხალხის ისტორია, ყოფაცხოვრება და კულტურა, მათი სულიერება და აზროვნების 

ხატოვანება. ფრაზეოლოგიზმები წარმოადგენენ ხალხის სულიერ ფასეულობათა სინთეზს, 

ისინი აღადგენენ ხალხის წარსულის ჭეშმარიტ სურათს, ხსნიან მათ ხასიათს, გვაცნობენ მათ 

ზნე-ჩვეულებებსა და ადათ-წესებს. 

 

ემოციურ ფრაზეოლოგიზმთა სემანტიკური ასპექტები  ფრანგულ და ინგლისურ ენებში 
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ემოციური მდგომარეობა წარმოადგენს ერთ-ერთ უნივერსალურ ენობრივ კატეგორიას, 

რომელიც საფუძვლად უდევს სამყაროს ენობრივ სურათს. მდგომარეობის უნივერსალური 

კატეგორია მრავალ ნიშანს ფლობს: დროითი ლოკალიზება, ფაზობრიობა, კვანტიფიცირება, 

ერთვალენტურობა, გვაროვნობითი შეუთავსებლობა, სტატიკურობა, დურატულობა 

(ხანგრძლივობა), არაკონტროლირებადობა, პასიურობა და სხვ. Aამ კატეგორიის 

ზემოჩამოთვლილ ნიშანთა უმეტესობა შეინიშნება ემოციურ ფრაზეოლოგიზმთა 

სემანტიკაში.Fფრაზეოლოგიურ შეერთებათა კომპონენტები საშუალებას იძლევიან ნათლად 

შევნიშნოთ და გამოვყოთ არამარტო მდგომარეობის ნიშნები, არამედ ემოციური 

კომპონენტიც, რომელსაც შეიცავს ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობა. 

 

პარონიმული ანდაზები ფრანგულ და ინგლისურ ენებში 

 

ანდაზა -  მოკლე, მყარი, დამრიგებლური ხასიათის გამონათქვამი, თანამედროვე 

პარემიოლოგიურ კვლევებში შეისწავლება ფუნქციონალური ასპექტით; განიხილება 

ანდაზათა სტრუქტურა, მათი სემანტიკა და სიტყვაწარმოებითი ტიპები. პარონიმია, როგორც 

ლექსიკური ინტერფერენციის სახეობა, წარმოადგენს ლექსიკურ ერთეულთა ორმხრივ ( 

გამოხატვის პლანითა და შინაარსის პლანით) მიახლოებას, რაც განპირობებულია, უწინარეს 

ყოვლისა, მათი ფონეტიკური მსგავსებით, შემდგომში კი – სემანტიკური მიმსგავსებით. ამ 

ნაშრომში განვიხილავთ პარონიმიის განსაკუთრებულ სახეობას – პარონომაზიას, ანუ 

პარონიმულ ატრაქციას. Pპარონიმული ატრაქცია წარმოადგენს მსგავს სიტყვათა განზრახ 

მიახლოებას, სტილისტიკური ეფექტის შექმნის მიზნით. Eეს ხერხი ახასიათებს პოეტურ ენას 

და, უფრო ფართო გაგებით, მხატვრული ლიტერატურის ენასაც. პარონიმულ ატრაქციას 

ეხება პარონიმული ანდაზებიც და ანდაზური თქმებიც, რომლებიც მინიმალურ კონტექსტში 

აფიქსირებენ ფორმისა და შინაარსის ინტერფერენციულ პარალელიზმს. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ანდაზა აიგება სიტყვათა თამაშზე, რაშიც მონაწილეობას იღებს ორი კომპონენტი 

(იშვიათად, რამოდენიმე), რომლებიც წარმოადგენენ პარონიმებს. 
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2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი 

ციური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უცხოურენოვანი 

გრაფიკული 

მარკერები 

რომანულ ენებში, 

საერთ. სამეცნ. 

რეფერ. ჟურნალი 

“LE LINGUISTE” 

 

 

 

არამონათესავე 

ენათა 

ინტონაციის 

კომპარატიული 

აღწერა,საერთ. 

სამეცნ. რეფერ. 

ჟურნალი “LE 

N6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N6 

ირანი, ყუმი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირანი, ყუმი 

გვ. 8-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 5-15 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახლედიანი 

ციური/ 

ყუფარაძე 

გიორგი/ 

მუჯირი სოფიო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUISTE” 

 

 

ანოტაციები 

  

 

ახვლედიანი ციური 

 

უცხოურენოვანი გრაფიკული მარკერები რომანულ ენებში 

 

უცხოურენოვანი ნასესხობები ნებისმიერი ენის ლექსიკის განსაკუთრებულ პლასტს 

წარმოადგენენ. ენაში შეღწევისას, მრავალი უცხოურენოვანი სიტყვა განიცდის ფონეტიკური, 

მორფოლოგიური, გრაფიკული და სემანტიკური ხასიათის ცვლილებებს; თუმც ყველა 

ნასესხობა არ ექვემდებარება ცვლილებებს; არსებობს ისეთი სიტყვებიც, რომლებიც 
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ინარჩუნებენ თავიანთ გარეგნულ უცხოურ სახეს. ამის შედეგად კი, ენათა ლექსიკონებში 

ჩნდება უცხო, ნასესხები ელემენტები (სიტყვები, სიტყვათა ნაწილები: აფიქსები, ფუძეები, 

იშვიათად – დაბოლოებები და გრაფიკული მარკერები), რომლებიც მიანიშნებენ სიტყვის 

უცხოურენოვნებას. 

 

 

არამონათესავე ენათა ინტონაციის კომპარატიული აღწერა 

 

ერთმანეთისათვის არამონათესავე ენების სუპრასეგმენტური დონეების კონტრასტული  

შედარება საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ამ ენებს  შორის არსებული მსგავსებები და 

განსხვავებები. ერთი მხრივ,  ეს ემსახურება ენათა ტიპოლოგიური კვლევის განვითარებას. 

მეორე მხრივ, კონტრასტული კვლევის შედეგად გამოვლენილი  ინტერლინგვალური 

ტრანსფერების აღწერა ქმნის წინაპირობას, საწარმოთქმო შეცდომების პროგნოზირებისა და 

დიაგნოსტიკისათვის, სათანადო მეთოდიკურ-დიდაქტიკური რეკომენდაციების 

შემუშავებისათვის, სწავლების პროგრესიის, ადეკვატური მეთოდების ეფექტურად 

დანერგვისა და საწარმოთქმო შეცდომების მაქსიმალური შემცირებისათვის.  

 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ახვლედიანი ციური 

 

საფრანგეთის ლინგვისტური 

პოლიტიკის ასპექტები XXI 

საუკუნეში 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა და არნ. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფრანგული ენის ლექსიკური 

თავისებურებანი კანადაში 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის კონფერენცია 

“ტერმინოლოგია – ქართული 

ენის ხვალინდელი დღე”, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, თბილისი 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მეშვიდე 

საფაკულტეტო კონფერენცია, 

2013 წლის 19-20 ივნისი 
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მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

გაბუნია ქეთევან 

ჭანტურია გვანცა 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

კობეშავიძე მარინე 

 

 

 

დროისა და სივრცის 

კონცეფცია პრუსტის 

შემოქმედებაში 

 

 

 

 

 

ფრანგული ნაწილობრივი 

არტიკლის შესატყვისები 

ესპანურ ენაში 

 

 

 

ფრანკოფონთა საერთაშორისო 

კონფერენცია, ნიუ-იორკის 

უნივერსიტეტი, ნიუ-იორკი 

(აშშ), 2013 წლის 5-6 აპრილი 

 

 

 

საერთაშორის 

კონფერენცია “ესპანური და 

ფრანგული ენების 

გრამატიკული 

ტერმინოლოგია”,გრანადის 

უნივერსიტეტი 

(ესპანეთი),2013 წლის 25-26 

აპრილი  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

ყუფარაძე გიორგი 

მუჯირი სოფიო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

თაბუაშვილი ლოლიტა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხუთი არამონათესავე ენის 

ინტონაციათა კონტრასტული 

აღწერა (ფრანგული, 

ინგლისური, გერმანული, 

რუსული და ქართული ენების 

მასალაზე) 

 

 

 

 

აგრარულ ნასესხებ ტერმინთა 

ვარიაციები ფრანგულ და 

ქართულ ენებში 

 

 

 

 

 

ფატიკური კომუნიკაციის 

ლინგვოკულტურული 

ასპექტები რომანულ ენებში 

(ფრანგული და ესპანური 

ენები) 

 

 

 

 

ფრაზეოლოგიისა და 

ეთნოკულტურის 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

“ენის გენეზისიდან 

ინტერნეტამდე”, ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი (ტეილორის 

ინსტიტუტი), 

ინგლისი. 2013 წლის 3-5 მაისი 

 

 

ლინგვისტიკისა და 

რომანული ფილოლოგიის 

XXVII საერთაშორისო 

კონგრესი 

ნანსის უნივერსიტეტი 

ნანსი (საფრანგეთი)2013 წლის 

24-27 ივლისი 

 

 

 

ლინგვისტიკისა და 

რომანული ფილოლოგიის 

XXVII საერთაშორისო 

კონგრესი 

ნანსის უნივერსიტეტი 

ნანსი (საფრანგეთი)2013 წლის 

24-27 ივლისი 

 

 

III საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ფრაზეოლოგიასა და 

პარემიოლოგიაში (CIFP) და   II 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახლედიანი ციური 

მჭედლიშვილი მეგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

ყუფარაძე გიორგი 

მუჯირი სოფიო 

 

 

 

 

ურთიერთკავშირი 

 

 

 

 

 

გერმანული, ფრანგული, 

ინგლისური და ქართული 

ენების ბგერითი სეგმენტების 

კონტრასტული აღწერა და 

მისი მნიშვნელობა 

ინტერლინგვალური 

ფონეტიკის 

გაკვეთილისათვის 

 

 

ბრაზილიური კონფერენცია 

ფრაზეოლოგიაში (CBFra) 

ფორტალეცა, ბრაზილია. 2013 

წლის 8-13 დეკემბერი 

 

 

გერმანული ენის 

მასწავლებელთა XV 

ინტერნაციონალური 

ყრილობა, ბოცენი,  

იტალია, 2013 წლის 25 

აგვისტო-3 სექტემბერი 
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9 

 

 

 

 

 

 

ახვლედიანი ციური 

ყუფარაძე გიორგი 

მუჯირი სოფიო 

 

მოხსენებათა ანოტაციები 
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II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

ფრანგული 

სიმბოლიზმი და მე-20 

საუკუნის დასაწყისის 

ქართული პოეზია  

 

(გრანტის 

მოსაპოველად 

წარდგენილი 

პროექტი) 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

თსუ ასოც. პროფ. ნანა 

გუნცაძე 

ნანა გუნცაძე 

ქეთევან გაბუნია 

გიორგი ეკიზაშვილი 

ილია გასვიანი 

ია მანიჟაშვილი 

ნინო რევაზიშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

სამეცნიერო გრანტის მოკლე ანგარიში 

 ჩვენს მიერ წარდგენილი პროექტი მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს  ფრანგული სიმბოლიზმის 

ზოგიერთი ასპექტი და მათი  გამოვლინებანი ქართულ პოეზიაში. 

 ფრანგული სიმბოლისტური დისკურსის რეგისტრები; 

 ფრანგული სიმბოლიზმის წარმომადგენელთა რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში, 

ფრანგი სიმბოლისტების შემოქმედების გაშუქება როგორც ფრანგულ, ასევე ქართულ კრიტიკაში; 

ცისფერყანწელების პოეზიის, კლასიკური რეალიზმისა და კომუნისტურ იდეოლოგიაზე  

ორიენტირებული ლიტერატურის ურთიერთდაპირისპირება 20-იან წლებში; 

 სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ხანის თბილისი, როგორც ფრანგული სიმბოლიზმის და 

ავანგარდული მოძრაობის ინტერკულტურული შეხვედრის პუნქტი, ადგილი, სადაც თავს 

იყრიდნენ კომუნისტური რუსეთიდან ემიგრირებული რუსული სიმბოლიზმის 

წარმომადგენლები და ევროპიდან დაბრუნებული ქართველი მწერლები და  ხელოვნების 

წარმომადგენლები. 

პროექტის სიახლეს განაპირობებს ის გარემოება, რომ ქართული ლიტერატურული 

პროცესების სახით, პირველად იქნება გაშუქებული ფრანგული სიმბოლიზმის ისტორიის ჯერ 

კიდევ უცნობი ფაქტები.  

ამგვარად, პროექტი, რომელიც  გულისხმობს ფრანგული სიმბოლიზმის ზოგიერთი ასპექტის 

კვლევას  და მათ  გამოვლინებათა და ზოგადად გავლენების  შესწავლას ქართულ პოეზიის   

კონტექსტში, მოიცავს როგორც წმინდად ლიტმცოდნეობით და კომპარატისტულ, ასევე 
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კულტუროლოგიურ ასპექტებს. 

სიმბოლისტების გავლენა შეიძლება განისაზღვროს აგრეთვე, როგორც  შემოქმედებითი სტიმული 

, რომელიც ქართველმა პოეტებმა მიიღეს აღტაცებისაგან, რომელიც მათ განიცადეს 

სიმბოლისტების (ბოდლერი, ვერლენი, რემბო) ნაწარმოებების მიმართ. 

მსგავსი კვლევა თავის მხრივ ხელს უწყობს  ერთის მხრივ ფრანგი სიმბოლისტების 

ინტერნაციონალური ბედის შესწავლას, ხოლო მეორეს მხრივ ააქტიურებს ქართული კულტურის 

ინტეგრაციას ევროპულ კულტურულ სივრცეში, რამდენადაც კომპარატისტული კვლევა, 

რომელშიც კულტურა მოიაზრება, როგორც  ტექსტი და კონტექსტი, ერთდროულად არის 

როგორც ლიტმცოდნეობითი, ასევე  კულტუროლოგიური კვლევა. 

ეს სტრატეგიული მიზანდასახულობა უნდა დაედოს საფუძვლად ქართულ პოეზიაზე ფრანგული 

სიმბოლიზმის  გავლენების ფუნდამენტურ და მასშტაბურ შესწავლას,  რაც  აქამდე  

ლიტერატურათმცოდნეობით სინამდვილეში ჯერ არ განხორციელებულა. 

ამომწურავი კომპარატისტული კვლევა  ფრანგული სიმბოლიზმის  

კონტექსტში  ცხადყოფს, რომ ქართული  პოეზია  უნიკალური და ევროპელი 

სპეციალისტებისათვის თითქმის მთლიანად უცნობი მოვლენაა იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არ 

წარმოადგენს ევროპული სიმბოლიზმის ეპიგონურ დანამატს ან პერიფერიულ სფეროს. იგი ქმნის  

მის ორიგინალურ ინვარიანტს, რომელიც  ერთგვარად აფართოებს და განავრცობს ფრანგული 

სიმბოლიზმის მითოგრაფიულ  ნარატივებსა და მითოსურ სახისმეტყველებას, ქრონოტოპებს, 

კულტურულ და  ლანდშაფტურ სივრცეებს. 

ათწლეულების მანძილზე საბჭოთა მარქსისტული იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ მოქცეული  

ლიტმცოდნეობითი დისკურსი ვერ ახერხებდა ფრანგული სიმბოლიზმის  მისთვის უცნობი 

ასპექტების კვლევას,  მათი გავლენების შესწავლას  ქართული პოეზიაზე - ამ  სახის  

ფუნდამენტურ და მასშტაბურ კვლევას უახლესი 

ლიტმცოდნეობითი მეთოდების ბაზაზე, მათ შორის კომპარატისტიკის ჭრილში. 

საბჭოთა ეპოქაში სიმბოლიზმი განიხილებოდა როგორც რეაქციული-ბურჟუაზიული, 

ანტისაბჭოთა და სოცრეალიზმის ესთეტიკისათვის მიუღებელი ფენომენი. ქართულ 

ლიტმცოდნეობას არ ჰქონდა უშუალო და ინტენსიური კონტაქტი დასავლეთევროპულ 

ლიტმცოდნეობასთან და ამის გამო, იგი მოკლებული იყო სათანადო  თეორიულ ბაზისს. დღეს, 

კულტურული გლობალიზაციის პირობებში, უკვე ხელმისაწვდომია სრულიად ახალი ტიპის 

კვლევების ჩატარება. 

პროექტი შეავსებს იმ ვაკუუმს, რაც დღემდე არსებობს ფრანგულ სიმბოლიზმზე და მის 

გავლენებზე,  ქართული  კვლევის თვალსაზრისით. შესაბამისად, წარდგენილი პროექტისგან  
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მიღებული ფუნდამენტური დასკვნები და შედეგად მომზადებული მასშტაბური მონოგრაფია 

უნდა იყოს საეტაპო ნაშრომი ფრანგულ სიმბოლიზმზე და მის გავლენებზე  ( იგულისხმება  მე-20 

ს-ის ქართულ პოეზია) და იქცეს ორიენტირად  შემდგომი კომპარატისტული კვლევებისათვის. 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 

 

 

                   V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 

2 

3 

 

ნანა გუნცაძე თარგმნის მეთოდები და 

დისკურსის თარგმნის 

სირთულეები 

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთირთობები, თსუ   

I კორპუსი N 309, 30, IX, 2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1    
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

    

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

 

ჟულიენ გრაკის 

სივრცის 

პოეტიკა, 

,,სემიოტიკა’’  

 

 

 

იდენტობის 

პრობლემა და 

ამინ მაალუფის 

ისტორიული 

პროზა 

 

XIII ილიას 

სახელმწიფო 

უნივესიტეტი, 

სემიოტიკის 

კვლევითი 

ცენტრი 

 

 

შოთა 

რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

გვ.152-159 

 

 

 

 

 

გვ.289-295 
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3 

 

ნინო ქავთარაქძე 

თანამედროვე 

ქალაქის სახე და 

იდენტობის 

პრობლემა ჟან -

მარი გუსტავ ლე 

კლეზიოს 

რომანში - 

,,გაქცევათა 

წიგნი’’ 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

შედარებითი 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომც. 

ანოტაციები 

 

ნინო ქავთარაძე 

თანამედროვე ქალაქის სახე და იდენტობის პრობლემა ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიოს რომანში 

_ ,,გაქცევათა წიგნი’’ 

ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიოს რომანი _ ,,გაქცევათა წიგნი’’, 1969 წელს გამოიცა. 

პროზაული და სალექსო ფორმით დაწერილი ეს მხატვრულ-ლიტერატურული ტექსტი XX  

საუკუნის ნომადის თავგადასავალია.  

ლე კლეზიომ _ იმხანად დამწყებმა მწერალმა, რომელიც ახალი რომანის 

წარმომადგენელთა დიდ გავლენას განიცდიდა, ერთი მხრივ, სათავგადასავლო რომანს 

უცვალა სახე და, ამავე დროს, მას ბიტთაობისთვის დამახასიათებელი ნონკორფორმისტული 

ელფერი შესძინა. ლე კლეზიოს ეს  ნაწარმოები მწერლისა და მკითხველის დიალოგი უფროა, 

ვიდრე მოგზაურის შთაბეჭდილებების და შეგრძნებების თანმიმდევრული აღწერა. 

,,გაქცევათა წიგნი’’ რომანი-ექსპერიმენტია, სადაც მკითხველი პროტაგონისტის  უცხო 

მხარისკენ ლტოლვის, მისი პიროვნების ჩამოყალიბების თანამონაწილეა და  პოეტური 

პროზის შექმნის პროცესსაც ადევნებს თვალყურს. რომანის ეს ორმაგი ეფექტი  ლე კლეზიოს 

ორი გატაცებით – წერითა და მოგზაურობის ჟინითაა განპირობებული.  

29 წლის ახალგაზრდის, რომელსაც მწერალი ,,ახალგაზრდა მამაკაცი ოგანის’’ სახელით 

მოიხსენიებს, რეალობიდან გაქცევა მოგზაურობის და იდენტობის თემებთანაა ოსტატურად 

გადაჯაჭვული; მაგრამ სათავგადასავლო რომანების ეგზოტიკას თანამედროვე 

ურბანისტული პეიზაჟი ცვლის: ცისკენ აღმართული ბეტონის მთები და მათ ფერხთით, 

ნაგვის გროვაზე მოფუსფუსე ვირთაგვები. პროტაგონისტის მარტოსულობა გულგრილს 

ტოვებს უგვანო, ნაცრისფერ ქალაქს, სადაც ადამიანური სევდა მარტოოდენ  მეტალის 

კონსტრუქციების შუშებზე აირეკლება. ოგანი ერთმანეთის მსგავს, უსახურ დაბებსა და 

მეგაპოლისებს აწყდება და იქცევა დაუსრულებელი ხეტიალისგან დაღალულ, მიუსაფარ 
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ნომადად, ხიზნად საკუთარ პლანეტაზე.   

მწერალის აღსარება ეხმიანება რომანის პერსონაჟის გულისთქმას, ძვალ-რბილში რომ 

ატანს: ორივესთვის მოგზაურობა საკუთარი თავის შეცნობითაა ნაკარნახევი.  გარიდება, 

გადახვეწა პირველსაწყისთან დაბრუნებაა, როდესაც ცხოვრება მარადისმყოფ და დაუსაბამო 

წიგნად იქცევა, წიგნად _ ქვიშაზე დაწერილ დაუსაკლის გზავნილად, რომელსაც ზღვის ქაფი 

ვერ წაშლის.  

იდენტობის პრობლემა და ამინ მაალუფის ისტორიული პროზა 

ამინ მაალუფი ლიბანური წარმომავლობის ფრანგი მწერალია, რომელმაც 2011 წელს 

შეაღო ფრანგული აკადემიის კარი და თავი დამკვიდრა 40 უკვდავთა შორის.   მაალუფი 

ლიტერატურას არაბულ, ,,სინათლის ენაზე’’ ეზიარა, თუმცა მისი ლიტერატურული 

დებიუტი ,,აჩრდილის ენაზე’’ _ ფრანგულზე შედგა. ,,ლეონ აფრიკელი’’ მაალუფის პირველი 

ლიტერატურული ცდა და გამარჯვებაცაა (1986 წ.). ამას მოჰყვა წარმატებული ესე _ ,,არაბთა 

თვალით დანახული ჯვაროსნული ლაშქრობები’’ (1983 წ.), გონკურების პრემიით 

დაჯილდოვებული ,,ტანიოსის კლდე’’ (1993 წ.), ,,სამარყანდი’’ (1988 წ.) და ,,ლევანტის 

სასწორი‘’ (1996 წ.), სადაც  1975 წლის სამოქალაქო ომის შედეგად სამშობლოდან 

გადახვეწილი მწერალიEპირველად შეეხო ლიბანში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. 

მდიდარი ტრადიციების მქონე ევროპული ისტორიული პროზა მაალუფისთვის 

მხატვრული გამოხატვის საუკეთესო ფორმად იქცა. ისტორიულ-ბიოგრაფიული 

პუბლიცისტიკის პოპულარობის,  თვითიდენტობის ზოგადსაკაცობრიო პრობლემის ფონზე, 

მაალუფის ისტორიული ნარატივი რომანის სპეციფიკურ ფორმას იძინს და მხატვრულ-

ლიტერატურული ტექსტების კომპოზიციის და სტრუქტურის მრავალფეროვნებაში 

ვლინდება.  

მაალუფის შემოქმედებას დასავლეთის და აღმოსავლეთის ურთიერთობების ისტორიულ 

ჭრილში გააზრება, სახელოვანი ადამიანების  პრიზმაში გატარებული სამყაროს ხედვა უდევს 

საფუძვლად, სადაც რეალობა და ფიქცია, ისტორიული ფაქტები და მითები, სოციალური, 

რელიგიური თუ ისტორიული თემატიკა ერთმანეთთანაა  გადაჯაჭვული.  

სევდანარევი სიამყით მწერალი ქმნის აღმოსავლეთის საოცნებო მხარის პოეტურ ხატს, 

რაც სამშობლოსთან განშორებით და აღმოსავლეთის მდიდარი წარსულითაა ნაკარნახევი. 

ისტორიული რომანის ჟანრის მეოხებით (რომელიც მწერლის მიზნებს ყველაზე მეტად 

ესადაგება), მაალუფი ევროპელებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს ლევანტის სწავლულთა 

ევროპული კულტურისთვის გაწეული ღვაწლის შესახებ. ქრისიტანი არაბთა შორის და არაბი 

დასავლეთში _ ამინ მაალუფი სამშობლოდან გადახვეწილთა იდენტობის საკითხით უფროა 

დაინეტერესებული, ვიდრე ორი კულტურის შეპირისპირებით. რამ გაჰყო ეს ორი სამყარო? 

კაცობრიობას საერთო ფესვები, ბედი და მომავალი აქვს _ ეს ის გზავნილია, რომელსაც 
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მაალუფი უზიარებს თავის მრავალრიცხოვან მკითხველს, უკვე მსოფლიოს 27 ენაზე.   

ჟულიენ გრაკის სივრცის პოეტიკა 

ჟულიენ გრაკის მიმართ მხოლოდ ერთ ეპითეთს ხმარობენ: უკანასკნელი კლასიკოსი. XX 

საუკუნის მემატიანემ ცხოვრების და შემოქმედების ხანგრძლივი გზა  ისე განვლო, რომ არც 

ერთ ლიტერატურულ მიმდინარეობას თუ სკოლას არ მიმხრობია. სიტყვაძუნწი 

კორესპონდენტი, რომელიც ჟურნალისტებს არ წყალობდა, მაგრამ ენაწყლიანი გეოგრაფიის 

მასწავლებელი, პირად ცხოვრებას  და შემოქმედებას მაღალი კედლის მიღმა მაინც არ 

მალავდა; ეპატაჟს უარყოფდა და საუკუნის მაჯისცემას ყურს უგდებადა ისე, რომ 

ყოველთვის თამამად, მაგრამ არა ხმამაღლა, ამბობდა თავის სათქმელს. სიმამაცემ არც მაშინ 

უმტყუვნა, როდესაც ტყეობაგამოვლილი ლიტერატურას დაუბრუნდა, არც მაშინ, როდესაც 

ანდრე ბრეტონთან მეგობრობის მიუხედავად სიურეალიზმის მანიფესტზე ხელი არ მოაწერა 

და არც მაშინ, როდესაც ფრანგულ ლიტერატურაში ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე, 

გონკურების პრემიაზე, უარი თქვა, რომელიც 1951 წელს, მის რომანს სირტის სანაპირო 

მიენიჭა.  

მწერალის და გეოგრაფიის მასწავლებელისგან არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ უკანასკნელი 

კლასიკოსის  ნაწარმოებებში სივრცეს და მის აღწერას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება. ამას გრაკის წიგნების სათაურებიც ადასტურებს: სირტის სანაპირო, 

ნახევარკუნძული, აივანი ტყეში, არგოლის ციხე-სიმაგრე, გრძელი გზის დღიურები . . .  

ჟულიენ გრაკის ტექსტში - დაკიდული ბაღები (1946 წ.), სივრცე აღქმულია როგორც 

მეტალინგვისტური კონცეპტი, რომელიც ასახავს რეალობას, განსაზღვრავს სხვადასხვა 

ტოპოსების ფუნქციონირებას  და მოქმედებათა თანმიმდევრობას წარმოაჩენს - 

განურჩევლად იმისა, რეალურია  ეს მოქმედება თუ წარმოსახვითი. პოეტური სურათი 

იქმნება სწორედ სტატიკური სივრცის აღწერითა და ჩვენებით, მაგრამ რიტმი, რომელიც 

სივრცის შემცველი მაკროველებით თუ მიკროველების მონაცვლეობით გადმოიცემა 

სივრცის ტემპორალიზაციას იწვევს, რაც პროზად დაწერილს პოეტურ ტექსტად აქცევს.  

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 
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დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

თანამედროვე ქალაქის სახე 

და იდენტობის პრობლემა ჟან 

-მარი გუსტავ ლე კლეზიოს 

რომანში - ,,გაქცევათა წიგნი’’ 

 

იდენტობის პრობლემა და 

ამინ მაალუფის ისტორიული 

პროზა 

 

 

ახალი ბიოგრაფიზმი და 

პატრიკ მოდიანოს რომანი  

,,ჩაბნელებულ ფარდულების 

ქუჩა’’ 

 

 

ჟულიენ გრაკის სივრცის 

პოეტიკა 

თბილისი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2013 წლის 24-26 ივნისი 

 

 

 

თბილისი, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 2013 წლის 25-27 

სექტემბერი 

 

 

თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

 

 

თბილისი,  

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2013 წლის 19-

20 ოქტომბერი 
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მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ფრანგული 

სიმბოლიზმი და მე-20 

საუკუნის დასაწყისის 

ქართული პოეზია  

(გრანტის 

მოსაპოველად 

წარდგენილი 

პროექტი) 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

თსუ ასოც. პროფ. ნანა 

გუნცაძე 

ნანა გუნცაძე 

ქეთევან გაბუნია 

გიორგი ეკიზაშვილი 

ილია გასვიანი 

ია მანიჟაშვილი 

ნინო რევაზიშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

სამეცნიერო გრანტის მოკლე ანგარიში 

 ჩვენს მიერ წარდგენილი პროექტი მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს  ფრანგული სიმბოლიზმის 

ზოგიერთი ასპექტი და მათი  გამოვლინებანი ქართულ პოეზიაში. 
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 ფრანგული სიმბოლისტური დისკურსის რეგისტრები; 

 ფრანგული სიმბოლიზმის წარმომადგენელთა რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში, 

ფრანგი სიმბოლისტების შემოქმედების გაშუქება როგორც ფრანგულ, ასევე ქართულ კრიტიკაში; 

ცისფერყანწელების პოეზიის, კლასიკური რეალიზმისა და კომუნისტურ იდეოლოგიაზე  

ორიენტირებული ლიტერატურის ურთიერთდაპირისპირება 20-იან წლებში; 

 სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ხანის თბილისი, როგორც ფრანგული სიმბოლიზმის და 

ავანგარდული მოძრაობის ინტერკულტურული შეხვედრის პუნქტი, ადგილი, სადაც თავს 

იყრიდნენ კომუნისტური რუსეთიდან ემიგრირებული რუსული სიმბოლიზმის 

წარმომადგენლები და ევროპიდან დაბრუნებული ქართველი მწერლები და  ხელოვნების 

წარმომადგენლები. 

პროექტის სიახლეს განაპირობებს ის გარემოება, რომ ქართული ლიტერატურული 

პროცესების სახით, პირველად იქნება გაშუქებული ფრანგული სიმბოლიზმის ისტორიის ჯერ 

კიდევ უცნობი ფაქტები.  

ამგვარად, პროექტი, რომელიც  გულისხმობს ფრანგული სიმბოლიზმის ზოგიერთი ასპექტის 

კვლევას  და მათ  გამოვლინებათა და ზოგადად გავლენების  შესწავლას ქართულ პოეზიის   

კონტექსტში, მოიცავს როგორც წმინდად ლიტმცოდნეობით და კომპარატისტულ, ასევე 

კულტუროლოგიურ ასპექტებს. 

სიმბოლისტების გავლენა შეიძლება განისაზღვროს აგრეთვე, როგორც  შემოქმედებითი სტიმული 

, რომელიც ქართველმა პოეტებმა მიიღეს აღტაცებისაგან, რომელიც მათ განიცადეს 

სიმბოლისტების (ბოდლერი, ვერლენი, რემბო) ნაწარმოებების მიმართ. 

მსგავსი კვლევა თავის მხრივ ხელს უწყობს  ერთის მხრივ ფრანგი სიმბოლისტების 

ინტერნაციონალური ბედის შესწავლას, ხოლო მეორეს მხრივ ააქტიურებს ქართული კულტურის 

ინტეგრაციას ევროპულ კულტურულ სივრცეში, რამდენადაც კომპარატისტული კვლევა, 

რომელშიც კულტურა მოიაზრება, როგორც  ტექსტი და კონტექსტი, ერთდროულად არის 

როგორც ლიტმცოდნეობითი, ასევე  კულტუროლოგიური კვლევა. 

ეს სტრატეგიული მიზანდასახულობა უნდა დაედოს საფუძვლად ქართულ პოეზიაზე ფრანგული 

სიმბოლიზმის  გავლენების ფუნდამენტურ და მასშტაბურ შესწავლას,  რაც  აქამდე  

ლიტერატურათმცოდნეობით სინამდვილეში ჯერ არ განხორციელებულა. 

ამომწურავი კომპარატისტული კვლევა  ფრანგული სიმბოლიზმის  

კონტექსტში  ცხადყოფს, რომ ქართული  პოეზია  უნიკალური და ევროპელი 

სპეციალისტებისათვის თითქმის მთლიანად უცნობი მოვლენაა იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არ 
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წარმოადგენს ევროპული სიმბოლიზმის ეპიგონურ დანამატს ან პერიფერიულ სფეროს. იგი ქმნის  

მის ორიგინალურ ინვარიანტს, რომელიც  ერთგვარად აფართოებს და განავრცობს ფრანგული 

სიმბოლიზმის მითოგრაფიულ  ნარატივებსა და მითოსურ სახისმეტყველებას, ქრონოტოპებს, 

კულტურულ და  ლანდშაფტურ სივრცეებს. 

ათწლეულების მანძილზე საბჭოთა მარქსისტული იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ მოქცეული  

ლიტმცოდნეობითი დისკურსი ვერ ახერხებდა ფრანგული სიმბოლიზმის  მისთვის უცნობი 

ასპექტების კვლევას,  მათი გავლენების შესწავლას  ქართული პოეზიაზე - ამ  სახის  

ფუნდამენტურ და მასშტაბურ კვლევას უახლესი 

ლიტმცოდნეობითი მეთოდების ბაზაზე, მათ შორის კომპარატისტიკის ჭრილში. 

საბჭოთა ეპოქაში სიმბოლიზმი განიხილებოდა როგორც რეაქციული-ბურჟუაზიული, 

ანტისაბჭოთა და სოცრეალიზმის ესთეტიკისათვის მიუღებელი ფენომენი. ქართულ 

ლიტმცოდნეობას არ ჰქონდა უშუალო და ინტენსიური კონტაქტი დასავლეთევროპულ 

ლიტმცოდნეობასთან და ამის გამო, იგი მოკლებული იყო სათანადო  თეორიულ ბაზისს. დღეს, 

კულტურული გლობალიზაციის პირობებში, უკვე ხელმისაწვდომია სრულიად ახალი ტიპის 

კვლევების ჩატარება. 

პროექტი შეავსებს იმ ვაკუუმს, რაც დღემდე არსებობს ფრანგულ სიმბოლიზმზე და მის 

გავლენებზე,  ქართული  კვლევის თვალსაზრისით. შესაბამისად, წარდგენილი პროექტისგან  

მიღებული ფუნდამენტური დასკვნები და შედეგად მომზადებული მასშტაბური მონოგრაფია 

უნდა იყოს საეტაპო ნაშრომი ფრანგულ სიმბოლიზმზე და მის გავლენებზე  ( იგულისხმება  მე-20 

ს-ის ქართულ პოეზია) და იქცეს ორიენტირად  შემდგომი კომპარატისტული კვლევებისათვის. 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 
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დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 
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# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

 

დასავლეთევროპული ფილოლოგიის ს/ს ინსტიტუტის   

ხელმძღვანელი                                                             პროფ. მ. რუსიეშვილი   
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 
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II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებუ-

ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

მაია ჯავახიძე ახალი 

იტალიურ–

ქართული 

აკადემიური 

ლექსიკონის 

კონფერენციის კრებული 

(თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება) 

ქუთაისი გვ. 108–113 
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შედგენის 

პრინციპები 

ანოტაციები 

მაია ჯავახიძე 

ახალი იტალიურ–ქართული ააკადემიური ლექსიკონის შედგენის პრინციპები 

ახალი იტალიურ–ქართული ლექსიკონი იქმნება დიდი ინგლისურ–ქართული 

ლექსიკონის (რედაქტორი თ.მარგალიტაძე) კორპუსისის საფუძველზე. ეს კი ნიშნავს 

შემდეგს: იმ თეზისიდან გამომდინარე, რომ იტალიურ და ინგლისურ ენებს შორის 

კონვერგენციის საკმაოდ მაღალი ხარისხია, ვვარაუდობთ, რომ სემანტიკის დონეზე 

მოცემული იტალიური სიტყვის მნიშვნელობა / მნიშვნელობები „ძალიან მსგავსია“ 

შესაბამისი სიტყვის მნიშვნელობის / მნიშვნელობებისა ინგლისურ ენაში (მაგ., იტალიური  

abbandonare (მიტოვება, დატოვება) და ინგლისური abandon); ამიტომ, იტალიური სიტყვის 

მნიშვნელობა / მნიშვნელობები იძებნება იტალიურ-ინგლისურ ლექსიკონში (მაგ.: 

abbandonare  – abandon 1… 2…..); 

ინგლისური სიტყვის მნიშვნელობა იძებნება ინგლისურ-ქართულ ონლაინ 

ლექსიკონში (abandon II verb  1. რაიმეზე უარის თქმა...) , სადაც უკვე გამზადებულია ამ 

ლექსემის სიტყვა-სტატია ქართულ ენაზე;  

გამზადებული ქართულენოვანი მნიშვნელობები გამოიყენება იტალიური სიტყვის 

ქართული ეკვივალენტების შესარჩევად მას შემდეგ, რაც იტალიური სიტყვის მნიშვნელობა / 

მნიშვნელობები გადამოწმდება და დაზუსტდება იტალიური ენის განმარტებით 

ლექსიკონებში.  

აქვე იმასაც აღვნიშნავთ, რომ ის მეთოდიკა, რომელსაც ჩვენს ლექსიკონშიც ვიყენებთ, 

შემდეგში მდგომარეობს: ერთმანეთისაგან გამიჯნულია სიტყვის მნიშვნელობის 

ეკვივალენტები და თარგმნითი / კონტექსტუალური ეკვივალენტები; ხდება მნიშვნელობათა 

ეკვივალენტების (ლექსიკური ერთეულების ინფორმაციულად უფრო ღირებული ან 

განმარტებითი ეკვივალენტების) და მრავალრიცხოვან საილუსტრაციო ფრაზებსა და 

წინადადებებში წარმოდგენილი თარგმნითი ეკვივალენტების კომბინირება.   

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 
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# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

მაია ჯავახიძე ახალი იტალიურ–ქართული 

აკადემიური ლექსიკონის 

შედგენის პრინციპები 

ქუთაისი, 2013 წ. 10–12 

ოქტომბერი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 
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II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

მარინე 

კობეშავიძე 

Análisis contrastivo 

de errores en la 

enseñanza de 

español a alumnos 

georgianos. 

(ესპანური ენის 

სწავლებისას 

N 4(20) თბილისი, 

ტექნიკ. უნივერ. 

გამომც. 

 

გვ. 96-105 
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2 

3 

ქართულენოვანი 

სტუდენტების 

მიერ დაშვებული 

შეცდომების 

კონტრასტული 

ანალიზი) , 

სამეცნიერო 

ჟურნალი „Scripta 

Manent”   

 

ანოტაციები 

მარინე კობეშავიძე 

ესპანური ენის სწავლებისას ქართულენოვანი სტუდენტების მიერ დაშვებული შეცდომების 

კონტრასტული ანალიზი 

შეცდომათა ანალიზი მიეკუთვნება თეორიული ლინგვისტიკის სფეროს, რაც ძირითადად 

გულისხმობს, რომელიმე ენის შესწავლისას მოსწავლის მიერ დაშვებული შეცდომების ანალიზს 

შესწავლის პროცესში. ახსნის პროცესში სხვა ფაქტორებთან ერთად აუცილებლად 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს მშობლიური ენა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დისციპლინა 

მიეკუთვნება თეორიის სფეროს, იგი საბოლოოდ მაინც აუდიტორიაში უნდა იყოს განხილული. 

მშობლიური და შესასწავლი ენების შედარება საშუალებას იძლევა გავითვალისწინოთ დაშვებული 

შეცდომები, დავაკონკრეტოთ პრობლემატური ასპექტები სტუდენტების გარკვეულ ჯგუფებთან 

ერთად და გავაანალიზოთ ჩვენი სამუშაო პროცესი. 

ყურადღება გამახვილებულია უცხო ენის სწავლების მახასითებელ მხარეებზე: მისი 

მულტიდისციპლინარული ასპექტები, რომლებიც პროფესიონალებმა უნდა გაითვალისწინონ 

სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად, და შეიმუშაონ სხვადასხვა მეთოდები, რათა მომავალში 

თავიდან ავიცილოთ მსგავსი შევდომები. სხხვა ფაქტორებებმა შესაძლოა  იგივე როლი ითამაშოს 

და მიიყვანოს მოსწავლეები იქამდე, რომ მათ განავითარონ თავიანთი მრავალენოვანი კომპეტენცია. 

 

 

2) უცხოეთში 
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ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

მარინე კობეშავიძე Traduction de l’article partitif 

français en espagnol - 

ფრანგული ნაწილობრივი 

არტიკლის ტარგმანი ესპანურ 

ენაზე 

 

ესპანეთი გრანადა, 25-26 

აპრილი 2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 
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II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

პოლიტიკის გავლენა 

ლათინური ამერიკის 

ლიტერატურაზე 

(გრანტის 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი ნინო 

ჭრიკიშვილი 
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2 

 

მოსაპოველად 

წარდგენილი 

პროექტი) 

 

ესპანური ენის 

ხმოვნებისა და 

თანხმოვნების 

დიქრონიული 

ფონოტაქტიკა 

(გრანტის 

მოსაპოველად 

წარდგენილი 

პროექტი) 

 

 

 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

 

 

პროექტის 

წარმომდგენი – ნინო 

ჭრიკიშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 
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ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 



 

706 
 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 
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II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

სალომე კენჭოშვილი თარგმანი 

იტალიურიდან: 

უმბერტო ეკო. როგორ 

დავწეროთ 

საკვალიფიკაციო 

ნაშრომი. 

არეტე  (იბეჭდება) 

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

სალომე 

კენჭოშვილი 

ავტორის სახის 

მარკერები 

იმპერსონალურ 

თხრობაში 

(გაბრიელე 

 ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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დ'ანუნციოს 

«პესკარის 

ნოველების» 

მიხედვით), 

სჯანი 

ანოტაციები 

სალომე კენჭოშვილი 

ავტორის სახის მარკერები იმპერსონალურ თხრობაში 

(გაბრიელე დ’ანუნციოს ”პესკარის ნოველების” მიხედვით) 

ნარატოლოგიურ კვლევა-ძიებათა ერთ-ერთი ცენტრალური  საკითხი _ ავტორის 

სახის  თავისებურებანი სხვადასხვა მხატვრულ სისტემებში _ განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იმსახურებს იმპერსონალური თხრობის სტრუქტურაში, რომელიც 

თხრობის სუბიექტის, ავტორის სახისა და ტექსტის მოდალურობის უკიდურესი 

შენიღბვისაკენაა მიმართული. ასეთ სტრუქტურას განეკუთვნება გაბრიელე დ’ანუნციოს 

(1863-1938) კრებული “პესკარის ნოველები” (1902), რომელშიც ავტორი მაქსიმალური 

ობიექტურობისაკენ მიისწრაფვის, მიზანდასახულად იცავს მიუკერძოებლობის 

(impassibilité) ფლობერისეულ პრინციპს. მაგრამ ნოველების ნეიტრალური თხრობის 

ფარგლებში თვალსაჩინოა ისეთი დომინანტური, განსაკუთრებით აქტუალიზებული 

მარკერები, ინდექსური ნიშნები, რომლებიც იმპლიციტური ავტორის აქსიოლოგიურ 

პოზიციას განაპირობებენ. ამგვარ მარკერებს შორის ყურადღებას იქცევენ 

სემანტიკურად აქტუალიზებული სათაურები, რომლებიც ნოველების ერთიან 

კონტექსტში ავტორისეული პოზიციის გამოვლენის ერთ-ერთ უმთავრეს საშუალებას 

წარმოადგენენ. “პესკარის ნოველების” იმპერსონალური თხრობის ფარგლებში ავტორის 

სახის კიდევ ერთი აქტუალიზებული გამოვლინებაა გმირების პორტრეტების შექმნისას 

გამოყენებული ისეთი ლაიტმოტივური ხასიათის ხერხი, როგორიცაა გამუდმებული 

ანალოგია ადამიანსა და ორგანულ ბუნებას შორის. ასევე აქტუალიზებულ მარკერთა 

რიგს განეკუთვნება ირონიის ხერხი, პერსონაჟთა ამა თუ იმ ნიშან-თვისების 

პერიოდული განმეორება, ნოველათა ქრონოტოპში ფანატიზმის, უძრაობისა და 

ცხოვრების მონოტონურობის აქცენტირება.  

 

 

 

2) უცხოეთში 
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ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ანოტაციები 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 
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დანართი 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

Deutsche Philologie 

INTERNATIONAL 

2012–2015 

გერმანიის 

აკადემიური გაცვლის 

სამსახური(DAAD) 

 

მონაწილე პროექტი ხორციელდება 

ინსტიტუტთაშორისი 

პარტნიორობის 

ფარგლებში 

გერმანისტიკის დარგში 

(GIP) თსუ გერმანული 

ფილოლოგიის 

დეპარტამენტსა და 

ჰაინრიხ ჰაინეს 

დიუსელდორფის 

უნივერსიტეტის 

გერმანული 

ენათმეცნიერების, 

ლიტერატურათმცოდნეო

ბის და მედიევისტიკის 

კათედრებთან. 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

საგრანტო პროექტი Deutsche Philologie INTERNATIONAL წარმოადგენს გერმანული 

ფილოლოგიის ფუძემდებლურ საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს  ყველა იმ ქვეყნის 

სტუდენტებისთვის, სადაც გერმანული ფილოლოგია/ გერმანისტიკა ისწავლება როგორც 

საუნივერსიტეტო საგანი. სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენს B2 ენობრივი კომპეტენციის მქონე 

სტუდენტები ბაკალავრიატის ბოლო სემესტრისა და მაგისტრატურის პირველი  ორი სემესტრის 

სტუდენტებისთვის, ასევე   გერმანული ენათმეცნიერებით, ლიტერატურათმცოდნეობითა და 

მედიევისტიკით დაინტერესებულ პირთათვის. 

სახელმძღვანელო ხორციელდება თსუ გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და ჰაინრიხ 

ჰაინეს დიუსელდორფის უნივერსიტეტის გერმანული ენათმეცნიერების (პროფ. დოქტ. დიტრიხ 

ბუსე და ლალი ქეცბა–ხუნდაძე), ლიტერატურათმცოდნეობის (პროფ სიბილე შენბორნი და მოწვ. 

პროფ.ლევან ცაგარელი) და მედიევისტიკის (პროფ.ჰელმუტ ბრალ–ტუხელი) პროფესორების 

მიერ. 

გერმანული ენათმეცნიერების დიდი ნაწილი,  კერძოდ სისტემური ლინგვისტიკის( ფონოლოგია, 

მორფოლოგია, სიტყვაწარმოება, სინტაქსი, სემანტიკა)  და  პრაგმატიკის  და ტექსტის 

ლინგვისტიკის ნაწილები დამუშავებულია 80 გვერდზე და რედაქტირება აქვს გავლილი ერიხ 

შმიტის გამომცემლობაში. 2013 წლის აგვისტოში ვმუშაობდი ტექსტის სახეობების ნაწილზე , 

რომელიც მოწონებულია პროფ.ბუსეს მიერ და რომელზედაც მუშაობის გაგრძელებას შევძლებ 
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იანვარ/ თებერვალში ზამთრის არდადეგების დროს. 

PdF მონაცემი (80 გვერდი) დანართის სახით შემიძლია წარმოვადგინო მოთხოვნისთანავე. 

პროფ. დოქტ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე 

 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 



 

722 
 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ლალი 

ქეცბა–

ხუნდაძე 

Marion Gräfin 

Dönhoff und DIE 

ZEIT 

 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

დისკურსული 

პრაქტიკის 

ლინგვისტური 

ინტერპრეტაციის 

Germanistische Studien 

N11 

Zeitschrift des Vereins 

Deutsche Sprache, 

Dortmund-Tbilissi 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო 

კონფერენციის  

მოხსენებათა სრული 

კრებული, მიძღვნილი 

თბილისი/დორტმუნდი 

უნივერსალი, 

(ბეჭდვაშია, გამოიცემა 

დათარიღებით 2013წ) 

 

 

 

 

 

თბილისი,  

თბილსის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 
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3 

 

 

 

 

 

საკითხისათვის 

 

 

პროფ.ვიოლა 

ფურცელაძის 85 წლის 

იუბილესადმი: 

ენა.ლიტერატურა. 

კულტურა, 

ისტორია.ფილოსოფია: 

ტექსტზე 

ორიენტირებული 

კვლევები 

(ბეჭდვაშია, 

გამოიცემა 

დათარიღებით 2013 წ.) 

 

Aნოტაციები 

ლალი ქეცბაß- ხუნდაძის სტატიაში ლიტერატურის დისკურსული პრაქტიკის ლინგვისტური 

ინტერპრეტაციის საკითხისათვის განხილულია მიშელ ფუკოს „ცოდნის არქეოლოგიაში“ 

მოცემული იდეის მიმართება ნაუმ ჩომსკის ტრანსფორმაციულ გრამატიკაზე, როცა ის 

აღნიშნავს, რომ  “ენა შეიცავს თავის თავში სასრულ წესებს, მაგრამ პერფორმანსების 

უსასრულო რაოდენობას“ (Foucault 1973: 41). დისკურსის ლინგვისტიკა სწორედ 

გამოყენებაზე, პერფორმანსზე არის ორიენტირებული და, ამდენად, იგი ენობრივ სიბრტყეებს 

იკვლევს, რასაც ფუკო პოზიტიურობას (Positivität) უწოდებს. Eეს ზედაპირული ფენომენები 

ჩვენი აზრით კი  სხვა არაფერია, თუ არა კონკრეტული გამონათქვამების ენობრივი 

გამოხატულება – ანუ ფენომენები, რომლებსაც ლინგვისტიკა სტილისტიკის სფეროს 

მიაკუთვნებს. სწორედ ამ ენობრივი სიბრტყის ერთეულების სისტემატიზებული 

ინტერპრეტაცია წარმოადგენს დისკურსის ლინგვისტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

სფეროს.  

არსებობს მთელი სერია დისკურსული „მოვლენებისა“ პოეზიაში, რომლებიც თვით „ენის“ 

რეფლექსიას, მის თემატიზებას ეფუძნება, ესენია რილკეს, ჰოფმანსტალის,  ჰესეს, პაულ 

ცელანის (მაგ: პაულ ცელანის Sprachgitter) ლექსები, რომლებიც ენის თემატიზებას ახდენენ- 

მეტატექსტი 1  და მათი ანალიზები და ინტერპრეტციები, რომლებიც ქმნიან მეორე რიგის 
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მეტატექსტებს, რომელთაგან ერთ-ერთს წინამდებარე სტატია წარმოადგენს.   

ამ თეორიულ კონცეპტს ეხმიანება სტატიაში განხილული მორგენშტერნის ლექსი Meilenstein 

(გზამკვლევი), სადაც სიტყვა „ტექსტი“ – ლექსში „მოვლენას“ წარმოადგენს, რომლის  

საბოლოოდ განხორციელების პირობები მას „პოეტოლოგიური დისკურსული ფორმაციის“ 

(ფუკოს ტერმინი) შემადგენელ ნაწილად აქცევს.  

 

 

 

 

მარიონ დენჰოფი და DIE ZEIT 

მარიონ გრაფის ასული დენჰოფის, გერმანიაში გამომავალი უდიდესი გაზეთის DIE 

ZEITერთერთი დამფუძნებლის, დიდი ჟურნალისტი ქალბატონის სახელს მრავალი 

ქართველი არ იცნობს. ჩემი მიზანია, თუნდაც გერმანუენოვან ჟურნალში მკითხველს გავაცნო 

მისი ტექსტების აქტუალურობა, მათი მიმართება ჩვენს სინამდვილესთან. 

გასული საუკუნის ოთხმოცდაათიან ომიან წლებში საქართველოში ვთარგმნიდი მის 

მოხსენებებსა და სტატიებს, რომელთა შორის მისი გამოსვლის ტექსტი „იყავით 

ტოლერანტული“, რომელიც მან პოლონეთის ქალაქ მაზურებში, მის ყოფილ სამშობლოში 

(პრუსია) ლიცეუმის აბითურიენტების წინაშე წარმოთქვა, განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

იყო და დღემდე რჩება ქართველი მკითხველისთვის. Mმარიონ დენჰოფის უძვირფასესი 

სამშობლოს, პრუსიის დაკარგვით გამოწვეული ტკივილი, რომელიც მუდამ თან სდევს მის 

ტექსტებს, კარგად არის ცნობილი მრავალი ქართველისთვის ჩვენი YYძირძველი მიწების 

დაკარგვის გამო. ამ ტკივილის დაძლევის გზა რომელსაც დიდი გერმანელი ჟურნალისტი 

გვთავაზობს და ის სულიერი ძალა, რომელიც მის ტექსტებშია, დღესაც მთელი მსოფლიოს 

მკითხველებში აღფრთოვანებას იწვევს. უდიდესი პატივი იყო მასთან შეხვედრები და 

საუბრები, რომლებიც ასევე მოგონებების სახით შევიდა სტატიაში. 

 

 

 

 

 



 

726 
 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

     

ანოტაციები: 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 



 

728 
 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება 

Sprachspiel im Roman von Aka 

Mortshiladze Santa Esperanza 

 

(ენობრივი თამაში აკა 

მორჩილაძის რომანში „სანტა–

ესპერანცა“) 

 

Marion Gräfin Dönhoff- ein 

Leben in Briefen 

(„მარიონ გრაფის ასული  

დენჰოფი- წერილებში 

ასახული ცხოვრება“ 

ირენე ბრაუერი კითხულობს 

მარიონ დენჰოფის წერილებს). 

 

Marion Gräfin Dönhoff- eine 

unvergessliche Erinnerung 

„მარიონ გრაფის ასული  

დენჰოფი-  - დაუვიწყარი  

მოგონება“ 

მოხსენება – ლალი ქეცბა -

ხუნდაძე: 

 

საერთაშორისო ვორკშოპი 

ქუთაისი 

აკაკი წერეთლის სახლმწიფო 

ფო უნივერსიტეტი 

2013 წ. 

10–12 ოქტომბერი 

 

 

თსუ, თბილისის გოეთეს 

ინსტიტუტი 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„გერმანულენოვანი 

მხატვრული ლიტერატურის 

თარგმნა ქართულ ენაზე“ 

1. Ehrung für Prof.Dr.Dali 

Pandjikidze; 50 Jahre 

Literaturübersetzen: Zur 

Lebensleistung von Frau Dali 

Panjikidze(1.10.13) 

(ლაუდაციო პროფ.დალი 

ფანჯიკიძის 

მთარგმნელობითი 

მოღვაწეობის50 წლისთავთან 

დაკაშირებით)  

 

 

2. Buchpräsentation: 

Deutschsprachige Literatur in 

georgischer 

Übersetzung.Bibliographie 

(1852-2002) 

(წიგნის პრეზენტაცია: 

გერმანულენოვანი 

ლიტერატურის ქართული 

თარგმანების ბიბლიოგრაფია: 

(1852–2002) პრეზენტაცია( 

2.10.13.)  

 

3. Vortrag: Aktualisierung 

der Evidentialität beim 

Übersetzen von deutschen 

Prosatexten ins Georgische 

(მოხსენება: ევიდენციალობის 

აქტუალიზება გერმანული 

 

 

 

 

 

თსუ  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

პროზაული ტექსტების 

თარგმნისას ქართულ ენაზე 

 

  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მე/7 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი ექვთიმე 

თაყაიშვილის 126 

წლისთავისადმი 

ფრიც ჰერმანსის  დისკურსის ჰ

ერმენევტიკა როგორც კვლევის 

მეთოდი 

 

 

თსუ  
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8. 

 

 

 

 

 

ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

 

 

 

 

 

2013 წლის 18–20 ივნისი 

თსუ თბილისი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

„გრაფის ასული მარიონ დენჰოფი- დაუვიწყარი ნაცნობობა“ 

მარიონ დიონჰოფს არასოდეს დაუწერია ავტობიოგრაფია, თუმცა მის პირად წერილებსა და 

ჩანაწერებში მკითხველს საშუალება ეძლევა გაეცნოს მის უჩვეულო ცხოვრებას: აღმოსავლეთ 

პრუსიელი ახლაგაზრდა გრაფის ასულიდან გერმანიის ყველაზე გავლენიან პოლიტიკურ  

ჟურნალისტამდე. 

მარიონ დენჰოფის  წერილები და ჩანაწერები, რომელიც 1926-2002 წლებს მოიცავს, პირველად  

მასთან ყველაზე მეტად დაახლოებულმა ორმა მეგობარმა-ირენე ბრაუერმა და ფრიდრიხ 

დენჰოფმა- დიდი ჟურნალისტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოსცა (Marion Dönhoff - 

Ein Leben in Briefen, Hoffmann und Campe, 2009, ISBN 978-3-455-50118-6)  

 

ირენე ბრაუერი 20 წლის განმავლობაში  გაზეთში „Die Zeit“  მარიონ დიონჰოფის თანამშრომელი 

იყო. ის ამჟმად მარიონ დიონჰოფის ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია. 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექ-

ტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, სადაც არ იქნება დაცული წინამდებარე მოთხოვნები, არ 

შეფასდება. 
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დანართი 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

    

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

ბიბლიის ისტორიული 

ატლასი და მისი 

კარტოგრაფიული მასალა 

 

 

 

ახალი კრებული: „კავ-

კასია მონღოლთა პე-

რიოდში (XIII-XIV სს.)“ 

 

ვენდ გრაფ ფონ 

კალნაინის „ქართული 

დღიური“ - გვიანი 

სტალინიზმის ეპოქის 

საქართველოს ისტორიის 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მაცნე 

 

 

 

ქართველოლოგი 

 

 

 

ისტორიულ-

ეთნოლოგიური 

ძიებანი 

თბილისი 2013 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

თბილისი, 

გვ. 157-158. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

მნიშვნელოვანი წყარო 

 

 

 

 

 

„თბილისის ჰიმნი“ – XIII 

საუკუნის სირიული 

ლიტერატურის 

ნაწარმოები 

 

 

 

ებსტორფის მსოფლიო 

რუკა (რეცენზია) 

 

 

ჰაინრიხ რორბახერი, 

საქართველო, 

გერმანულენოვანი 

წერილობითი წყაროების 

ბიბლიოგრაგია 

(რეცენზია) 

 

რეცეფციის ესთეტიკის მე-

თოდი გერმანულ ლი-

ტერატურათმცოდნეობაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული 

წყაროთმცოდნეობა 

 

 

 

 

 

ისტორიულ-

ეთნოლოგიური 

ძიებანი 

 

ქართული 

წყაროთმცოდნეობა 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად, 

დაახ. 20 

გვერდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად, 

დაახ. 25 

გვერდი 

 

 

თბილისი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

თბილისი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად 

 

ვამზადებ 
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7.  

 

 

 

 

8. 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

სოციოლოგიური მეთოდი 

გერმანულ ლიტერატუ-

რათმცოდნეობაში 

 

 

დასაბეჭდად 

 

 

ვამზადებ 

დასაბეჭდად 

Aნოტაციები 

1. ბიბლიის ისტორიული ატლასი და მისი კარტოგრაფიული მასალა, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადადემიის მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და 

ხელოვნების ისტორიის სერია, 1, 2013, გვ. 157-158. 

სტატიაში განხილულია ოქსფორდში გამოცემული ბიბლიის ატლასი, მასში მოტანილი 

კარტოგრაფიული მასალა. მითითებული მაქვს რამდენიმე შენიშვნა რომის იმპერიის ეპოქის 

რუკებთან დაკავშირებით. 

 

2. ალექსანდრე თვარაძე, ახალი კრებული: „კავკასია მონღოლთა პერიოდში (XIII-XIV 

სს.)“, ჟურნალი: ქართველოლოგი (Journal of Georgian Studies), ნ. 4, 2013 (სოფიო 

ვაშალომიძესთან ერთად). 

სტატიაში განხილულია 2012 წელს ვისბადენში გამოცემული ახალი კრებული „კავკასია 

მონღოლთა პერიოდში (XIII-XIV სს.)“. კრებულში მოთავსებულია სხვადასხვა ქვეყნების 

მეცნიერთა სტატიები, რომლებიც ეხება ძირითადად საქართველოს და სომხეთის ისტორიას, 

ლიტერატურას, ხელოვნებას მონღოლთა მმართველობის პერიოდში. 

3. ვენდ გრაფ ფონ კალნაინის „ქართული დღიური“ – გვიანი სტალინიზმის ეპოქის 

საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო, ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი 15, 

2013 (გადაცემულია დასაბეჭდად, დაახ. 20 გვერდი). 
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ვენდ გრაფ ფონ კალნაინი სამხედრო ტყვედ იყო საქართველოში 1945-1950 წლებში. თავისი 

მოგონებები დაწერა მალევე გერმანიაში დაბრუნების შემდეგ. მისი ჩანაწერები გამოქვეყნდა 

2003 წელს. დღიურში ფონ კალნაინი გვთავაზობს უხვ მასალას კავკასიის სამხედრო ტყვეთა 

ბანაკების, საბჭოთა საქართველოს ისტორიის, ყოველდღიური ცხოვრების, ეკონომიკის, 

სოციალური სტრუქტურის, რელიგიის, მეცნიერების თუ მთელი რიგი სხვა საკითხების 

შესახებ. 

4. „თბილისის ჰიმნი“ – XIII საუკუნის სირიული ლიტერატურის ნაწარმოები, ქართული 

წყაროთმცოდნეობა 2013 (გადაცემულია დასაბეჭდად, დაახ. 25 გვერდი). 

„თბილისის ჰიმნი“ არის XIII საუკუნის სირიული ლიტერატურის ძეგლი, სავარაუდოდ 

გივარგის ვარდას კოლექციიდან. ნაწარმოებში აღწერილია, თუ როგორ ლაშქრობენ 

წარმართები ქართველების წინააღმდეგ და როგორ იპყრობენ თბილისს. აქ ერთმანეთთან 

გაერთიანებულია 1220-1221 წლებში მონღოლთა ლაშქრობები ქართველების წინააღმდეგ და 

1225 წელს თბილისის დაპყრობა ხვარაზმელთა მიერ. სტატიაში განხილულია სხვადასხვა 

საკითხები საქართველოს ისტორიიდან, რომელიც ასახვას პოვებს სირიულ ლიტერატურულ 

ძეგლში. 

 

5. რეცეფციის ესთეტიკის მეთოდი გერმანულ ლიტერატურათმცოდნეობაში, ვამზადებ 

დასაბეჭდად 

რეცეფციის ესთეტიკის ლიტერატურული მეთოდი ჩამოყალიბდა გერმანიის ქალაქ 

კონსტანცის ლიტერატურულ სკოლის ფარგლებში, XX საუკუნის 60-70-იან წლებში. მისი 

მთავარი წარმომადგენლები იყვნენ ჰანს რობერტ იაუსი და ვოლფგანგ იზერი. სტატიაში 

განხილულია სხვადასხვა აქტუალური საკითხები, რომლებიც უკავშირდება აღნიშნული 

მეთოდის გამოყენებას ლიტერატურაში. 

 

6. სოციოლოგიური მეთოდი გერმანულ ლიტერატურათმცოდნეობაში, ვამზადებ 

დასაბეჭდად. 

სოციოლოგიური მეთოდი, როგორც ლიტერატურათმცოდნეობის ერთ-ერთი ძირითადი 

მეთოდი, ჩამოყალიბდა ასევე XX საუკუნის 70-იანი წლების დასავლეთ გერმანიაში, 

ნაწილობრივ „ფრანკფურტის სკოლის“ გავლენით. სოციოლოგიური მეთოდი სწავლობს 

ტექსტის შიდა თუ ტექსტის გარე სოციალურ კონსტელაციებს ლიტერატურულ ნაწარმოებში. 

სტატიაში განხილულია მაგალითები ცალკეული ლიტერატურული ძეგლებიდან, რომლებიც 

გაანალიზებულია სოციალური მეთოდის საშუალებით. 
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2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღმოსავლური 

ცნობები და 

გადმოცემული 

ინფორმაცია - 

აღმოსავლეთის 

გეოგრაფიული 

სურათი ვოლფრამ 

ფონ ეშენბახის 

„პარციფალში“ 

 

 

 

1991-2013 წლები: 

ქართ-

ველოლოგიური 

ორიენს 

ქრისტიანუსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიუნხენი, გერმანია, 

ჰარასოვიცის გამომ-

ცემლობა (დაახ. 80 გვერდი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად)2013 

 

 

 

 

 

 

 

მიუნხენი, გერმანია, 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

შრომების მიმოხილვა 

 

 

კონსტანტინეპოლის 

დაპყრობა 1204 წელს 

და ტრაპიზონის 

იმპერიის დაარსების 

ცნობა 

 

ორიენს 

ქრისტიანუსი 

 

 

 

 

 

კრებული: 

კავშირები 

ბიზანტიას 

და აღმო-

სავლეთს 

შორის 

ჰარასოვიცის გამომ-

ცემლობა (ვამზადებ 

დასაბეჭდად) 2014 

 

 

 

მიუნსტერი, გერმანია 

(ვამზადებ დასაბეჭდად) 

2014 
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7 

ანოტაციები: 

1. აღმოსავლური ცნობები და გადმოცემული ინფორმაცია – აღმოსავლეთის გეოგრაფიული 

სურათი ვოლფრამ ფონ ეშენბახის „პარციფალში“ (Berichte aus dem Osten und überliefertes Wissensgut 

– zum geographischen Orientbild in Wolframs von Eschenbach „Parzival“), ორიენს ქრისტიანუსი (Oriens 

Christianus), 2013 (გერმანულად, დაახ. 80 გვერდი). 

სტატია ეთმობა ვოლფრამ ფონ ეშენბახის „პარციფალის“ (XIII ს.) გეოგრაფიულ ველტბილდს, 

სახელდობრ იმ საკითხის ანალიზს, როგორ არის ნაწარმოებში ერთმანეთთან შერწყმული 

აქტუალური ცნობები აღმოსავლეთიდან და აღმოსავლეთის ტრადიციული გეოგრაფიული 

სურათი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში უცვლელი იყო დასავლეთ ევროპაში. გერმანელი 

ავტორი გვთავაზობს ცალკეულ ცნობებს საქართველოს კავკასიური სამეფოს შესახებ. 

 

2. 1991-2013 წლები: ქართველოლოგიური შრომების მიმოხილვა, ჟურნალისთვის: ორიენს 

ქრისტიანუსი (Oriens Christianus), გერმანულად, ვამზადებ დასაბეჭდად. 

სტატიაში ვიძლევი ქართველოლოგიური შრომების მიმოხილვას საქართველოში 1991-2013 წლებში. 

მასალა დაყოფილია თემატურად და ძირითადად ვეხები მონოგრაფიული ხასიათის ნაშრომებს. 

 

3. კონსტანტინეპოლის დაპყრობა 1204 წელს და ტრაპიზონის იმპერიის დაარსების ცნობა (Eroberung 

von Konstantinopel im 1204 und Gründungsnachricht des Kaiserreichs von Trapezunt), კრებულისთვი: 

კავშირები ბიზანტიას და აღმოსავლეთს შორის (Verflechtungen zwischen Byzanz und Orient), გამომც. 

მიხაელ გრიუნბარტი, სერია: ბიზანტინისტური შტუდიები და ტექსტები (Byzantinistische Studien und 

Texte), გერმანულად, ვამზადებ დასაბეჭდად. 

ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება უკავშირდება IV ჯვაროსნულ ლაშქრობას. სტატიაში 

  ორიენს ქრისტიანუსი 
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განხილულია საკითხები: როდის დაიწყეს ქართველებმა ლაშქრობა ბიზანტიის იმპერიის 

მიმართულებით, ჰქონდათ თუ არა კავშირი ჯვაროსნებთან. აგრეთვე თამარის მეორე ისტორიკოსის 

ცნობა ბიზანტიის იმპერატორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ ცნობაში 

გაერთიანებულია სხვადასხვა ისტორიული მოვლენები. 

 

 

 

   კრებული: კავშირები 

ბიზანტიას და აღმო-

სავლეთს შორის 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 
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2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

ალექსანდრე თვარაძე კონსტანტინეპოლის 

დაპყრობა 1204 წელს და 

ტრაპი-ზონის იმპერიის 

დაარსების ცნობა 

გერმანიის ორიენტალისტთა 

32-ე კონფერენცია 

მიუნსტერის ვესტფალიის 

უნივერსიტეტი, გერმანია 

23-27 სექტემბერი, 2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

1. კონსტანტინეპოლის დაპყრობა 1204 წელს და ტრაპიზონის იმპერიის დაარსების ცნობა 

(Eroberung von Konstantinopel im 1204 und Gründungsnachricht des Kaiserreichs von Trapezunt), გერმანიის 

ორიენტალისტთა 32-ე კონფერენცია (32. Deutscher Orientalistentag), მიუნსტერის ვესტფალიის 

უნივერსიტეტი, ბიზანტინისტიკის სექცია, 23-27 სექტემბერი, 2013. 

ანოტაციისთვის იხ. სტატია ნ. 7. 
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ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექ-

ტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, სადაც არ იქნება დაცული წინამდებარე მოთხოვნები, არ 

შეფასდება. 
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დანართი 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

    

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარინა 

ანდრაზაშვილი 

 

 

 

 

„Fachdeutsch plus 

Wissenschaftsdeutsch 

– neue Konturen für 

ein altes Modell“ 

Beiträge zur 

Fachtagung „Theorie 

und Praxis der 

deutschen 

Fachsprache(n) in 

Georgien“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Georgia, 

Medizinische Universität, 

DAAD 

Informationszentrum, 

Goethe Institut Tbilissi. 

Tbilissi University of 

Georgia: Beiträge zur 

Fachtagung „Theorie und 

Praxis der deutschen 

Fachsprache(n) in Georgien“  

(01.06-03.06.2012), 2013 

 

 

S.120–133. 
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ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ლის დასახელება ნომერი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარინა 

ანდრაზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Strukturtypen 

deutschsprachiger 

Toponyme und ihre 

Transliterarität.“  

„Die Sprache und 

ihre Wissenschaft 

zwischen Tradition 

und Innovation/ 

Language and its 

Stady between 

Tradition und 

Innovation“, 

45. Lunguis-

tisches 

Kolloquium, 

Pannonische 

Universität 

Veszprém. 

Pannonische Universität 

Veszprém / Rumänien 

(ისტამბება 2013 წლის 

თარიღით) 

http://nemet.ektf.hu/files/ 

programm_45_ling_konf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

ანოტაციები: 

მ. ანდრაზაშვილი  

Prof. Dr. Marina Andrazashvili 

Ivane-Javakhishvili-Universität Tbilissi/Georgien 

 

 

Fachdeutsch plus Wissenschaftsdeutsch – neue Konturen für ein altes Modell 

 

Der Fachsprachenunterricht ist seit ungefähr vier Jahrzehnten ein unerlässlicher Bestandteil des 

studienbegleitenden Deutschunterrichts an der Ivane-Javakhishvili-Universität Tiflis. Dieser Zeitraum   

lässt sich in zwei, chronologisch aufeinander folgende Phasen einteilen:  

http://nemet.ektf.hu/files/
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Die erste Phase fällt mit der Sowjetzeit – einer Zeit der Isolation – zusammen, und ist dadurch 

gekennzeichnet, dass man als Unterrichtsmaterial ausschließlich zwar wissenschaftlich authentische, 

aber eben zweitrangige, oft zufällige Beiträge aus deutschen Zeitschriften bzw. Sammelbänden 

entsprechenden Profils benutzt hat. Beim Fachsprachenerwerb wurde nur die Textrezeption angestrebt, 

das Erzielte wurde durch die Übersetzungsmethode überprüft.  

Die zweite Phase beginnt nach der Wende und ist unmittelbar mit dem Erscheinen der neuen, 

extra für ausländische Studierende in Deutschland erstellten Fachlehrbücher (wie z.B. Jura-Deutsch, 

Wirtschaftsdeutsch etc.) verbunden. Die Fachlehrbücher dieser Art, die neben der Lesekompetenz auch 

die Erarbeitung anderer Sprachkompetenzen ins Auge fassten, haben sich auch in Georgien etabliert. 

Im Beitrag werden beide Phasen miteinander verglichen. Im Ergebnis dieser Analyse wird 

versucht, rationale Momente im Fachsprachenunterricht hervorzuheben und möglichst optimale 

Gestaltungsprinzipien für ein neues regionales Fachlehrbuch zu erarbeiten, die auch mit den aktuellen 

Entwicklungsrichtlinien des DAAD für Auslandsgermanistik im Einklang stehen und neue Akzente 

zugunsten des fach- bzw. wissenschaftsbezogenen Sprachunterrichts setzen würden. Zu diesem Zweck 

wird im Beitrag das Konzept einer didaktisierten Version des ersten Lehrbuchs aus der geplanten so 

genannten journalistischen DaF-Reihe, die Einführung in den praktischen Journalismus (nach Walther 

von La Roche, 2011) präsentiert. Das entworfene Konzept soll nicht nur das alte Muster für ein 

Fachlehrbuch durch neue Konturen bereichern, sondern vielmehr auch dazu beitragen, den Weg zum 

Aufbauen eines interdisziplinären Moduls Germanistik gekoppelt mit internationalem Journalismus zu 

bahnen. Wir denken, dass die in Georgien vorhandenen soliden fachspezifischen Voraussetzungen sowie 

die gegenwärtigen, relativ flexiblen Organisierungsmöglichkeiten des universitären Bildungssystems 

ihrerseits auch zur Realisierung dieser Idee beitragen würden. 

 

მ. ანდრაზაშვილი  

Prof. Dr. Marina Andrazashvili 

Staatliche Ivane-Javakhishvili-Universität Tbilissi 

 

Strukturtypen deutschsprachiger Toponyme hinsichtlich ihres Übertragungspotenzials 

 

Geographische Namen, die sich durch ihre heterogene Struktur sowohl in morphologischer als auch in 

semantischer Hinsicht unterscheiden und eine relativ isolierte geschlossene Subklasse unter den 

Eigennamen bilden, gehören zu den wohlerforschten Bestandteilen des deutschen Wortschatzes unter 

toponomastischem Gesichtspunkt. Relativ wenig ist jedoch ihre struktu-relle Beschaffenheit hinsichtlich 

des Übertragungspotenzials recherchiert, worauf offensicht-lich auch teilweise etliche Unkorrektheiten 

bei der Bildung der nationalen Äquivalente deutscher Toponyme in den jeweiligen Sprachen sowie 
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manche Variabilitäten bei deren Gebrauch zurückzuführen sind. Die nationalen Äquivalente zeichnen 

sich durch eine gewisse Offenheit aus, insofern sie grundsätzlich der Revision im Lichte der neuesten 

Translations-theorien unterliegen und notfalls die Perspektive für eventuelle Änderungen bzw. 

Korrekturen freihalten, wenn ähnliche Versuche auch oft gegen Tradition verstoßen. 

Die Analyse des empirischen Materials − der Strukturtypen deutschsprachiger Topo-nyme und deren 

georgischer gelegentlich auch russischer Äquivalente − hat folgende Übertra-gungstypen offenbart: Voll-

Translation (Nordsee/Deutsche Bucht...), Halb-Translation (Thü-ringer Wald/Lüneburger Heide...), 

Affigierung (Schwaben/Sachsen...), Perifrasierung (Hinter-pommern/Mittellandkanal...) und 

Transponierung (Berlin/Harz/Elbe...). Meistens treten diese Übertragungstypen kombiniert auf, wobei 

die Transponierung fast immer vorhanden ist. Aus-schließlich mit diesem Übertragungstyp von 

Toponymen (sowie von Nomen proprium über-haupt) hängt die Mehrzahl von Problemen zusammen, 

insbesondere für die Sprachen mit nationalem Alphabet (zu denen auch das Georgische gehört), denn in 

dem Falle muss zwi-schen der s.g. graphemtreuen also traditionellen und der sich relativ neu 

eingebürgerten phonemtreuen Niederschreibungsweise des Nomens entschieden werden. Zugunsten 

des pho-nemtreuen Transponierungsprinzips sprechen vor allem gegenwärtige Tendenzen der Trans-

lationstheorien, dem Originaltext auch in der Übersetzung die nationale Prägung zu bewah-ren; 

andererseits aber auch weltweit zunehmende Globalisierungsprozesse, die die „Geogra-phie“ für immer 

mehr Individuen in „erlebte Geographie“ verwandeln, sich durch den Verzicht auf eine „mediale“ 

Sprache auf die klangliche Annäherung an die Originalaussprache orientieren und den Weg für die 

Tendenz der Internationalisierung der Eigennamen bahnen. 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

მარინა ანდრაზაშვილი  

 

სოციალური სუბიექტის 

იდენტურობა და 

სოციოლექტის სიმბოლურობა 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნ. 

ფაკულტეტი, 2013წ. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

19-20 ივნისი. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/7_programa.pdf 

ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი  

ფილოლოგია/ენათმეცნიერება 

სოციალური სუბიექტის იდენტურობა და სოციოლექტის სიმბოლურობა 

 

სოციალური სუბიექტის მიერ ენის როგორც მედიუმის გამოყენება ენობრივი კოლექტივის სხვა 

წევრებთან კავშირის დამყარების მიზნით მეტწილად სპონტანური/გაუცნობიერებელი პროცესია 

და იმ უნარ-ჩვევების ავტომატურ რეალიზაციას ეფუძნება, რომლებიც ინდივიდს გამოუმუშავებია 

მისი არსებობის მანძილზე. სოციალური სუბიექტი ყოველდღიურ კომუნიკაციაში, წესისამებრ, 

დაკვირვების საგნად არ იხდის საკუთარ სამეტყველო ქმედებას, თუკი ეს რაიმე საჭიროებით არ 

არის შეპირობებული; მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ის სამეტყველო ქმედების ნებისმიერი აქტის 

დროს მაინც უამრავ დამატებით ინფორმაციას გასცემს იმის თაობაზე, თუ რა ინტელექტის 

მატარებელია, რამდენად არის დაუფლებული ლაპარაკის ხელოვნებას, რომელ სოციალურ ჯგუფს 

განეკუთვნება, რა ადგილს იკავებს სოციალური გრადაციის სკალაზე. ანუ სოცილაური სუბიექტი 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/7_programa.pdf
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თავისი იდიოლექტით ახდენს საკუთარი თავის პრეზენტაციას და იმის მანიფესტაციას, არის ის 

სტიგმა-სოციოლექტის მატარებელი და შესაბამისად სოციალური გრადაციის სკალაზე დაბალ 

საფეხურზე მდგომი, თუ პრესტიჟ-სოციოლექტის მატარებელი და შესაბამისად მაღალი 

სოციალური ფენის წარმომადგენელი. 

საგულისხმოა, რომ ეს გრადაცია ხდება არა აბსტრაჰირებულად, არამედ იმ სიმბოლიკაზე 

დაყრდნობით, რომელიც ჩადებულია მოლაპარაკის სოციოლექტში. სოციოლექტი კი, თავისთავად 

იმდენად არის სიმბოლური ბუნების, რამდენადაც მის მატარებელთა სამეტყველო ქმედება 

ხასიათდება არა მხოლოდ განზოგადებულ არსებით ნიშან-თვისებათა თანხვდენილობით, არამედ 

პარალელურად ამისა ასევე ცალკეულ იდიოლექტთა არააბსოლუტური იდენტურობით. ამდენად 

სოციოლექტი ახდენს სოციალური სუბიექტის მხოლოდ პირობით მარკირებას და ამით მისთვის 

რამდენადმე სავარაუდო ადგილის მიჩენას სტიგმა-სოციოლექტსა და პრესტიჟ-სოციოლექტს 

შორის განფენილ მრავალსაფეხურიან სკალაზე. 

ზემოხსენებული გრადაცია იმდენად არის გასათვალისწინებელი, რამდენადაც 

სოციოლექტების თანაარსებობა მათ ურთიერთზემოქმედებასაც გულისხმობს, რაც 

განსაკუთრებული სიცხადით გამოვლინდება სოციალურ ფენათაშორისი საუბრის დროს 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ანუ მაშინ, როცა სოციოლექტი იწყებს შესვლას თავის 

ძირითად ფუნქციაში (ამონის მიხედვით): განსხვავებულ სოციალურ ჯგუფებში შემავალი 

ინდივიდები მაქსიმალურად გამიჯნოს ერთმანეთისგან, ხოლო ერთი და იმავე ჯგუფისა უფრო 

მჭიდროდ დაუკავშიროს ერთმანეთს. ნათქვამზე დაყრდნობით თეორიულად ისიც დასაშვებია, 

რომ რეალიზაციის ფაზაში შესული სოციოლექტი აღმოჩნდეს სოციალური კონფლიქტის 

გაღვივების მაპროვოცირებელი ძალა სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელთა შორის, 

რომლის დროსაც სავალდებულო არ არის პრივილეგირებული სუბიექტი მაინცდამაინც პრესტიჟ-

სოციოლექტის მატარებელი იყოს. თავისთავად ეს მრავალწახნაგოვანი ფენომენი შეიძლება 

შეპირობებული იყოს სრულიად სხვადასხვა რანგის ფაქტორებით, რომელთა რელევანტურობაც 

არის ასევე აბსოლუტურად პირობითი და ცვლადი, შესაბამისად კონკრეტული საკომუნიკაციო 

სიტუაციის მახასიათებლებისა. 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

მარინა ანდრაზაშვილი Germanistische Ausbildung: 

Selbstziel oder Medium. 

29.07. – 03.08.2013 University of 

Bolzano Bozen;  Italien .XV. 

Internationale Tagung der 

Deutsch-lehrerinnen und 

Deutschlehrer „Deutsch von 

innen, Deutsch von außen – DaF / 

DaZ / DaM“–2013. Bozen 

http://idt-

2013.it/de/programm/sektionen

/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექ-

ტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, სადაც არ იქნება დაცული წინამდებარე მოთხოვნები, არ 

შეფასდება. 

http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
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დანართი 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

"ქართული 

ლიტერატურა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი. 

კომპარატივისტული 

კვლევები" 

 

 

„ქართული  

მოდერნიზმი“ 

 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

2013-2015 წ.წ. 

 

 

 

 

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

2014-2015 წ.წ. 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

კონსტანტინე ბრეგაძე ქართული 

მოდერნიზმი. გრ. 

რობაქიძე,კ. 

გამსახურდია,  გ. 

ტაბიძე 

თბილისი, 

„მერიდიანი“,2013 

  436 გვ. 

Aნოტაციები 

„ქართული მოდერნიზმი.  გრ. რობაქიძე,  კ. გამსახურდია,  გ. ტაბიძე“ 

 

წიგნში თავმოყრილია უკანასკნელ პერიოდში ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ სამეცნიერო 

ჟურნალებსა და კრებულებში გამოქვეყნებული სტატიები, მიძღვნილი ქართული 

ლიტერატურული მოდერნიზმის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლების _ კონსტანტინე 
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გამსახურდიას, გრიგოლ რობაქიძისა და გალაკტიონ ტაბიძის _ შემოქმედებისადმი. წიგნისათვის 

სტატიები სპეციალურად გადამუშავდა და შეივსო. დანართში ასევე თავმოყრილია სტატიები ფრ. 

კაფკას მოთხრობა „განაჩენის“, The Rolling Stones-ის როკ-პოეზიის, მოდერნისტული და 

პოსტმოდერნისტული რომანის პოეტიკის შესახებ. წიგნი განკუთვნილია სტუდენტების, 

მაგისტრანტების, დოქტორანტების, სპეციალისტებისა და ქართული ლიტერატურული 

მოდერნიზმით დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

პოსტმოდერნისტული 

რომანის  პოეტიკა 

სჯანი.  ჟურნალი 

ლიტერატურის 

თეორიასა და  

N 14 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

შედარებით 

ლიტერატურათმცოდ

ნეობაში. 

 

კონსტანტინე 

გამსახურდიას რომან 

დიონისოს ღიმილის 

პოეტიკა 

 

 

დედაენა, როგორც 

ქართველი ერის 

ეროვნული 

იდენტობის 

საფუძველი 

 

 

 

რობაქიძე  contra 

ნიცშე:  სიცოცხლის 

ონტოლოგიური არსის 

გაგება გრიგოლ 

რობაქიძესთან 

 

 

 

 

 

Die Kritik der 

Nietzschen (Anti-)Lehre 

von der ewigen 

 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურული 

ძიებანი  XXXIV 

 

 

 

 

კადმოსი. 

ჰუმანიტარული 

კვლევების ჟურნალი”,  

N 5 

 

 

 

 

მე-7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

(„ლიტერატურა 

დევნილობაში: 

ემიგრანტების 

მწერლობა,  XX 

საუკუნის 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

ილიას 

უნივერსიტეტის  

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

Wiederkunft    

(Wiederkehr)  bei 

Grigol  Robakidse 

 

 

 

ფრიდრიხ 

შლაიერმახერის 

რელიგიის 

ფილოსოფია 

 

სულის ზრდა, ანუ 

აკაკი ბაქრაძე  

ზნეობრივი გმირის  

ძიებაში 

 

სივრცის აგება და 

დაშლა რომანტიკულ 

და მოდერნისტულ 

მხატვრობაში (კ. დ. 

ფრიდრიხისა და   ე. 

ჰოპერის მხატვრობის 

მიხედვით) 

გამოცდლიბა“) 

მასალები 

 

Germanistische Studien,  

# 11 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ  წელიწდეული 

 

 

 

 

 

  კრიტიკა, N 8 

 

 

 

 

სემიოტიკა. 

სამეცნიერო ჟურნალი, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

ილიას 
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7. 

 

 

 

 

8.  

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

N 13 უნივერსიტეტის  

გამომცემლობა 

 

 

 

Aნოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 
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ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

აღმოსავლური 

ცნობები და 

გადმოცემული 

ინფორმაცია - 

აღმოსავლეთის 

გეოგრაფიული 

სურათი ვოლფრამ 

ფონ ეშენბახის 

„პარციფალში“ 

 

 

 

1991-2013 წლები: 

ქართ-

ველოლოგიური 

შრომების მიმოხილვა 

 

 

კონსტანტინეპოლის 

დაპყრობა 1204 წელს 

და ტრაპიზონის 

იმპერიის დაარსების 

ცნობა 

ორიენს 

ქრისტიანუსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ორიენს 

ქრისტიანუსი 

 

 

 

 

 

კრებული: 

კავშირები 

ბიზანტიას 

და აღმო-

სავლეთს 

შორის 

მიუნხენი, გერმანია, 

ჰარასოვიცის გამომ-

ცემლობა (დაახ. 80 გვერდი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად)2013 

 

 

 

 

 

 

 

მიუნხენი, გერმანია, 

ჰარასოვიცის გამომ-

ცემლობა (ვამზადებ 

დასაბეჭდად) 2014 

 

 

 

მიუნსტერი, გერმანია 

(ვამზადებ დასაბეჭდად) 

2014 
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5. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

ანოტაციები: 

 

  ორიენს ქრისტიანუსი 

   კრებული: კავშირები 

ბიზანტიას და აღმო-

სავლეთს შორის 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

შედარებითი ლიტერატურის 

მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია: კულტურული 

იდენტობები და 

თანამედროვე ევროპა 

“დედაენა, როგორც 

ეროვნული იდენტობის 

საფუძველი პროფ. გურამ. 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013, 

24-26 ივნ. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

რამიშვილის ენერგეისტულ 

ენის თეორიაში” 

 

 

მე-7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი: 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები - 

ლიტერატურა დევნილობაში,  

მე-20 საუკუნის  

გამოცდილება 

„რობაქიძე  contra ნიცშე:  

სიცოცხლის ონტოლოგიური 

არსის გაგება გრიგოლ 

რობაქიძესთან“ 

 

სემიოტიკის მე-4 სამეცნიერო 

კონფერენცია. ეძღვნება პროფ. 

ზურაბ კიკნაძის 80 წლის 

იუბილეს 

„სივრცის აგება და დაშლა 

რომანტიკულ და 

მოდერნისტულ მხატვრობაში 

(კ. დ. ფრიდრიხისა და   ე. 

ჰოპერის მხატვრობის 

მიხედვით)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

შოთარუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

2013, 2-27 სექტ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013, 19 სექტ. 

მოხსენებათა ანოტაციები 
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ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექ-

ტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, სადაც არ იქნება დაცული წინამდებარე მოთხოვნები, არ 

შეფასდება. 
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დანართი 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

"ქართული 

ლიტერატურა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი. 

კომპარატივისტული 

კვლევები" 

 

 

„ქართული  

მოდერნიზმი“ 

 

 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

2013-2015 წ.წ. 

 

 

 

 

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

2014-2015 წ.წ. 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

კონსტანტინე ბრეგაძე ქართული 

მოდერნიზმი. გრ. 

რობაქიძე,კ. 

გამსახურდია,  გ. 

ტაბიძე 

თბილისი, 

„მერიდიანი“,2013 

  436 გვ. 

Aნოტაციები 

„ქართული მოდერნიზმი.  გრ. რობაქიძე,  კ. გამსახურდია,  გ. ტაბიძე“ 

 

წიგნში თავმოყრილია უკანასკნელ პერიოდში ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ სამეცნიერო 

ჟურნალებსა და კრებულებში გამოქვეყნებული სტატიები, მიძღვნილი ქართული 

ლიტერატურული მოდერნიზმის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლების _ კონსტანტინე 
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გამსახურდიას, გრიგოლ რობაქიძისა და გალაკტიონ ტაბიძის _ შემოქმედებისადმი. წიგნისათვის 

სტატიები სპეციალურად გადამუშავდა და შეივსო. დანართში ასევე თავმოყრილია სტატიები ფრ. 

კაფკას მოთხრობა „განაჩენის“, The Rolling Stones-ის როკ-პოეზიის, მოდერნისტული და 

პოსტმოდერნისტული რომანის პოეტიკის შესახებ. წიგნი განკუთვნილია სტუდენტების, 

მაგისტრანტების, დოქტორანტების, სპეციალისტებისა და ქართული ლიტერატურული 

მოდერნიზმით დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

პოსტმოდერნისტული 

რომანის  პოეტიკა 

სჯანი.  ჟურნალი 

ლიტერატურის 

თეორიასა და  

N 14 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

შედარებით 

ლიტერატურათმცოდ

ნეობაში. 

 

კონსტანტინე 

გამსახურდიას რომან 

დიონისოს ღიმილის 

პოეტიკა 

 

 

დედაენა, როგორც 

ქართველი ერის 

ეროვნული 

იდენტობის 

საფუძველი 

 

 

 

რობაქიძე  contra 

ნიცშე:  სიცოცხლის 

ონტოლოგიური არსის 

გაგება გრიგოლ 

რობაქიძესთან 

 

 

 

 

 

Die Kritik der 

Nietzschen (Anti-)Lehre 

von der ewigen 

 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურული 

ძიებანი  XXXIV 

 

 

 

 

კადმოსი. 

ჰუმანიტარული 

კვლევების ჟურნალი”,  

N 5 

 

 

 

 

მე-7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

(„ლიტერატურა 

დევნილობაში: 

ემიგრანტების 

მწერლობა,  XX 

საუკუნის 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

ილიას 

უნივერსიტეტის  

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

 

 

Wiederkunft    

(Wiederkehr)  bei 

Grigol  Robakidse 

 

 

 

ფრიდრიხ 

შლაიერმახერის 

რელიგიის 

ფილოსოფია 

 

სულის ზრდა, ანუ 

აკაკი ბაქრაძე  

ზნეობრივი გმირის  

ძიებაში 

 

სივრცის აგება და 

დაშლა რომანტიკულ 

და მოდერნისტულ 

მხატვრობაში (კ. დ. 

ფრიდრიხისა და   ე. 

ჰოპერის მხატვრობის 

მიხედვით) 

გამოცდლიბა“) 

მასალები 

 

Germanistische Studien,  

# 11 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ  წელიწდეული 

 

 

 

 

 

  კრიტიკა, N 8 

 

 

 

 

სემიოტიკა. 

სამეცნიერო ჟურნალი, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

ილიას 
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7. 

 

 

 

 

8.  

 

კონსტანტინე 

ბრეგაძე 

N 13 უნივერსიტეტის  

გამომცემლობა 

 

 

 

Aნოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 
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ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე 

თვარაძე 

აღმოსავლური 

ცნობები და 

გადმოცემული 

ინფორმაცია - 

აღმოსავლეთის 

გეოგრაფიული 

სურათი ვოლფრამ 

ფონ ეშენბახის 

„პარციფალში“ 

 

 

 

1991-2013 წლები: 

ქართ-

ველოლოგიური 

შრომების მიმოხილვა 

 

 

კონსტანტინეპოლის 

დაპყრობა 1204 წელს 

და ტრაპიზონის 

იმპერიის დაარსების 

ცნობა 

ორიენს 

ქრისტიანუსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ორიენს 

ქრისტიანუსი 

 

 

 

 

 

კრებული: 

კავშირები 

ბიზანტიას 

და აღმო-

სავლეთს 

შორის 

მიუნხენი, გერმანია, 

ჰარასოვიცის გამომ-

ცემლობა (დაახ. 80 გვერდი, 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად)2013 

 

 

 

 

 

 

 

მიუნხენი, გერმანია, 

ჰარასოვიცის გამომ-

ცემლობა (ვამზადებ 

დასაბეჭდად) 2014 

 

 

 

მიუნსტერი, გერმანია 

(ვამზადებ დასაბეჭდად) 

2014 
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5. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

ანოტაციები: 

 

  ორიენს ქრისტიანუსი 

   კრებული: კავშირები 

ბიზანტიას და აღმო-

სავლეთს შორის 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

შედარებითი ლიტერატურის 

მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია: კულტურული 

იდენტობები და 

თანამედროვე ევროპა 

“დედაენა, როგორც 

ეროვნული იდენტობის 

საფუძველი პროფ. გურამ. 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013, 

24-26 ივნ. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

 

რამიშვილის ენერგეისტულ 

ენის თეორიაში” 

 

 

მე-7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი: 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები - 

ლიტერატურა დევნილობაში,  

მე-20 საუკუნის  

გამოცდილება 

„რობაქიძე  contra ნიცშე:  

სიცოცხლის ონტოლოგიური 

არსის გაგება გრიგოლ 

რობაქიძესთან“ 

 

სემიოტიკის მე-4 სამეცნიერო 

კონფერენცია. ეძღვნება პროფ. 

ზურაბ კიკნაძის 80 წლის 

იუბილეს 

„სივრცის აგება და დაშლა 

რომანტიკულ და 

მოდერნისტულ მხატვრობაში 

(კ. დ. ფრიდრიხისა და   ე. 

ჰოპერის მხატვრობის 

მიხედვით)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

შოთარუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

2013, 2-27 სექტ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013, 19 სექტ. 

მოხსენებათა ანოტაციები 
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ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექ-

ტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, სადაც არ იქნება დაცული წინამდებარე მოთხოვნები, არ 

შეფასდება. 
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დანართი 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 „Development of a 

Bilingual German-

Georgian Parallel 

Treebank“ 

(“Entwicklung einer 

bilingualen deutsch-

georgischen paralellen 

Baumbank”) 

 

ინსტიტუტთაშორისი 

პარტნიორობის (GI-

Partnertschaft) 

ფარგლებში, 

გერმანიის 

ფედერაციული 

რესპუბლიკა, 

ნორდრაინვესტფალიი

ს მხარის 

ქ.დუესელდორფის 

ჰაინრიხ ჰაინეს 

სახელობის 

უნივერსიტეტის 

ფილოსოფიის 

ფაკულტეტის 

გერმანისტიკა I 

დეპარტამენტში 

(კონსულტანტი პროფ. 

დიტრიხ ბუსე); 

მივლინების მიზანი: 

პირველ ეტაპზე 

სალექციო კურსის 

შესავალი ტექსტის 

ლინგვისტიკაში 

სალექციო–

სასემინარო სასწავლო 

მასალის მომზადება 

გამოსაცემად, მეორე 

გერმანიის 

აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD) 

 

 

 

 

 

გერმანიის 

აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD), 

პროექტის მონაწილე 

2011 ნოემბერი -2014 

 

 

 

 

 

 

ავტორი 

უნივერსიტეტთაშორი

სი პარტნიორობის 

ფარგლებში 

(ზაარლანდის 

უნივერსიტეტი - თსუ) 

 

 

ინსტიტუტთაშორისი 

პარტნიორობის 

ფარგლებში 

(დუესელდორფის 

ჰაინრიხ ჰაინეს 

სახელობის 

უნივერსიტეტი - თსუ) 



 

787 
 

ეტაპზე შესაბამისი 

მასალის 

ელექტრონული 

კურსების დანერგვა; 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

როგორც კვლევითი პროექტის („Development of a Bilingual German-Georgian Parallel 

Treebank“/“Entwicklung einer bilingualen deutsch-georgischen paralellen Baumbank”)  „გერმანულ-

ქართული ბილინგვურ პარალელურ ხეთა ბანკის განვითარება“ მონაწილე მიმდინარე წელს 

მუშაობა მიხდებოდა მოძიებული გერმანულენოვანი  ლექსიკური ბანკის დამუშავებაზე, 

რომელიც გადაეცა ამ ეტაპზე პროექტის მონაწილე იმ ჯგუფს, რომელიც მუშაობს მასალის 

პროგრამულ დამუშავებაზე. 

 

 

სალექციო კურსის შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში მომზადება გამოსაცემად 

 

- გასულ სასწავლო წელს მიღებული სასწავლო-სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

შერჩეული სალექციო და სასემინარო მასალის  სისტემატიზაცია-დახარისხება: მომზადდა 

სალექციაო რიდერი და სკრიპტები; 

- ამ ეტაპზე მზადდება სასემინარო მასალა; 

- სალექციო მასალის პილოტირება იგეგმება 2014 წლის გაზაფხულის სემესტრში; 

- პილოტირებული მასალის რედაქცია და გამოსაცემად მომზადება იგეგმება 2014 წლის 

შემოდგომის სემესტრში; 

- ამ ეტაპზე ჩემს მიერ გამოსაცემად მომზადდა ვ.ფურცელაძის მონოგრაფიის „ტექსტი 

როგორც ენობრივი მოღვაწეობის წერილობითი გაცხადება“ მეორე რედაქტირებული 

გამოცემა, რომელიც 2014 წლის გაზაფხულის სემესტრში დამხმარე სახელმძღვანელოს 

სახით შევა ტექსტის ლინგვისტიკის შესავალ კურსზე საბაკალავრო პროგრამის 

„გერმანული ფილოლოგია“ ფარგლებში. 

 

 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 
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# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ნინო 

ქიმერიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო 

ქიმერიძე 

 

რეკლამის ტექსტი - 

კომპლექსური 

სემიოტიკური 

წარმონაქმნი 

 

 

 

 

 

 

ლიტერატურული და 

არალიტერატურული 

ტექსტების სივრცეში 

წარმოდგენილი ერთი 

და იმავე ტექსტის 

ჰუმანიტარულ 

მეციერებებში 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის -

თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება - მასალები, 

ნაწ. მეორე; 

ცივილიზაციური ძიებანი 

N10 (2012); 

 

 

 

 

ქუთაისი: აწსუ 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი: თსუ 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო 

ქიმერიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო 

ქიმერიძე 

სახეობის 

ლინგვისტიკური 

თავისებურებისათვის 

 

 

 

„ბიოგრაფიები: 

არალიტერატურული 

ტექსტიდან 

ლიტერატურულ 

ტექსტამდე“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebenslauf – 

nichtliterarischer und 

literarischer Text 

 

 

 

 

 

რეგიონალური 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი პროფ. 

ვ.ფურცელაძის 

დაბადების 85 

წლისთავისადმი: ენა. 

ლიტერატურა. 

კულტურა. ისტორია. 

ფილოსოფია: ტექსტზე 

ორინტირებული 

კვლევებილინგვისტიკა, 

ლიტერატურა, 

დიდაქტიკა. 

 

Germanistische Studien N11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი: თსუ 

(ბეჭდვაში) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilissi (im 

Druck) 
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4 

Aანოტაციები 

სტატია: რეკლამის ტექსტი - კომპლექსური სემიოტიკური წარმონაქმნი 

 

რეკლამა, რომლითაც გაჯერებულია თანამედროვე საზოგადოება, უკანასკნელ ხანებში 

აქტუალური კვლევის საგანია ლინგვისტიკის სფეროშიც. წინამდებარე ნაშრომის 

ყურადღების ცენტრში ექცევა საგამომცემლო რეკლამა, კერძოდ კი, ტექსტები, რომელთა 

განთავსება ხდება წიგნის, აუდიო თუ ვიდეო დისკების ყდაზე/სუპერზე. გერმანულენოვან 

სივრცეში აუდიო და ვიდეო პროდუქციისთვის შექმნილი ანალოგიური ტექსტები იმავე 

სახელწოდებით მოიხსენიება, როგორც წიგნის ყდაზე განთავსებული ვერბალური 

სარეკლამო წარმონაქმნები, ანუ აუდიო-ვიზუალური ინდუსტრია საგამომცემლო სფეროდან 

იშველიებს ტექსტის სახეობის აღწსანიშნ ტერმინს. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ზემოხსენებულ სარეკლამო ტექსტებს გერმანელი გამომცემლები წიგნის სუპერის შიდა 

გვერდებზე ანთავსებენ, მათ პირობითად ტექსტის სახეობათა სიაში მოიხსნიებენ როგორც 

„ჩასაკეც ტექსტებს“ (Klappentext), ხოლო ქართული საგამომცემლო სივრცეში 

ტერმინოლოგიური ანალოგი არ ფიქსირდება, რადგან ქართულ სინამდვილეში სარეკლამო 

ტექსტის ამ სახეობას ხანგძლივი ტრადიცია არა აქვს. რაც შეეხება ქართულ აუდიო-

ვიზუალურ პროდუქციას, ამ შემხვევაში პრაქტიკულად მსგავსი ტიპის ტექსტის ნიმუში 

ქართულ ბაზარზე პრაქტიკულად არ ფიქსირდება, რაც თან ერთვის ქართულ პროდუქციას 

ის მხოლოდ ფილმოგრაფიის დეტალებს ან აუდიო ჩანაწერის შემსრულებელთა და ჩანაწერის 

შესახებ მწირ ინფორმაციას იძლევა. 

ანალიზის საფუძველზე, ერთი მხრივ, შეფასდა კონტრასტულ ჭრილში რეკლამის ტექსტის 

კომპლექსური სემიოტიკური სუბსტრატი, გამოვლინდა ტექსტის ლინგვისტიკური 

პარამეტრების თავისებურება ტექსტის მაკრო და მიკრო დონეზე, ხოლო, მეორე მხრივ, 

დაზუსტდა კულტურის თავისებურებით განპირობებული განმასხვავებელი ფაქტორების 

რეგისტრი.  

შესაბამისად, ტექსტის სახეობის, როგორც კულტურის არტეფაქტის, დონეზე სახეზეა რიგი 

განსხვავებები როგორც გლობალური სტრუქტურის ფარგლებში, ასევე ტექსტურის 

ზედაპირულ და სიღრმულ დონეზე. რეკლამის ტექსტი გაცხადებულია როგორც ერთგვარი 

მულტიმოდალური, კომპლექსური, სემიოტიკური, კულტურით დაღდასმული 

კონსტელაცია. 

 



 

792 
 

სტატია:  ლიტერატურული და არალიტერატურული ტექსტების სივრცეში 

წარმოდგენილი ერთი და იმავე ტექსტის სახეობის ლინგვისტიკური თავისებურებისათვის 

 

ტექსტის ლინგვისტიკის ცალკე ენათმეცნიერულ დისციპლინად ჩამოყალიბებისთანავე 

მნიშვნელოვანი ხდება ტექსტის სახეობათა კვლევა, რაც განპირობებულია უწინარეს ყოვლისა 

იმით, რომ ტექსტის პროდუცირებისას გააქტიურებულ ცოდნის სხვადასხვა სახეობათა 

შორის ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი პარამეტრია ცოდნა ტექსტის გლობალურ 

სტურუქტურათა შესახებ, შესაბამისად, ტექსტის სახეობათა შესახებ. ცოდნის ამ სახეობაში 

თავს იყრის და ფორმა ეძლევა ყველა იმ დანარჩენ ცოდნის სახობებს: ენობრივს, 

ენციკლოპედიურს/დარგობრივს, ინტერაქციულსა და ილოკუციურს, რომელთა 

მიზანმიმართული გააქტიურებით შესაძლებელია ტექსტის ფორმირება. 

გასული საუკუნის 70-იანი წლებში გერმანულენოვან სივრცეში აქტიური გახდა ტექსტის 

სახეობათა კვლევები (1972 წელს ელ. გიულიხ/ვ. რაიბლეს ტექსტის სახეობათ კვლევისადმი 

მიძღვნილი კოლოქვიუმი, 1986 წელს გერმანული ენის ინსტიტუტის (ვ. კალმაიერი) 

სამეცნიერო კონფერენცია), რამაც საფუძველი დაუდო ტექსტის სახეობათა ლინგვისტიკის 

დამოუკიდებელ კვლევის მიმართულებად ჩამოყალიბებას.  

მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტის სახეობა მეტ-ნაკლებად კონვენციონალური მოვლენაა 

ენობრივი ქმედების პროცესში, რომელიც ისტორიულად ვითარდება, დაღდასმულია 

კონკრეული კოლექტივისათვის ნიშანდობლივი მახასიათებლებით, გვევლინება როგორც 

კულტურის არტეფაქტი თავისი სიგნალებითა და მარკერებით, მან შეიძლება განიცადოს 

ცვლილებები ერთი ენის ფარგლებშიც კი. 

ლიტერატურული და არალიტერატურული ტექსტების არეალში უკვე დიდი ხანია 

კონკრეტულად სახელდება ცალკეული მხოლოდ ამ სფეროთათვის ტიპობრივი ტექსტის 

სახეობები. თუმცა უკანასკნელ ხანებში შეიძლება დასახელდეს კონკრეტული ტექსტის 

გლობალური სისტემები, რომელთა ანარეკლი შესაძლოა გაჩნდეს მათთვის სრულიად 

ატიპურ ტექსტის სახეობათა ველში.  

საკითხის ამ კუთხით დაყენება მას შემდეგ გახდა საინტერესო, როდესაც ტექსტის სახეობა 

‘წინათქმა’, რომელიც ძირითადად გვხვდება საგამომცემლო საქმეში, სახეცვლილი ფორმით 

დაფიქსირდა ლიტერატურული (მ. ენდეს ‘სარკე სარკეში’) და აგრეთვე პუბლიცისტიკის (ე. 

კესტნერი) დარგობრივი ტექსტების ერთ-ერთ მიკროტექსტად. საკითხის შესწავლისას 

ანალიზის პროცესში სრულყოფილი სურათის შექმნის მიზნით ჩავრთეთ სამეცნიერო-

აკადემიური გამოცემაზე დართული წინასიტყვაობა, სადაც ყველაზე ზუსტად ფიქსირდება 

ტექსტის ამ სახეობისათვის ნიშანდობლივი არსებითი პარამეტრები.  

წარმოდგენილ მოხსენებაში ტექსტური კორპუსი მთლიანად ეყრდნობა გერმანულენოვან 
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მასალას. საინტერესოდ გვეჩვენება ტექსტი სახეობის ‘წინათქმა’ სხვადასხვა ვერსიის 

შესწავლა, რათა გაირკვეს, რამდენად  ინტენსიურია კონკრეტული ტექსტის სახეობის 

ტექსტურის ვარიაციები გერმანულენოვან სივრცეში. რა განაპირობებს სხვაობის წარმოქმნას 

გაანალიზებული ტექსტების შემთხვევაში და რა კონკრეტული ლინგვისტური პარამეტრებია 

შენარჩუნებული მოცემულ ინვარიანტებში. 

ანალიზმა აჩვენა, რომ ტექსტურათა ლინგვისტური განსხვავება განპირობებულია 

უწინარესად დარგობრივი ტექსტის კონსტრუირებით ლიტერატურული ტექსტის სახეობათა 

ფარგლებში. 

 

სტატია:  ბიოგრაფიები: არალიტერატურული ტექსტიდან ლიტერატურულ ტექსტამდე 

წერილობით გადმოცემული ბიოგრაფია ყოველდღიურობის ნაწილად იქცა. ევროპულ 

სივრცეში ტექსტის სახეობა პირველად მე-18 საუკუნეში ფიქსირდება პრაგმატიკული 

ტექსტის სახეობის ერთ-ერთი ვარიანტის სახით. ლიტერატურული ტექსტის სახეობათა 

რეგისტრში ის ავტობიოგრაფიის სახელწოდებითაა ცნობილი და მისი უმნიშვნელოვანესი 

ნიშანია ტექსტში თემის ნარატიული გაშლა, თაც თავისთავად მკვეთრად გამოარჩევს მას 

პრაგმატიკული ტექსტის სახეობისაგან. ყველა დანარჩენი ტექსტის ლინგვისტიკური 

პარამეტრები (როგორიცაა მაგ., კოჰეზია, კოჰერენტულობა, ინფორმაციულობა, მისაღებობა 

და სხვ.) რჩება როგორც ლიტერატურული ისე არალიტერატურული ბიოგრაფიის ტექსტის 

სახოებისათვის პრაქტიკულად იდენტური რჩება. როცა ვმსჯელობთ ტექსტის სახეობაზე - 

ბიოგრაფია - წინა პლანზე იწევს „გამოცდილების“ დისკურსი“. სუბიექტის პირადი 

გამოცდილება კი მოგონების მეშვეობით რეალიზდება და ხელმისაწვდომი ხდება შემდგომში 

მკითხველისათვის, ანუ ბიოგრაფიის ფორმირება მოგოგნებებში ხდება. 

წინამდებარე სტატიაში ჩვენი ინტერესების სფეროში არ შედის  არალიტერატურული 

ტექსტის სახეობების ფარგლებში შექმნილი ბიოგრაფიის ანალიზი და ინტერპრეტაცია, 

მაგრამ სანამ უშუალოდ ლიტერატურული ტექსტების სახეობათა ფარგლებში მოძიებულ 

ტექსტის სახეობებს შევისწავლიდით, სტატიის თეორიულ ნაწილში ყურადღება 

გავამახვილეთ არალიტერატურული ტექსტის ტიპებში დაფიქსირებულ ტექსტის ამ 

სახეობისათვის ნიშანდობლივ ტექსტის ლინგვისტიკურ პარამეტრებზე, რათა შედგომში 

გამოგვეპირობებინა ის არსებითი ნიშნები, რაც შეიძლინა ტექსტის სახეობამ როგორც 

ლიტერატურულმა ტექსტმა. 

ანალიზისა და ინტერპრეტაციის მიზნით შეირჩა თ.ვაინობსტის კონსტელაცია, რომელიც 

გასული საუკუნის 70-იან წლებშია შექმნილი და ტექსტის არქიტექტონიკის თვალსაზრისით 

პრაქტიკულად იმეორებს ტაბელარული სახით ჩაწერილი არალიტერატურული ტექსტის 

სახეობისაქთვის ნიშანდობლივ გარკვეულ პარამეტრებს. ტექსტის შესწავლა მოხდა 

ლინგვისტიკური ანალიზის საფუძველზე, თუმცა ტექსტურის ცალკეულმა პასაჟმა მოითხოვა 
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სემიოტიკური ანალიზიც. 

ტექსტზე წარმოებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ტექსტის ლინგვისტიკური პარამეტრები 

მკაფიოდ არ არის გამოხატული ტექსტურის დონეზე. ტექსტში სუსტად გამოვლენილი 

ცალკეული ნიშნების საფუძველზე შეიძლება ვიმსჯელოთ კონსტელაციაზე. წინამდებარე 

ტექსტის არქიტექტონიკის ფორმალური პარამეტრების მიხედვით წარმოდგენილია 

არალიტერატურული ტექსტისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. სიღრმულ დონეზე ის 

ასევე სუსტად ინარჩუნებს ლიტერატურული ტექსტისთვის არსებით მარკერებს, როგორიცაა 

ნარატიულობა და ინტერტექსტუალობა. რაც ნიშნავს იმას, რომ თავდაპირველად 

არალიტერატურული ტექსტების რეგისტრში აღმოცენებული ტექსტის სახეობამ შემდგომში 

როგორც ლიტერატურულმა ტექსტმა მთლიანად არ დაკარგა არალიტერატურული 

ტექსტებისათვის დამახასიათებელი გარკვეული ნიშნები. რაც შეეხება ჩვენს მიერ 

ინტერპრეტირებულ კონსტელაციას, ის მასში გამოვლენილი ცალკეული მარკერების 

საფუძველზე შესაძლოა განთავსდეს ლიტერატურული და არალიტერატურული ტექსტების 

სახეობათა მიჯნაზე. 
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2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  

 

 

 

 

 

 

 

    

ანოტაციები: 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ქიმერიძე 

 

 

 

 

 

ნინო ქიმერიძე 

რეკლამის ტექსტი - 

კომპლექსური სემიოტიკური 

წარმონაქმნი 

 

 

 

პროფ. ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადებიდან 125 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის VII 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ტექსტის ემოციური სუბსტრატი 

და მისი გამოხატვის 

საშუალებები 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება.   

აწსუ 10-12.10.2013 

 

 

თსუ 19.–20.06.2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/7_programa.pdf 

ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი  

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/7_programa.pdf
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ფილოლოგია/ენათმეცნიერება 

სოციალური სუბიექტის იდენტურობა და სოციოლექტის სიმბოლურობა 

 

სოციალური სუბიექტის მიერ ენის როგორც მედიუმის გამოყენება ენობრივი კოლექტივის სხვა 

წევრებთან კავშირის დამყარების მიზნით მეტწილად სპონტანური/გაუცნობიერებელი პროცესია 

და იმ უნარ-ჩვევების ავტომატურ რეალიზაციას ეფუძნება, რომლებიც ინდივიდს გამოუმუშავებია 

მისი არსებობის მანძილზე. სოციალური სუბიექტი ყოველდღიურ კომუნიკაციაში, წესისამებრ, 

დაკვირვების საგნად არ იხდის საკუთარ სამეტყველო ქმედებას, თუკი ეს რაიმე საჭიროებით არ 

არის შეპირობებული; მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ის სამეტყველო ქმედების ნებისმიერი აქტის 

დროს მაინც უამრავ დამატებით ინფორმაციას გასცემს იმის თაობაზე, თუ რა ინტელექტის 

მატარებელია, რამდენად არის დაუფლებული ლაპარაკის ხელოვნებას, რომელ სოციალურ ჯგუფს 

განეკუთვნება, რა ადგილს იკავებს სოციალური გრადაციის სკალაზე. ანუ სოცილაური სუბიექტი 

თავისი იდიოლექტით ახდენს საკუთარი თავის პრეზენტაციას და იმის მანიფესტაციას, არის ის 

სტიგმა-სოციოლექტის მატარებელი და შესაბამისად სოციალური გრადაციის სკალაზე დაბალ 

საფეხურზე მდგომი, თუ პრესტიჟ-სოციოლექტის მატარებელი და შესაბამისად მაღალი 

სოციალური ფენის წარმომადგენელი. 

საგულისხმოა, რომ ეს გრადაცია ხდება არა აბსტრაჰირებულად, არამედ იმ სიმბოლიკაზე 

დაყრდნობით, რომელიც ჩადებულია მოლაპარაკის სოციოლექტში. სოციოლექტი კი, თავისთავად 

იმდენად არის სიმბოლური ბუნების, რამდენადაც მის მატარებელთა სამეტყველო ქმედება 

ხასიათდება არა მხოლოდ განზოგადებულ არსებით ნიშან-თვისებათა თანხვდენილობით, არამედ 

პარალელურად ამისა ასევე ცალკეულ იდიოლექტთა არააბსოლუტური იდენტურობით. ამდენად 

სოციოლექტი ახდენს სოციალური სუბიექტის მხოლოდ პირობით მარკირებას და ამით მისთვის 

რამდენადმე სავარაუდო ადგილის მიჩენას სტიგმა-სოციოლექტსა და პრესტიჟ-სოციოლექტს 

შორის განფენილ მრავალსაფეხურიან სკალაზე. 

ზემოხსენებული გრადაცია იმდენად არის გასათვალისწინებელი, რამდენადაც 

სოციოლექტების თანაარსებობა მათ ურთიერთზემოქმედებასაც გულისხმობს, რაც 

განსაკუთრებული სიცხადით გამოვლინდება სოციალურ ფენათაშორისი საუბრის დროს 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ანუ მაშინ, როცა სოციოლექტი იწყებს შესვლას თავის 

ძირითად ფუნქციაში (ამონის მიხედვით): განსხვავებულ სოციალურ ჯგუფებში შემავალი 

ინდივიდები მაქსიმალურად გამიჯნოს ერთმანეთისგან, ხოლო ერთი და იმავე ჯგუფისა უფრო 

მჭიდროდ დაუკავშიროს ერთმანეთს. ნათქვამზე დაყრდნობით თეორიულად ისიც დასაშვებია, 

რომ რეალიზაციის ფაზაში შესული სოციოლექტი აღმოჩნდეს სოციალური კონფლიქტის 

გაღვივების მაპროვოცირებელი ძალა სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელთა შორის, 

რომლის დროსაც სავალდებულო არ არის პრივილეგირებული სუბიექტი მაინცდამაინც პრესტიჟ-

სოციოლექტის მატარებელი იყოს. თავისთავად ეს მრავალწახნაგოვანი ფენომენი შეიძლება 
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შეპირობებული იყოს სრულიად სხვადასხვა რანგის ფაქტორებით, რომელთა რელევანტურობაც 

არის ასევე აბსოლუტურად პირობითი და ცვლადი, შესაბამისად კონკრეტული საკომუნიკაციო 

სიტუაციის მახასიათებლებისა. 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

მარინა ანდრაზაშვილი Germanistische Ausbildung: 

Selbstziel oder Medium. 

XV. Internationale Tagung der 

Deutsch-lehrerinnen und 

Deutschlehrer „Deutsch von 

innen, Deutsch von außen – DaF / 

DaZ / DaM“–2013. Bozen 

http://idt-

2013.it/de/programm/sektionen

/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf

29.07. – 03.08.2013 University 

of Bolzano Bozen;  Italien . 

http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
http://idt-2013.it/de/programm/sektionen/Documents/Ablauf_B1_v4.pdf
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მოხსენებათა ანოტაციები 

 

. 

 

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 
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III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

„ორენოვანი 

გერმანულ-ქართული 

ხეების ბანკის 

შემუშავება“ 

DAAD, ზაარლანდის 

უნივერსიტეტი და 

თსუ, 2012-14 

 ნუნუ კაპანაძე 

 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 



 

803 
 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ნუნუ კაპანაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნუნუ კაპანაძე 

ორენოვანი 

გერმანულ–

ქართული 

პარალელური 

ხეების ბანკის 

შესახებ 

 

 

 

Entwicklung einer 

deutsch-

georgischen 

parallelen 

Baumbank 

 

სიმბოლური და 

ანალოგიური 

ცივილიზაციური 

ძიებანი N10 

(2012); 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistische 

Studien  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU Verlag 

Im Druck 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნუნუ კაპანაძე 

 

 

რეპრეზენტაციები  

პრაგმატიკულად 

ორიენტირებულ 

ტექსტის 

ანალიზში  

 

N11 

 

 

 

რეგიონული 

სამეცნიერო 

კონფერენცია:  

 ენა, 

ლიტერატურა. 

კულტურა, 

ისტორია, 

ფილოსოფია:  

ტექსტზე 

ორიენტირებული 

კვლევები 

 

 

 

 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა. 

ბეჭდვაში 

 

ანოტაციები 

 

ნ.კაპანაძე 

 

სიმბოლური და ანალოგიური რეპრეზენტაციები  პრაგმატიკულად ორიენტირებულ ტექსტის 

ანალიზში 

 

სტატია ეხება კოგნიტიური ფსიქოლოგიისა და კოგნიტიური ლინგვისტიკის მიერ 

შემუშავებულ ტექსტის გაგების მოდელს, რომელსაც საფუძვლად დაედო  სიმბოლური და 

ანალოგიური რეპრეზენტაციების  ცნებები.  სიმბოლური რეპრეზენტაციების ყველაზე 

გავრცელებული ფორმა არის სარეპრეზენტაციო საგნის კომპლექსური სემანტიკური 

სიმბოლოების მეშვეობით აღწერა.  პროდუცენტის მიერ  საგნის აღწერა ტექსტის რეციპიენტს 

არასდროს გადასცემს ორიგინალის ზუსტ სურათს. სიმბოლიური რეპრეზენტაციის მთავარი 
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არსიც ის  არის, რომ მოდელი არასდროს უდრის ორიგინალს. 

ანალოგიური  რეპრეზენტაციის ცნება  ენის მეშვეობით საგნის აღწერის ნაცვლად 

ანალოგიებს იყენებს. რეპრეზენტაციის ამ ფორმის შემთხვევაში ორიგინალის გამორჩეული 

მახასიათებლები გადადის მოდელზე.  ანალოგია მხოლოდ შეგნებულად  მყარდება და 

მოდელის აგებაც მხოლოდ სუბიექტს შეუძლია. იგი ირჩევს ორიგინალის თვისებებს, რათა 

ისინი გადაიტანოს მოდელზე.  

ტექსტის გაგების პრობლემატიკა, ასევე სიმბოლური და ანალოგიური რეპრეზენტაციების 

შესახებ ზემოთ აღნიშნული მოსაზრებების საილუსტრაციოდ სტატიაში განხილულია  სელმა 

ლაგერლოფის „ლეგენდები ქრისტეზე“ . 

 

 

 

 

   ო. კაპანაძე, ნ. კაპანაძე . 

ორენოვანი გერმანულ-ქართული ხეების ბანკის შემუშავება. 

 

Naturally-occurring text in many languages are annotated for linguistic information. A Treebank is a text 

corpus in which each sentence has been annotated with syntactic structure. They have become valuable 

resources as repositories for linguistic research. 

 

In this paper, we describe outcomes of an undertaking on building a parallel Treebank for a lesser-

resourced Georgian language and German, one of the “major” languages in the NLT world. The aim of the 

mentioned undertaking was, starting with simple sentences, 

- to tag and lemmatize manually terminal nodes; 

- to produce syntactic parses for monolingual parallel German and Georgian text; 

- to establish compatible tagsets for Georgian and, if necessary, to introduce the new syntactic phrasal 

categories.  

The German-Georgian parallel Treebank can be used in translation studies, in corpus linguistics for 

studying syntactic phenomena, in computational linguistics  as evaluation corpora for different NLT  

systems or for training and testing parsers and as a database for Translation Memory systems. 

 

3. O. Kapanadze., N.Kapanadze. Entwicklung einer deutsch-georgischen parallelen Baumbank . IN: 

Linguistische Studien. N 11. 

We describe issues of a German-Georgian parallel Treebank development as a part of an initiative for 

building a multilingual parallel Treebank for less-resourced Georgian, Russian, Ukrainian, and 

German, one of the “major” languages in the NLT world (Hence, the multilingual Treebank’s name–

http://en.wikipedia.org/wiki/Text_corpus
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_corpus
http://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(linguistics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Annotated
http://en.wikipedia.org/wiki/Syntactic
http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_linguistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Parser
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GRUG). This research was curried out in the Framework of the CLARIN-D project in 2012 year at 

the University of Saarland. The outcomes are available at the URL http://fedora.clarin-d.uni-

saarland.de/grug/. 

 

Morphologically annotated bilingual corpus of the German and the Georgian sentences were 

syntactically annotated manually using Synpathy, a tool for  syntactical annotation developed at 

Max Plank Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, the Netherlands. 

 

The German Treebank  annotation follows the TIGER annotation  scheme. The Georgian 

Treebank  was annotated according to an adapted version of the German TIGER guidelines with the 

necessary changes relevant to the Georgian grammar. The output of the   syntactic annotation is in 

the TIGER-XML format. 

 

Alignment of a monolingual German and a monolingual Georgian Treebanks into a parallel one is 

done with  help of the Stockholm TreeAligner, a tool for work with parallel treebanks which inserts 

alignments between pairs of syntax  trees. The  Stockholm  TreeAligner  handles  alignment of tree  

structures, in addition  to word alignment. 

 

The  examples of the aligned German and Georgian sentences are deposited at Web-page of the INESS 

project, an open system  for accessing, searching and visualizing treebanks: http://clarino.uib.no/iness > 

Treebank  Selection > Georgian (2) > kat-gego-con (aligned). 

 

 

 

 

 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

http://fedora.clarin-d.uni-saarland.de/grug/
http://fedora.clarin-d.uni-saarland.de/grug/
http://clarino.uib.no/iness
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# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 
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ანოტაციები 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

     

ანოტაციები: 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ნუნუ კაპანაძე ტერმინოლოგიური ლექსიკო-

გრაფია სამართლის სფეროში 

პროფ. ექვთიმე 

თაყაიშვილის 

დაბადებიდან 125 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის VII 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თსუ თბილისი, 19.–

20.06.2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

თარიღი: 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 
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დანართი N1 

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

სოფიო მუჯირი, ასოცირებული პროფესორი 

 

     

პუბლიკაციები 

 

1. სოფიო 

მუჯირი 

ტრანსფორმირებული 

ანდაზების სწავლება 

და თარგმნა 

ენათშორისი 

კომუნიკაციის 

სპეციალისტთა 

მომზადების 

სისტემაში.  

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ”რუსული 

ენა თანამედროვე 

სამყაროში: ტრადიციები 

და ინოვაციები 

რუსულის, როგორც 

უცხოური ენისა და 

თარგმნის სწავლების 

ტრადიციები და   

ინოვაციები” 

ლომონოსოვის 

სახელობის მოსკოვის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

”თარგმნის უმაღლესი 

სკოლა”.  

მოსკოვი-თესალონიკი,  

გვ. 190-201 

2. სოფიო 

მუჯირი 

მწერლის ენობრივი 

პორტრეტი 

ლექსიკური 

ტიპოლოგიის 

კონტექსტში 

ლექსიკური ტიპოლოგია. 

III საერთაშორისო 

კოლოკვიუმი ლექსიკურ 

ტიპოლოგიაში 

ესპანეთი, გრანადის 

უნივერსიტეტი,გრანადა, 

გვ. 197-202 

3. სოფიო 

მუჯირი 

ინტონაციის 

კონტრასტული აღწერა 

ხუთენოვან 

კონსტელაციაში 

(ფრანგული, 

ინგლისური, 

გერმანული, რუსული 

და ქართული ენების 

მასალაზე) 

საერთაშორისო 

კონფერენცია ”ენის 

გენეზისიდან 

ინტერნეტამდე”.  

ინგლისი, ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი 

(ტეილორის 

ინსტიტუტი), 

ოქსფორდი. 
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ინტონაციის კონტრასტული აღწერა ხუთენოვან კონსტელაციაში (ფრანგული, ინგლისური, 

გერმანული, რუსული და ქართული ენების მასალაზე) 

ნაშრომში შესწავლის საგანია წარმოთქმის სფეროში არსებული  პრობლემების განხილვა 

ქართული, ფრანგული  და გერმანული ენების ინტონაციური სისტემების კონტრასტული 

აღწერის საფუძველზე. როგორც ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, საანალიზოდ შერჩეულ 

ენებში, მელოდიკურ კონტურთა კონფიგურაციები ძირითადად ერთმანეთს ემთხვევა, 

თუმც ცალკეულ შემთხვევებში, ენის მელოდიკური წყობიდან გამომდინარე, გარკვეული 

სახის თავისებურებები ვლინდება. თანხვედრა – განსხვავებათა პრობლემასთან 

დაკავშირებით ცხარე დებატები დღესდღეობითაც მიმდინარეობს პროფესიონალ 

ფონეტისტთა შორის, რაც იმის მაუწყებელია, რომ ენისა და სოციუმის ურთიერთობა 

განუყოფელი ფენომენია.  

 

4. სოფიო 

მუჯირი 

არამონათესავე ენების 

(ფრანგული, 

ინგლისური, 

გერმანული, 

ქართული) 

ინტონაციის 

კომპარატიული  

აღწერა 

ენათმეცნიერების 

ინტერნაციონალური 

ჟურნალი ”ლინგვისტი” 

N6.  

IშშN 2251-970X 

ირანი, თეირანი 

გვ. 5-15 

5. სოფიო 

მუჯირი 

ფრაზეოლოგია 

როგორც ეთნოსის 

მახასიათებელ ნიშანთა 

კოდირებული სისტემა  

მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

"კულტურათაშორისი 

დიალოგები" 

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

თელავი. 

გვ. 59-65 

 

6. სოფიო 

მუჯირი 

ინტონაციის 

ტიპოლოგიური 

ანალიზი ხუთენოვან 

კონტრასტულ 

მოდელში 

(ინგლისური, 

ფრანგული, 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

”თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი 

და ჰუმანიტარული 

აზროვნება” 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. ქუთაისი. 
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გერმანული, ქართული 

და რუსული ენების 

მასალაზე) 

გვ. 246-251 

7. სოფიო 

მუჯირი 

სუპრასეგმენტული 

დონის 

შეპირისპირებითი 

კვლევა რუსულ, 

ქართულ, გერმანულ 

და ფრანგულ ენებში. 

ლინგვისტური და 

მეთოდური ასპექტები.   

 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ”რუსული 

ფილოლოგიის 

აქტუალური საკითხები 

პოლოკულტურულ 

სივრცეში.” ნაშრომთა 

კრებული. 

ათათურქის 

უნივერსიტეტი. 

ერზრუმი. გვ.157-160. 

8. სოფიო 

მუჯირი 

ფუნქციონალური 

პერსპექტივის 

პროსოდიული 

სეგმენტაციისა და 

დისტრიბუციის 

სპეციფიკა ზეპირ 

სპონტანურ ტექსტში 

მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

”ენა და კულტურა”.  

შრომები. 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ქუთაისი. 

გვ.350-354 

 

 

 

 

9.  სოფიო 

მუჯირი 

ნეიტრალური 

გამონათქვამების 

პროსოდია და 

ტიპოლოგიური 

შეპირისპირების 

პრობლემები ფრანგულ და 

გერმანულ ენებში 

ფრანგული ენა და 

კულტურა. 

რესპუბლიკური 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები. ეძღვნება 

ფრანკოფონიის 

საერთაშორისო დღეებს 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

ქუთაისი. გვ. 54-63 
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საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა  

 

1. სოფიო 

მუჯირი 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ”რუსული 

ენა თანამედროვე 

სამყაროში: ტრადიციები 

და ინოვაციები 

რუსულის, როგორც 

უცხოური ენის 

სწავლებასა და 

თარგმანში” 

ტრანსფორმირებული 

ანდაზების სწავლება და 

თარგმნა ენათშორისი 

კომუნიკაციის 

სპეციალისტთა მომზადების 

სისტემაში 

ლომონოსოვის 

სახელობის 

მოსკოვის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

მოსკოვი-

თესალონიკი, 

26.04- 

-1.05. 

2013 

2. სოფიო 

მუჯირი 

მეხუთე საერთაშორისო 

კონფერენცია: 

”შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეო

ბა: ისტორიოგრაფია 

ლიტერატურებსა და 

კულტურებში: ისტორიას, 

მითსა და ლიტერატურას 

შორის.”    

 

ისტორია  და ენა როგორც 

ხსოვნის გამოხატულება 

ვლადიმირ კამინერის 

ინტერკულტურულ 

ტექსტებში.  პროგრამა და 

კრებული. გვ.124 

 

აზერბაიჯანი, 

ბაქოს 

სლავისტიკის 

უნივერსიტე 

ტი. ბაქო. 20-

21.12. 2013 

3. სოფიო 

მუჯირი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია ”ენის 

გენეზისიდან 

ინტონაციის კონტრასტული 

აღწერა ხუთენოვან 

კონსტელაციაში 

ინგლისი, 

ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი 
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ინტერნეტამდე” (ფრანგული, ინგლისური, 

გერმანული, რუსული და 

ქართული ენების მასალაზე) 

(ტეილორის 

ინსტიტუტი), 

ოქსფორდი. 3-

5.05. 2013 

4. სოფიო 

მუჯირი 

გერმანული ენის 

მასწავლებელთა XV 

ინტერნაციონალური 

ყრილობა 

ტექსტის ინფორმაციული 

სტრუქტურის 

პროსოდიული 

რეფლექტირების საკითხი 

ქ.ბოცენის 

უნივერსიტეტი, 

იტალია. 29.06-

3.07. 2013 

5. სოფიო 

მუჯირი 

გერმანული ენის 

მასწავლებელთა XV 

ინტერნაციონალური 

ყრილობა 

გერმანული, ქართული, 

ინგლისური და ფრანგული 

ბგერითი სეგმენტების 

კონტრასტული აღწერა და 

მისი მნიშვნელობა 

ინტერლინგვალური 

ფონეტიკის 

გაკვეთილისათვის 

ქ.ბოცენის 

უნივერსიტეტი, 

იტალია. 29.06-

3.07. 2013 

6. სოფიო 

მუჯირი 

ინტერნაციონალური 

ინტერდისციპლინარული 

კონფერენცია: ”ენა 

კულტურაში და 

კულტურა ენაში”.  

 

ლიტერატურაში ასახული 

ინტეგრაციისა და მიგრაციის 

საკითხები. 

პოლონეთი, 

ნოვი-სონჩის 

უცხო 

ენათა 

ინსტიტუტი, 

ნოვი-სონჩი. 26-

27.09. 2013 

 

7. სოფიო 

მუჯირი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია: ”რუსული 

სიტყვა და 

კულტურათშორისი 

დიალოგი თანამედროვე 

სამყაროში”.  

ვ. კამინერის შემოქმედება 

გერმანიაში  რუსი 

მიგრანტების 

ლინგვოკულტურული 

იდენტობის ჭრილში 

 

რუმინეთი, 

ბუქარესტის 

უნივერსი    

ტეტი, 

ბუქარესტი. 2-

7.10. 2013. 
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8. სოფიო 

მუჯირი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია: ”რუსული 

სიტყვა და 

კულტურათშორისი 

დიალოგი თანამედროვე 

სამყაროში”. 

თანხმოვანთა სისტემის 

ლინგვისტური შესწავლის 

ასპექტი 

 

რუმინეთი, 

ბუქარესტის 

უნივერსი    

ტეტი, 

ბუქარესტი. 2-

7.10. 2013. 

 

9. სოფიო 

მუჯირი 

ვორკშოპი 

ლიტერატურულ 

თარგმანში 

თემები: გერმანული 

ლიტერატურა საქართველო 

ში; მოკლე პროზა როგორც 

თარგმანის ობიექტი და მისი 

ანალიზი; გერმანულენოვანი 

ლიტერატურის ქართული 

თარგმანი და სხვ. 

გერმანიის  ჰ. 

ჰაინეს სახ. დუ 

სელდორფის 

უნივერსიტეტი, 

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტი, 

გერმანიის 

აკადემიური 

გაცვლის 

სამსახური.  01.-

04.10. 

2013 

10 სოფიო 

მუჯირი 

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ფრაზეოლოგიასა და 

პარემიოლოგიაში და 

მეორე ბრაზილიური 

კონფერენცია 

ფრაზეოლოგიაში.  

ფრაზეოლოგიისა და 

ეთნოკულტურის 

ურთიერთკავშირი -ეთნოსის 

კულტურული კოდი 

(ფრანგული, ინგლისური, 

გერმანული და ქართული 

ენების მასალაზე) 

 

სიერას 

ფედერალური 

უნივერსიტეტი, 

ფორტალეცა, 

ბრაზილია. 8-

13.12. 

2013 

11. სოფიო 

მუჯირი 

II საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

"კულტურათაშორისი 

დიალოგები" 

ფრაზეოლოგია როგორც 

ეთნოსის მახასიათებელ 

ნიშანთა კოდირებული 

სისტემა 

იაკობ 

გოგებაშვილის 

სახელობის 

თელავის 

სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტი, 

თელავი. 25-

27.10. 

2013 

12. სოფიო 

მუჯირი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

”თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარი 

ზმი და ჰუმანიტარული 

აზროვნება” 

ინტონაციის ტიპოლოგიური 

ანალიზი ხუთენოვან 

კონტრასტულ მოდელში 

(ინგლისური, ფრანგული, 

გერმანული, ქართული და 

რუსული ენების მასალაზე) 

აკაკი 

წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ქუთაისი. 2013 

13. სოფიო 

მუჯირი 

II საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

”ენა და კულტურა” 

ფუნქციონალური 

პერსპექტივის 

პროსოდიული 

სეგმენტაციისა და 

დისტრიბუციის სფეციფიკა 

ზეპირ სპონტანურ ტექსტში 

აკაკი 

წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ქუთაისი. 

14. სოფიო 

მუჯირი 

ლექსიკური ტიპოლოგია. 

III საერთაშორისო 

კოლოკვიუმი ლექსიკურ 

ტიპოლოგიაში 

მწერლის ენობრივი 

პორტრეტი ლექსიკური 

ტიპოლოგიის კონტექსტში 

ესპანეთი, 

გრანადის 

უნივერსიტეტი,

გრანადა, 

გვ. 197-202.  17-

19.09. 

2013 

15. სოფიო 

მუჯირი 

ენათმეცნიერების 

ინტერნაციონალური 

ჟურნალი ”ლინგვისტი” 

N6. 

არამონათესავე ენების 

(ფრანგული, ინგლისური, 

გერმანული, ქართული) 

ინტონაციის კომპარატიული  

აღწერა 

IშშN 2251-970X 

ირანი, თეირანი 

გვ. 5-15. 11-

13.11. 2013. 

16. სოფიო 

მუჯირი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ”რუსული 

ფილოლოგიის 

აქტუალური საკითხები 

სუპრასეგმენტული დონის 

შეპირისპირებითი კვლევა 

რუსულ, ქართულ, 

გერმანულ და ფრანგულ 

ენებში. ლინგვისტური და 

ათათურქის 

უნივერსიტეტი. 

ერზრუმი. 

გვ.157-160. 
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პოლოკულტურულ 

სივრცეში.” ნაშრომთა 

კრებული. 

მეთოდური ასპექტები.   

 

 

 

 

ადგილობრივ სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა  

1.  მთარგმნელის 

საერთაშორისო 

დღესთან 

დაკავშირებული 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

”თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები” 

თარგმანი როგორც 

ინტერკულტურული 

ტრანსფერი 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე 

ტი, თბილისი. 

30.09. 

2013. 

2.  ფრანგული ენა და 

კულტურა. 

რესპუბლიკური 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები. ეძღვნება 

ფრანკოფონიის 

საერთაშორისო 

დღეებს 

ნეიტრალური 

გამონათქვამების 

პროსოდია და 

ტიპოლოგიური 

შეპირისპირების 

პრობლემები ფრანგულ და 

გერმანულ ენებში. 

აკაკი 

წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტ

ი ქუთაისი. გვ. 

54-63 

 

 

ანოტაციები: 

 

1. ინგლისი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი (ტეილორის ინსტიტუტი), ოქსფორდი: 
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ინტონაციის კონტრასტული აღწერა ხუთენოვან კონსტელაციაში (ფრანგული, ინგლისური, 

გერმანული, რუსული და ქართული ენების მასალაზე) 

ნაშრომში შესწავლის საგანია warmoTqmis sferoSi arsebuli  problemebis ganxilva 

qarTuli, franguli  da germanuli enebis intonaciuri sistemebis kontrastuli 

aRweris safuZvelze. rogorc Catarebulma kvlevam gviCvena, saanalizod 

SerCeul enebSi, melodikur konturTa konfiguraciebi ZiriTadad erTmaneTs 

emTxveva, Tumc calkeul SemTxvevebSi, enis melodikuri wyobidan gamomdinare, 

garkveuli saxis Taviseburebebi vlindeba. Tanxvedra – gansxvavebaTa 

problemasTan dakavSirebiT cxare debatebi dResdReobiTac mimdinareobs 

profesional fonetistTa Soris, rac imis mauwyebelia, rom enisa da sociumis 

urTierToba ganuyofeli fenomenia.  

 

 

”არამონათესავე ენების (ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, ქართული) ინტონაციის  

კომპარატიული  აღწერა”. ISSN 2251-970X. ირანი, თეირანი. გვ. 5-15. 

Prof.Tsiuri Akhvlediani, Giorgi Kuparadze, Sophie Mujiri   

Description comparative de l’intonation des langues non-parentées: le français, l’anglais, l’allemand, 

le géorgien   

La comparaison des niveaux suprasegmentaires des langues non-parentées 

nous permet de constater des ressemblances et des dissemblances qui existent 

entre ces langues. D’une part, cela sert au développement des recherches 

typologiques des langues qui ne doit pas se limiter de l’étude des langues 

génétiquement parentées, d’autre part, à la description des transferts 

interlinguaux révélés d’après les recherches contrastives, qui crée des conditions 

préliminaires pour prévenir et diagnostiquer les fautes de prononciation, 

élaborer les recommandations méthodiques et didactiques respectifs, mettre en 

place un enseignement progressiste, les méthodes adéquates afin de réduire au 

maximum les fautes de prononciation. 

Comme nous avons remarqué, dans les langues citées (le français, l’anglais, 

l’allemand, le géorgien), en principe, les configurations des contours 
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mélodiques se coïncident, bien que dans les certains cas, issu du système 

mélodique de la langue, quelques particularités soient révélées. A propos du 

problème des convergences/divergences, il y a des débats tendus même 

aujourd‘hui entre les phonéticiens professionnels ce qui prouve que la langue et 

la société sont indivisibles. 

 

 

 

”სუპრასეგმენტული დონის შეპირისპირებითი კვლევა რუსულ, ქართულ, გერმანულ და 

ფრანგულ ენებში. ლინგვისტური და მეთოდური ასპექტები”. ათათურქის უნივერსიტეტი. 

ერზრუმი. გვ.157-160.  

 

Mujiri Sophie, Akhvlediani  Tsiuri 

 

A comparative study of the Suprasegmentary Level of the Russion, Georgian, German and French 

Language: Linguistic and Methodic Aspects 

The present article is an attempt to give a contrast description of the suprasegmentary level of the 

Georgian, Russian, German  and French Languages. The difference between the compared Languages is 

the result of the specific features of their phonetic, morphological and syntactic structure. These 

specificities are characteristic of their suprasegmentary level too, realized in the studied languages 

differently. The comparative analysis of the prosody of the German, French, Georgian and Russian 

languages on the phonetic and morphological and syntactic level gives a possibility to reveal the 

positively and negatively acting factors, absolutely necessary to consider withe teaching intonation. The 

theoretical conclusions and practical recommendations of the comperative analyis can be used in the 

practice of teaching and impoving the intonation at the advanced stage of the language teaching higher 

educational institution. Apart from that they can be used in another classroom, considering the 

specificity of corresponding languages. 

 

 

”ტექსტის ინფორმაციული სტრუქტურის პროსოდიული რეფლექტირების საკითხი”. ქ. 

ბოცენის უნივერსიტეტი, იტალია. 

Sophie Mujiri  

Zur  prosodischen  Reflektierung der Informationsstruktur des Textes 
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Die Transposition der Thema-Rhema-Gliederung  in den Bereich der kommunikativen Linguistik schafft 

die methodische Basis für ein erneutes Durchdenken dieser Problematik und für die Durchführung der 

empirischen Untersuchungen, deren Ergebnisse bei der Vermittlung der Intonationsstruktur des Textes im 

Phonetikunterricht angewendet werden können. Als Forschungsmaterial ist der mündliche, spontan 

produzierte Text gewählt, durch dessen Prosodie die  kommunikativ mehr oder weniger dynamischen 

Segmente und  Grenzindikatoren des Textes reflektiert werden. Auf Grund der perzeptiven 

Wahrnehmung des Textes und der nachfolgenden Anmerkung der Grade der prosodischen Parameter, 

wird der  Text in  kommunikativ-prosodischen Einheiten segmentiert. Die kommunikativ weniger 

dynamischen, referenziell identischen thematischen pausalen Gruppen bilden im Text topikale Ketten. 

Die Texkohärenz wird auch durch die Kommunikation vorantreibenden fokalen  pausalen  Gruppen 

realisiert, die die vertikale fokale Dominante,  die informationelle Achse des Textes    bilden.  Die 

Entwicklung des Kommunikativen Dynamismus im Text korrelliert mit der Entwicklung der 

Textkomposition. Am Textanfang dominieren thematische pausale Gruppen – Textthema und sein 

Kommentar, in der Mitte des Textes - transmissionelle pausale Gruppen, die vorzugsweise die Lösung  

des „Problems“ thematisieren. Durch den Fokus jeder Äußerung erfolgt die parzielle Spezifikation des 

Textthemas, bis es am Textschluss informativ endgültig ausgeschöpft wird. Prosodisch unterschiedlich 

markierte thematische, transmissionelle und fokale  pausale Gruppen bilden wie in jeder Äusserung, als  

auch im ganzen Text prosodische Spitzen und Senkungen, die dem wellenartigen Fortschreiten des 

Kommunikativen Dynamismus dienen. 

 

 

”გერმანული, ქართული, ინგლისური და ფრანგული ბგერითი სეგმენტების კონტრასტული 

აღწერა და მისი მნიშვნელობა ინტერლინგვალური ფონეტიკის გაკვეთილისათვის”. ქ. 

ბოცენის უნივერსიტეტი, იტალია. 

Sophie Mujiri,  Tsiuri Akhvlediani,  Giorgi Kuparadze 

Kontrastive Beschreibung  der Lautsegmente  des Deutschen, Georgischen,  Englischen  und 

Französischen und ihre Bedeutung für den interlingualen Phonetikunterricht. 

Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist die kontrastive Beschreibung der Lautsegmente von vier  

miteinander nicht verwandten Sprachen: des Georgischen, Deutschen, Englischen und Französischen.  

Aus dem kontrastiven Sprachvergleich können Übereinstimmungen, Abweichungen oder Kontraste 

abgeleitet werden, von denen man eine Effektivierung des interlingualen Phonetikunterrichts erwartet.  

Für die georgischen Germanistikstudierenden, die neben der Phonetik des Deutschen auch  die Phonetik  

der zweiten Fremdsprache: des Französischen  oder Englischen  studieren,  ist die Vermittlung der  

Ergebnisse des kontrastiven Sprachvergleichs auf der segmentalen Ebene besonders bedeutsam: a) für 



 

822 
 

das Aufzeigen von Parallelen und Divergenzen im Lautinventar; b) für die Erfassung der 

Ausspracheschwierigkeiten; c) für die Bewuβtmachung entsprechenden didaktisch-methodischen 

Empfehlungen etc. Durch die kontrastive Analyse der Vokal- und Konsonantensysteme der erwähnten 

Sprachen  werden mögliche Interferenzfehler aufgezeigt, die: a) zwischen Georgisch und Deutsch; b) 

zwischen Georgisch und Englisch; c) zwischen Georgisch und Französisch und d) zwischen alle vier  

Sprachen bestehen. 

 

”თანხმოვანთა სისტემის ლინგვისტური შესწავლის ასპექტი.” რუმინეთი, ბუქარესტის 

უნივერსიტეტი, ბუქარესტი. 

I.  KAPANADZE, S. MUJIRI 

LINGUISTIC ASPECT OF LEARNING CONSONANT SYSTEMS IN RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES FOR 

GEORGIAN AUDIENCE 

This work presents the linguistic comparative study of consonantism in Georgian, German and Russian 

languages in order to predict the sound interference that occurs as a result of the contact of these 

languages, and discusses the features of the dominanting influence of the interfering  phonetic systems 

of the two previously studied languages – native (Georgian) or the first foreign language (German) on 

the phonetic system of a second foreign language – Russian. The given work establishes and analyzes 

the causes of the accent pronunciation occurrence in German and Russian speeches for those students, 

whose native language is Georgian, and offers a three-tier Interference model, promoting to overcome 

the inter-lingual interference. 

2. ”ფუნქციონალური პერსპექტივის პროსოდიული სეგმენტაციისა და დისტრიბუციის 

სპეციფიკა ზეპირ სპონტანურ ტექსტში”.ქუთაისი. გვ.350-354. 
S. Mujiri 

The Specifics of Prosodic Segmentation and Distribution of   Functional Perspective 

In the article there is analyzed “radio information” of verbal text type, theme-rhematic structure. Its 

prosodic boundaries are determined and specific characteristics for the type of the given text are 

revealed. Each component of the functional perspective has its own semantic mission in the text. Their 

“movable” and “fixed” positions in the text, allocation of thematic, transmissible or focal 

communicative-prosodic segments, their distribution and prosodic marking depends on how actual 

information they express for the text.  

3. ”ნეიტრალური გამონათქვამების პროსოდია და ტიპოლოგიური შეპირისპირების 

პრობლემები ფრანგულ და გერმანულ ენებში”.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ქუთაისი. გვ. 54-63. 

Ts. Akhvlediani,  S. Mujiri 
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La prosodie des énoncés neutres et des problèmes de la comparaison typologique en français et en 

allemand 

La comparaison contrastive des niveaux suprasegmentiques des langues non-apparentées présente la 

possibilité de constater des ressemblances et des différences parmi ces langues. D’une part, cela 

contribue au développement des recherches typologiques; d’autre part, la description des transfers 

interlinguaux révélés d’après des recherches contrastives crée la condition prognostique et diagnostique 

pour la révélation des fautes de langage; et d’après des methodes didactiques – méthodiques il est 

possible de  diminuer maximalement des fautes de langage. 

 

 

 

”ინტონაციის ტიპოლოგიური ანალიზი ხუთენოვან კონტრასტულ მოდელში (ინგლისური, 

ფრანგული, გერმანული, ქართული და რუსული ენების მასალაზე)”.აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქუთაისი. გვ. 246-

251. 

sofio mujiri, ciuri axvlediani, giorgi yufaraZe 

intonaciis tipologiuri analizi xuTenovan kontrastul modelSi (inglisuri, 

franguli, germanuli, qarTuli da rusuli  enebis  masalaze)  

intonacia enaSi sam ZiriTad funqcias asrulebs: 1). struqturul – sintaqsurs 

(is warmoadgens frazis dasrulebulobis niSans), aformebs gamonaTqvamis 

sintaqsur komponentebs, monawileobs gamonaTqvamis elementebs Soris 

sintaqsuri kavSiris gamoxatvaSi, aseve ayalibebs gamonaTqvamis sxvadasxva 

sakomunikacio tipebs: TxrobiT, kiTxviT da wamqezebel winadadebebs; 2). 

Llogikur – komunikaciurs (winadadebis informaciuli nawilis gamoyofas); 3). 

Eemociur – eqspresiuls (grZnobebis, urTierTobis situaciebTan  

dakavSirebuli azrobrivi niuansebis gamoxatvas da a. S.). inglisur, germanul 

frangul, rusul da qarTul enebSi intonacia samive funqciiT gamoiyeneba; 

Tumc arsebobs arsebiTi gansxvavebebic. kontrastuli kvlevis Sedegad 

gamovlenili  interlingvaluri transferebis aRwera qmnis winapirobas, 

sawarmoTqmo Secdomebis prognozirebisa da diagnostikisaTvis, saTanado 

meTodikur-didaqtikuri rekomendaciebis SemuSavebisaTvis, swavlebis 

progresiis, adekvaturi meTodebis efeqturad danergvisa da sawarmoTqmo 

Secdomebis maqsimaluri SemcirebisaTvis.  

4. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ”ინფორმაციული სტრუქტურა და პროსოდია 

გერმანული და ქართული ზეპირი ტექსტის ტიპებში”. პროექტი წარდგენილია 

ზაარლანდის უნივერსიტეტში. 

5. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ”ქართული, გერმანული და ინგლისური 

ენების კონტრასტული ფონეტიკა”. პროექტი წარდგენილია იენის უნივერსიტეტში  
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”ტრანსფორმირებული ანდაზების სწავლება და თარგმნა ენათშორისი კომუნიკაციის 

სპეციალისტთა მომზადების სისტემაში”. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ”თარგმნის უმაღლესი სკოლა”. მოსკოვი-თესალონიკი. 

С. А.  Муджири,  Н.Д. Каджая  

ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕВОД ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ПОСЛОВИЦ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖъЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В настоящей работе исследуются способы модификации пословиц в русском и немецком языках, а 

также дидактика их перевода и изучения. В проанализированном материале встречаются 

модификации следующего типа: формальная модификация с семантической модификацией или 

без нее и семантическая модификация без формальной модификации. Чаще всего встречается 

комбинация формальной модификации с семантической модификацией. Для создания 

модификации адресант чаще всего использует способ субституции, который подразумевает 

замену одной или нескольких компонентов пословицы синонимичным или антонимичным 

словом, синтагмой или предложением. Использование способа субституции часто вызывает игру 

слов, двусмысленное понимание пословицы или же пародийную актуализацию ее основного 

значения и составляющих ее компонентов. В таком случае в пословице одновременно реали-

зуются оба способа модификации: субституция и двойная актуализация. Кроме указанных 

способов модификации, для юмористической трансформации пословиц адресант использует 

вставки, контаминацию и образ пословицы. 

 

”ფრაზეოლოგიისა და ეთნოკულტურის ურთიერთკავშირი -ეთნოსის კულტურული კოდი 

(ფრანგული, ინგლისური, გერმანული და ქართული ენების მასალაზე)”. სიერას 

ფედერალური უნივერსიტეტი, ფორტალეცა, ბრაზილია. 

ciuri axvlediani, sofio mujiri, giorgi yufaraZe 

ფრაზეოლოგიისა და ეთნოკულტურის ურთიერთკავშირი -ეთნოსის კულტურული კოდი 

(ფრანგული, ინგლისური, გერმანული და ქართული ენების მასალაზე) 

 

frazeologiuri erTeulebi, rogorc iribwarmoebuli nominaciis niSnebi, 

Cndebian gare samyarosTan adamianis urTierTobis procesSi da asaxaven 

gansazRvruli eTnokulturis warmomadgenel adamianTa refleqsur qmedebas 
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garemomcveli realobis mimarT. Eეna როგორც eTnikuri komponenti, Seicavs 

tradiciaTa, CvevaTa, rwmenaTa Dda a. S. erTobliobas da gansazRvravs ama Tu im 

eTnosis qcevis stereotips და samyaros suraTს. enis frazeologiur 

erTeulebSi niSnobrivi formiT fiqsirdeba eris materialuri da sulieri 

kultura, aisaxeba ama Tu im sociumis faseulobiTi orientaciebi, sociumis 

moralur, eTikur da esTetikur upiratesobaTa sistema, rac avlens konkretuli 

eTnosis mentalitetis Taviseburebebs, mis erovnul xasiaTs. nebismier 

eTnokulturaSi, xasiaTi ganixileba rogorc rTuli, mravalganzomilebiani 

warmonaqmni, romlis aucilebeli Semadgenlebia dadebiTi da uaryofiTi 

Tvisebebi, romlebic TiToeul adamianSi Tavmoyrilia gamoxatulebis sxvadasxva 

xarisxiT. amitomac, nebismieri erovnebis adamianTa Soris, gvxvdeba adamianebi 

kargi an rbili xasiaTis mqoneni, an cudi xasiaTis mqoneni. nacionaluri 

xasiaTis sivrcis cnebiTi Sinaarsis analizis Sedegad gamoiyofa 

frazeologiuri erTeulebiT verbalizebuli Semdegi niSnebi: 1). bazisuri, 2). 

eTikuri, 3). esTetikuri, 4). anomaliuri. 

franguli, inglisuri, germanuli da qarTuli eTnosebisaTvis damaxasiaTebeli 

cxovrebiseuli fragmentebis mniSvneloba ganisazRvreba im faseulobebTan 

SesabamisobiT, romlebic warmoadgenen am xalxTa eTnokulturebis safuZvels. 

 

 

”ფრაზეოლოგია როგორც ეთნოსის მახასიათებელ ნიშანთა კოდირებული სისტემა.”იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი.გვ. 59-65 

ciuri axvlediani, სოფიო მუჯირი, გიორგი ყუფარაძე 
F 
frazeologia rogorcFeTnosis maxasiaTebel niSanTa kodirebuli sistema 

 
samyaros enobrivi suraTi asaxavs xalxis yoveldRiur, kulturul an 
istoriul gamocdilebas. samyaros nacionaluri enobrivi suraTebi, bunebrivia, 
erTmaneTisagan gansxvavdebian; Ees gansxvavebebi, erTis mxriv, ukavSirdeba 
eTnosis cxovrebis realur pirobebs, meores mxriv ki – eTnosis nacionaluri 
xasiaTis Taviseburebebsa da mentalitets. Eerovnuli TviTSecnobis 
SeswavlisaTvis, prioritetul mimarTulebadaa aRiarebuli samyaros 
frazeologiuri suraTis kvleva, radgan is warmoadgens eTnosis 
msoflmxedvelobis komponents, samyaros Sesaxeb zogadnacionalur da 
individualur codnaTa erTobliobas. enis frazeologiur SemadgenlobaSi, 
niSnobrivi formiT, fiqsirdeba eris materialuri da sulieri kulturis 
faqtebi, aisaxeba ama Tu im sociumis fasovani orientaciebi, aseve moralur, 
eTikur da esTetikur upiratesobaTa sistema, romelic asaxavs konkretuli 
eTnosis mentalitetis Taviseburebebs.  Eenis frazeologiuri done met-
naklebad eqspliciturad asaxavs eTnosis SemecnebiTi da emociuri 
gamocdilebis specifikas, misi materialuri da sulieri kulturis niSnebs. 
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”ისტორია  და ენა როგორც ხსოვნის გამოხატულება ვლადიმირ კამინერის 

ინტერკულტურულ ტექსტებში”.  პროგრამა და კრებული. გვ.124. აზერბაიჯანი,ბაქოს 

სლავისტიკის უნივერსიტეტი. ბაქო. 

Софья  Муджири, Елене Медзмариашвили 

История и язык как выражения памяти в интеркультурных текстах Владимира Каминера  

В докладе делается попытка интердисципринарного исследования творчества русско-немецкого 

писателя Владимира Каминера как автора рассказов литературно-документального жанра. 

Авторы подчеркивают, что произведения Каминера (“Путешествие в Труляля”, “Моя немецкая 

книга джунглей”, “Военная музыка” или “Перевозка скота”  и т.д.) являются  примером 

индивидуальной исторической  и языковой памяти. Фактически его творчество это репрезентация 

исторических событий и людей, разочарования в кажущей незыблемой идеологии прошлого, 

пересмотра многих ценностей и стереотипов. Основое внимание уделяется отражению 

межкультурных отношений и проблеме жизни иммигрантов, выходцев из республик бывшего 

Советского Союза в многонациональном городе. Они постоянно в движении. Мотив поездки с 

логично противоположным полюсом — мотивом оседлости —  понимается как центральная 

метафора текстов Каминера. Особый случай путешествия — эмиграция - связывает культурные 

системы, при этом меняется угол зрения.  

 

 

”ლიტერატურაში ასახული ინტეგრაციისა და მიგრაციის საკითხები”.პოლონეთი, ნოვი-

სონჩის უცხო ენათა ინსტიტუტი, ნოვი-სონჩი. 

სოფიო მუჯირი, მაია ადვაძე 

მიგრაციისა და ინტეგრაციის საკითხები ლიტერატურულ ნაწარმოებებში 

სტატიაში განხილულია იმიგრანტი მწერლების ლიტერატურული ნაწარმოებები, 

რომლებშიც ერთი მხრივ, ასახულია მათი მშობლიური ენა და კულტურა, მათი 

ღირებულებები, აზროვნების ტიპი, ქცევის ნორმები და ა. შ., მეორე მხრივ კი,  

გაუცხოებისა  და ეთნოცენტრიზმის პრობლემები.   მათი ნაწარმოებები  მოიცავს 

მშობლიური ენის ლექსიკურ ერთეულებს, სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე  ომონიმებს. 

ზოგჯერ მწერლები გამიზნულად ამახინჯებენ სიტყვებს, რომ ხაზი გაუსვან 

ორაზროვნობას და ირონიას. მწერლები, რომლებიც ინტერკულტურული დიალოგის 

ინიციატორები არიან, აღწერენ საკუთარ და უცხო სამყაროს, აკრიტიკებენ ევროპის 

სახელმწიფოების პოლიტიკას ემიგრანტებთან მიმართებაში, ამავდროულად,  გამოდიან 

დამკვირვებლების როლში და აძლევენ მკითხველს საშუალებას, თავად გააკეთონ  

მომხდარი ფაქტების შეფასებები. იმიგრანტი მწერლები ცდილობენ შეინარჩუნონ 

ეროვნული ღირებულებები და კარგი კუთხით წარმოაჩინონ ისინი, ამასთან ერთად, 
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გაიზიარონ უცხოური კულტურის ღირებულებები და სოციალური ჩვევები. ისინი 

მოუწოდებენ ევროპელებს ტოლერანტობისკენ, „სხვა“ კულტურის მიმართ 

დაინტერესებისაკენ და  ინტერკულტურული ცნობიერებისაკენ. ინტერკულტურული 

ლიტერატურის მიზანია მკითხველის თეზაურუსის გაფართოება „მე“ და „სხვა“-ს 

შედარების საფუძველზე, ტოლერანტობის გამომუშავება „სხვა“ კულტურათა მიმართ, 

იდენტობისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების, ერთიანი ინტერკულტურული მომავლისა 

და  გლობალური სამყაროს უკეთესად მოწყობის პროპაგანდა. ინტერკულტურული 

დიალოგი ქმნის ფორუმს, რომელშიც განხილულია ენასთან, რელიგიასთან 

გადაჯაჭვული საკითხები, რელიგიური და მორალური ბარიერების გადალახვის გზები, 

რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა   შორის მტრული 

განწყობის დაძლევას და ინტერკულტურული დიალოგის გამართვას.  

 

”ვ. კამინერის შემოქმედება გერმანიაში  რუსი მიგრანტების ლინგვოკულტურული 

იდენტობის ჭრილში.”რუმინეთი, ბუქარესტის უნივერსიტეტი, ბუქარესტი. 

С.А. Муджири 

ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА КАМИНЕРА В СВЕТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В докладе делается попытка исследования творчества русско-немецкого писателя Владимира 

Каминера в контексте культурной идентичности и - лингво-литературной компаративистики ; О 

творчестве Владимира Викторовича Каминера написано уже достаточно и в Германии, и за её 

пределами, однако язык его произведений, язык эмиграции- в среде немецкой этнокультуры, ещё 

не стал предметом широкого академического исследования.  Этнический момент проецируется на 

текст произведения писателя, как результат речевой деятельности. В данном случае нас 

интересует проявленные в художественном тексте черты этнокультуры, выраженные через 

лексическое наполнение. немецккая тема оказала непосредственное влияние на этническую 

проблематику: напряженное взаимодействие человеческих душ и мира этнических законов 

возникает во вполне конкретных бытовых ситуациях, воспоминаниях Каминера о пребывании в 

Poccии. Как биографический писатель, автор-герой рассказывает о том, что было с ним,  о чужих,  

о собственных сомнениях и заблуждениях и передаёт это, в большинстве случаев, посредством 

иноязычной лексики.  Язык eгo книг (“Путешествие в Труляля”, “Моя немецкая книга джунглей”, 

“Военная музыка”, “Перевозка скота”  и т.д.) пронизан разной иноязычной лексикой и содержит 

синтаксические структуры, передающие специфику  местных  интонаций. В тексте представлен 

экспрессивно-эмоциональный пласт  речи, отражающий местный колорит  городов, где жил и 

работал Каминер. Центр литературного мира Каминера — Берлин после воссоединения 

Германии. Многие из  друзей писателя — турки, вьетнамцы, русские и другие иммигранты 

представляют собой типичную для Берлина интернациональную смесь. Эмиграция  связывает 

культурные системы, при этом меняется угол зрения, например,  с московского на берлинский. 

Рассказчик — живущий в Германии иностранец - русский. Действие рассказов от первого лица 
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происходит  в историческом, современном и автобиографическом пространстве, в области 

общепринятых клише, этнических стереотипов, “фактообразностей” обыденного знания. Отсюда 

особенность лексической наполненности языка писателя, передающего события циклов 

путешествий.   

 

 

 

 

 

 

”მწერლის ენობრივი პორტრეტი ლექსიკური ტიპოლოგიის კონტექსტში”. ესპანეთი, 

გრანადის უნივერსიტეტი,გრანადა, გვ. 197-202. 

Н.Д. Каджая,  С.А. Муджири  

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТь ПИСАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ 

Изучение языка писателя в контексте лексической типологии является актуальным в современном 

языкознании. В работе объектом изучения, описания является языковая личность (ЯЛ) К. 

Паустовского (автора книги «Бросок на юг», одного из его "грузинских" произведений), языковая 

личность в иноязычной среде и сравнение его путешествия с "путешествием" нашего 

современника, Владимира Викторовича Каминера, популярного в Германии писателя русско-

еврейского происхождения. Язык его произведений, язык особого случая путешествия - 

эмиграции, ещё не стал предметом столь широкого академического исследования, как К. 

Паустовского. На сегодняшний день известны различные подходы изучения ЯЛ, определяющие 

статус её существования в лингвистике: элитарная ЯЛ (О.Сиротинина, Т.Кочеткова), русская ЯЛ (Ю. 

Караулов), ЯЛ западной и восточной культур (Т. Снитко и др.). К ним можно добавить ещё одну - 

языковая личность в иноязычной среде (ЯЛИС), в среде иной этнокультуры. Это языковая личность 

К. Паустовского – писателя в среде грузинской  этнокультуры и В.В. Каминера в среде немецкой 

этнокультуры. Личность К. Паустовского, как и В. Каминера, отражающая и социальную, и 

индивидуальную ориентированность языка в его социально - этнической объективности и личной 

субъективности очень показательна. А этнический момент проецируется на текст произведения 

писателя, как результат речевой деятельности. В данном случае нас интересует не только сам по 

себе художественный текст, но и проявленные в нём черты этнокультуры, выраженные через 

лексическое наполнение. В процессе работы над текстом были выявлены 600 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, конструкций), которые были сгруппированы в 10 семантических блоков 

(имеющих, в некоторых случаях, градацию внутри себя): 1) слова – географические названия, 

имена собственные (названия областей, районов, рек, озер, гор и т. д.); 2) слова – названия 

природных явлений, свойственных данному региону; 3) названия животных (фауны); 4) названия 

растений (флоры); 5) слова, выражающие характеристики (краски, тона, оттенки, интенсивность и 

т. п.); 6) слова-названия предметов быта, обстановки;        7) названия национальных традиций, 
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обычаев, нравов; 8) слова – названия  национальных характеров (имена собственные людей, 

личностей,..); 9) названия явлений грузинской, абхазской и др. культур, искусства, литературы, 

истории, фольклора; 10) слова и обороты, описывающие взгляды, отношения, настроения, 

впечатления  автора под воздействием каких–то явлений, событий. 

 

”თარგმანი როგორც ინტერკულტურული ტრანსფერი.”თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი. 

სოფიო მუჯირი  

თარგმანი როგორც ინტერკულტურული ტრანსფერი. 

თარგმანზე მუშაობის პროცესში თავს იჩენს პრობლემა ზუსტი, კვაზი-  თუ  

ფსევდოეკვივალენტების (ნაწილობრივი ეკვივალენტებისა და ე.წ. ”ყალბი მეგობრების”) 

სახით. ტრადიციულად დამკვიდრებულია თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ თარგმნის 

პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია უცხოურ ენაში ზუსტი ეკვივალენტის მოძიება. რა 

თქმა უნდა სასურველია, რომ  მშობლიური ენის სიტყვასა და გამოთქმას უცხოურ ენაში 

მოეძებნოს მაქსიმალურად ეკვივალენტური შესატყვისი სიტყვა  და გამოთქმა, მაგრამ 

ხშირ შემთხვევაში უცხოურ ენაში ვერ იძებნება მშობლიური ენის სიტყვისა თუ 

გამოთქმის  აბსოლუტური ეკვივალენტი. ზუსტი ეკვივალენტების პოვნა განსაკუთრებით 

რთულია იმ ენებში, რომლებიც მიეკუთვნებიან არამონათესავე ენათა ჯგუფს (მაგ. 

ქართული მიეკუთვნება ქართველურ ენათა ჯგუფს, ხოლო გერმანული ინდოევროპულ 

ენათა ჯგუფს).  გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ მკითხველისათვის ბევრად უფრო 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ლექსემისა და გამოთქმის დედნის შესაბამისად - 

ადეკვატურად  აღქმა-გაგებას, ე.წ. ფუნქციონალური ეკვივალენტობის ხარისხს, ანუ 

როდესაც მას შეუძლია მთარგმნელის მიერ შეთავაზებული ლექსემის ან გამოთქმის 

გამოყენება  ცოდნის, თეზაურუსის იმავე ფუნქციონალურ სფეროში. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 



 

831 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  

             თსუ ჰუმნაიტარულ მეცნიეებათა ფაკულტეტის  პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი   

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

             qeTevan Wkuaseli,  პედ. მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

ეთერ ღვინერია  

პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  

იზაბელა პეტრიაშვილი  

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,; 

ივანე მინდაძე  

 პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  

რუსუდან სანაძე  

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  

ნინო ჩახუნაშვილი  

 პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი,  

ეფემია ხარაძე  

პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი,  

ზაქარია ქიტიაშვილი  

 ასისტენტ პროფესორი,  . 

თამაზ კარანაძე - ემერიტუუს პროფესორი 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

მასწავლებელთა I სამეცნიერო 

კონფერენცია -„უნივერსიტეტი 

სკოლას სკოლა უნივერსიტეტს“ 

ქეთევან ჭკუასელი ზაქარია ქიტიაშვილი, ეფემია 

ხარაძე, ნინო ჩახუნაშვილი, 

იზაბელა პეტრიაშვილი, 

რუსუდან სანაძე, ივანე მინდაძე, 

ქეთევან ბაქანიძე. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პედაგოგიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის თაოსნობით ჩატარდა მასწავლებელთა I 

სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტი სკოლას სკოლა უნივერსიტეტს“.  კონფერენციაში 

მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა პედაგოგებმა, სულ 40 

მომხსენებელი. მომზადდა კონფერენციის ელექტრონული კრებული, რომელიც განთავსდება ქართულ 

რეფერირებულ ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში „განათლების მეცნიერებები, ფსიქოლოგია, 

კომპიუტერული მეცნიერებები“- დეკემბრის ნომერი.  
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

Development of an 

International Model for 

Curricular Reform in 

Multicultural Education 

and Cultural Diversity 

Training-DOIT 

ევროკავშირი, TEMPUS 

Project: 

530175-TEMPUS-1-2012-

1-IL-TEMPUS-JPC R 

რონდა სოფერი იზაბელა პეტრიაშვილი 

(თსუ), ნინო 

ჭიაბრიშვილი 

(ილიაუნი), ლია 

ახალაძე (სოხუმის 

უნივერსიტეტი), სოფო 

არსენიშვილი(სამცხე 

ჯავახეთის 

უნივერსიტეტი), თინა 

გელაშვილი (თელავის 

უნივერსიტეტი) 

2 ადრეული ასაკის 

ბავშვთა განათლება 

სკოლისათვის 

მზაობისა და 

სოციალური 

ჩართულობისათვის 

Early Learning for Social 

Cohesion and School 

Readiness of 

Disadvantaged Children 

in Georgia 

UNICEF 

ეთერ ღვინერია (თსუ, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი)  

 

3 inkluziuri 

ganaTlebis 

xelSewyoba samizne 

sabavSvo baRebSi, 

bavSvze 

orientirebuli 

“nabij-nabij” 

programis 

danergvis gziT 

ფონდი „ღია 

საზოგადოება 

საქართველო“ ეთერ ღვინერია 

(თსუ, პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი) 
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4 Tanabari 

saganmanTleblo 

uflebebis 

uzrunvelyofa 

iZulebiT 

gadaadgilebul 

bavSvebisa da maTi 

ojaxebisaTvis 

ფონდი „ღია 

საზოგადოება 

საქართველო“ 
ეთერ ღვინერია 

(თსუ, პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი) 

 

5 სკოლამდელი 

განათლების ხარისხის 

ამაღლება 

Strengthening Preschool 

Education in Georgia  

 

ფონდი „ღია 

საზოგადოება 

საქართველო“ 

ეთერ ღვინერია 

(თსუ, პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი) 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 qeTevan Wkuaseli 

zaqaria 

maswavlebelTa I Tbilisi, 

ქართული 
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qitiaSvili კონფერენციის მასალები ელექტრონული 

სამეცნიერო 

ჟურნალი - 

განათლების 

მეცნიერებანი და 

ფსიქოლოგია 

anotacia 

 

krebulSi asaxulia saswavlo procesSi arsebuli problemebi saqarTvelos 

zogadasagnamaTleblo skolebSi. kerZod, ganxilulia ganaTlebisa da swavlebis 

zogadpedagogikuri, meTodikuri da samarTleblivi problemebi. sul 

warmodgenilia 40 naSromi. 

 

 

 

დ) სტატიები 

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebi

s 

raodenob

a 

1. 

 

 

ქეთევან ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის სრული 

პროფესორი 

„სწავლებისა და 

აღზრდის აქტუალური 

პრობლემები“ - 

კონფერენციის 

მასალები, თემა - 

განათლების 

პოლიტიკის საკითხები 

საქართველოში 

 

 ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2013 

113-117 
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ანოტაცია 

                            განათლების პოლიტიკის საკითხები საქართველოში 

 

ნაშრომში განხილულია განათლების პოლიტიკის რაობა, მისი მიმართება  ისტორიულად 

დამკვიდრებულ ტერმინ - აღზრდის მიზანთან. ამასთან, ნაშრომში განხილულია საქართველოს 

განათლების პოლიტიკა ისტორიული რაკურსით და გამოტანილია დასკვნა, რომ თანამედროვე 

რეალობაში, სამწუხაროდ, საქართველოს ჯერ არ აქვს მკაფიოდ გამოხატული ის კურსი 

განათლების სფეროში, რომელიც საკუთარი ქვეყნის ინდივიდუალობის შენარჩუნებასა და 

განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

2 

 

 

ზაქარია ქიტიაშვილი, 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასისტენტ-

პროფესორი 

 

„სწავლებისა და 

აღზრდის აქტუალური 

პრობლემები“ - 

კონფერენციის 

მასალები, თემა - 

ქართული პედაგოგიკის 

ისტორიის ახლებური 

გააზრებისთვის 

 

 

 

 

ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2013 

 

 

 

ანოტაცია 

ქართული პედაგოგიკის ისტორიის ახლებური გააზრებისათვის 

 

ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს და დაასაბუთოს ქართული პედაგოგიკის ისტორიის 

ახლებურად გააზრების საჭიროება. წარმოდგენილი მსჯელობისას განხილულია რიგი 

საკითხებისა, რომელთა შინაარსი და ხასიათი თვალნათლივ დაანახებს პროფესიულ 

საზოგადოებას ქართული პედაგოგიური აზრის გადასინჯვის აუცილებლობას. აქვე 

გაანალიზებულია სახელმწიფო პოლიტიკის ხასიათისა  და განათლების სისტემის 

ურთიერთმიმართების საკითხები, რომლებიც, თავის წილ, გავლენას ახდენენ პედაგოგიკური 

აზრის ისტორიის დამუშავებაზე. ნაშრომში მოხმობილია კონკრეტული მაგალითები აქამდე 

არსებული შეფასებების ცალმხრივობისა და არასრული მეცნიერული ხასიათის წარმოსაჩენად და 

გამოტანილია შესაბამისი დასკვნები.   
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3. 

 

 

 

დავით წამალაშვილი 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

„სწავლებისა და 

აღზრდის 

აქტუალური 

პრობლემები“ - 

კონფერენციის 

მასალები, თემა - 

ფუნქციის 

განსაზღვრი არის 

სწავლებისათვის 

საშუალო სკოლაში 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2013 

 

 

ანოტაცია 

ფუნქციის განსაზღვრის არის სწავლებისათვის საშუალო სკოლაში 

 

ნაშრომის მიზანია დაგვანახოს ფუნქციის განსაზღვრის არის შესწავლის საჭიროება 

მოსწავლეებისათვის, განსაკუთრებით მათთვის ვინც უმაღლეს აკრედიტირებულ 

სასწავლებლებში აპირებენ მათემატიკის ჩაბარებას. განხილულია ელემენტარული მათემატიკის 

იმ ფუნქციების განსაზღვრის არის პოვნის წესები, რომლებიც მოეთხოვებათ მოსწავლეებს 

მატემატიკის მინიმალური სტანდარტის მიხედვით. მოცემული მეთოდი გამოადგებათ 

მასწავლებლებს ფუნქციის შემაჯამებელი გაკვეთილის დაგეგმვისას. ცალკეული სახის 

ფუნქციების განხილვისას მოყვანილია შესაბამისი მაგალითები, რომლებიც ძირითად 

ორიენტირს მისცემენ მათემატიკის პედაგოგებს. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

თინათინ დოლიძე,  

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

 

„სწავლებისა და აღზრდის 

აქტუალური 

პრობლემები“ - 

კონფერენციის მასალები, 

თემა - ზნეობრივი 

აღზრდის პრობლემები 

უმაღლეს სკოლაში 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2013 
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ანოტაცია 

ზნეობრივი აღზრდის პრობლემები უმაღლეს სკოლაში 

 

ნაშრომში ეხება უმაღლეს სკოლაში ზნეობრივი აღზრდის პრობლემებს. კვლევის ფარგლებში 

სტუდენტური დაკვეთებისა და მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის საფუძველზე მიღებული 

კითხვარის მეშვეობით გამოიკითხა ასი სტუდენტი, შედეგები დამუშავდა SPSS სტატისტიკური 

პროგრამით. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლები, სწავლების პროცესის ზნეობრივი  

მახასიათებლების მიხედვით, პრინციპში, აკმაყოფილებენ სტუდენტთა დაკვეთებს, თუმცა, მათი 

მხრიდან სერიოზული დაფიქრებაა საჭირო ზოგიერთ მახასიათებელზე.   

 
5. ქეთევან ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის სრული 

პროფესორი 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები, თემა - 

პედაგოგიკის 

მეცნიერება და 

განათლების 

რეფორმა 

საქართველოში - 

საკითხის 

დასმისთვის 

 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

კონფერენციის 

მასალები, გორი, 2013 
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ანოტაცია 

პედაგოგიკის მეცნიერება და განათლების რეფორმა საქართველოში - საკითხის დასმისთვის 

 

 

statia warmodgens saqarTveloSi 2004 - 2012 wlebis ganaTlebis reformis 

warumateblobis mizezebis analizis mcdelobas. Aavtoris azriT, reformis 

uxarisxod ganxorcielebis ZiriTadi mizezebi unda veZioT:  

o pedagogikis mecnierebis monacemebis ignorirebaSi reformatorTa 
mxridan; 

o reformis procesSi gardamavali etapis gauTvaliswinebloba da 
reformis daCqarebuli tempiT ganxorcieleba; 

o qarTuli erovnuli da fsiqo - genetikuri Taviseburebebis, qarTuli 

sazogadoebis saWiroebebis gauTvaliswinebloba, ucxouri dokumentebis 
adaptirebis gareSe gadmotana qarTul saganmanaTleblo sivrceSi. 

Seqmnili viTarebidan gamosavals avtori xedavs განათლების სფეროში არსებული 

პრობლემების მეცნიერულ შესწავლასა და ანალიზში, რეფორმის პროცესის  პედაგოგიკის 

მეცნიერების მონაცემებზე დაყრდნობით წარმართვაში. 

 
6. ზაქარია 

ქიტიაშვილი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასისტენტ-

პროფესორი 

გორის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები, თემა - 

პედაგოგიკური 

აზრის ისტორია 

და ქართული 

ლიტერატურა 

საქართველოში 

 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

კონფერენციის 

მასალები, გორი, 2013 

 



 

842 
 

ანოტაცია 

პედაგოგიკური აზრის ისტორია და ქართული ლიტერატურა საქართველოში 

 

ნაშრომის მიზანია, ქართული ლიტერატურისა და ქართული პედაგოგიკური აზრის 

ურთიერთმიმართების საფუძველზე წარმოაჩინოს და დაასაბუთოს ქართული 

პედაგოგიკის ისტორიის ახლებურად გააზრების საჭიროება. წარმოდგენილი 

მსჯელობისას განხილულია რიგი საკითხებისა, რომელთა შინაარსი და ხასიათი 

თვალნათლივ დაანახებს პროფესიულ საზოგადოებას ქართული პედაგოგიური აზრის 

გადასინჯვის აუცილებლობას. აქვე გაანალიზებულია ქართული ლიტერატურის 

პერიოდების მახასიათებელ ნიშანთა სპეციფიკა და ის საკვანძო პედაგოგიკური 

მეცნიერების  საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენენ პედაგოგიკური აზრის 

ისტორიის დამუშავებაზე. ნაშრომში წარმართული მსჯელობა ატარებს საკითხის დასმის 

ხასიათს და  გამოტანილია შესაბამისი დასკვნები. 
 7. ქეთევან 

ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

სრული 

პროფესორი, 

ქეთევან 

ხაბაზიშვილი, 

განათლების  

მეცნიერებების 

მაგისტრი 

 

გორის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი, VI 

საერთაშორისო 

კონფერენციის - 

განათლების 

თანამედროვე 

გამოწვევები -  

მასალები, თემა - 

აღზრდის მიზანი 

რელიგიურ 

სკოლებში 

 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

გორი, 2013 
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ანოტაცია 

ა ღ ზ რ დ ი ს  მ ი ზ ა ნ ი  რ ე ლ ი გ ი უ რ  ს კ ო ლ ე ბ შ ი  
IV საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე ქრისტიანობა ყოველთვის დიდ როლს თამაშობდა 

ქართველი ერის ცხოვრებაში. ქრისტიანობა, ცხადია, გავლენას ახდენდა აღზრდისა და 

განათლების პროცესებზე. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიას მოჰყვა რელიგიის 

განდევნა სკოლებიდან. 90-იანი წლებიდან, სახელმწიფო, საერო სკოლის გვერდით, კვლავ გახდა 

შესაძლებელი რელიგიური სკოლების გახსნა. საქართველოში დღემდე არ არის განსაზღვრული 

აღზრდის მიზანი ამ ტიპის სკოლებში, არ არის გამიჯნული მათი მისიები საერო სკოლის 

მისიებისაგან, საპატრიარქოს სკოლებშიც სწავლება მიმდინარეობს სახელმწიფოს მიერ 

დადგენილი ეროვნული სასწავლო გეგმით. ყოველივე ეს იწვევს გაურკვევლობას 

საზოგადოებაში და საჭიროებს სახელმწიფოსა და ეკლესიის მიერ ერთიანი ხედვის შემუშავებას 

ამ ტიპის სკოლების მიმართ. შესაბამისად,  ჩვენი კვლევა აღნიშნულ ვითარებაში საჭირო და 

აქტუალურია.  საქართველოში რელიგიური სკოლების  კონცეფციები და რელიგიური აღზრდის 

მიზანი დღემდე არავის უკვლევია, ამდენად  ნაშრომის თემატიკა სიახლეს წარმოადგენს 

ქართული საგანმანათლებლო სივრცისათვის. კვლევის მიზანს წარმოადგენს თბილისში 

არსებული რელიგიური სკოლების  კონცეფციებისა და აღზრდის მიზნის განსაზღვრა. კვლევის 

მეთოდებად გამოვიყენეთ მეორადი ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი, თვისებრივი კვლევა - 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ. კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ თბილისის 

დამოუკიდებელი და საპატრიარქოსთან არსებული   რელიგიური სკოლების დირექტორები. 

კვლევის  შედეგად  დადგინდა, რომ თბილისში არსებული რელიგიური სკოლების მიზანს 

წარმოადგენს განათლებული, კონკურენტუნარიანი მოქალაქის აღზრდა, რომელიც რელიგიური 

მსოფლმხედველობის მატარებელი იქნება. ამ ტიპის სკოლების უმრავლესობა პრაქტიკულ 

საქმიანობაში იცავს ჰარმონიული აღზრდის მიზანსა და პრინციპებს და, მათ შორის, აქცენტს 

აკეთებს ზნეობრივად ჯანსაღი პიროვნების აღზრდაზე. არც ერთი სკოლა არ ამზადებს მოზარდს  

მომავალი  რელიგიური  საქმიანობისათვის. საქართველოში, სახელმწიფოს მიერ არ არის 

მკაცრად გამიჯნული სკოლების ეს ტიპი არც დასახელებით, არც სტრუქტურითა და შინაარსით 

საჯარო და სხვა კერძო სკოლებისაგან. სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს მიერ, დღემდე არ არის 

განსაზღვრული აღზრდის მიზანი რელიგიურ სკოლებში, არ არის გამიჯნული მათი მისიები 

საერო სკოლის მისიებისაგან.  
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8. რუსუდან სანაძე, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

ელენე ფსუტური, 

განათლების 

მეცნიერებების 

მაგისტრი. 

 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

VI 

საერთაშორისო 

კონფერენციის - 

განათლების 

თანამედროვე 

გამოწვევები -  

მასალები. თემა - 

აღზრდის 

პრობლემები 

მიუსაფარ (ქუჩის 

ბავშვებში) 

 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

გორი, 2013 

 

ანოტაცია 

აღზრდის პრობლემები მიუსაფარ (ქუჩის) ბავშვებში 

 
დღეს არსებული სოციალური პრობლემების გამო, საქართველოში ასობით ბავშვი 

ცხოვრობს და მუშაობს ქუჩაში. ბავშვები ასაკისა და განვითარებისათვის შეუფერებელ 

საქმიანობას ეწევიან, რაც მომავალში, არა მხოლოდ მათ, არამედ სახელმწიფოსაც სერიოზულ 

პრობლემებს შეუქმნის.  მოზარდთა  ნორმალური აღზრდა-განათლება კი, სახელმწიფოს 

კონსტიტუციით ნაკისრი მოვალეობაა. 

ნაშრომის მიზანს  წარმოადგენს აღზრდის პრობლემების კვლევა მიუსაფარ ბავშვებში და 

სახელმწიფო რეგულაციების განსაზღვრა მათ სავალდებულო განათლებასთან მიმართებით. 

კერძოდ, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მიუსაფარმა ბავშვებმა მიიღონ 

სავალდებულო საბაზო განათლება.ნაშრომში წარმოდგენილია ჩვენ მიერ ჩატარებული თვისებრ

ივი კვლევის აღწერა. კვლევისსამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე

 სასკოლო ასაკის ბავშვები და იმ სკოლების დირექტორები, სადაც  მიუსაფარი ბავშვები 

სწავლობენ. 

კვლევის მეთოდებად გამოვიყენეთ გასაუბრებისა და ჩაღრმავებული, ნახევრად 

სტრუქტურირებული ინტერვიუს მეთოდები. 

ნაშრომის დასასრულს წარმოდგენილია კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები და 

რეკომენდაციები, რომლებიც საინტერესო იქნება აღნიშნული საკითხით დაინტერსებული 

პროფესიული  საზოგადოებისათვის. 
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9. ეფემია ხარაძე, ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასისტენტ 

პროფესორი. 

ნინო ნინოშვილი, 

თავდაცვის ეროვნული 

აკადემიის, ინგლისური 

ენის მასწავლებელი, 

განათლების 

მეცნიერებების 

მაგისტრი. 

 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, VI 

საერთაშორისო 

კონფერენციის - 

განათლების 

თანამედროვე 

გამოწვევები -  

მასალები, თემა - 

საატესტატო 

გამოსაშვები 

გამოცდების 

პრობლემური 

საკითხების 

კვლევისათვის 

 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

გორი, 2013 

 

ანოტაცია 

საატესტატო გამოსაშვები გამოცდების პრობლემური საკითხების კვლევისათვის 

 

        ბოლო წლების განმავლობაში განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებები  

მიმდინარეობს. სასკოლო საატესტატო გამოცდები განათლების და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ  განხორციელებული ერთ-ერთი ცვლილებაა სისტემაში, რომელიც, თავის მხრივ,  

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მიღებული ცოდნის ინდიკატორს უნდა წარმოადგენდეს.  

შესაბამისად, ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიზნად დავისახეთ როგორც ზოგადად 

საატესტატო გამოცდების, ასევე 2012-2013 სასწ. წლის გამოსაშვები გამოცდების ისეთი 

პრობლემური საკითხის ანალიზი, როგორიცაა: საშუალო სკოლაში მიღებული და გამოცდებზე 

მოთხოვნილი ცოდნის  შესაბამისობა; რეპეტიტორის ინსტიტუტი; გამოცდების ჩატარება 

ცენტრალიზებულად  თუ სკოლის მიერ; საგნობრივი კათედრების მიერ შედგენილი ტესტების 

სტანდარტებთან შესაბამისობა. 

       სტატიაში განხილულ საატესტატო გამოცდების მზადებასთან დაკავშირებულ ყველა 

საკითხს თუ შევაჯამებთ, ნათლად დავინახავთ, რომ იგი წელს ბევრი ხარვეზით მიმდინარეობდა 

საქართველოში, მისი გარეგნული და შინაარსობრივი მახასიათებლების ჩათვლით, 

რეპეტიტორობის პრაქტიკა ფართოდ არის გავრცელებული, თუმცა, მეორე მხრივ, აუცილებლად 

უნდა აღვნიშნოთ ფაქტი, რომ ახალი ტიპის საატესტატო გამოცდები მოსწავლეებს საშუალებას 

აძლევს და „აიძულებს“ მოახდინონ ცოდნის, შესაძლებლობების მობილიზება, ამაღლდეს 

სკოლის სტატუსი, რაც, თავის მხრივ, კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხად რჩება  საქართველოში.  
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10. ზაქარია ქიტიაშვილი - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ასისტენტ- პროფესორი. 

ქეთევან აფთარაშვილი - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მასწავლებელთა 

განათლების 

დოქტორანტი 

 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, VI 

საერთაშორისო 

კონფერენციის - 

განათლების 

თანამედროვე 

გამოწვევები -  

მასალები, თემა - 

კლასგარეშე 

კითხვის 

ორგანიზების 

პრობლემა 

თანამედროვე 

სკოლებში 

დაწყებით 

საფეხურზე 

 გორის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტ

ის 

გამომცემლობ

ა, გორი, 2013 
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ანოტაცია 

კლასგარეშე კითხვის ორგანიზების პრობლემა თანამედროვე სკოლებში დაწყებით საფეხურზე 

 ნაშრომის მიზანია, თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ქართული ენისა და 

ლიტერატურის გაკვეთილზე კლასგარეშე კითხვის ორგანიზების საკითხების წარმოჩენა, 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების იდენტიფიცირება და ჩვენეული 

რეკომენდაციების შეთავაზება პროფესიული საზოგადოებისათვის. წარმოდგენილი 

მსჯელობისას განხილულია პედაგოგიური პროცესის ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტის - 

კლასგარეშე საქმიანობის არსი და როლი სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების 

გადაწყვეტაში, რადგან სწორედ კლასგარეშე მუშაობა იძლევა საგაკვეთილო მეცადინეობის 

დროს გადაცემული ცოდნის გაღრმავებისა და შევსების საშუალებას. ნაშრომში, თანამედროვე 

სასკოლო გარემოში კლასგარეშე კითხვის ორგანიზების პრობლემების უკეთ წარმოჩენის მიზნით, 

წარმოდგენილია კვლევის სამიზნე ჯგუფთან - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებთან 

ჩატარებული თვისებრივი კვლევის შედეგები, რომლის განსახორციელებლად გამოყენებულია 

ჩაღრმავებული,  ნახევრადსტრუქტურირებული  ინტერვიუს მეთოდი. სტატიაში 

გაანალიზებულია კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები, საუბარია იმ პრობლემებსა და 

შეთავაზებულ გადაჭრის გზებზე, რომლის გათვალისწინებითაც, ავტორთა აზრით, შეიძლება 

კონკრეტული მეთოდური აპარატის შემუშავება და დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლებისათვის გონივრული, სასწავლო მიზნების ადეკვატური  რეკომენდაციების 

შეთავაზება. ნაშრომის დასასრულ წარმოდგენილია რიგი შენიშვნებისა და წინადადებებისა,  

რომელთაც აქვთ რეკომენდაციის ხასიათი და წარმოადგენენ პრაქტიკული ხასიათის რჩევებს 

განკუთვნილს პროფესიული საზოგადოებისათვის.  
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. 

სოფიო დოლიძე - 

ფსიქოლოგიის  

დოქტორი, გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის 

ზოგადი უნარების 

ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

მოწვეული 

მასწავლებელი. 

ნათია გუგუნაშვილი - 

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგიის 

მაგისტრი 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, VI 

საერთაშორისო 

კონფერენციის - 

განათლების 

თანამედროვე 

გამოწვევები -  

მასალები, მასალები - 

პედაგოგთა 

პროფესიული 

თვითშეფასება და 

მისი მიმართება 

სასერტიფიკაციო 

გამოცდებთან 

 გორის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

გორი, 2013 

 

ანოტაცია 

პედაგოგთა პროფესიული თვითშეფასება და მისი მიმართება სასერტიფიკაციო გამოცდებთან 

 

 

წინამდებარე სტატიაში წარმოდგენილი კვლევის მიზანი იყო საჯარო სკოლების 

მასწავლებელთა პროფესიული თვითშეფასებისა და სერტიფიცირების პროცესის 

ურთიერთმიმართების დადგენა. კვლევისათვის გამოიყენებოდა გრინვალდის პიროვნული 

თვითშეფასების კითხვარი.  კვლევის პოპულაციას შეადგენდნენ თბილისის და რეგიონის 

საჯარო სკოლის მასწავლებლები (150 მასწავლებელი); სტატისტიკური ანალიზის შედეგად 

გამოვლინდა მნიშვნელოვანი განსხვავება პროფესიული თითშეფასების დონის მიხედვით 

მასწავლებლებს შორის, რომლებსაც მონაწილეობა აქვთ მიღებული სერტიფიცირების პროცესში 

და რომელთაც არ აქვთ მონაწილეობა მიღებული სერტიფიცირების პროცესში. 
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. 

ქეთევან ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

სრული პროფესორი 

აკაკი წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო 

კონფერენციის - 

„ქუთაისის 

უნივერსიტეტი და 

მეცნიერებათა 

აკადემია“ - მასალები, 

თემა - ქართული 

საგანმანათლებლო 

სივრცეში მოქმედი 

ზოგიერთი 

სამართლებლივი 

დოკუმენტის ანალიზი 

პედაგოგიკის 

მეცნიერების 

პოზიციიდან 

 ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2013 

 

57-

60 

ანოტაცია 

ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი ზოგიერთი სამართლებრივი დოკუმენტის 

ანალიზი პედაგოგიკის მეცნიერების პოზიციიდან 

 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი ზოგიერთი 

სამართლებრივი დოკუმენტის შეპირისპირება პედაგოგიკის მეცნიერების თეორიასთან. 

ნაშრომში დასაბუთებულია, რომ განათლების რეფორმა საქართველოში არ დაეყრდნო ქართული 

სახელმწიფოს საჭიროებებსა და მიზნებს, კლასიკურ პედაგოგიკურ თეორიასა და პრაქტიკას, რის 

გამოც სკოლა საქართველოში ვერ პასუხობს მოზარდის მომზადების მინიმალურ მოთხოვნებსაც 

კი, და საქართველოს მოსწავლეთა ნაწილი მხოლოდ რეპეტიტორთა იმედზეა, ხოლო ის ნაწილი, 

რომელსაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს, რეალური ცოდნის მიღმა რჩება. 
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13. თამაზ კარანაძე, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ემერიტუს 

პროფესორი 

აკაკი წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო 

კონფერენციის - 

„ქუთაისის 

უნივერსიტეტი და 

მეცნიერებათა 

აკადემია“ - მასალები, 

თემა - Pedagogical 

research and the work on 

the sources of literature 

 ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2013 

 

 

Abstract 

Pedagogical research and the work on the sources of literature 

 

Conclusion 

  

Effective research and use of the sources of literature is the one main point of the process of efficient 

work on research thesis. It is an opportunity to correct researcher’s plan, to develop an independent 

thinking. It is the way to formulate hypothesis of upcoming work. A researcher chooses a method of the 

study by using his/her theoretical point of view.  The skills of problem solving are established in this 

process.  It is in process of verification, when and why the attention towards this issue occurred. What 

will be the result of the complete research and how reliable will be its quality.  

 

 
14. ზაქარია ქიტიაშვილი - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასისტენტ- 

პროფესორი. 

 

აკაკი წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო 

კონფერენციის - 

„ქუთაისის 

უნივერსიტეტი და 

მეცნიერებათა 

აკადემია“ - მასალები, 

თემა - მასწავლებლის 

პროფესიული 

მომზადების 

მარეგულირებელი 

სამართლებლივი ბაზა 

- ანალიზი, 

წინადადებები 

 ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2013 
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ანოტაცია 

მასწავლებლის პროფესიული მომზადების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა - ანალიზი, 

წინადადებები 

 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი მასწავლებლის 

პროფესიული მომზადების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის ანალიზი. ნაშრომში 

დასაბუთებულია, რომ მასწავლებლის მომზადების საკითხები არ წარმოადგენს 

სამართლებრივად გამართულ მოცემულობას, არ არის სრულყოფილად გააზრებული და 

ჩამოყალიბებული სახელმწიფოს ხედვა მასწავლებლის პროფესიისადმი. ნაშრომის დასასრულ 

წარმოდგენილია რიგი შენიშვნებისა და წინადადებებისა,  რომელთაც აქვთ რეკომენდაციების 

ხასიათი და წარმოადგენენ პრაქტიკული ხასიათის რჩევებს განკუთვნილს პროფესიული 

საზოგადოებისათვის. 

 

15. ქეთევან ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

სრული პროფესორი 

ზაქარია ქიტიაშვილი - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ასისტენტ- პროფესორი. 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ექვთიმე თაყაიშვილის 

150–ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი მეშვიდე 

საფაკულტეტო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, 

თემა - პედაგოგიკის 

მეცნიერება და 

სახელმწიფო ხედვები 

განათლების სფეროში 

 

 ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 2013 
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ანოტაცია 

პედაგოგიკის მეცნიერება და სახელმწიფო ხედვები განათლების სფეროში 

 

განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესი, როგორც წესი, უნდა დაიწყოს  სახელმწიფოს მიერ 

განათლების პოლიტიკის შემუშავებით. კერძოდ, სახელმწიფომ, საკუთარი პოლიტიკური კურსის 

შესაბამისად, უნდა განსაზღვროს განათლების უმთავრესი მიზანი, თუ როგორი მოქალაქის მომზადება 

სურს მას. ანუ, განათლების რეფორმა სახელმწიფოში იწყება პასუხის გაცემით კითხვაზე -   ვინ უნდა 

აღვზარდოთ? პედაგოგიკის თეორიაში ეს საკითხი, ანტიკური პერიოდიდან მოყოლებული, ცენტრალური 

ღირებულებისაა და იგი განმარტებულია აღზრდის მიზნის ცნებით. 

სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ამ ზოგადი მიმართულების შესაბამისად, იკვეთება ის კონკრეტული 

ხედვები და მათი რეალიზაციის პრაქტიკული ნაბიჯები, რომელთა საფუძველზეც ხორციელდება 

განათლების ძირითადი მიზანი. ეს კონკრეტული ხედვები, განათლების პროცესში, რეალიზდება 

განათლების შინაარსისა და სწავლების პრინციპების, მეთოდების, ტექნოლოგიებისა და ორგანიზაციის 

ფორმების განსაზღვრით, ანუ პასუხის გაცემით კითხვებზე: რა ვასწავლოთ და როგორ ვასწავლოთ? 

და ბოლოს, განათლების სისტემის რეფორმის მთავარ ფიგურას, მასწავლებელი წარმოადგენს, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ მასწავლებლისადმი პროფესიული მოთხოვნების   განსაზღვრაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს 

მიერ დადგენილი აღზრდის ზოგადი მიზნის შესაბამისად, ანუ უნდა მოხდეს პასუხის გაცემა კითხვაზე - 

ვინ უნდა აღზრდოს, ვინ, როგორი ცოდნითა და უნარებით შეიარაღებული უნდა იყოს მასწავლებელი, 

ვინაიდან, სწავლების ხარისხსა და ეფექტურობას, უპირველეს ყოვლისა, განსაზღვრავს  მასში მოღვაწე 

პედაგოგიური პოტენციალი - თავისი ცოდნით, უნარებითა და პიროვნული თვისებებით. 

სახელმწიფოს ეს ხედვები განათლების სფეროში, ჩვეულებრივ, წარმოდგენილია საკანონმდებლო 

ნორმატიული აქტებით, რომლებშიც, წესით, პასუხი უნდა იყოს გაცემული ზემოთ განმარტებულ ამ 

ძირითად კითხვებზე, ანუ, ნებისმიერი სახელმწიფოს განათლების რეფორმის წარმატების გარანტს 

სისტემის პედაგოგიკის მეცნიერებაზე დაყრდნობა, საკვანძო საკითხების მეცნიერული გამოცდილებით 

გადაწყვეტა, მისი ძირითადი ტენდენციების გათვალისწინება წარმოადგენს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

რეფორმის პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის სოციალური და 

კულტურული დონე, მისი ეთნოთავისებურებები. 

ამგვარად ხედავს პედაგოგიკის მეცნიერება განათლების პროცესს. 

საქართველოში, სასწავლო პროცესის რეალიზაციის პრაქტიკულ დონეზე, ფაქტობრივად, სრულიად 

საწინააღმდეგო ვითარებასთან გვაქვს საქმე, კერძოდ, საქართველოს განათლების სისტემის ნორმატიული 

ბაზა - განათლების ეროვნული მიზნები, ეროვნული სასწავლო გეგმა, მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტი, და რაც მთავარია, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტი, კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ - შეიქმნა სპონტანურად, დაჩქარებული წესით, ისე, რომ არ იყო დადგენილი და 

გათვალისწინებული სახელმწიფოს ის ძირითადი პოლიტიკური მიზანი, რომლის საფუძველზეც უნდა 

შექმნილიყო ეს დოკუმენტები. უფრო მეტიც, ისინი, ხშირ შემთხვევაში, უცხოეთში აპრობირებული 

დოკუმენტების  ყოველგვარი ანალიზისა და ქვეყნის სოციალურ-კულტურულ რეალობასთან მორგების 

გარეშე იქნა გადმოტანილი ქართულ სინამდვილეში. ამასთან, განათლების რეფორმის პროცესში შექმნილ 

თითოეულ დოკუმენტში, სერიოზული ხარვეზებია კლასიკური და თანამედროვე პედაგოგიკური 

მეცნიერების პოზიციებიდან. 

განათლების რეფორმის ნორმატიული ბაზის ამგვარი ხარვეზები, ბუნებრივია, იმოქმედებდა სასწავლო 

პროცესის წარმართვის ხარისხზეც, რაც დღეს, სამწუხაროდ, სახეზე გვაქვს. საერთაშორისო კვლევების 

შედეგად დადგინდა, რომ ქართველი მოსწავლეები კითხვის, მათემატიკის და საბუნებისმეტყველო 
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16 იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ექვთიმე თაყაიშვილის 150–ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

მეშვიდე საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, თემა - 

მასწავლებელთა მომზადება 

მულტიკულტურული 

განათლებისთვის - 

გამოწვევები და 

ტრანფორმაციები 

 

 ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 2013 

 

ანოტაცია 

მასწავლებელთა მომზადება მულტიკულტურული განათლებისთვის - გამოწვევები და 

ტრანსფორმაციები 

 

თანამედროვე სამყაროში მულტიკულტურული განათლება სულ უფრო მეტი გამოწვევების 

წინაშე დგას, განსაკუთრებით გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა 

საქართველო, სადაც რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში არსებობდა დახურული სისტემები. 

მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი მულტიკულტურულ საზოგადოებაში, რადგან სწორედ 

ის არის პასუხისმგებელი მომავალი თაობებისთვის ღირებულებების, დამოკიდებულებებისა და 

ქცევის ნორმების გადაცემაში. იმისათვის, რომ მასწავლებლებმა საკუთარი მოსწავლეები 

მოამზადონ სამოქალაქო ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისათვის, მათ თავად 

ჭირდებათ პედაგოგიური კომპეტენციები, უნარები და ინსტრუმენტები მულტიკულტურული 

განათლების ხელშეწყობისა და განსხვავებულ ჯგუფებს შორის პოზიტიური ინტერაქციის 

დასამყარებლად. 

მოხსენების მიზანია ფართო აუდიტორიას გააცნოს ის მიდგომები და ტრანსფორმაციები, 

რომლებიც საუძვლად უდევს მულტიკულტურული განათლების საერთაშორისო მოდელის 

შექმნას, რაც მომავალში ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მულტიკულტურული ცნობიერების 

ამაღლებას, კრიტიკული აზროვნებისა და თანამშრომლობითი მიდგომების განვითარებას 

კულტურულად მრავალფეროვან კლასებში.     
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17  

დავით წამალაშვილი 

პედაგოგიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მოწვეული მასწავლებელი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

მასწავლებელთა 

Iკონფერენცია - 

„უნივერსიტეტი 

სკოლას -  სკოლა 

უნივერსიტეტს“ - 

მასალები, თემა - 0-ის 

სწავლების პრობლემა 

 ქართული 

ელექტრონული 

სამეცნიერო 

ჟურნალი - 

განათლების 

მეცნიერებანი და 

ფსიქოლოგია 

 

ანოტაცია 

0-ის სწავლების პრობლემა 

 

 სტატიაში განხილულია მათემატიკის სწავლებაში ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი  - ნულის 

სწავლება.  განხილულია უზუსტობები, რომელსაც ხშირად უშვებენ მასწავლებლები ნულის 

შემოტანის საწყის ეტაპზე, რაც მოსწავლეებში  სწავლების მაღალ კლასებში იჩენს თავს   

სხვადასხვა სიტუაციაში. ნულის სწავლებას მეთოდიკურად დიდი ყურადღება უნდა ეთმობოდეს 

ცნების შემოტანის საწყისი ეტაპიდანვე. 

 

 

18 იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

დიმიტრი უზნაძის 

დაბადებიდან 125–ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ინტერდისციპლინარული 

რეგიონალური სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, 

თემა - ჰოლისტური მიდგომა 

მულტიკულტურული 

განათლებისადმი ტემპუსის 

პროექტის მაგალითზე 

 

 

 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ს 

გამომცემლობა 
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ანოტაცია 

ჰოლისტური მიდგომა მულტიკულტურული განათლებისადმი ტემპუსის პროექტის 

DOIT4-ის მაგალითზე 
 

ინტერკულტურული განათლების პრობლემის აქტუალობა უკავშირდება არა მხოლოდ სხვა 

კულტურების შემეცნების ინტერესს და საკუთარი კულტურის გამდიდრებისადმი სწრაფვას, 

არამედ ობიექტურ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს, სხვადასხვა ხალხების 

წარმომადგენელთა შორის მრავალფეროვანი კავშირების ზრდას თანამედროვე 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.    

სტატიაში განხილულია ევროკავშირის ტემპუსის პროექტის “კურიკულუმის რეფორმის 

საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული 

მრავალფეროვნების სწავლებისთვის - DOIT” ფარგლებში განხორციელებული ნაბიჯები 

მულტიკულტურული განათლების ხელშეწყობის მიზნით, რაც გამოიხატება როგორც 

კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური და, ზოგადად, მრავალფეროვნების შესახებ თეორიული 

კურსების, ასევე პედაგოგიური მიდგომების ამსახველი კურსის  შექმნაში. ეს უკანასკნელი 

აგებულია ჰოლისტური მიდგომის მიხედვით, რომელსაც, თავის მხრივ, საფუძვლად უდევს  

ფორმულა:   

ცოდნა + უნარები + განწყობა/დამოკიდებულება = კომპეტენცია 

              მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა კომპეტენციების 

განსაზღვრისას სწორედ ზემოხსენებულ ფორმულას ეყრდნობა და ის სილაბუსები, რიდერები 

თუ სხვა სასწავლო მასალები, რომელიც პროექტის ფარგლებში მომზადდება, ამ გეგმის 

ერთგვარი გაგრძელება იქნება უმაღლესი განათლების საფეხურზე.   

 
19 ქეთევან ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის სრული 

პროფესორი 

ზაქარია ქიტიაშვილი - 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასისტენტ- 

პროფესორი. 

 

ქართული ელექტრონული 

სამეცნიერო ჟურნალი - 

 განათლების 

მეცნიერებანი და 

ფსიქოლოგია, თემა - 

საქართველოს საშუალო 

განათლების 

სამართლებლივი 

საფუძლების შესახებ 

 თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტ

ის 

გამომცემლობ

ა 
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ანოტაცია 

საქართველოში საშუალო განათლების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ 

 

 

ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოში განათლების სისტემის მარეგულირებელი 
დოკუმენტების - ზოგადი  განათლების ეროვნული მიზნები, ეროვნული სასწავლო გეგმა , 
მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, მასწავლებლის პროფესიული  ეთიკის კოდექსი, 
კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩო,  მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის 
დარგობრივი მახასიათებელი - ანალიზი პედაგოგიკის მეცნიერების პოზიციიდან. სტატიაში თითოეული 
დოკუმენტის შინაარსი განხილულია ქვეყნის განათლების პოლიტიკის მიზნიდან გამომდინარე და 
გაკეთებულია დასკვნა . კერძოდ, 

 განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში სახელმწიფოს მიერ არ არის 
განსაზღვრული განათლების პოლიტიკა , კერძოდ, თუ როგორი მოქალაქის მომზადება სურს მას.   
 ქართული საგანმანათლებლო სივრცის სამართლებრივი საფუძვლები არ ემყარება საქართველოს   

ეთნო-ფსიქოლოგიურ და სოციო-კულტურულ თავისებურებებს; 

 სამართლებრივი დოკუმენტაცია არ ემყარება კლასიკური და თანამედროვე პედაგოგიკის   
მიღწევებს; 

 რჩება შთაბეჭდილება , რომ ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მარეგულირებელი დოკუმენტები 
წარმოადგენს უცხო ქვეყნების ანალოგიური დოკუმენტების თარგმანს.  

 

 20 ნინო 

ჩახუნაშვილი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასისტენტ-

პროფესორი 

სამეცნიერო ჟურნალი 

- მეცნიერება და 

ცხოვრება, თემა - 

მოსწავლის 

მიზანდასახულობისა 

და 

თვითრეალიზაციის 

პრობლემები 

„რეფლექსიის 

პედაგოგიკის“ 

მიხედვით 

 თბილისი, 

გამომცემლობა- 

მწიგნობარი.   
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ანოტაცია 

მოსწავლის მიზანდასახულობისა და თვითრეალიზაციის პრობლემები 

 „რეფლექსიის პედაგოგიკის“ მიხედვით 

 

რეფლექსია მოსწავლის საქმიანობის, მათ შორის უკვე გავლილი ქმედების სიღრმისეულად 

გახსენებაა. მასზეა დამოკიდებული სასწავლო პროცესის ორგანიზაციისა და კორექტირების 

პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება, მიღებული შედეგების ანალიზი, შემდგომი 

ამოცანების განსაზღვრა. იმ ფაქტორთაგან, რომლებიც მოქმედებენ რეფლექსიის ხარისხზე, 

აღსანიშნავია მათი ფორმების მრავალგვარობა, რომლებიც შეესაბამებიან ასაკობრივ 

ინდივიდუალურ და სხვა სახის თვისებებს. ამასთან, რეფლექსიის პროცესში ყურადსაღებია 

ფსიქოლოგიური მიდგომების მექანიზმები. 

ამრიგად, რეფლექსია მოსწავლეთათვის თავისი საქმიანობის გონებრივ ქმედითი და 

გრძნობად განცდადი მომენტია, რომლის დახმარებითაც იგი შეგნებულად აცნობიერებს 

საქმიანობის მთელ გზას და შინაარსს. სწორად ახდენს შედეგების ფიქსაციას და ახერხებს 

მომავალში უფრო რთული მიზნების დასახვას. 

 

 

 

 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 
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b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

პედაგოგიკის 

The Ways of 

Intercultural 

Communication to 

 Iafor, The 

International 

Academic Forum, 
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სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი 

Promote 

Multicultural 

Education in 

Georgia 

 

Brighton, UK. 

www.iafor.org.  

 

AAbstract 

The Ways of Intercultural Communication to Promote Multicultural Education in Georgia 

 

The purpose of this paper is to give a brief historical background of multiethnic and 

multicultural Georgia, overview the current situation and outline the needs for multicultural 

education (ME) in Georgia. The paper describes the measures taken by the Government of 

Georgia, as well as the role of international projects in promoting ME and preserving cultural 

diversities at the same time. As intercultural communication (IC) is the core issue in ME, it will 

dwell on the ways of IC focusing on the current language policy of the Ministry of Education and 

Science (MES) of Georgia and Georgian Higher Education Institutions (HEIs) in order to enhance 

the process of integrating ethnic minorities in educational, social, cultural and political life of 

society, and in a broader context, to help citizens of Georgia to integrate with the contemporary 

global world.    

 

 

 

 

2 

 

იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

DOIT, a 

TEMPUS Project 

Aiming to Meet 

Challenges and 

Implement 

Transformations 

in Teacher 

Training for 

Multicultural 

Education 

 

 

 

Iafor, The 

International 

Academic Forum, 

Brighton, UK. 

www.iafor.org.  

 

 

 

http://www.iafor.org/
http://www.iafor.org/
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Abstract 

DOIT, a TEMPUS Project Aiming to Meet Challenges and Implement Transformations in 

Teacher Training for Multicultural Education 

 

This panel discusses the results of a TEMPUS project DOIT: Development of an International 

Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training.  DOIT unites 

over 60 professionals associated in 22 different institutions in 7 countries: Israel, Georgia, United 

Kingdom, Netherlands, Austria, Germany and Estonia.  This international team has worked together 

in developing courses that will transform teacher training. The discussion will include: Model for 

Managing an International Project, The Role of DOIT's Portal in contributing to the creative 

thinking process and collaborative work and several innovative courses that have been developed 

aimed to change education and practice. These courses include Dealing with Diversity in the 

Classroom  for Jewish and Arab students of Education learning  at two colleges of education in 

Israel, Children's Rights in and Through Education, Courses aimed to understand  the 

particular multicultural dynamics and challenges of both Israeli and Georgian Societies. The 

discussion will consider the role of educational collaborations and their influence on changing 

education and practice on an international level.  

 

3 

 

 

 

იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

პედაგოგიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

Transformative 

Curriculum 

Development in 

Learning and 

Teaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkbeck Centre for 

Transformative 

Practice in Learning 

and Teaching, 

University of London  
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Abstract 

Transformative Curriculum Development in Learning and Teaching 

 

The seminar outlined the work on a Tempus project which explores the development of an 

international model for curricular reform in multicultural education and cultural diversity 

training (see http://tempus-doit.sapir.ac.il ) and discussed the dynamics of promoting 

transformative programmes within universities. 

The dynamics of promoting transformation through curriculum requires a multi-dimensional 

approach. In this workshop, members of DOIT's team: 

 Discussed the process of developing a transformative programme at the university level; 

 Presented the challenges of developing evaluation and assessment tools that enable us to 

understand the impact of this transformative programme; 

 Discussed a concrete case example of DOIT's programme development and implementation 

in Georgia; 

 Outlined what can be gained in developing transformative practices and learning from the 

DOIT example; and  

 Discussed the possibility of new transformative programmes or collaboration that can 

develop from this work 

 

 

 

 

gTxovT, gaecnoT danarTs №2, sadac srulyofiladaa warmodgenili 

Tsu -is , pedagogikis saswavlo-samecniero institutis 2013 wlis 

saqmianoba. 

qeTevan Wkuaseli   /              / 

 

pedagogikis saswavlo-samcniero institutis xelmZRvaneli, sruli 

profesori. 

 

http://tempus-doit.sapir.ac.il/
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

პედაგოგიკის საწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

2013 წლის სამეცნიერო ანგარიში 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

მის: ჭავჭავაძის ქ. №11, უნივერსიტეტის III კორპ., 110–ე აუდიტორია.  

ტელ.: 2 22 23 76,  

 მობ. 593 33 12 18 

ელ.-ფოსტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge  

  

მეცნიერების დარგი: პედაგოგიკა (განათლების მეცნიერებები) 

ინსტიტუტის ზოგადი საკვლევი თემატიკა: 

 

1. აღზრდის, განათლების და სწავლების პროცესი ყველა ტიპის სკოლაში – 

(ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, უმაღლესი სკოლა, პროფესიული სკოლა) და 

სკოლამდელ დაწესებულებაში; 

2. სოციუმის გავლენები მოზარდის აღზრდასა და განვითარებაზე; 

3. ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა აღზრდის პრობლემები; 

4. პედაგოგიკის მეცნიერება და განათლების რეფორმა; 

 

5. განათლების პოლიტიკის საკითხები; 

6. საქართველოს განათლების სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები;  

7. ზოგადი და უმაღლესი განათლების რეფორმის პრობლემები; 

8. ყველა ტიპის სკოლის სტრუქტურული და ორგანიზაციული მომენტები, 

ხელმძღვანელი კადრისა და მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლები, სწავლება-

სწავლის საკითხები, სწავლების მეთოდები და ტექნოლოგიები, შეფასების სისტემები; 

9. ინკლუზიური განათლების პრობლემები 
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10. რელიგიური განათლების საკითხები; 

11. ელექტრონული სწავლების საკითხები; 

12. მოზარდთა სამოქალაქო, ინტერკულტურული და ეკოლოგიური განათლება; 

13. კლასგარეშე და სკოლისგარეშე აღზრდის პრობლემები; 

14. მცირეწლოვანთა სამართალდარღვევის პრობლემები; 

15. მშობელთა პედაგოგიზაციის საკითხები; 

16. მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლები; 

17. მასწავლებლის მომზადების პრობლემები; 

18. პედაგოგიკის ისტორიის საკითხები; 

19. ცალკეულ საგანთა სწავლების მეთოდიკის საკითხები ყველა ტიპის სკოლაში; 

20. ზრდასრულთა განათლების პრობლემატიკა; 

 

ხელმძღვანელი და კვლევაში ჩართული პერსონალი: 

 

ხელმძღვანელი : 

ქეთევან ჭკუასელი,  პედ. მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი;  

 

აკადემიური პერსონალი:  

ქეთევან ჭკუასელი – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, მობ: 593-33-12-18; 

ეთერ ღვინერია – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მობ: 599-55-39-

52; 

იზაბელა პეტრიაშვილი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

 მობ: 599-07-21-16; 

ივანე მინდაძე – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მობ: 595-22-90-04; 

რუსუდან სანაძე – განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მობ: 593-37-25-

87;   

ნინო ჩახუნაშვილი –  პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, მობ: 577-42-62-61 

; 

ეფემია ხარაძე – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, მობ: 593-24-79-67; 
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ზაქარია ქიტიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი,მობ: 593-91-51-73. 

 

მოწვეული პროფესორები: 

 თამაზ კარანაძე (პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ემერიტუს პროფესორი), 

 ნათია ბებიაშვილი (პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი), 

 მზია ბრეგაძე(პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი),  

მაია მემარნიშვილი(პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი),  

ლამარა ქურჩიშვილი(პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი),  

ლია წურწუმია (ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი), 

 ანასტასია ზაქარიაძე (ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი),  

ლია კვერენჩხილაძე(პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი),  

სოფიო დოლიძე (ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,) 

თეონა ლოდია (ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი), 

ნანა მაჭარაშვილი (პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი), 

თინათინ დოლიძე, (პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დოქტორანტი), 

დავით წამალაშვილი (პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დოქტორანტი), 

ირინა ბაგაური (პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დოქტორანტი), 

ქეთევან აფთარშვილი (პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დოქტორანტი), 

მარინე გოგნელაშვილი, (მოწვეული მასწავლებელი), 

ცირა ნიკოლაშვილი, (მოწვეული მასწავლებელი), 

ქეთევან ბაქანიძე, (მოწვეული მასწავლებელი). 

 

2013 წლის კვლევის/პროექტის თემატიკა (სათაური):   

 

განათლების რეფორმა და პედაგოგიკის მეცნიერება; 
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განათლების პოლიტიკის პრობლემები; 

განათლების სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები - მარეგულირებელი დოკუმენტები; 

მასწავლებელი - მომზადება, პროფესიული მახასიათებლები, სახელმწიფო სტანდარტი, 

პროფესიული განვითარება, სერტიფიცირება, პროფესიული თვითშეფასება; 

აღზრდის, სწავლებისა და განათლების პრობლემები სწავლების ყველა საფეხურზე - 

აღზრდის მიზნის პრობლემა საკანონმდებლო ბაზაში, ზნეობრივი აღზრდის 

პრობლემები, რელიგიური აღზრდის მიზნები, მულტიკულტურული განათლების 

პრობლემები, აღზრდის პრობლემები მიუსაფარ ბავშვებში, კლასგარეშე მუშაობა 

თანამედროვე სკოლაში, მოსწავლეთა საატესტატო გამოცდების პრობლემები. 

პედაგოგიკის ისტორიის საკითხები; 

კერძო საგანთა სწავლების მეთოდიკის საკითხები; 

 

კვლევის/პროექტის აქტუალობა და მიზნები (მოკლე მიმოხილვა): 

 

ორი ათეული წელია საქართველოში განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესი 

მიმდინარეობს. ამ პერიოდის მანძილზე გამოიყო სერიოზული ინვესტიციები როგორც 

სახელმწიფოს, ისე დონორი ორგანიზაციების მიერ.  იქმნება და პერმანენტულად 

იცვლება განათლების სისტემის მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტები - 

უმაღლესი, ზოგადი და პროფესიული განათლების კანონები, ეროვნული სასწავლო 

გეგმა, მასწავლებლისა და დირექტორის პროფესიული სტანდარტები და დარგობრივი 

დოკუმენტები და ა. შ. იცვლება სკოლის მართვის ორგანიზაციული მომენტები, 

გაკვეთილისა და ლექციის ჩატარების მეთოდები და სხვ.  მაგრამ, შედეგად სახეზე გვაქვს 

არა თუ განათლების ხარისხის ზრდა, არამედ, პირიქით, ქვეყანაში სწავლების პროცესი 

და შედეგი, პრაქტიკულად, ნულამდეა დასული. საერთაშორისო კვლევების შედეგების 

მიხედვით ჩვენი მოსწავლეების ცოდნის დონე, უმეტეს შემთხვევაში, ნორმის ქვემოთაა, 

მასწავლებელთა სერტიფიცირების პროცესის შედეგად,  96-97 პროცეტმა ვერ გადალახა 

მინიმალური ზღვარი საგანში, რომელსაც წლების განმავლობაში ასწავლის, ქვეყანაში ვერ 

ხორციელდება საყოველთაო და სავალდებულო განათლების პრინციპი - ათასობით 

ბავშვი სკოლის მიღმაა დარჩენილი, ირღვევა ადამიანის კონსტიტუციური უფლება 

განათლების მიღების შესახებ. ამ ფონზე, საზოგადოებაში იზრდება კერძო რეპეტიტორთა 

რაოდენობა, რაც უტყუარად ადასტურებს ფაქტს, რომ საზოგადოება არ ენდობა 

სახელმწიფო განათლების სისტემას და ცდილობს შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი 

თავად იპოვოს. მაგრამ ასეთთა რიცხვი, ხომ უმცირესია. მოსწავლეთა უდიდესი 

რაოდენობა განათლების მინიმალური დონის  გარეშე რჩება. ამ ვითარებიდან 
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გამომდინარე, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის კვლევის თემატიკა, 

კერძოდ, მისი ძირითადი ხაზი - განათლების პოლიტიკისა და განათლების პროცესის 

მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზი და განხილვა პედაგოგიკის 

მეცნიერების პოზიციებიდან, ვფიქრობთ, ძალზე აქტუალური და გარდუვალია, ვინაიდან 

განათლების რეფორმის კრახის ანალიზს საფუძვლად აუცილებელად მწყობრი 

მეთოდოლოგია უნდა დაედოს. ასეთად კი, ამ ვითარებაში,  პედაგოგიკის მეცნიერების 

მონაცემები მიგვაჩნია. კვლევის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული 

განათლების პოლიტიკური კურსისა და, შესაბამისად, განათლების სამართლებრივი 

საფუძვლების დოკუმენტების ანალიზი კლასიკური და თანამედროვე პედაგოგიკური 

თეორიისა და პრაქტიკის პოზიციებიდან, ქართველი ხალხის ფსიქო-გენეტიკური 

თავისებურებებისა და კულტურულ-ტრადიციული მოთხოვნებიდან გამომდინარე. 

კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები ჩვენ მიერ  სისტემატურად იხილებოდა 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ჩატარებულ კონფერენციებსა თუ 

სამუშააო შეხვედრებზე. ზემოთ წარმოდგენილი კვლევის ძირითადი ხაზის გარდა, 

აქტუალურად მიგვაჩნია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების შესწავლა, როგორიცაა 

მასწავლებლის მომზადების პრობლემები, აღზრდის, სწავლებისა და განათლების 

პრობლემები სწავლების ყველა საფეხურზე, კერძო საგანთა სწავლების პრობლემები, 

ვინაიდან აღზრდის, განათლებისა და სწავლების პროცესი ვერაფრით გამოსწორდება 

კომპლექსური მიდგომის, სისტემის ყველა რგოლის მიმართ ერთიანი ხედვის 

შემუშავების გარეშე. 

 

 

 

კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული შედეგები 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო მასალა 

(სტატია, საკონფერენციო მასალა, წიგნი/მონოგრაფია, და ა.შ.): 

 

a. სტატია -    6 

b.  საკონფერენციო მასალა -20 

 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებული სამეცნიერო ღონისძიებები 

(სემინარი, კონფერენცია, და ა.შ.): 
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c. პედაგოგიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის თაოსნობით ჩატარდა 

მასწავლებელთა I სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტი სკოლას სკოლა 

უნივერსიტეტს“ (40 მომხსენებელი);   

d. მომზადდა კონფერენციის ელექტრონული კრებული, რომელიც განთავსდება ქართულ 

რეფერირებულ ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში „განათლების მეცნიერებები, 

ფსიქოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერებები“- დეკემბრის ნომერი.  
e. 2013 წელს, FR/410/2-210/13 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში, 

პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ წარდგენილია პროექტი - 

პედაგოგიური ენციკლოპედია. პროექტი განხილვის პროცესშია. 

f.  თსუს „საბავშვო უნივერსიტეტის“ ეგიდით, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა, ქეთევან ჭკუასელმა გასვლით სხდომებზე წაიკითხა 

შემდეგი მოხსენებები: 

 2013 წლის მარტი, ფასაუნაურში მდებარე სკოლები - მოხსენება თემაზე: 

„პროფორიენტაციის საკითხები, მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების 

შესახებ“; 

 2013 წლის ივნისი, თსუს მაღლივი კორპუსი - მოხსენება თემაზე: „საქართველოს 

განათლების სისტემა“; 

 2013 წლის ოქტომბერი, ახალქალაქის ქართული და რუსული სკოლები - 

მოხსენება თემაზე: „თსუ-ს ისტორია და თანამედროვეობა, მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტი“. 

 

 

g. თსუ, საბავშვო უნივერსიტეტის ფარგლებში, 2013 წლის ივნისში ქეთევამ ჭკუასელმა 

კონსულტირება გაუწია - ზაფხულის საერთაშორისო სასწავლო-სამეცნიერო სკოლას 

„ნაბიჯ-ნაბიჯ ცოდნისაკენ“. 

h. 2013 წელს ქეთევან ჭკუასელი, როგორც განათლების ექსპერტი პერმამენტულად იყო 

ჩართული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების სახლის ეგიდით შემუშავებული განათლების სისტემის 

სამართლებრივი დოკუმენტების  განხილვასა და კონსულტირებაში. 

i. 2013 წლის მაისში, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სოლიდარობის 

საერთაშორისო ფონდისა და თსუ პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ურთიერთანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა ერთკვირიანი სემინარი თემაზე: 

„ტიფლოპედაგოგიკა გუშინ და დღეს“.  

2013 წლის დეკემბერში, ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ქეთევან ჭკუასელის 

ინიციატივითა და პროფესორ რუსუდან სანაძის უშუალო მონაწილეობით  გაფორმდა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სამეცნიერო კვლევებისა და 

დოქტორანტების მომზადების მიმართულებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტსა და პოლონეთის ქალაქ პოზნანისა და ქალაქ გდანსკის უნივერსიტეტებს 

შორის. 

j. 2013 წლის დეკემბერში, გერმანიაში, ბერლინში პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასოცირებულმა პროფესრომა ივანე მინდაძემ მონაწილეობა მიიღო 

სემინარში - Zentrum für Literatur und Kulturforschung. მოხსენების სათაური: - 

„Einstellungspsychologie zwischen Sprachen und Kulturen“. 

k.  2013 წლის 10-15 მარტში, პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ასოცირებულმა პროფესორმა, იზაბელა პეტრიაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ტემპუსის 

პროექტის - კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების ტრენინგში - 

კონსორციუმის მეორე  კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა კობლენც-ლანდაუს 

უნივერსიტეტში (ლანდაუ, გერმანია). 

l. 2013.წ. 24-27 ივნისს პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებულმა 

პროფესორმა, იზაბელა პეტრიაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ტემპუსის პროექტის 

„კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების ტრენინგში“  

ფარგლებში კონსორციუმის  კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა ქ. ლინცის (ავსტრია) 

პდაგოგიურ კოლეჯში. 

m. 2013.წ. 11-14 ივლისში ინგლისის ქალაქ ბრაიტონში  ევროკავშირის ტემპუსის პროექტის 

კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების ტრენინგში 

(DOIT), “Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural 

Education and Cultural Diversity Training", N 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPGR) 

(საგრანტო ხელშეკრულება N 2012-3366) პროგრამების გავრცელების მიზნით 

პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებულმი პროფესორი, 

იზაბელა პეტრიაშვილი მივლინებული იყო განათლების საკითხებზე ევროპის 

საინაუგურაციო საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. 

n. 2013.წ. 25 – 26 ნოემბერს ტემპუსის პროექტის „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო 

მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული 

მრავალფეროვნების ტრენინგში“  ფარგლებში შემუშავებული პროგრამების 

გავრცელების მიზნით პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორი, იზაბელა პეტრიაშვილი მივლინებული იყო ინგლისში სემინარისა და 

შეხვედრების ჩასატარებლად ლონდონის უნივერსიტეტის ბირბეკის ინსტიტუტში და 

განათლების ინსტიტუტში. 

o. 2012-2013 წლებში პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორი, ეთერ ღვინერია ხელმძღვანელობას უწევდა UNICEF- ის მიერ 

დაფინანსებულ პროექტს - „ადრეული ასაკის ბავშვთა განათლება სკოლისათვის 
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მზაობისა და სოციალური ჩართულობისათვის Early Learning for Social Cohesion and 

School Readiness of Disadvantaged Children in Georgia“. 

p. 2013-2014 წლებში პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორი, ეთერ ღვინერია ხელმძღვანელობას  უწევს, ფონდ - „ღია საზოგადოება 

საქართველოს“ მიერ დაფინანსებულ პროექტს: „inkluziuri ganaTlebis 

xelSewyoba samizne sabavSvo baRebSi, bavSvze orientirebuli “nabij-

nabij” programis danergvis gziT“. 

q. 2013 წელს პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორმა, ეთერ ღვინერიამ ხელმძღვანელობა  გაუწია, ფონდ - „ღია საზოგადოება 

საქართველოს“ მიერ დაფინანსებულ პროექტს: „Tanabari saganmanTleblo 

uflebebis uzrunvelyofa iZulebiT gadaadgilebul bavSvebisa da maTi 

ojaxebisaTvis“. 

r. 2012-2013 წლებში პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორი, ეთერ ღვინერია ხელმძღვანელობას უწევდა USAID-G-PAC – ის მიერ 

დაფინანსებულ პროექტს: „სკოლამდელი განათლების ხარისხის ამაღლება Strengthening 

Preschool Education in Georgia“  

s. 2013 წლის 10-15 ნოემბერს ედინბურგში, პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორმა, ეთერ ღვინერიამ, მონაწილეობა მიიღო 

სემინარში, სახელწოდებით: „ინკლუზური განათლების უახლესი   საერთაშორისო 

მიდგომები ადრეული ინტერვენციის პოლიტიკა  და ადვოკატირება“, „Latest 

International Trends in Inclusive Education and Early Intervention Policy and Implications for 

the National Advocacy Efforts- Index for Inclusion; Person Centered Planning- Circle of Friends 

Approach Developing Inclusive Pedagogy“. 

t. 2013 წლის 8-10 დეკემბერს ჰოლანდიში, პედაგოგიკის სასწავლო სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორმა, ეთერ ღვინერიამ, მონაწილეობა მიიღო 

სემინარში, სახელწოდებით: „შეფასების ინსტრუმენტის ახლებური მიდგომების, 

სიტუაციური ანალიზის, პროფესიული განვითარების, გამოცდილების გაზიარების 

სემინარი“. New Developments on the Assessment Instrument; Situation Analysis. 

u. 2013 წლის განმავლობაში პერმანენტულად ტარდებოდა სემინარები, კოლოქვიუმები და 

თემატური განხილვები ინსტიტუტის დოქტორანტების მონაწილეობით; 

v. 2013 წლის აპრილში ჩატარდა სტუდენტთა კონფერენცია. 
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გამოქვეყნებული სამეცნიერო მასალა (სტატია, საკონფერენციო მასალა,წიგნი/მონოგრაფია, და 

ა.შ.): 

 ინსტიტუტის თანამშრომლებმა   კვლევის შედეგები მოხსენების სახით წაიკითხეს   

სამეცნიერო კონფერენციებზე: 

 

 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი 

 2013, ივნისი, ქუთაისი, 

 საერთაშორისო  სამეცნიერო -მეთოდური  კონფერენცია  

 „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ 

  

ქეთევან ჭკუასელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

                            განათლების პოლიტიკის საკითხები საქართველოში 

 

ნაშრომში განხილულია განათლების პოლიტიკის რაობა, მისი მიმართება  

ისტორიულად დამკვიდრებულ ტერმინ - აღზრდის მიზანთან. ამასთან, ნაშრომში 

განხილულია საქართველოს განათლების პოლიტიკა ისტორიული რაკურსით და 

გამოტანილია დასკვნა, რომ თანამედროვე რეალობაში, სამწუხაროდ, საქართველოს ჯერ 

არ აქვს მკაფიოდ გამოხატული ის კურსი განათლების სფეროში, რომელიც საკუთარი 

ქვეყნის ინდივიდუალობის შენარჩუნებასა და განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

 

 

 

ზაქარია ქიტიაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ- 

პროფესორი. 
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ქართული პედაგოგიკის ისტორიის ახლებური გააზრებისათვის 

 

ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს და დაასაბუთოს ქართული პედაგოგიკის ისტორიის 

ახლებურად გააზრების საჭიროება. წარმოდგენილი მსჯელობისას განხილულია რიგი 

საკითხებისა, რომელთა შინაარსი და ხასიათი თვალნათლივ დაანახებს პროფესიულ 

საზოგადოებას ქართული პედაგოგიური აზრის გადასინჯვის აუცილებლობას. აქვე 

გაანალიზებულია სახელმწიფო პოლიტიკის ხასიათისა  და განათლების სისტემის 

ურთიერთმიმართების საკითხები, რომლებიც, თავის წილ, გავლენას ახდენენ 

პედაგოგიკური აზრის ისტორიის დამუშავებაზე. ნაშრომში მოხმობილია კონკრეტული 

მაგალითები აქამდე არსებული შეფასებების ცალმხრივობისა და არასრული მეცნიერული 

ხასიათის წარმოსაჩენად და გამოტანილია შესაბამისი დასკვნები.   

 

 

 

 

 

დავით წამალაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტი, 

მოწვეული მასწავლებელი 

 

ფუნქციის განსაზღვრის არის სწავლებისათვის საშუალო სკოლაში 

 

ნაშრომის მიზანია დაგვანახოს ფუნქციის განსაზღვრის არის შესწავლის საჭიროება 

მოსწავლეებისათვის, განსაკუთრებით მათთვის ვინც უმაღლეს აკრედიტირებულ 

სასწავლებლებში აპირებენ მათემატიკის ჩაბარებას. განხილულია ელემენტარული 

მათემატიკის იმ ფუნქციების განსაზღვრის არის პოვნის წესები, რომლებიც მოეთხოვებათ 

მოსწავლეებს მატემატიკის მინიმალური სტანდარტის მიხედვით. მოცემული მეთოდი 

გამოადგებათ მასწავლებლებს ფუნქციის შემაჯამებელი გაკვეთილის დაგეგმვისას. 

ცალკეული სახის ფუნქციების განხილვისას მოყვანილია შესაბამისი მაგალითები, 

რომლებიც ძირითად ორიენტირს მისცემენ მათემატიკის პედაგოგებს. 
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თინათინ დოლიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტი, 

მოწვეული მასწავლებელი 

 

ზნეობრივი აღზრდის პრობლემები უმაღლეს სკოლაში 

 

ნაშრომში ეხება უმაღლეს სკოლაში ზნეობრივი აღზრდის პრობლემებს. კვლევის 

ფარგლებში სტუდენტური დაკვეთებისა და მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის 

საფუძველზე მიღებული კითხვარის მეშვეობით გამოიკითხა ასი სტუდენტი, შედეგები 

დამუშავდა SPSS სტატისტიკური პროგრამით. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლები, 

სწავლების პროცესის ზნეობრივი  მახასიათებლების მიხედვით, პრინციპში, 

აკმაყოფილებენ სტუდენტთა დაკვეთებს, თუმცა, მათი მხრიდან სერიოზული 

დაფიქრებაა საჭირო ზოგიერთ მახასიათებელზე.   

 

 

 

 

 

  

გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 2013, ივნისი, გორი 

 საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია  

  

 

 



 

873 
 

ქეთევან ჭკუასელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

პედაგოგიკის მეცნიერება და განათლების რეფორმა საქართველოში - საკითხის 

დასმისთვის 

 

 

statia warmodgens saqarTveloSi 2004 - 2012 wlebis ganaTlebis 

reformis warumateblobis mizezebis analizis mcdelobas. Aavtoris azriT, 

reformis uxarisxod ganxorcielebis ZiriTadi mizezebi unda veZioT:  

o pedagogikis mecnierebis monacemebis ignorirebaSi reformatorTa 
mxridan; 

o reformis procesSi gardamavali etapis gauTvaliswinebloba da 
reformis daCqarebuli tempiT ganxorcieleba; 

o qarTuli erovnuli da fsiqo - genetikuri Taviseburebebis, 

qarTuli sazogadoebis saWiroebebis gauTvaliswinebloba, 
ucxouri dokumentebis adaptirebis gareSe gadmotana qarTul 
saganmanaTleblo sivrceSi. 

Seqmnili viTarebidan gamosavals avtori xedavs განათლების სფეროში 

არსებული პრობლემების მეცნიერულ შესწავლასა და ანალიზში, რეფორმის პროცესის  

პედაგოგიკის მეცნიერების მონაცემებზე დაყრდნობით წარმართვაში. 

 

 

 

ზაქარია ქიტიაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ- 

პროფესორი. 

 

პედაგოგიკური აზრის ისტორია და ქართული ლიტერატურა საქართველოში 
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ნაშრომის მიზანია, ქართული ლიტერატურისა და ქართული პედაგოგიკური 

აზრის ურთიერთმიმართების საფუძველზე წარმოაჩინოს და დაასაბუთოს 

ქართული პედაგოგიკის ისტორიის ახლებურად გააზრების საჭიროება. 

წარმოდგენილი მსჯელობისას განხილულია რიგი საკითხებისა, რომელთა 

შინაარსი და ხასიათი თვალნათლივ დაანახებს პროფესიულ საზოგადოებას 

ქართული პედაგოგიური აზრის გადასინჯვის აუცილებლობას. აქვე 

გაანალიზებულია ქართული ლიტერატურის პერიოდების მახასიათებელ ნიშანთა 

სპეციფიკა და ის საკვანძო პედაგოგიკური მეცნიერების  საკითხები, რომლებიც 

გავლენას ახდენენ პედაგოგიკური აზრის ისტორიის დამუშავებაზე. ნაშრომში 

წარმართული მსჯელობა ატარებს საკითხის დასმის ხასიათს და  გამოტანილია 

შესაბამისი დასკვნები. 
 

 

გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 2013, ნოემბერი, გორი 

 VI საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია  

„განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ 

 

ქეთევან ჭკუასელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

 ქეთევან ხაბაზიშვილი განათლების  მეცნიერებების მაგისტრი 

  ა ღ ზ რ დ ი ს  მ ი ზ ა ნ ი  რ ე ლ ი გ ი უ რ  ს კ ო ლ ე ბ შ ი  
IV საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე ქრისტიანობა ყოველთვის დიდ როლს 

თამაშობდა ქართველი ერის ცხოვრებაში. ქრისტიანობა, ცხადია, გავლენას ახდენდა 

აღზრდისა და განათლების პროცესებზე. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიას 

მოჰყვა რელიგიის განდევნა სკოლებიდან. 90-იანი წლებიდან, სახელმწიფო, საერო 

სკოლის გვერდით, კვლავ გახდა შესაძლებელი რელიგიური სკოლების გახსნა. 

საქართველოში დღემდე არ არის განსაზღვრული აღზრდის მიზანი ამ ტიპის სკოლებში, 

არ არის გამიჯნული მათი მისიები საერო სკოლის მისიებისაგან, საპატრიარქოს 

სკოლებშიც სწავლება მიმდინარეობს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ეროვნული 

სასწავლო გეგმით. ყოველივე ეს იწვევს გაურკვევლობას საზოგადოებაში და საჭიროებს 

სახელმწიფოსა და ეკლესიის მიერ ერთიანი ხედვის შემუშავებას ამ ტიპის სკოლების 

მიმართ. შესაბამისად,  ჩვენი კვლევა აღნიშნულ ვითარებაში საჭირო და აქტუალურია.  

საქართველოში რელიგიური სკოლების  კონცეფციები და რელიგიური აღზრდის მიზანი 



 

875 
 

დღემდე არავის უკვლევია, ამდენად  ნაშრომის თემატიკა სიახლეს წარმოადგენს 

ქართული საგანმანათლებლო სივრცისათვის. კვლევის მიზანს წარმოადგენს თბილისში 

არსებული რელიგიური სკოლების  კონცეფციებისა და აღზრდის მიზნის განსაზღვრა. 

კვლევის მეთოდებად გამოვიყენეთ მეორადი ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი, 

თვისებრივი კვლევა - ჩაღრმავებული ინტერვიუ. კვლევის სამიზნე ჯგუფს 

წარმოადგენდნენ თბილისის დამოუკიდებელი და საპატრიარქოსთან არსებული   

რელიგიური სკოლების დირექტორები. კვლევის  შედეგად  დადგინდა, რომ თბილისში 

არსებული რელიგიური სკოლების მიზანს წარმოადგენს განათლებული, 

კონკურენტუნარიანი მოქალაქის აღზრდა, რომელიც რელიგიური მსოფლმხედველობის 

მატარებელი იქნება. ამ ტიპის სკოლების უმრავლესობა პრაქტიკულ საქმიანობაში იცავს 

ჰარმონიული აღზრდის მიზანსა და პრინციპებს და, მათ შორის, აქცენტს აკეთებს 

ზნეობრივად ჯანსაღი პიროვნების აღზრდაზე. არც ერთი სკოლა არ ამზადებს მოზარდს  

მომავალი  რელიგიური  საქმიანობისათვის. საქართველოში, სახელმწიფოს მიერ არ არის 

მკაცრად გამიჯნული სკოლების ეს ტიპი არც დასახელებით, არც სტრუქტურითა და 

შინაარსით საჯარო და სხვა კერძო სკოლებისაგან. სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს მიერ, 

დღემდე არ არის განსაზღვრული აღზრდის მიზანი რელიგიურ სკოლებში, არ არის 

გამიჯნული მათი მისიები საერო სკოლის მისიებისაგან.  

 

 

 

 

რუსუდან სანაძე, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორი. 

ელენე ფსუტური, განათლების მეცნიერებების მაგისტრი. 

 

აღზრდის პრობლემები მიუსაფარ (ქუჩის) ბავშვებში 

 
დღეს არსებული სოციალური პრობლემების გამო, საქართველოში ასობით ბავშვი 

ცხოვრობს და მუშაობს ქუჩაში. ბავშვები ასაკისა და განვითარებისათვის შეუფერებელ 

საქმიანობას ეწევიან, რაც მომავალში, არა მხოლოდ მათ, 

არამედ სახელმწიფოსაც სერიოზულ 

პრობლემებს შეუქმნის.  მოზარდთა  ნორმალური აღზრდა-განათლება კი, სახელმწიფოს 

კონსტიტუციით ნაკისრი მოვალეობაა. 
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ნაშრომის მიზანს  წარმოადგენს აღზრდის პრობლემების კვლევა მიუსაფარ ბავშვებში 

და 

სახელმწიფო რეგულაციების განსაზღვრა მათ სავალდებულო განათლებასთან მიმართებით. 

კერძოდ, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მიუსაფარმა ბავშვებმა მიიღონ 

სავალდებულო საბაზო განათლება.ნაშრომში წარმოდგენილია ჩვენ მიერ ჩატარებული თვის

ებრივი კვლევის აღწერა. კვლევისსამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქუჩაში მცხოვრები და მ

ომუშავე სასკოლო ასაკის ბავშვები 

და იმ სკოლების დირექტორები, სადაც  მიუსაფარი ბავშვები სწავლობენ. 

კვლევის მეთოდებად გამოვიყენეთ გასაუბრებისა და ჩაღრმავებული, ნახევრად 

სტრუქტურირებული ინტერვიუს მეთოდები. 

ნაშრომის დასასრულს წარმოდგენილია კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები და 

რეკომენდაციები, რომლებიც საინტერესო იქნება აღნიშნული საკითხით დაინტერსებული 

პროფესიული  საზოგადოებისათვის. 
  

 

 

ეფემია ხარაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასისტენტ პროფესორი.  

ნინო ნინოშვილი, თავდაცვის ეროვნული აკადემიის, ინგლისური ენის მასწავლებელი, 

განათლების მეცნიერებების მაგისტრი. 

 

საატესტატო გამოსაშვები გამოცდების პრობლემური საკითხების კვლევისათვის 

 

        ბოლო წლების განმავლობაში განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებები  

მიმდინარეობს. სასკოლო საატესტატო გამოცდები განათლების და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ  განხორციელებული ერთ-ერთი ცვლილებაა სისტემაში, რომელიც, 

თავის მხრივ,  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მიღებული ცოდნის ინდიკატორს უნდა 

წარმოადგენდეს.  შესაბამისად, ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიზნად დავისახეთ 

როგორც ზოგადად საატესტატო გამოცდების, ასევე 2012-2013 სასწ. წლის გამოსაშვები 

გამოცდების ისეთი პრობლემური საკითხის ანალიზი, როგორიცაა: საშუალო სკოლაში 

მიღებული და გამოცდებზე მოთხოვნილი ცოდნის  შესაბამისობა; რეპეტიტორის 
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ინსტიტუტი; გამოცდების ჩატარება ცენტრალიზებულად  თუ სკოლის მიერ; საგნობრივი 

კათედრების მიერ შედგენილი ტესტების სტანდარტებთან შესაბამისობა. 

       სტატიაში განხილულ საატესტატო გამოცდების მზადებასთან დაკავშირებულ 

ყველა საკითხს თუ შევაჯამებთ, ნათლად დავინახავთ, რომ იგი წელს ბევრი ხარვეზით 

მიმდინარეობდა საქართველოში, მისი გარეგნული და შინაარსობრივი მახასიათებლების 

ჩათვლით, რეპეტიტორობის პრაქტიკა ფართოდ არის გავრცელებული, თუმცა, მეორე 

მხრივ, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ფაქტი, რომ ახალი ტიპის საატესტატო გამოცდები 

მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს და „აიძულებს“ მოახდინონ ცოდნის, შესაძლებლობების 

მობილიზება, ამაღლდეს სკოლის სტატუსი, რაც, თავის მხრივ, კიდევ ერთ პრობლემურ 

საკითხად რჩება  საქართველოში.  

 

 

ზაქარია ქიტიაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ- 

პროფესორი.  

ქეთევან აფთარაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მასწავლებელთა 

განათლების დოქტორანტი 

 

კლასგარეშე კითხვის ორგანიზების პრობლემა თანამედროვე სკოლებში დაწყებით 

საფეხურზე 

 ნაშრომის მიზანია, თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ქართული 

ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე კლასგარეშე კითხვის ორგანიზების საკითხების 

წარმოჩენა, კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების იდენტიფიცირება და 

ჩვენეული რეკომენდაციების შეთავაზება პროფესიული საზოგადოებისათვის. 

წარმოდგენილი მსჯელობისას განხილულია პედაგოგიური პროცესის ერთ-ერთი 

მთავარი სეგმენტის - კლასგარეშე საქმიანობის არსი და როლი სასწავლო მიზნებისა 

და ამოცანების გადაწყვეტაში, რადგან სწორედ კლასგარეშე მუშაობა იძლევა 

საგაკვეთილო მეცადინეობის დროს გადაცემული ცოდნის გაღრმავებისა და შევსების 

საშუალებას. ნაშრომში, თანამედროვე სასკოლო გარემოში კლასგარეშე კითხვის 

ორგანიზების პრობლემების უკეთ წარმოჩენის მიზნით, წარმოდგენილია კვლევის 

სამიზნე ჯგუფთან - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებთან ჩატარებული თვისებრივი 
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კვლევის შედეგები, რომლის განსახორციელებლად გამოყენებულია ჩაღრმავებული,  

ნახევრადსტრუქტურირებული  ინტერვიუს მეთოდი. სტატიაში გაანალიზებულია 

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები, საუბარია იმ პრობლემებსა და შეთავაზებულ 

გადაჭრის გზებზე, რომლის გათვალისწინებითაც, ავტორთა აზრით, შეიძლება 

კონკრეტული მეთოდური აპარატის შემუშავება და დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლებისათვის გონივრული, სასწავლო მიზნების ადეკვატური  რეკომენდაციების 

შეთავაზება. ნაშრომის დასასრულ წარმოდგენილია რიგი შენიშვნებისა და 

წინადადებებისა,  რომელთაც აქვთ რეკომენდაციის ხასიათი და წარმოადგენენ 

პრაქტიკული ხასიათის რჩევებს განკუთვნილს პროფესიული საზოგადოებისათვის.  

 

 

 

 

სოფიო დოლიძე - ფსიქოლოგიის  დოქტორი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი 

უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მოწვეული მასწავლებელი. 

ნათია გუგუნაშვილი - შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

 

პედაგოგთა პროფესიული თვითშეფასება და მისი მიმართება სასერტიფიკაციო 

გამოცდებთან 

 

 

წინამდებარე სტატიაში წარმოდგენილი კვლევის მიზანი იყო საჯარო სკოლების 

მასწავლებელთა პროფესიული თვითშეფასებისა და სერტიფიცირების პროცესის 

ურთიერთმიმართების დადგენა. კვლევისათვის გამოიყენებოდა გრინვალდის 

პიროვნული თვითშეფასების კითხვარი.  კვლევის პოპულაციას შეადგენდნენ თბილისის 

და რეგიონის საჯარო სკოლის მასწავლებლები (150 მასწავლებელი); სტატისტიკური 

ანალიზის შედეგად გამოვლინდა მნიშვნელოვანი განსხვავება პროფესიული 

თითშეფასების დონის მიხედვით მასწავლებლებს შორის, რომლებსაც მონაწილეობა 
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აქვთ მიღებული სერტიფიცირების პროცესში და რომელთაც არ აქვთ მონაწილეობა 

მიღებული სერტიფიცირების პროცესში. 

 

 

 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი 

 2013, იანვარი, ქუთაისი, 

 სამეცნიერო  კონფერენცია  

„ქუთაისის უნივერსიტეტი და მეცნიერებათა აკადემია“  

 

 

ქეთევან ჭკუასელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი ზოგიერთი სამართლებრივი 

დოკუმენტის ანალიზი პედაგოგიკის მეცნიერების პოზიციიდან 

 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი 

ზოგიერთი სამართლებრივი დოკუმენტის შეპირისპირება პედაგოგიკის მეცნიერების 

თეორიასთან. ნაშრომში დასაბუთებულია, რომ განათლების რეფორმა საქართველოში არ 

დაეყრდნო ქართული სახელმწიფოს საჭიროებებსა და მიზნებს, კლასიკურ პედაგოგიკურ 

თეორიასა და პრაქტიკას, რის გამოც სკოლა საქართველოში ვერ პასუხობს მოზარდის 

მომზადების მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი, და საქართველოს მოსწავლეთა ნაწილი 

მხოლოდ რეპეტიტორთა იმედზეა, ხოლო ის ნაწილი, რომელსაც ამის შესაძლებლობა არ 

აქვს, რეალური ცოდნის მიღმა რჩება. 
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Tamaz Karanadze - Professor of the Institute of pedagogy 

of Tbilisi Ivane Javakhishvili State University 

  

Pedagogical research and the work on the sources of literature 

 

Conclusion 

  

Effective research and use of the sources of literature is the one main point of the process of 

efficient work on research thesis. It is an opportunity to correct researcher’s plan, to develop an 

independent thinking. It is the way to formulate hypothesis of upcoming work. A researcher 

chooses a method of the study by using his/her theoretical point of view.  The skills of problem 

solving are established in this process.  It is in process of verification, when and why the attention 

towards this issue occurred. What will be the result of the complete research and how reliable 

will be its quality.  

 

 

 

ზაქარია ქიტიაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ- 

პროფესორი. 

 

მასწავლებლის პროფესიული მომზადების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა - 

ანალიზი, წინადადებები 

 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი 

მასწავლებლის პროფესიული მომზადების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის 

ანალიზი. ნაშრომში დასაბუთებულია, რომ მასწავლებლის მომზადების საკითხები არ 

წარმოადგენს სამართლებრივად გამართულ მოცემულობას, არ არის სრულყოფილად 

გააზრებული და ჩამოყალიბებული სახელმწიფოს ხედვა მასწავლებლის პროფესიისადმი. 

ნაშრომის დასასრულ წარმოდგენილია რიგი შენიშვნებისა და წინადადებებისა,  

რომელთაც აქვთ რეკომენდაციების ხასიათი და წარმოადგენენ პრაქტიკული ხასიათის 

რჩევებს განკუთვნილს პროფესიული საზოგადოებისათვის. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2013, ივნისი, თბილისი 

ექვთიმე თაყაიშვილის 150–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი მეშვიდე საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

 

ქეთევან ჭკუასელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

ზაქარია ქიტიაშვილი -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ-

პროფესორი 

 

პედაგოგიკის მეცნიერება და სახელმწიფო ხედვები განათლების სფეროში 

 

განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესი, როგორც წესი, უნდა დაიწყოს  

სახელმწიფოს მიერ განათლების პოლიტიკის შემუშავებით. კერძოდ, სახელმწიფომ, 

საკუთარი პოლიტიკური კურსის შესაბამისად, უნდა განსაზღვროს განათლების 

უმთავრესი მიზანი, თუ როგორი მოქალაქის მომზადება სურს მას. ანუ, განათლების 

რეფორმა სახელმწიფოში იწყება პასუხის გაცემით კითხვაზე -   ვინ უნდა აღვზარდოთ? 

პედაგოგიკის თეორიაში ეს საკითხი, ანტიკური პერიოდიდან მოყოლებული, 

ცენტრალური ღირებულებისაა და იგი განმარტებულია აღზრდის მიზნის ცნებით. 

სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ამ ზოგადი მიმართულების შესაბამისად, იკვეთება 

ის კონკრეტული ხედვები და მათი რეალიზაციის პრაქტიკული ნაბიჯები, რომელთა 

საფუძველზეც ხორციელდება განათლების ძირითადი მიზანი. ეს კონკრეტული ხედვები, 

განათლების პროცესში, რეალიზდება განათლების შინაარსისა და სწავლების 

პრინციპების, მეთოდების, ტექნოლოგიებისა და ორგანიზაციის ფორმების განსაზღვრით, 

ანუ პასუხის გაცემით კითხვებზე: რა ვასწავლოთ და როგორ ვასწავლოთ? 
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და ბოლოს, განათლების სისტემის რეფორმის მთავარ ფიგურას, მასწავლებელი 

წარმოადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასწავლებლისადმი პროფესიული მოთხოვნების   

განსაზღვრაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი აღზრდის ზოგადი მიზნის 

შესაბამისად, ანუ უნდა მოხდეს პასუხის გაცემა კითხვაზე - ვინ უნდა აღზრდოს, ვინ, 

როგორი ცოდნითა და უნარებით შეიარაღებული უნდა იყოს მასწავლებელი, ვინაიდან, 

სწავლების ხარისხსა და ეფექტურობას, უპირველეს ყოვლისა, განსაზღვრავს  მასში 

მოღვაწე პედაგოგიური პოტენციალი - თავისი ცოდნით, უნარებითა და პიროვნული 

თვისებებით. 

სახელმწიფოს ეს ხედვები განათლების სფეროში, ჩვეულებრივ, წარმოდგენილია 

საკანონმდებლო ნორმატიული აქტებით, რომლებშიც, წესით, პასუხი უნდა იყოს 

გაცემული ზემოთ განმარტებულ ამ ძირითად კითხვებზე, ანუ, ნებისმიერი სახელმწიფოს 

განათლების რეფორმის წარმატების გარანტს სისტემის პედაგოგიკის მეცნიერებაზე 

დაყრდნობა, საკვანძო საკითხების მეცნიერული გამოცდილებით გადაწყვეტა, მისი 

ძირითადი ტენდენციების გათვალისწინება წარმოადგენს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

რეფორმის პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის 

სოციალური და კულტურული დონე, მისი ეთნოთავისებურებები. 

ამგვარად ხედავს პედაგოგიკის მეცნიერება განათლების პროცესს. 

საქართველოში, სასწავლო პროცესის რეალიზაციის პრაქტიკულ დონეზე, 

ფაქტობრივად, სრულიად საწინააღმდეგო ვითარებასთან გვაქვს საქმე, კერძოდ, 

საქართველოს განათლების სისტემის ნორმატიული ბაზა - განათლების ეროვნული 

მიზნები, ეროვნული სასწავლო გეგმა, მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, და რაც 

მთავარია, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტი, კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ - შეიქმნა სპონტანურად, დაჩქარებული წესით, ისე, რომ არ იყო 

დადგენილი და გათვალისწინებული სახელმწიფოს ის ძირითადი პოლიტიკური მიზანი, 

რომლის საფუძველზეც უნდა შექმნილიყო ეს დოკუმენტები. უფრო მეტიც, ისინი, ხშირ 

შემთხვევაში, უცხოეთში აპრობირებული დოკუმენტების  ყოველგვარი ანალიზისა და 

ქვეყნის სოციალურ-კულტურულ რეალობასთან მორგების გარეშე იქნა გადმოტანილი 

ქართულ სინამდვილეში. ამასთან, განათლების რეფორმის პროცესში შექმნილ თითოეულ 

დოკუმენტში, სერიოზული ხარვეზებია კლასიკური და თანამედროვე პედაგოგიკური 

მეცნიერების პოზიციებიდან. 

განათლების რეფორმის ნორმატიული ბაზის ამგვარი ხარვეზები, ბუნებრივია, 

იმოქმედებდა სასწავლო პროცესის წარმართვის ხარისხზეც, რაც დღეს, სამწუხაროდ, 

სახეზე გვაქვს. საერთაშორისო კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ქართველი 

მოსწავლეები კითხვის, მათემატიკის და საბუნებისმეტყველო საგანთა ცოდნის დონის 

მიხედვით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე არიან სხვა ქვეყნებთან შედარებით. 



 

883 
 

განათლების პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთ უსერიოზულეს პირობას 

სასწავლო პროცესის პედაგოგიკის მეცნიერების საფუძვლებზე აგება და წარმართვა 

წარმოადგენს. 

 

 

იზაბელა პეტრიაშვილი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

მასწავლებელთა მომზადება მულტიკულტურული განათლებისთვის - გამოწვევები და 

ტრანსფორმაციები 

 

თანამედროვე სამყაროში მულტიკულტურული განათლება სულ უფრო მეტი 

გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ისეთ ქვეყნებში, 

როგორიცაა საქართველო, სადაც რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში არსებობდა 

დახურული სისტემები. მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი მულტიკულტურულ 

საზოგადოებაში, რადგან სწორედ ის არის პასუხისმგებელი მომავალი თაობებისთვის 

ღირებულებების, დამოკიდებულებებისა და ქცევის ნორმების გადაცემაში. იმისათვის, 

რომ მასწავლებლებმა საკუთარი მოსწავლეები მოამზადონ სამოქალაქო ცხოვრებაში 

სრულფასოვნად მონაწილეობისათვის, მათ თავად ჭირდებათ პედაგოგიური 

კომპეტენციები, უნარები და ინსტრუმენტები მულტიკულტურული განათლების 

ხელშეწყობისა და განსხვავებულ ჯგუფებს შორის პოზიტიური ინტერაქციის 

დასამყარებლად. 

მოხსენების მიზანია ფართო აუდიტორიას გააცნოს ის მიდგომები და 

ტრანსფორმაციები, რომლებიც საუძვლად უდევს მულტიკულტურული განათლების 

საერთაშორისო მოდელის შექმნას, რაც მომავალში ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა 

მულტიკულტურული ცნობიერების ამაღლებას, კრიტიკული აზროვნებისა და 

თანამშრომლობითი მიდგომების განვითარებას კულტურულად მრავალფეროვან 

კლასებში.     

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
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პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

2013, ნოემბერი, თბილისი 

მასწავლებელთა I კონფერენცია 

„უნივერსიტეტის სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს“ 

 

დავით წამალაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტი, 

მოწვეული მასწავლებელი 

0-ის სწავლების პრობლემა 

 

 სტატიაში განხილულია მათემატიკის სწავლებაში ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი  - 

ნულის სწავლება.  განხილულია უზუსტობები, რომელსაც ხშირად უშვებენ 

მასწავლებლები ნულის შემოტანის საწყის ეტაპზე, რაც მოსწავლეებში  სწავლების მაღალ 

კლასებში იჩენს თავს   სხვადასხვა სიტუაციაში. ნულის სწავლებას მეთოდიკურად დიდი 

ყურადღება უნდა ეთმობოდეს ცნების შემოტანის საწყისი ეტაპიდანვე. 

 

 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2013, მაისი, თბილისი, 

დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 125–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ინტერდისციპლინარული რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია 

 

იზაბელა პეტრიაშვილი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

ჰოლისტური მიდგომა მულტიკულტურული განათლებისადმი ტემპუსის 

პროექტის DOIT5-ის მაგალითზე 
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ინტერკულტურული განათლების პრობლემის აქტუალობა უკავშირდება არა მხოლოდ 

სხვა კულტურების შემეცნების ინტერესს და საკუთარი კულტურის გამდიდრებისადმი 

სწრაფვას, არამედ ობიექტურ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს, 

სხვადასხვა ხალხების წარმომადგენელთა შორის მრავალფეროვანი კავშირების ზრდას 

თანამედროვე საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.    

სტატიაში განხილულია ევროკავშირის ტემპუსის პროექტის “კურიკულუმის 

რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და 

კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის - DOIT” ფარგლებში 

განხორციელებული ნაბიჯები მულტიკულტურული განათლების ხელშეწყობის მიზნით, 

რაც გამოიხატება როგორც კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური და, ზოგადად, 

მრავალფეროვნების შესახებ თეორიული კურსების, ასევე პედაგოგიური მიდგომების 

ამსახველი კურსის  შექმნაში. ეს უკანასკნელი აგებულია ჰოლისტური მიდგომის 

მიხედვით, რომელსაც, თავის მხრივ, საფუძვლად უდევს  ფორმულა:   

ცოდნა + უნარები + განწყობა/დამოკიდებულება = კომპეტენცია 

              მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა კომპეტენციების 

განსაზღვრისას სწორედ ზემოხსენებულ ფორმულას ეყრდნობა და ის სილაბუსები, 

რიდერები თუ სხვა სასწავლო მასალები, რომელიც პროექტის ფარგლებში მომზადდება, 

ამ გეგმის ერთგვარი გაგრძელება იქნება უმაღლესი განათლების საფეხურზე.   

 

სამეცნიერო კონფერენცია 

გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში 

თბილისი, საჯარო ბიბლიოთეკა, 2013, მაისი. 

 

 

ნინო ჩახუნაშვილი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ-

პროფესორი 

მოსწავლის მიზანდასახულობისა და თვითრეალიზაციის პრობლემები 

 „რეფლექსიის პედაგოგიკის“ მიხედვით 

 

რეფლექსია მოსწავლის საქმიანობის, მათ შორის უკვე გავლილი ქმედების 

სიღრმისეულად გახსენებაა. მასზეა დამოკიდებული სასწავლო პროცესის 

ორგანიზაციისა და კორექტირების პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება, მიღებული 
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შედეგების ანალიზი, შემდგომი ამოცანების განსაზღვრა. იმ ფაქტორთაგან, რომლებიც 

მოქმედებენ რეფლექსიის ხარისხზე, აღსანიშნავია მათი ფორმების მრავალგვარობა, 

რომლებიც შეესაბამებიან ასაკობრივ ინდივიდუალურ და სხვა სახის თვისებებს. ამასთან, 

რეფლექსიის პროცესში ყურადსაღებია ფსიქოლოგიური მიდგომების მექანიზმები. 

ამრიგად, რეფლექსია მოსწავლეთათვის თავისი საქმიანობის გონებრივ ქმედითი და 

გრძნობად განცდადი მომენტია, რომლის დახმარებითაც იგი შეგნებულად აცნობიერებს 

საქმიანობის მთელ გზას და შინაარსს. სწორად ახდენს შედეგების ფიქსაციას და ახერხებს 

მომავალში უფრო რთული მიზნების დასახვას. 

 

 

 

 

 

ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი - 

 განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 

2013, ოქტომბერი 

 

 

ქეთევან ჭკუასელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. 

ზაქარია ქიტიაშვილი -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ-

პროფესორი 

 

საქართველოში საშუალო განათლების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ 

 



 

887 
 

 

ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოში განათლების სისტემის მარეგულირებელი 
დოკუმენტების - ზოგადი  განათლების ეროვნული მიზნები, ეროვნული სასწავლო გეგმა , 
მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, მასწავლებლის პროფესიული  ეთიკის კოდექსი, 
კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩო,  მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო 
პროგრამის დარგობრივი მახასიათებელი - ანალიზი პედაგოგიკის მეცნიერების პოზიციიდან. 
სტატიაში თითოეული დოკუმენტის შინაარსი განხილულია ქვეყნის განათლების პოლიტიკის 
მიზნიდან გამომდინარე და გაკეთებულია დასკვნა . კერძოდ, 

 განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში სახელმწიფოს მიერ არ არის 
განსაზღვრული განათლების პოლიტიკა , კერძოდ, თუ როგორი მოქალაქის მომზადება 
სურს მას.   
 ქართული საგანმანათლებლო სივრცის სამართლებრივი საფუძვლები არ ემყარება 

საქართველოს   ეთნო-ფსიქოლოგიურ და სოციო-კულტურულ თავისებურებებს; 

 სამართლებრივი დოკუმენტაცია არ ემყარება კლასიკური და თანამედროვე პედაგოგიკის   
მიღწევებს; 

 რჩება შთაბეჭდილება , რომ ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მარეგულირებელი 
დოკუმენტები წარმოადგენს უცხო ქვეყნების ანალოგიური დოკუმენტების თარგმანს.  
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The Ways of Intercultural Communication to Promote Multicultural Education in Georgia 

 

The purpose of this paper is to give a brief historical background of multiethnic and 

multicultural Georgia, overview the current situation and outline the needs for multicultural 

education (ME) in Georgia. The paper describes the measures taken by the Government of 

Georgia, as well as the role of international projects in promoting ME and preserving cultural 
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diversities at the same time. As intercultural communication (IC) is the core issue in ME, it will 

dwell on the ways of IC focusing on the current language policy of the Ministry of Education and 

Science (MES) of Georgia and Georgian Higher Education Institutions (HEIs) in order to enhance 

the process of integrating ethnic minorities in educational, social, cultural and political life of 

society, and in a broader context, to help citizens of Georgia to integrate with the contemporary 

global world.    

 

 

 

Iafor, The International Academic Forum, Brighton, UK. www.iafor.org. 

 (11–14 ივლისი, 2013 

 

Izabella Petriashvili - Associate Professor 

 

DOIT, a TEMPUS Project Aiming to Meet Challenges and Implement Transformations in 

Teacher Training for Multicultural Education 

 

This panel discusses the results of a TEMPUS project DOIT: Development of an International 

Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training.  DOIT unites 

over 60 professionals associated in 22 different institutions in 7 countries: Israel, Georgia, United 

Kingdom, Netherlands, Austria, Germany and Estonia.  This international team has worked together 

in developing courses that will transform teacher training. The discussion will include: Model for 

Managing an International Project, The Role of DOIT's Portal in contributing to the creative 

thinking process and collaborative work and several innovative courses that have been developed 

aimed to change education and practice. These courses include Dealing with Diversity in the 

Classroom  for Jewish and Arab students of Education learning  at two colleges of education in 

Israel, Children's Rights in and Through Education, Courses aimed to understand  the 

particular multicultural dynamics and challenges of both Israeli and Georgian Societies. The 

discussion will consider the role of educational collaborations and their influence on changing 

education and practice on an international level.  

 

http://www.iafor.org/
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Birkbeck Centre for Transformative Practice in Learning and Teaching, University of London 

(2013, ნოემბერი) 

 

Izabella Petriashvili - Associate Professor 

 

Transformative Curriculum Development in Learning and Teaching 

 

The seminar outlined the work on a Tempus project which explores the development of an 

international model for curricular reform in multicultural education and cultural diversity 

training (see http://tempus-doit.sapir.ac.il ) and discussed the dynamics of promoting 

transformative programmes within universities. 

The dynamics of promoting transformation through curriculum requires a multi-dimensional 

approach. In this workshop, members of DOIT's team: 

 Discussed the process of developing a transformative programme at the university level; 

 Presented the challenges of developing evaluation and assessment tools that enable us to 

understand the impact of this transformative programme; 

 Discussed a concrete case example of DOIT's programme development and implementation 

in Georgia; 

 Outlined what can be gained in developing transformative practices and learning from the 

DOIT example; and  

 Discussed the possibility of new transformative programmes or collaboration that can 

develop from this work 

 

  

http://tempus-doit.sapir.ac.il/
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

ამერიკისმცოდნეობის  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
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თბილისი 
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I.1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუნმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ს/ს ინსტიტუტი. 

 

 

I.2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: 

 სრული პროფესორი თამაზ გამყრელიძე 

 

 

II.  3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

         პროფესორი თამაზ გამყრელიძე 

 ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ასათიანი 

 ასოცირებული პროფესორი  თინათინ ბოლქვაძე 

 ასოცირებული პროფესორი  მარინე ივანიშვილი 

 ასოცირებული პროფესორი  ეთერ სოსელია  

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 
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დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ევრაზიულობის 

თეორია და 

საქართველო 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ.ბოლქვაძე გ.ჯოხაძე, 

ნ.ფუტკარაძე 

პროექტის ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

 სამეცნიერო პროექტი „ევრაზიულობის თეორია და საქართველო“ ხორციელდება შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში 

მკვლევრები ცდილობენ ევრაზიულობის თეორია ორი მიმართულებით შეისწავლონ - 

გეოპოლიტიკური მიზნები და ლინგვისტური შედეგები. სამი წლის მანძილზე პროექტის 

მონაწილენი შეადგენენ ევრაზიულობის თეორიის ანთოლოგიას, ამას გარდა, ცალკე დაიბეჭდება 

ორი მონოგრაფია. ერთში ნაკვლევი იქნება ევრაზიულობის თეორიის შექმნის საფუძვლები, მისი 

განვითარების გზები და საქართველოს ადგილი ამ გეოპოლიტიკურ სივრცეში; ხოლო მეორე 
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მონოგრაფია მიეძღვნება ლინგვისტური კავშირის ცნებას. მკითხველი ამ წიგნით სრულ 

წარმოდგენას შეიქმნის როგორ ჩამოყალიბდა ეს სამეცნიერო იდეა, რა შედეგები მოიტანა მან 

ენათმეცნიერებაში, განსაკუთრებით ტიპოლოგიური და არეალური ლინგვისტიკის 

თვალსაზრისით და რა მიმართებაა პრაღის ლინგვისტური სკოლის წარმომადგენლების 

თეორიულ ნააზრევს, იტალიურ ნეოლიგვიტიკასა და ნიკო მარის იაფეტურ თეორიას შორის.   

2013 წელს დასრულდა ამ პროექტის პირველი წელი. პროექტის მონაწილეები მუშაობდნენ 

საქართველოს და უსცხოეთის არქივებში, კერძოდ, სპეციალურად იქნა შესწავლილი პრაღის 

არქივები, რადგან ევრაზიულობის თეორიის წარმომადგნელებმა ცხოვრების მნიშვნელოვანი 

წლები სწორედ პრაღაში გაატარეს, ერთი ნაწილი კი სიცოცხლის ბოლომდე პრაღაში დარჩა. ამ 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა რამდენიმე სტატია, რომელიც მომავალ წელს სპეციალურად 

მოხსენდება სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს და ითარგმნა რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი სტატია, რომელთა გაცნობა შეიძლება ვებგვერდზე: www.gashol.ge 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მარინე ივანიშვილი ისტორიულ-

შედარებითი მეთოდი 

და სემანტიკური 

რეკონსტრუქციები: 

მცენარეთა სახელები 

ქართველურში 

თბილისი,თბილისი, 

გამომცემლობა 

„ნეკერი“  

232 გვ.იბეჭდება 

ანოტაცია 

ნაშრომში ქართველურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი კვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით შესწავლილია მცენარეთა სახელების საერთო-ქართველურ ფუძეთა 

რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული საკითხები; გამოვლენილია ახალი ფუძეები და 

ნასესხობები; დაზუსტებულია უკვე რეკონსტრუირებულ ფუძეთა მნიშვნელობა; 

განსაზღვრულია მათი სამეურნეო-გამოყენებითი და რიტუალურ-კულტურული როლი;   

http://www.gashol.ge/
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ხეებისა და მცენარეთა სახელების აღდგენილი საერთო-ქართველური სისტემა 

შედარებულია საერთო-ინდოევროპულის შესაბამისი სემანტიკური ჯგუფის 

რეკონსტრუ-ირებულ სისტემასთან, იბერიულ-კავკასიურ და სხვა ენათა მონაცემებთან 

იმ მსგავსება-განსხვავების წარმოსაჩენად, რომლის საფუძველზეც ეს ენები შეიძლება 

მივაკუთვნოთ (ან არ მივაკუთვნოთ) საერთო სტრუქტურულ-ტიპოლოგიურ (თუ 

გენეტიკურ) კლასს. 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

დ) სტატიები 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენ

ობა 

1 

 

რ. ასათიანი 

 

აკუზატივის გაქრობა 

კავკასიის ენებში: არეალური 

თუ უნივერსალური ნიშანი?, 

”ენათმეცნიერების 

საკითხები”-2013 

 

 

”ენათმეცნიერების 

საკითხები”-2013 

 თბილისი, თსუ, 

 

8 

ანოტაცია 

კავკასიის ლინგვისტურ არეალში გავრცელებულ ენებში ერთ-ერთ საერთო ტიპოლოგიურ 

მახასიათებლად იკვეთება აკუზატივის „გაქრობის“ ტენდენცია. ნაშრომში ეს ტენდენცია 

გაანალიზებულია სილვერსტაინის სახელთა სულიერობის უნივერსალური იერარქიის ფონზე 

და გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ამ უნივერსალური ტენდენციის რეალიზაციას უდავოდ 

ხელს უწყობს ენათა კონტაქტები და ინტერფერენცია. 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

 

თ. ბოლქვაძე მეგრული ანბანი და 

მეგრულად ნაბეჭდი 

წიგნები: 

მეცხრამეტე 

საუკუნის  ბოლო 

ოცწლეული, 

”ენათმეცნიერების 

საკითხები”-2013,  

 

”ენათმეცნიერების 

საკითხები”-2013 

თბილისი, თსუ, 22 
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# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 

 

 

 

თ.გამყრელიძე  

საქართველო 

ევროპაა თუ აზია?, 

კრებულში - 

მეცნიერება და 

კულტურა  

2013  თბილისი, თსუ 

 

8 

ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია საქართველოს როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონის როლი  

და ადგილი სოციალურ-პოლიტიკური და გეოგრაფიული თვალსაზრისით  

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 

 

 

მ.ივანიშვილი, 

ი.ლეჟავა  

 

 

 

მეგრული ყ, Å 

თანხმოვნების 

დისტრიბუციული 

და   ექსპერი   მენ-

ტული ანალიზი, 

”ენათმეცნიერების 

საკითხები”-2013,  

”ენათმეცნიერების 

საკითხები”-2013, 

თბილისი,  თსუ 26 

ანოტაცია 

დისტრიბული ანალიზის მიხედვით /ყ/ და /F/ მეგრული ენის თანხმოვანთა 

სტრუქტურაში ორი დამოუკიდებელი ფონემაა. F მეორეული ბგერაა ყ-დან 
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მომდინარე _ ყ→F, გადაწევის პირველ ეტაპზე ყ || F ვარიანტები თავისუფალად 

მონაცვლეობდნენ,, ხოლო შემდეგ აღმოCნდნენ რა კონტრასტულ პოზიციებში, 

Cამოყალიბდნენ დამოუკიდებელ ფონემებად. თავისუფალი მონაცვლეობის 

პოზიციაში ხდება ფონემური დაპირისპირების ნეიტრალიზაცია და შეიძლება 

დაფიქსირდეს თავისუფლად მონაცვლე ალოფონებიც და ფონემებიც.  

არტიკულაციურად ყ თანხმოვანი მეგრულში რეალიზდება გლოტალიზებული 

ხშულის, სპირანტის ან სპირანტოიდის (ინტერვოკალურ პოზიციაში) სახით. 

აღსანიშნავია, რომ სპირანტული წარმოთქმა უფრო დამახასიათებელია 

ჰარმონიულ კომპლექსში და ინტერვოკალურ პოზიციაში. 

F ბგერა მეგრულში აკუსტიკური სურათის მიხედვით ასე დახასიათდება _ 

თავკიდურ პოზიციაში გლოტალური მსკდომი (მაგარი შემართვა), ხოლო ინ-

ტერვოკალურ პოზიციაში გამჟღერებული ფარინგალური აპროქსიმანტი 

ლარინგალიზაციით. გამჟღერებას ხელს უნდა უწყობდეს ის ფაქტი, რომ ამ 

ბგერის წარმოთქმისთვის, დამახასიათებელია სახმო სიმების ზომიერი და არა 

ძლიერი (ზღვრული) მედიალური კუმშვა. სწორედ ამ ბგერის ასეთი რთული 

ბუნება უნდა იყოს განსხვავებული, ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი აღწერის მიზეზი.   

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

5 

 

 

ე.სოსელია, 

მ.ქარქაშაძე    
თავისებური ი- 

ხმოვანპრეფიქსიანი 

ზმნური ფორმები 

ქართულში, 

”ენათმეცნიერების 

საკითხები” -2013 
  

”ენათმეცნიერების 

საკითხები” -2013 

თბილისი,  თსუ 8 

ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია ის თავისებური ი- ხმოვანპრეფიქსიანი ზმნები, 

რომლებსაც ფორმა ვნებითისა აქვთ, თუმცა შინაარსით აქტიურ მოქმედებას 

გამოხატავენ (მაგ.: იკრიჭება, იკვანწება, იჭყიტება, ...) და, ამდენად, 

ტრადიციულად დეპონენსებად განიხილებიან. ამ ზმნათაგან ზოგიერთის 

თავისებურება გახლავთ ის, რომ მოცემულ ზმნური კონსტრუქცია სინონიმურია  
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შესაბამისი მოქმედებითი  გვარის კონსტრუქციისა (გოგო იკვანწება ～ გოგო 

ხელებს კვანწავს), რაც აიხსენება მოცემულ ზმნათა სემანტიკური 

თავისებურებით. სტატიაში განხილულია აღნიშნულ ზმნათა სემანტიკური 

თავისებურებანი და გაანალიზებულია მიმართება აღნიშნულ ზმნათა 

კონსტრუქციებში მიმართება სემანტიკურ თავისებურებასა და ზმნის 

მორფოლოგიურ სტრუქტურას შორის.  
 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

6 

 

 

ე.სოსელია    ენათმეცნიერება და 

ტრანსდისციპლინარიზმი, 

კრებული ”ნოოსფერო”,    

2013 თბილისი,  

გამომცემლობა 

”უნივერსალი”,  

8 

ანოტაცია 

სტატიაში წარმოჩენილია ენათმეცნიერების ტრანსდისციპლინარული ხასიათი 

იმის ფონზე, რომ ნაჩვენებია თვით ენის რთული ბუნება და ამ უაღრესად 

რთული ფენომენის შესასწავლი მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა 

ლინგვისტიკის მომიჯნავე მეცნიერებებში.  
 

 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ანოტაციები 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

    

ანოტაციები 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

    

ანოტაციები 

 

დ)სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. ასათიანი 

 

The Information 

Structure and 

Typological 

2013 Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg. 

19 
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 Peculiarities of the 

Georgian Passive 

Constructions,  

9th International 

Tbilisi Symposium on 

LLC, Revised Selected 

Papers 

ანოტაცია                                                                   

   წინადადების საინფორმაციო სტრუქტურის თეორიაში პასიური კონსტრუქცია 

მიჩნეულია ერთ-ერთი სინტაქსურ საშუალებად პაციენსის როლის დასაწინაურებლად. 

რამდენადაც ქართულში სიტყვათა რიგი თავისუფალია, საინფორმაციო ნაკადში 

პაციენსის როლის დასაწინაურებლად პასიური კონსტრუქციის პარალელურად სხვა 

მექანიზმებიც გამოიყენება: პაციენსის საწყის პოზიციაში დასმა, წყვეტილში 

ერგატიული მოდელის მიხედვით წინადადების გაფორმება, სპეციალური 

ნაწილაკებისა თუ კავშირების აქტუალიზება და სხვ. ამდენად, პასიურ კონსტრუქციას 

ქართულში, გარდა დასახელებული ფუნქციისა, დამატებითი ფუნქცია - კერძოდ, 

აქტივ-პასივს შორის სემანტიკური დაპირისპირება - უაქტიურდება. ნაწილობრივ ამით 

შეიძლება აიხსნას ისეთი, ფორმით პასიური, კონსტრუქციების არსებობა როგორიცაა 

ე.წ. „გუნების ვნებითები“, პოტენციალისის, რეციპროკალისა და დეპონენსების 

შემთხვევები. ნაშრომში მოცემულია ბინარული სემანტიკური ნიშნებით აგებული 

დინამიკურ-კოგნიტიური მოდელი, რომელიც ქართულის ვნებითი ფორმების 

ფუნქციების ცალსახა განსაზღვრის მცდელობას წარმოადგენს.  

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

2 

 

რ. ასათიანი 

 

The Proto-Kartvelian 

and Proto-Indo-

European Common 

Typological Feature: 

An Active Alignment 

(?), 

 Major Trends in 

Vol.20 

 

Poland: Versita 18 
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Theoretical and 

Applied Linguistics, 

Revised Selected 

Papers of ISTAL 20 

 ანოტაცია  

ქართველური ენების ერგატიული კონსტრუქციის დიაქრონიულ პერსპექტივაში 

წარმოდგენილი სინქრონიული ანალიზი  გარკვეულ არგუმენტებს იძლევა ამ 

კონსტრუქციების აქტიურ კონსტრუქციებად რეინტერპრეტაციისა. როგორც თ. 

გამყრელიძისა და ვ. ივანოვის ნაშრომშია ნაჩვენები, საერთო ინდოევროპულის 

არგუმენტული სტრუქტურების რეკონსტრუქციაც აქტიურ კონსტრუქციას 

წარმოაჩენს და, ამდენად, საერთო-ქართველურისა და საერთო-ინდოევროპულის 

ტიპოლოგიური მსგავსება სახეზეა: ორივე შემთხვევაში ამოსავალი ჩანს აქტიური 

კონსტრუქცია, რომლისგანაც შემდგომში ინდოევროპულ ენებში განვითარდა 

ნომინატიური კონსტრუქციები, ხოლო ქართველურში - ერგატიული. 

 

 

 

 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

 

3. 

თ.გამყრელიძე Индоевропейская 

прародина и 

расселение 

индоевропейцев: 

полвека     

исследований и 

обсуждений, 

Вопросы языкового 

родства 

 

№9 Москва, 28 
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ანოტაცია 

 Сегодня проблема индоевропейской прародины не потеряла своей актуальности и остается столь 

же дискуссионной, как и на момент выхода монографии Гамкрелидзе, Иванов 1984. C учетом 

новых данных, накопившихся за последние три десятилетия (в первую очередь касающихся 

языковых контактов), мы предлагаем уточненную локализацию района первоначального 

расселения индоевропейцев: несколько юго-восточнее того ареала, где мы постулировали ее 

тридцать лет назад. С нашей сегодняшней точки зрения, она располагалась в юго-восточной 

Анатолии и северной Сирии, непосредственно к северу от Плодородного полумесяца, что 

позволяет, среди прочего, объяснить древнейшие заимствования из праиндоевропейского языка 

в семитские, картвельские и восточнокавказские языки. Вместе с тем, хронология данных 

заимствований не позволяет поддержать гипотезу К. Ренфрю об идентификации 

праиндоевропейцев с первыми земледельцами на территории Европы. Скорее всего, 

индоевропейцы появились на европейском континенте поздн&#233;е. С ними было связано 

распространение других инноваций, а именно: скотоводства и в особенности коневодства. 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

   რ. ასათიანი ზმნური ხმოვანპრეფიქსების 

ფუნქციები ლაზურში,  

მე-10 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი  - „ენა, ლოგიკა, 

გამოთვლები“ 

 

23-27 სექტემბერი, 2013, 

გუდაური. 

 

ანოტაცია 

ლაზური ზმნის ხმოვანპრეფიქსების წარმოდგენილი ინტერპრეტაცია შესაძლებლობას 

იძლევა ამ პრეფიქსთა პოლიფუნქციურობისგანზოგადებისა _ ხმოვანპრეფიქსების 

მთავარი ფუნქციად მოიზრება ვალენტობის ცვლილებების (ზრდისა თუ კლების) 



 

904 
 

ფორმალური მარკირება: 

ო- გვხვდება ვალენტობის ზრდის შემთხვევაში, როდესაც აგენს-ინიციატორი ან აგენსი 

შემოდის და ემატება ზმნის არგუმენტებს (resp. კაუზატივისადა კაუზატივთან 

გათანაბრებული ფორმები); 

უ-/ი- გვხვდება ვალენტობის ზრდის შემთხვევაში, როდესაც ადრესატი შემოდის და 

ემატება ზმნის არგუმენტებს. ეს შეიძლება იყოს ადრესატ-ბენეფაქტივ-პოსესორი (resp. 

სასხვისო ქცევის ფორმები) და, ასევე, ისეთი ადრესატი, რომელიც კუთვნილება-

დანიშნულებით მიმართებებს არც გულისხმობს; 

ი- გვხვდება ვალენტობის კლების შემთხვევაში, როდესაც ზმნის არგუმენტულ 

სტრუქტურაში აღარ მონაწილეობს ან აგენსი (resp. ერთპირიანი ვნებითი, ხშირად 

პოტენციალისის მნიშვნელობით), ან ყოფილ-ადრესატული პირი (resp. სათავისო ქცევის 

ფორმები, ძირითადად,  რეფლექსივის შინაარსით; და, ასევე, რეფლექსივთან გათანაბრე-

ბული სემანტიკის მქონე გარდაუვალი ზმნები); 

ა- გვხვდება ვალენტობის უფრო კომპლექსური ცვლილებების შედეგად, როდესაც 

ერთდროულად გაუCინარებულია აგენსი და დამატებულია ადრესატ-ბენეფაქტორი (resp. 

ორპირიანი ვნებითები, ძირითადად, პოტენციალისის შინაარსით).  

 

 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

რ. ასათიანი  წინადადების საინფორმაციო 

სტრუქტურა: „გათიშული“ 

კითხვები მეგრულსა და 

ლაზურში, ლინგვისტთა მე-19 

საერთაშორისო კონგრესი, 

22-27 ივლისი, 2013, ჟენევა.  

 

 

ანოტაცია 

ლაზურისა და მეგრულის ე.წ. გათიშული კითხვების შეპირისპირებითი ანალიზი 

გვიCვენებს, რომ ლაზურის ეს კითხვითი კონსტრუქციები გათიშულობის უფრო 
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მაღალ ხარისხით ხასიათდებიან, ვიდრე მეგრულისა. ლაზურში მთავარი წინადადება 

იკეტება მორფოსინტაქსური მიმართებებით _ ინფორმაციულად გამოკვეთილი წევრი 

(ე.წ. ფოკუსი) მართულია მთავარში წარმოდგენილი ყოფნა-ზმნით და ყოველთვის 

სახელობითშია მაშინ, როდესაც მეგრულში მთავარი წინადადება სტრუქტურულად 

ღიაა და მასში წარმოდგენილი ფოკუსი მართულია დამოკიდებული წინადადების 

ზმნით. 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

რ. ასათიანი შუასაუკენეების ქართული 

ძველსა და ახალ ქართულს 

შორის: სტრუქტურული 

ცვლილებები,  

შუასაუკუნეების კვლევების 

48-ე საერთაშორისო კონგრესი 

 

9-12 მაისი, 2013, კალამაზუ, 

აშშ. 

 

ანოტაცია 

გარდამავალი საფეხური ძველსა და ახალ ქართულს შორის _ შუასაუკუნეების 

ქართული _ ხასიათდება რიგისტრუქტურული ინოვაციებით. სახელთა ბრუნების 

პარადიგმების ცვლა, ასევე, დრო-კილოთა სერიებისა თუ მწკრივების რეორგანიზაცია 

და არგუმენტული სტრუქტურების მარეგულირებელი წესების დახვეწა 

განპირობებულია როგორც მორფონოლოგიური პროცესებით, ისე ‘ახალი’ გრამატიკული 

კატეგორიების Cამოყალიბებითა და ‘ძველი’ კატეგორიების რეინტერპრეტაციით; 

ყოველივე ეს კი შედეგად იძლევა ახალი ქართულის ენობრივ სისტემას, რომელიც 

უფრო ‘დემოკრატიულია’ და მეტად ასახავს ცოცხალ წამეტყველო ფორმებს, ვიდრე 

ძველი ქართული, რომელიც უფრო ‘საეკლსიოა’და, სავარაუდოდ, წმინდა წიგნების, 

ძირითადად ბერძნულიდან, თარგმნის გამო, განიცდის ამ უკანასკნელის გავლენას. 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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2 

 

 

მ.ივანიშვილი ქართველური მცენარეთა 

სახელები შუასაუკუნეების 

ხელნაწერებში, 
შუასაუკუნეების კვლევების 

48-ე საერთაშორისო კონგრესი 

 

9-12 მაისი, 2013, კალამაზუ, 

აშშ. 

 

ანოტაცია    

მოხსენებაში ქართველური მცენარეთა სახელების კვლევისას  ყურადღება ეთმობა 

მცენარეთა სახელების კორპუსს, რომელიც დადასტურებულია ქართულ სახარებაში არა 

მხოლოდ ეტიმოლოგიის განსაზღვრისა და სიტყვის აგებულების თვალსაზრისით, არამედ 

ასევე ქართული ბიბლიური ტექსტების თარგმნასთან დაკავშირებული  და, ზოგადად,  

კულტურის ისტორიის საკითხების თვალსაზრისით. 

 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ე.სოსელია  „არგუმენტის კოდირება 

გენიტივით“ (სასტენდო 

მოხსენება), ლინგვისტთა 

საერთასორისო მე-19 

კონგრესი 

სექტემბერი 2013, 

ჟენევა, შვეიცარია,  

ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილული იყო ქართულისათვის არაკანონიკური გენიტივიანი 

კონსტრუქცია (პეტრეს ეშინია ძაღლის, ნინოს რცხვენია მეზობლის    ̶ ტიპისა). ზმნები 

ამგვარი კონსრუქციებიდან შეიძლება ქმნიდნენ დატიურ კონსტრუქციებსაც (ნინოს 
რცხვენია მეზობლის და ნინოს რცხვენია სიმღერა). აღნიშნულ დატიურ კონსტრუქციებში II 

არგუმენტის ადგილი უმეტესად წარმოდგენილია მასდარის სახით და მისი ადგილი 

შეიძლება ჩაანაცვლოს დამატებითმა დამოკიდებულმა წინადადებამ. მოხსენებაში 

ახსნილია ამგვარი პარალელური კონსტრუქციების (გენეტივიანი და დატიური) 

კოგნიტიური საფუძველი. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

ქართული ენის  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

 

2013 წლის სამეცნიერო მუშაობის  

ანგარიში 
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თბილისი 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება. 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი (ი. 

ჭავჭავაძის 13, ტელ.: 2 22 03 51). 

ინსტიტუტი შედგება ორი დეპარტამენტისაგან: 

ა) ქართველური ენათმეცნიერების დეპარტამენტი; 

ბ) ძველი ქართული ენისა და ტექსტოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი. 

 

ინტიტუტთან არსებობს ორი  სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი: 

ა) ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი; 

ბ) ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრი „ორიონი“.  

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. 

         ქართული ენის სასაწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: ფილ.   მეცნ. 

დოქტორი, სრ. პროფ. რამაზ ქურდაძე. 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

 

 პროფესორი რამაზ ქურდაძე, პროფესორი  დარეჯან თვალთვაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ლელა ციხელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი  ანა ხარანაული, ასოცირებული 

პროფესორი კახა გაბუნია, ასოცირებული პროფესორი  სალომე ომიაძე, ასოცირებული 

პროფესორი რუსუდან ზექალაშვილი, ასოცირებული პროფესორი  ინგა სანიკიძე, 
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ასოცირებული პროფესორი  მაია ლომია, ასოცირებული პროფესორი  ქეთევან მარგიანი-

სუბარი, ასოცირებული პროფესორი  ნინო შარაშენიძე, ასოცირებული პროფესორი გიული 

შაბაშვილი,  ემერიტუს პროფესორი  დამანა მელიქიშვილი, პემერიტუს პროფესორი   ვახტანგ 

იმნაიშვილი,  ემერიტუს პროფესორი   მერი ნიკოლაიშვილი,  პფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი 

პატიკო ცხადაია, პროფესორის. ასისტენტი მაია მადუაშვილი. 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები  

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები  

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია)  

 

 

 

 

 

 

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები  

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  
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სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

FDFP– ფაკულტეტის 

განვითარების 

მხარდაჭერის 

პროგრამა (2010–2013) 

ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტი 

 

 

რამაზ ქურდაძე  რამაზ ქურდაძე 

(ანოტაცია) 

პროექტის ზოგადი აღწერა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ქართველური 

ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო პროგრამის საგნის “ენა და კულტურა – ქართული ენის კულ-

ტურულ-ანთროპოლოგიური ასპექტების“ სილაბუსის განვითარება, სალექციო კურსის 

„ქართული ენა 1 – ქართული ენა დამწყებთათვის“ წაკითხვა მასპინძელ უნივერსიტეტში.  

აღნიშნული პროექტი ხორციელდებოდა 3 წლის მანძილზე, პროექტის გეგმის მიხედვით 

მონაწილეს ევალებოდა, სამი წლის მანძილზე ყოველი გაზაფხულის სემესტრი გაეტარებინა 

ამერიკის მასპინძელ უნივერსიტეტში, სადაც უნდა განევითარებინა სილაბუსი საქართველოს 

უნივერსიტეტისათვის და ჩაეტარებინა ლექციები და სპეციალური სემინარები მასპინძელი 

უნივერსიტეტისათვის. მასპინძელი უნივერსიტეტი იყო დარტმუთის კოლეჯი, ქ. ჰანოვერი, ნიუ 

ჰამფშირის შტატი, აშშ; უშუალო მასპინძელი კი პროფესორი იოანა ჩიტორანი.   

თავდაპირველად პროექტს წინ უძღოდა ერთთვიანი ტრენინგი ბილგის ამერიკულ უნივერსი-

ტეტში, სტამბოლი, თურქეთი 2010 წლის ივლისი. ტრენინგის მიზანი იყო აკადემიური წერის, 

კურიკულუმებისა და სილაბუსების შედგენის პრინციპების თანამედროვე პრინციპების გაცნობა. 

უშუალოდ ამერიკაში გამგზავრებამდე რ. ქურდაძემ კიდევ ერთი ერთკვირიანი ტრენინგი გაიარა 

2011 წლის იანვარში, ბუდაპეშტში, სადაც  ერთგავარი შემაჯამებელი ლექციები იქნა წაკითხული 

იმ საკითხებზე, რაზადაც 2010 წლის ზაფხულში იყო განხილული სტამბოლის ტრენინგზე.  

აღნიშნული პროგრამა ფაქტობრივად არის ერთგვარი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები 

ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის პროექტის ფარგლებში. ამ პროგრამით 

ივარაუდება ამერიკულ მასპინძელ უნივერსიტეტში კურსებზე დასწრება, ლექციების წაკითხვა 

მასპინძელ უნივერსიტეტში, კონფერენციებში მონაწილობის მიღება, სილაბუსის განვითარება 

საკუთრივ ქართული უნივერისტეტისათვის და სხვ. 

ამ თვალსაზრისით რ. ქურდაძის მიერ განვითარებულ იქნა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
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ფაკულტეტის „ქართველური ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო პროგრამის კურსის „ენა და კულ-

ტურა - ქართული ენის კულტურულ–ანთროპოლოგიური ასპექტების“ სილაბუსი, კერძოდ, 

მასპინძელ უნივერსიტეტში მოსმენილი ლექციებისა და კონფერენციების მასალების საფუძ-

ველზე სოციალური და პროფესიული დიალექტების, ენისა და გენდერის, მეორე ენის სწავლების 

საკითხების შესახებრ. ქურდაძემ შეადგინა საკითხავი (რიდერი). დანარჩენი აქტოვობა 

წარმოდგენილია ქვემოთ წლების მიხედვით 

2011 

2011 წლის გაზაფხულის სემესტრში რ. ქურდაძემ მოისმინა დარტმუთის კოლეჯის 

ლინგვისტიკისა და კოგნიტურ მეცნიერებათა პროგრამის ასოცირებული პროფესორის იოანა 

ჩიტორანის კურსი: „კავკასიურ ენათა ბგერათა შედარებითი სისტემები“ და პროფ. ჯაიმს 

სტენფორდის კურსი: „სოციოლინგვისტიკა“ და უფროსი ლექტორის ტიმოთი პულიოს კურსი: 

„ენათმეცნიერების შესავალი“. 

რ. ქურდაძე არა მარტო ესწრებოდა პროფ. იოანა ჩიტორანის ზემოაღნიშნულ ლექციებს, არამედ 

თვითონაც, პროფ. ჩიტორანის თხოვნით ჩაატარა რამდენიმე ლექცია, კერძოდ, „გარდამავალი 

ზმნის სტრუქტურა ქართულში“, 25 იანვარი, 2011, „ქართული და სხვა ქართველური ენების 

დიალექტები“, 22 თებერვალი, 2011, „რედუქცია ქათულსა და სვანურში“, 24 თებერვალი, 2011, 

„ნასესხებ სიტყვათა ისტორიისათვის ქართულში“ 1 მარტი, 2011.  

2011 წლის გაზაფხულის სემესტრში რ. ქურდაძემ მოამზადა სპეციალური სილაბუსი და მასპინ-

ძელ უნივერსიტეტში წაიკითხა კურსი: „ქართული ენა 1 - ქართული ენა დამწყებთათვის“. 

რ. ქურდაძე აგრეთვე დაესწრო „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“FDFP-ის ანუ ფაკულტეტის 

განვითარების მხარდაჭერისპროგრამის საგაზაფხულო კონფერენციას, 22-24 აპრილი, 2011, 

ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი, აშშ.  

2012 

2012 წლის გაზაფხულის სემესტრში რ. ქურდაძემ მოისმინა დარტმუთის კოლეჯის ლინგვისტი-

კისა და კოგნიტურ მეცნიერებათა პროგრამის ასოცირებული პროფესორის დავით პეტერსონის 

კურსი: „დისკურსის ანალიზი“ და პროფ. ადამ კეის კურსი: „კულტურათა შორისი სწავლება და 

განათლება“.  

რ. ქურდაძე აგრეთვე დაესწრო მიკროტექსტის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო 

სიმპოზიუმს, 25-27 მარტი, 2013, სტენფორდის უნივერსიტეტი, კალიფორნია, აშშ.  

რ. ქურდაძე აგრეთვე დაესწრო ფორმალური ლინგვისტიკის საკითხებისადმი მიძღვნილ დასავ-

ლეთ სანაპიროს 30-ე კონფერენციას, 13-15აპრილი, 2012, კალიფორნიის უნივერსიტეტი სანტა 

კრუზი, კალიფორნია, აშშ. 
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რ. ქურდაძემ წარადგინა პრეზენტაცია თემაზე: „ტიპოლოგიურ მსგავსებათა მნიშვნელობისათვის 

ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების დროს“,„ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ FDFP-ის 

ანუ ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის ყოველწლიურ საგაზაფხულო მე-15 

კონფერენციაზე, ლექსინგტონის უნივერსიტეტის განათლების კოლეჯი, 1-2 მაისი, 2012, 

ლექსინგტონი, კენტუკის შტატი, აშშ. 

რ. ქურდაძემ ჩაატარა 4 ლექცია ქართული ენის ბგერითი შედგენილობის შესახებ დარტმუთის 

კოლეჯში, პროფ იოანა ჩიტორანის კურსის „ექსპერიმენტული ფონეტიკის“ სტუდენტებისათვის, 

9, 11, 14, 16 მაისი, 2012, ქ. ჰანოვერი, ნიუ ჰამფშირის შტატი, აშშ.  

რ. ქურდაძემ ჩაატარა ლექცია-საუბარი თ. აბულაძის ფილმის „მონანიების“ შესახებ დარტმუთის 

კოლეჯში, პროფ იოანა ჩიტორანისა და საქართველოში ამერიკის პირველი ელჩის კენეტ იალო-

ვეცის კურსის„ენები და პოლიტიკა კავკასიაში“ სტუდენტებისათვის, 8 თებერვალი, 2012, ქ. 

ჰანოვერი, ნიუ ჰამფშირის შტატი, აშშ.   

2013 

2013 წლის გაზაფხულის სემესტრში რ. ქურდაძემმოისმინა დარტმუთის კოლეჯის ლინგვისტი-

კისა და კოგნიტურ მეცნიერებათა პროგრამის უფროსი ლექტორის ტიმოთი პულიოს კურსი: 

„სემანტიკა და პრაგმატიკა“. 

რ. ქურდაძე დაესწრო მიკროტექსტის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, 

25-27 მარტი, 2013, სტენფორდის უნივერსიტეტი, კალიფორნია, აშშ.  

რ. ქურდაძე აგრეთვე დაესწრო „ღია საზოგადოების პროგრამების“: FDFP-ის ანუ ფაკულტეტის 

განვითარების მხარდაჭერისა და დოქტორანტების პროგრამების გაერთიანებულ საგაზაფხულო 

კონფერენციას, 22-24 აპრილი, 2013, ნიუ იორკი, ნიუ იორკის შტატი, აშშ. 

2013 წლის გაზაფხულის სემესტრში რ. ქურდაძემ მასპინძელ უნივერსიტეტში წაიკითხა კურსი: 

„ქართული ენა 1 - ქართული ენა დამწყებთათვის“. 

პროექტის ფარგლებში რ. ქურდაძემ წარადგინა პრეზენტაცია: „ქართული დამწერლობა და სალი-

ტერატურო ენა საუკუნეთა მანძილზე“, 15 აპრილი, 2013, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის, ილინოისის 

შტატი, აშშ.  

რ. ქურდაძემ ჩაატარა სემინარი თემაზე: „ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების საკითხები“, 

ტამრა ვისოცკი-ნიიმის კლასი, 15 აპრილი, 2013, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის, ილინოისის შტატი, 

აშშ.  

აგრეთვე სემინარი თემაზე: ს. ფარაჯანოვის ფილმი „სურამის ციხე“, ტამრა ვისოცკი-ნიიმის კლასი, 

15 აპრილი, 2013, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის, ილინოისის შტატი, აშშ.  
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    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 

 

 

 

 

ლუკას სახარების 

ძველი ქართული 

თარგმანის 

აკადემიური 

გამოცემის მომზადება 

(2013-2016) 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
(საგრანტო 

ხელშეკრულება №  

31/64) 

პროფ. დარეჯან  

თვალთვაძე 

აკად. მზექალა შანიძე, 

ფილოლოგიის 

დოქტორი ელგუჯა 

გიუნაშვილი, 

დოქტორანტები: 

სოფიონ სარჯველაძე 

და ეკა კვირკველია. 

(ანოტაცია) 

პროექტის მიზანი და კვლევის აქტულობა: პროექტის მიზანია ახალი აღთქმის წიგნის, ლუკას 

სახარების, ძველი ქართული თარგმანის   ყველა უძველესი სრული თუ ფრაგმენტული 

ხელნაწერის მიხედვით აკადემიური ტექსტის გამოსაცემად მომზადება.  

ქართულ ენაზე IV-V საუკუნეებში ითარგმნა ბიბლიური ტექსტები და უპირველესად - 

ფსალმუნი, სახარებები და ლექციონარი, რაც ფაქტობრივად დასტურდება  V-VII საუკუნეების 

ძეგლებში (ხანმეტი ოთხთავი, გრაცის ხანმეტი ლექციონარი, ვენის ხანმეტი ლექციონარი, 

ძველი და ახალი აღთქმის ხანმეტი ფრაგმენტები).  ბიბლიურ ტექტებზე დაყრდნობით 

ყალიბდებოდა ქართული სალიტერატურო ენა. 

რადგანაც ძველი და ახალი აღთქმის წიგნები სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილას 

განსხვავებულ სალიტერატურო სკოლებში ითარგმანებოდა, ხოლო შემდგომ არსებული 

ტექსტის რედაქტირება ასევე საუკუნეთა განმავლობაში სხვადასხვა რედაქტორის მიერ 

ხდებოდა, ამდენად, თითოეულ წიგნს თავისი თარგმნისა და რედაქტირების ისტორია აქვს. 

სწორედ ამიტომ ბიბლიის ქართული თარგმანის სრულყოფილად შესასწავლად  

აუცილებელია  მისი თითოეული წიგნის ცალკე შესწავლა და გამოცემა. 

ბიბლიის ტექსტის კვლევის თანამედროვე ეტაპზე მეტად აქტუალურ ამოცანას 

წარმოადგენს ახალი აღთქმის თითოეული წიგნის  შესწავლა და ამ წიგნების რედაქციების 

აკადემიურად მომზადებული ტექსტის პუბლიკაცია.  მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა 

და სამეცნიერო ცენტრებში შეისწავლება და გამოსაცემად მზადდება ძველი და ახალი 

აღთქმის ცალკეული წიგნების აკადემიური ტექსტები ძველ ბერძნულ, ებრაულ, სირიულ, 

კოპტურ და სხვა ენებზე. ხშირ შემთხვევაში შეისწავლება და გამოიცემა ცალკეული 

უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ხელნაწერები. ამოცანის მიხედვით, აკადემიური ტექსტი 

დგინდება მოცემულ ენაზე არსებული ყველა უძველესი (თარგმანების შემთხვევაში) ან 

რედაქციის ფარგლებში წარმომადგენელი ხელნაწერების მიხედვით (ახალი აღთქმის 

ბერძნულ ენაზე შესრულებული ტექსტების შემთხვევაში). უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 
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ბიბლიის თითოეული წიგნის ორიგინალისა და მისი უძველესი თარგმანების 

ურთიერთმიმართების შესწავლას.  

კვლევის ობიექტი - ლუკას სახარების ძველი ქართული თარგმანი - მოცემულია V-XV 

საუკუნეების 40-მდე ხელნაწერში (წინაათონური რედაქციის ტექსტი,რომელებიც გიორგი 

მთაწმიდლამდე შექმნილი რედაქციების ტექსტს შეიცავენ) და  XI-XIX საუკუნეების 250-მდე 

ხელნაწერში (გიორგი მთაწმიდლისეული რედაქციის ტექსტი).  თავად ოთხთავის 

ხელნაწერთა გარდა, სახარებათა ტექსტები დაცულია VIII-XI საუკუნეების ძველ ქართულ 

ლექციონარებშიც.  პროექტის შემსრულებლები გეგმავენ შეისწავლონ და დაადგინონ ლუკას 

სახარების ტექსტი გიორგი მთაწმიდლის რედაქციამდე არსებული ყველა ხელნაწერისა და 

ლექციონართა საკითხავების მიხედვით, გიორგი მთაწმიდლის რედაქციის ტექსტი კი მისი 

XI-XIV საუკუნეების 15 ხელაწერის მიხედვით.  

ლუკას სახარების ტექსტი ელექტრონულ ვერსიაში წარმოდგენილი იქნება შემდეგი სახით: 

ლუკას სახარების თითოეული მუხლის აკადემიურად დადგენილი ტექსტი ჩაიწერება 

რედაქციათა მიხედვით, ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების მიხედვით ცალ-ცალკე, 

ჰორიზონტალურად ისე, რომ მკითხვლის ნათელი წარმოდგენა შეექმნას, თუ რომელ 

ხელნაწერში რა ტექსტი იკითხება. მუხლებს ქვევით დართული იქნება  სქოლიოები, სადაც 

მიეთითება, თუ რომელი ხელნაწერის მიხედვითაა წარმოდგენილი ეს ტექსტი და რომელ 

მანუსკრიპტშია ამ ადგილას ლაკუნა. იქვე განთავსდება ხელნაწერთა ვარიანტული 

წაკითხვები, სადაც აისახება მცირე სხვაობები, ორთოგრაფიული და კალმისეული 

შეცდომები. ამგვარადვე მომზადდება და სახარების ძირითად ტექსტს დაერთვება ლუკას 

სახარების ძველ ქართულ ლექციონარების საკითხავებში დაცული ტექსტიც. 

პროექტი ექვს ამოცანად დაიყო. პირველ ეტაპზე ( 2013 წლის მაისი- ოქტომბერი) მომზადდა 

ლუკას სახარების გიორგისეული რედაქციის ტექსტი 15  ძველი ხელნაწერის მიხედვით. 

ლუკას სახარების გიორგი მთაწმიდელისეული რედაქციის  ტექსტის დასადგენად  

მოძიებულ შეირჩა ამ რედაქციის შემცველი შემდეგი 15 ხელნაწერი:  1. ალავერდის 

ოთხთავი (A-484), 1054 წ., 2. კალიპოსის ოთხთავი, ქუთ. 76, 1060 წ. 3. ვატიკანის ოთხთავი, XI 

ს., 4. Ath. 62, XI ს., 5. შავი მთის ოთხთავი, A-845, XI ს., 6. Sin.-19, 1074 წ., 7. Jer.-49, XI ს., 8. 

ვანის ოთხთავი, A-1335, XII-XIII სს., 9. ეჩმიაძინის ოთხთავი, XII-XIII სს., 10. გელათის ოთხთავი 

Q-908,  XII-XIII,  11. Jer.-93,  XII ს., 12. იენაშის ოთხთავი, ს.ი.ე.მ. მესტია N73, XIII ს., 13. Sin 81,  XII-

XIII სს., 14. Jer.-103 XIII ს.,  15. ქურაშის ოთხთავი, XII-XIII სს.).თხუთმეტივე ხელნაწერის 

მონაცემების გათალიწინებით დადგინდა ლუკას სახარების გიორგი მთაწმიდლისეული 

რედაქციის  ტექსტი და მომზადდა  მისი ელექტრონული ვერსია . 

მეორე ეტაპზე (2013 წლის ნოემბერი - 2014 წლის  აპრილი) დამუშავდება წინაათონური 

რედაქციის 10 ხელნაწერის ტექსტის მასალა. 2013 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის 

შესწავლილი და დამუშავებულის  წინაათონური რედაქციის 4 ხელნაწერი ( კერძოდ: 
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ადიშის, ანბანდიდის და 2 სინური ოთხთავის ( Sin.15, Sin 30) მიხედვით. 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

3 

 

 

 

“Georgian Palimpsest 

Manuscripts“ 

გერმანულ-ქართული 

ერთობლივი 

სამეცნიერო პროექტი: 

„ქართული 

პალიმფსესტური 

ხელნაწერები“ 

(30.04.2009 – 

30.04.2013) 

 

ფოლკსვაგენის 

ფონდი. 

VW-Stiftung, Az 

II/84408 

 

ა) პროფ. იოსტ 

გიპერტი, პროფ. 

მანანა თანდაშვილი 

(გოეთეს სახელობის 

უნივერსიტეტი, 

მაინის ფრანკფურტი) 

ბ) პროფ. დავით 

ლორთქიფანიძე (ს. 

ჯანაშიას სახელობის 

ეროვნული მუზეუმი, 

თბილისი) 

გ) პროფ. დარეჯან 

თვალთვაძე (თსუ 

ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტი, 

თბილისი) 

 

პროფ. იოსტ გიპერტი, 

პროფ. მანანა 

თანდაშვილი (მაინის 

ფრანკფურტის იოჰან 

ვოფგანგ გოეთეს 

სახელობის 

უნივერსიტეტი), 

პროფ. ბერნარ უტიე 

(პარიზი CNRS).  

ქართული მხრიდან  

პროექტში  

მონაწილეობს ივანე 

ჯავახიშვილი 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

(ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

პროფ.დარეჯან 

თვალთვაძე) და  

ს.ჯანაშიას სახელობის 

ეროვნული  მუზეუმი 

(ხელმძღვანელი 

დავით 

ლორთქიფანიძე). 

პროექტში ჩართულნი 

არიან:  ფილოლოგიის 

დოქტორი მანანა 

მაჩხანელი, 

დოქტორანტები –  

სოფიო სარჯველაძე 

და ეკა კვირკველია, 

მაგისტრანტი ციცინო 
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გულედანი. 

 

(ანოტაცია) 

პროექტის წინაპირობა: 2004-2008 წლებში წარმატებით განხორციელდა საერთაშორისო  

ქართულ–გერმანულ–ფრანგული სამეცნიერო პროექტი “კავკასიური წარმოშობის 

პალიმფსესტები”, რომლის მონაწილეც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის მკვლევართა 

ჯგუფთან ერთად  იყო თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეცნიერთა 

ჯგუფიც ( თსუ ასოც. პროფ. დ. თვალთავძე, ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი 

სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია „ორიონის“ თანამშრომლები მ. მაჩხანელი,  ს. 

სარჯველაძე, მ. ოდიკაძე.   თსუ მეცნიერთა ჯგუფს ხელმძღვანელობდა დ. თვალთვაძე. მას 

შემდეგ, როცა ზემოთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების 

შედეგად გამოიცა სინას მთაზე აღმოჩენილი პალიმფსესტების ალბანური და სომხური 

ტექსტები, მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფის  ყურადღება ქართული პალიმფსესტების 

სათანადო დამუშავებას და მათ გამოცემას დაეთმო და 2010 წლიდან  ქართველ და ევროპელ 

მეცნიერთა თანამშრომლობა გაგრძელდა ახალი პროექტის ფარგლებში: “ქართული 

პალიმფსესტური ხელნაწერები”.  

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოსა და საქართველოს ფარგლებს 

გარეთ დაცული ქართული პალიმფსესტების თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით 

დამუშავებას (დიგიტალიზაციას), სამეცნიერო კვლევისათვის მისი ეფექტურად 

გამოყენების მიზნით. პალიმფესტების სახით შემორჩენილი უძველესი ტექსტების 

იდენტიფიცირებას და გამოსაცემად მომზადებას. 

 პროექტის პარტნიორები: პროფ. იოსტ გიპერტი და პროფ. მანანა თანდაშვილი (მაინის 

ფრანკფურტის იოჰან ვოფგანგ გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი), პროფ. ბერნარ უტიე 

(პარიზი CNRS).  ქართული მხრიდან  პროექტში  მონაწილეობს ივანე ჯავახიშვილი 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  (ჯგუფის ხელმძღვანელი 

პროფ.დარეჯან თვალთვაძე) და  ს.ჯანაშიას სახელობის ეროვნული  მუზეუმი 

(ხელმძღვანელი დავით ლორთქიფანიძე). პროექტში ჩართულნი არიან:  ფილოლოგიის 

დოქტორი მანანა მაჩხანელი, დოქტორანტები –  სოფიო სარჯველაძე და ეკა კვირკველია, 

მაგისტრანტი ციცინო გულედანი. 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო : 1) საქართველოში   მუზეუმებში დაცული 

პალიმფსესტების მულტისპექტრალური (დიგიტალური) დამუშავება  2) საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ დაცული პალიმფსესტების მულტისპექტრალური (დიგიტალური) 

დამუშავება  (ლაიფციგის ეროვნული მუზეუმის, პარიზის და ვენის ნაციონალური 

ბიბლიოთეკებისა და სინას მთის წმ. ეკატერინეს მონასტრის მფლობელობაში არსებული 

ქართული პალიმფსესტები). 3) დიგიტალიზირებული პალიმფსესტების მეცნიერული 
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შესწავლა (ფრანკფურტის უნივერსიტეტისა და თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

ჯგუფები).  ხელშეკრულების თანახმად, კვლევის შედეგების   პუბლიკაციის საკითხი 

დამატებით განიხილება პროექტის პარტნიორების მიერ  პროექტის დამთავრებისას.  

პროექტის ფარგლებში შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:  

2010  წელი, მარტი–ივლისი : პროექტის მონაწილეების მიერ შესწავლილ იქნა ქართულ 

ხელნაწერთა  ადგილობრივ და უცხოურ საცავებში დაცული ხელნაწერების აღწერილობა–

კალატალოგები, დადგინდა,  რა რაოდენობის  პალიმფსესტური ხელნაწერებია დაცული 

საქართველოში და მის ფარგლებ გარეთ და რა ოდენობის მასალა არის  მოსამზადებელი 

მულტისპექტრული ანალიზის წესით დასამუშავებლად. 

აგვისტო – სექტემბერი:  განხორციელდა პროექტით დაგეგმილი სამეცნიერო 

მივლინება  სვანეთში იქ დაცული ქართული ხელნაწერების შესასწავლად და  

პალიმფსესტური ნუსხების დიგიტალიზაციისთვის. Volkswagenstiftung-ის მიერ 

პროექტის განხორციელებისათვის შეძენილი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით 

(მუსისის მულტისპექტრალური კამერა თანმხლების აქსესუარებით,) გადაღებულ 

იქნა  მესტიის მუზეუმში დაცული რამდენიმე პალიმფსესტური ხელნაწერი და 

სვანეთის სხვა სოფლებში ( ლახამურა, ლახუშტი, ეწერი) დაცული  მანუსკრიპტები.  

ოქტომბერი – დეკემბერი: მიმდინარეობდა  გადაღებული მასალის  

მულტისპექტრული დამუშავება და ამოკითხული  ტექსტების გაშიფრვა–

იდენტიფიკაცია. აღნიშნული კვლევის შედეგები აისახა ჩემ მიერ წელს მომზადებულ 

სტატიაში: „სვანეთის ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მუზეუმის N41 ხელნაწერში 

დაცული მათეს სახრების ტექსტისათვის“, რომელიც თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის შრომების კრებულში 

დაიბეჭდა, და პროფ. კორნელი დანელიას დაბადებიდან 75–ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილ სამეცნიერო  კონფერენციაზე წაკითხულ მოხსენებაში: „მათეს სახარების  

უცნობი რედაქციის ფრაგმენტი მესტიის მუზეუმის N41 ხელნაწერში“. 

2011 წელი; იანვარი–აგვისტო: პროექტის მონაწილეების მიერ შესწავლილ იქნა 2010 

წლის აგვისტო სექტემბერში სვანეთში მოწყობილი სამეცნიერო მივლინების დროს 

მოპოვებული მასალა. კერძოდ,  Volkswagenstiftung-ის მიერ პროექტის 

განხორციელებისათვის შეძენილი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით (მუსისის 

მულტისპექტრალური კამერა თანმხლების აქსესუარებით) გადაღებული   მესტიის 

მუზეუმში დაცული რამდენიმე პალიმფსესტური ხელნაწერი და სვანეთის სხვა 

სოფლებში (ლახამურა, ლახუშტი, ეწერი) დაცული  მანუსკრიპტები. მიმდინარეობდა  

გადაღებული მასალის  მულტისპექტრული დამუშავება და ამოკითხული  ტექსტების 

გაშიფრვა–იდენტიფიკაცია. აღნიშნული კვლევის შედეგები აისახა ჩემ მიერ წელს 

მომზადებულ სტატიაში: სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში დაცული 

ტვიბერის ხელნაწერი (თანაავტორი ს. სარჯველაძე), რომელიც დაიბეჭდა კრებულში 

„FOLIA CAUCASICA”, რომელიც მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის 

უნივერსიტეტმა და თსუ–მ ერთობლივად გამოსცა.   
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სექტემბერი – დეკემბერი: მიმდინარეობდა  ვენის ნაციონალურ ბიბლიოთეკის 

პალიმფესტური ხელნაწერის (Vienna 2) გადაღებული მასალის  მულტისპექტრული 

დამუშავება და ამოკითხული  ტექსტების გაშიფრვა–იდენტიფიკაცია. სულ 

დამუშავებული და წაკითხული აღნიშნული ხელნაწერის 136 ფურცელი. მომზადდა 

მასალები ვენური პალიმფსესტური ხელნაწერის (Vienna 2) დიპლომატიური 

გამოცემისათვის.   
2012 წელი, იანვარი-მარტი: გრძელდებოდა მუშაობა  ვენის ნაციონალურ ბიბლიოთეკის 

პალიმფესტური ხელნაწერის (Vienna 2) გადაღებული მასალის  მულტისპექტრული 

დამუშავებასა და ამოკითხული  ტექსტების გაშიფრვა–იდენტიფიკაციაზე.  მომზადდა 

მასალები ვენური პალიმფსესტური ხელნაწერის (Vienna 2) დიპლომატიური 

გამოცემისათვის.   

აპრილი - ოქტომბერი: პროექტის მონაწილეების მიერ შესწავლილ იქნა 2010 წლის აგვისტო–

სექტემბერში სვანეთში მოწყობილი სამეცნიერო მივლინების დროს მოპოვებული მასალა. 

კერძოდ,  Volkswagenstiftung-ის მიერ პროექტის განხორციელებისათვის შეძენილი 

ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით (მუსისის მულტისპექტრალური კამერა თანმხლების 

აქსესუარებით) გადაღებული   მესტიის მუზეუმში დაცული რამდენიმე პალიმფსესტური 

მანუსკრიპტები. მიმდინარეობდა სინური პალიმფესტების მულტისპექტრული დამუშავება 

და ასომთავრული ანბანით შესრულებული ქვედა ფენის ტექსტის ამოკითხვა-გაშიფრვა და  

ამოკითხული  ტექსტების  იდენტიფიკაცია.  

ნოემბერი-დეკემბერი: პროექტის მონაწილებმა დავიწყეთ  მუშაობა მესტიის მუზეუმის N 5 

ხელნაწერის  ქვედა ფენის ნუსხური ანაბანით შესრულებული  ტექტის წაკითხვა-გაშიფრავასა 

და იდენტიფიკაციაზე. წაკითხული იქნა ხელნაწერის  6 გვერდი (32r-37v).  

2013 წლის იანვარი - მარტი. გრძელდებოდა მუშაობა მესტიის მუზეუმის N 5 პალიმფესტური 

ხელნაწერის  ქვედა ფენის ნუსხური ანაბანით შესრულებული ტექტის დარჩენილი ნაწილის 

წაკითხვა-გაშიფრავასა და იდენტიფიკაციაზე. ამ ეტაპზე პალიმფსესტური ფურცლების 

შესწავლის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვაქვს ძლისპირთა ძველი რედაქციის 

ტექსტთან.  პალიმფსეტური ხელნაწერების წაკითხული და იდენტიფიცირები ტექსტები 

გამოქვეყნდება ელექტრონულად (titus.uni-frankfurt.de). მიმდინარეობს მუშაობა  ტექსტის და 

გამოკვლევის  ბეჭდური წესით გამოცემის მოსამზადებლად. 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

4 

 

 

ქართული ენის 

ეროვნული კორპუსი  

GNC  (I 

მოსამზადებელი 

ფოლკსვაგენის 

ფონდი.  

VW-Stiftung,    Az 

პროფ. იოსტ გიპერტი, 

პროფ. მანანა 

თანდაშვილი (გოეთეს 

სახელობის 

უნივერსიტეტი, 

დარეჯან თვალთვაძე 

(ძველი ქართული 

ენის ტექსტების 

დამუშავებაზე 

მომუშავე თსუ-ს  



 

920 
 

 

 

ეტაპი) (15. 11.2012  

15. 12.2013) 

86514). მაინის ფრანკფურტი)  მკვლევართა ჯგუფის 

ხელმძღვანელი),. 

მზექალა შანიძე, 

ლელა ციხელაშვილი, 

ნინო შარაშენიძე, 

თსუ–ის 

დოქტორანტები, 

მაგისტრანტები და 

სტუდენტები. 

(ანოტაცია) 

პროექტის აღწერა: ქართული ენის ეროვნული კორპუსი არის საინფორმაციო – საცნობარო 

სისტემა, რომელიც ეფუძნება  ელექტრონული ფორმით არსებულ ტექსტურ ბაზებს. მან 

უნდა წარმოადგინოს  ქართული ენა   მთელი მისი მრავალფეროვნებით, დიაქრონიულ  და 

სინქრონიულ ჭრილში, ტერიტორიული და სოციალური ვარიანტებით, როგორც 

წერილობითი, ისე ზეპირი   ტექსტებით, გრამატიკული და  ბიბლიოგრაფიული აპარატით, 

რომლის გამოყენება შესაძებელია სხვადასხვა სამეცნიერო  და სასწავლო მიზნებისთვის. 

ქართველოლოგიის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, მწვავედ იგრძნობა ენის 

სტრუქტურის შესასწავლად ახალი მეთოდებისა  და თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენების საჭიროება, რომლებიც საშუალებას მისცემენ მკვლევრებს სანდოობის მაღალი 

ხარისხით მოახდინონ ამ თუ იმ  ლინგვისტური ჰიპოთეზის თუ მოდელის  ვერიფიცირება 

და მიიღონ  პრინციპულად ახალი კვლევის შედეგები. გარდა ამისა, კორპსუზე 

ორიენტირებულმა კვლევებმა შეიძლება  მნიშვნელოვნად შეუწყონ ხელი აქამდე  

ნაკლებად შესწავლილი საკითხების ინტენსიურ კვლევასა და ახალი სამეცნიერო 

პრობლემატიკის  წარმოჩენას. ამასთან ერთად, ქართული ენის ეროვნული კორპუსი 

შეიძლება   გამოყენებული იქნას, როგორც ქართული ენის სწვლების ინსტრუმენტი.  

გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან ენის „ტექნოლოგიზება“ დიდი სახელმწიფოების 

მთავარ სტრატეგიად იქცა. ამ სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილი კი ვრცელი 

ელქტრონული ტექსტური კორპუსების შექმნაა. დიდი ხანია არსებობს ამერიკული, 

ბრიტანული, ჩეხური, რუსული, სომხური და სხვ. ენათა ეროვნული კორპუსები...  

შესაბამისად, ქართული ენის ეროვნული კორპუსის შექმნა დღევანდელელი ქართული 

მეცნიერების მთავარი ამოცანაა. 

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ენის ეროვნული კორპუსის  

მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულებას, რაც გულისხმობს ქართული ენის უკვე  

არსებული ელექტრონული რესურსების დამუშავებას და კორპუსის ფორმატში გადატანას. 

არსებითი განმასხვავებელი ნიშანი, რაც ჩვეულებრივ ტექსტურ ბაზას კორპუსისაგან 

განასხვავებს, არის  ტექსტების აღჭურვა ისეთი მეტამონაცემებით, როგორიცა: ცნობები 
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ავტორის შესახებ, თარიღი, შექმნის ადგილი, მთარგმნელი, ჟანრი ...  და მისი საგანგებო 

წესით დამუშავება (თავის, აბზაცის, მუხლის, გვერდის, სტრიქონის მითითება...). 

პროექტის წინაპირობა: გასული საუკუნის ბოლო წლებიდან მოყოლებული 

დღემდე  გოეთეს სახელობის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორის  იოსტ 

გიპერტის ხელმძღვანელობით  მკვლევართა  ჯგუფების მიერ საქართველოში 

განხორციელებულ მასშტაბური პროექტების შედეგადაც შეიქმნა  ქართული ენის 

დიაქრონიული კორპუსის მდიდარი ელექტრონული ბაზა. ამ ბაზების შექმნაზე  

გერმანელ კოლეგებთან ერთად  წლების განმავლობაში მუშაობდნენ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კერძოდ: 

ძველი ქართული ენის კათედრის, ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი 

სამეცნიერო ლაბორატორია “ორიონის”’, ახალი ქართული ენის კათედრის; ზოგადი 

და შედარებითი ენათმეცნიერების კათედრის თანამშრომლები.  2002 წლიდან 

დღემდე ფრანკფურტის უნივერსიტეტის და  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფები  რამდენიმე სხვა 

სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში (“კავკასიური წარმოშობის პალიმფსესტები”, 

“ქართული პალიმფსესტური ხელნაწერები”,  ქართული ოთხთავის  აკადემიური 

გამოცემა და  სახარებების შემცველი ხელნაწერების კატალოგი” ( INTAS) და სხვ.)  

აგრძელებდნენ თანამშრომლობას და TITUS–ისა    ARMAZI–ს  ტექსტური ბაზის 

შევსებას. დღეისთვის იქ განთავსებულია ძველი და საშუალი ქართულის 

უმნიშვნელოვანესი ძეგლები. ამჟამად  ინტერნეტსივრცეში ხელმისაწვდომია 

TITUS-ისა და ARMAZI-ის რესურსები: http://titus.uni-frankfurt.de; http://armazi.uni-

frankfurt.de          ქართული ენის ეროვნული კორპისის პირველი მოსამზადებელი  

ეტაპი სწორედ ამ მასალის   სპეციალური მეტამონაცემებით აღჭურვას, მათთვის 

ე.წ. ტექსტის პასპორტის (ჰედერების)   შექმნას გულისხმობს, რომ TITUS-ის და 

ARMAZI-ის ელექტრონული ტექსტები გახდეს  ქართული ენის ეროვნული 

კორპუსის (GNC-ის) ნაწილი. ქართული ენის ეროვნული კორპუსი  ახლო 

მომავალში გახდება საყრდენი ბაზა როგორც საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კვლევებისათვის ჰუმანიტარულ დისციპლინებში, ასევე სასწავლო პროცესის 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით წარსამართავად და მომავალში 

ქართულენოვანი ავტომატური სათარგმნი სისტემის შესაქმნელადაც. 

 პროექტის მონაწილეები: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტი, 

არნ. ჩიქობავს სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და სხვ. 

თსუ  ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო  ინსტიტუტი პროექტში წარმოდგენილია 2 

ჯგუფით: ა) ძველი ქართული ენის ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ აკად. მზექალა 

შანიძე, პროფ. დარეჯან თვალთვაძე და ასოც. პროფ. ლელა  ციხელაშვილი და ბ) საშული 

ქართულის ჯგუფით, რომელსაც  ხელმძღვანელობს ასოც.პროფ. ნინო შარაშენიძე. 

http://titus.uni-frankfurt.de/
http://armazi.uni-frankfurt.de/
http://armazi.uni-frankfurt.de/
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პროექტის დაგეგმილი სამუშაოების შესრულებაში ჩართული არიან  ქართული ენის 

მიმართულების მაგისტრანტები, დოქტორანტები და ბაკალავრიატის დამამთავრებელი 

კურსის სტუდენტებიც (სულ 16 სტუდენტი). პროექტის მონაწილებმა 2013 წელს იმუშავეს 

TITUS-ისა და ARMAZ-ის ელექტრონული ბაზების ძველი ქართულის 90 და საშუალი 

ქართული 26 ძეგლის ჰედერების შექმნაზე და  მონაცემთა დამუშავებაზე.  გარდა ამისა,  

არსებული ელექტრონული ბაზები შეივსო ახალი  მასალითაც (დამუშავდა XII-XVIII 

საუკუნეების რამდენიმე  ორიგინალური და ნათარგმნი ტექსტი, მაგ. ბაქარის ბიბლია,  

კარაბადინები და სხვ.). მიმდინარეობდა მუშაობა  ძველი ქართულის ანალიზატორის 

კომპიუტერული პროგრამის შესაქმნელად ლინგვისტური მასალის მარკირების სისტემის 

დამუშავებაზე. 

2013 წლის დეკემბერში  დასრულდა  პროექტის ქართული ენის ეროვნული კორპუსი (GNC) 

I მოსამზადებელი ეტაპი. პროექტის მეორე ეტაპი 2014 წლის მარტიდან დაიწყება. 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

5 

 

 

 

ორენოვანი 

წიგნიერების 

განვითარება 

საქართველოს 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

სკოლებში“ (2012-

2014) 

USAID 

 

 კახა გაბუნია 

(ექსპერტი) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

6 

 

 

 

„მასწავლებელთა 

მრავალენოვანი 

პროგრამის 

შემუშავება და 

დანერგვა უკრაინისა 

და საქართველოს 

უნივერსიტეტებში.“ 

(2012-2015) 

ტემპუსი, 

ევროკომისია 

 კახა გაბუნია   

(თანაავტორი, 

ექსპერტი) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=175
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7 

 

 

ქართული ენის 

ელექტრონული 

კურსის დანერგვა 

საქართველოს 

ზოგადსაგანმანათლებ

ლო სკოლებში (2013) 

ფონდი ღია 

საზოგადოება - 

საქართველო 

 კახა გაბუნია (მთავარი 

კონსულტანტი) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

8 

 

 

 

,,ინტერკულტურული 

განათლების 

ასპექტების კვლევა 

საქართველოს 

სკოლების დაწყებით 

საფეხურებზე" 

USAID-ის 

ფინანსური 

მხარდაჭერით 

აღმოსავლეთ-

დასავლეთის 

მართვის 

ინსტიტუტის 

(EWMI) პროგრამის - 

„საქართველოში 

საჯარო 

პოლიტიკის, 

ადვოკატირებისა და 

სამოქალაქო 

საზოგადოების 

განვითარების“(G-

PAC) 

 კახა გაბუნია 

(ექსპერტი) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

9 

 

 

უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

განათლების 

საშეღავათო 

პოლიტიკისა და 

ერთწლიანი 

ქართული ენის 

პროგრამის 

გაეროს ასოციაციის 

მიერ და 

განხორციელდა 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატების 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს მიერ 

 კახა გაბუნია 

(ექსპერტი) 
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ეფექტურობა 

საქართველოში (2013) 

დაფინანსებული 

პროგრამის 

"ეროვნული 

ინტეგრაციის 

გაძლიერება" (ANI) 

ფარგლებში. 

 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

10 

 

 

 

წიგნიერების 

განვითარება 

საქართველოს 

არაქართულენოვან 

სკოლებში 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებით (2013-

2014) 

ფონდი ღია 

საზოგადოება - 

საქართველო 

კახა გაბუნია კახა გაბუნია 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

11 

 

 

 

ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

მასწავლებელთა 

მომზადება (14.12.2013 

– 22.12.2013) 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 კახა გაბუნია 

(ტრენერი. მოდულის 

ავტორი) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

12 

 

 

წარდგენილია 

დასაფინანსებლად –

ქართული ენის 

მორფოლოგიური 

ლექსიკონი (2014-

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

კახა გაბუნია კახა გაბუნია 
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 2015) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

13 

 

 

 

პროგრამა -  

ეროვნული სასწავლო 

გეგმის დანერგვა და 

მონიტორინგი 

(დამტკიცებული 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 

2 მაისის # 180 

ბრძანებით)  

ქვეპროგრამა - 

ბილინგვური 

სწავლების დანერგვის 

ხელშეწყობა 

არაქართულენოვან 

სკოლებში (01.07.2013-

31.12.2013) 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

 სალომე ომიაძე 

(ენათმეცნიერი) 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

14 

 

 

 

„ქართულის, როგორც 

უცხო ენის სწავლების 

პროგრამა“:  

ადაპტირებული 

საკითხავი 

ლიტერატურის შექმნა 

არაქართველთათვის; 

სახელმძღვანელო 

„ქართული, როგორც 

უცხო ენა“ A2.1 და 

A2.2  დონეები 

(რედაქტირება) 

(2013 წლის 1 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

პროფ. მარიკა ოძელი რუსუდან 

ზექალაშვილი 

(ქართული ენის 

ექსპერტი) 
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თებერვალი - 2013 

წლის 31 დეკემბერი) 

(ანოტაცია) 

პროექტის მიზანი: 

ქართულის, როგორც უცხო ენის, სახელმძღვანელოების შედგენა და რედაქტირება;   

ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მეთოდიკის სახელმძღვანელოსა და 

მასწავლებლის წიგნის  შედგენა; 

არაქართველთათვის ადაპტირებული საკითხავი წიგნის (A1-A2 დონეები)  შედგენა; 

         სახელმძღვანელოთა სავარჯიშოების შედგენა და გახმოვანება. 

2013 წელს  შესრულებული სამუშაოს მოკლე აღწერილობა:  

მასალის შერჩევა ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურისთვის არაქართველთათვის A1-

A2 დონეების მიხედვით;  

შერჩეული მასალის ადაპტირება შესაბამისი დონისთვის;  

ლექსიკონის შედგენა ადაპტირებული ტექსტებისთვის;  

ელექტრონული დისკის შექმნა სავარჯიშოებისთვის, ტექსტებისა და დიალოგების 

გახმოვანებით. 

ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურის სამუშაო ვარიანტის შემუშავება ქართული ენის 

ფლობის A1 და A2 დონეებისათვის, მისი რედაქტირება. 

ადაპტირებულია ქართველი და უცხოელი მწერლების ნაწარმოებები (სულხან-საბა ორბელიანის, 

აკაკი წერეთლის, ილია ჭავჭავაძის, იაკობ გოგებაშვილის, კონსტანტინე გამსახურდიას, 

ოტია იოსელიანის, გურამ რჩეულიშვილის, ნოდარ დუმბაძის, რევაზ ინანიშვილის, 

გოდერძი ჩოხელის, ნუგზარ შატაიძის, ერლომ ახვლედიანის, რეზო ჭეიშვილის, ნათია 

როსტიაშვილის, ვოვა კიკილაშვილის, ინა არჩუაშვილის; ანტონ ჩეხოვის, მარკ ტვენის, 

ჩარლზ დიკენსის, უილიამ თეკერეის, ფრანსუა რაბლეს,  ო’ჰენრის)  

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

15 

წარდგენილია 

დასაფინანსებლად –

ქართული ენის  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 რუსუდან 

ზექალაშვილი, 

გიული შაბაშვილი 
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ლინგვისტური 

კატეგორიები (2014–

17) 

 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

16 

 

„სივრცე და დრო 

ქართველურ ენებში“ 

(#დ–13/20) (2013–2015) 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

პროფ. მანანა 

თანდაშვილი 

(ხელმძღვანელი), 

პროფ. იზაბელა 

ქობალავა 

(თანახელმძღვანელი) 

მაია ლომია 

(ანოტაცია) 

პროექტის   აქტუალობა 

ლინგვისტიკის განვითარებაში  უკანასკნელ ათეულ წლებში კოგნიტიური პარადიგმის 

დამკვიდრებასთან დაკავშირებით სულ უფრო აქტუალური ხდება ენის მთლიანი 

ფუნქციონირების მოდელირება. ამ კონტექსტში  განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

სამყაროს ენობრივი სურათების დადგენა. ენობრივი ასახვის სპეციფიკის კვლევა, რაც 

მეცნიერების სხვადასხვა დარგის ენათმეცნიერების, ეთნოგრაფიის, კულტუროლოგიისა 

და სხვ.) ინტერესთა სფეროს განეკუთვნება. წარმოდგენილი პროექტი ეხება ქართველურ 

ენებში სივრცის, დროის და მათთან კავშირში მოძრაობის ენობრივ ასახვას. სინამდვილის 

კონცეპტუალიზაციის ენობრივი საშუალებები უნივერსალურთან ერთად ეროვნულ–

სპეციფიკურიცაა. აქედან გასაგები ხდება ის აქტუალობა, რომელიც ახლავს ცალკეულ 

ენათა შესწავლას და ის მნიშვნელობა, რომელიც ენიჭება ადეკვატურად  გაანალიზებულ 

კონკრეტულ  ენობრივ  მასალას ზოგადტიპოლოგიური კვლევებისთვის. 

პროექტის მიზანი 

პროექტის მიზანი რამდენიმე საკითხად შეიძლება ჩამოყალიბდეს:  

1. ქართველურ ენათა მიხედვით სივრცულ და დროით მიმართებათა გამოხატვის 

ეროვნული საშუალებების პარადიგმატული აღწერა. 

2. მათი სისტემატიზაცია სემანტიკური ჯგუფების მიხედვით. 

3. ფუნქციურ –სემატიკური ანალიზი. 

 შესრულებული სამუშაო:  

 სივრცულ მიმართებათა ენობრივი საშუალებების აღწერა და ანალიზი ლაზური 

მასალის მიხედვით მთლიანად, მეგრული მასალის მიხედვით ნაწილობრივ. ამ მიზნით 
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ლაზეთსა და სამეგრელოში მოწყობილ ექსპედიციებში მონაწილეობა.მიღებული 

შედეგების მეცნიერული ანალიზი წარვადგინე გრანტის ფარგლებში დაგეგმილ 

სემინარზე 2013 წლის ნოემბერში. 

 გრანტის ფარგლებში ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში გავაკეთე 

შემაჯამებელი მოხსენება (თანავტორთან ერთად), რომელიც ქართველურ ენებში 

სტატიკური ზმნების სემანტიკურ ანალიზს შეეხებოდა.  

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 17 

 

 

 

 

„ფონოსემანტიკური 

ლექსიკა ქართველურ 

ენებში 

(სტრუქტურული, 

სემანტიკური და 

პრაგმატიკული 

ასპექტები)“ (#31/20) 

(2013–2015) 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

რუსუდან გერსამია   მაია ლომია 

(ანოტაცია) 

 პროექტის   აქტუალობა 

ტერმინი ფონოსემანტიკა ყველაზე უკეთ ასახავს იმ შინაარსს, რომელიც გულისხმობს ფონემურ 

და სემანტიკურ დიფერენციალურ ნიშნებს შორის კავშირს. ფორმობრივი, სემანტიკური და 

პრაგმატიკული ასპექტების ერთობლიობა ხელს უწყობს სამეცნიერო ინტერესის ფოკუსირებას 

ბგერწერით/ფონოსემანტიკურ ლექსიკაზე. ფონოსემანტიკური პრინციპი ქართველურ ენებში 

სიტყვაწარმოების ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული საშუალებაა, რომლის შედეგადაც ამ 

ენათა ფარგლებში ვლინდება სრული სემანტიკური სხვაობა და მნიშვნელობათა ცალკეული 

ნიუანსები. ამ ტიპის ლექსემათა პირველი სისტემატიზაცია მოგვცა ტ. გუდავამ, მაგრამ მხოლოდ 

მეგრულისათვის. რაც შეეხება სვანურის ან ლაზურის მონაცემებს, ამ საკითხზე საგანგებო 

მსჯელობას ლინგვისტურ ლიტერატურაში ვერ ვხვდებით.  

 

 პროექტის მიზანი 

ლაზურში ამ ტიპის მასალა არ არის აღწერილი და, შესაბამისად, არც გაანალიზებული. არსებული 

კვლევების მიუხედავად, ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველური ენებისთვის საჭიროებს 

კომპლექსურ მიდგომას: ლექსიკის სრულად აღწერას, მონაცემთა შედარებას და სპეციალურ 
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ანალიზს. 

 

 შესრულებული სამუშაო 

 ლაზეთში მოწყობილი ექსპედიციის  შედეგად  ნაწილობრივ აღწერილია 

ფონოსემანტიკური ლექსიკა ლაზურში.    

 დამუშავებულია სპეციალური პარაგრაფი – „ბგერათსიმბოლიზმის  განვითარების 

დინამიკა ქართველურ ენებში“, რომელიც   სამომავლოდ მონოგრაფიაში ჩაერთვება. 

აღნიშნულ საკითხზე, თანავტორთან ერთად,  საფრანგეთში, კერძოდ ქ. დიჟონში, 

ბურგუნდიის უნივერსიტეტში გავაგზავნე თეზისები სამეცნიერო კონფერენციაზე, 

რომელიც ბგერითი სიმბოლიზმის თეორიათა ისტორიას, ლინგვისტური იკონურობის 

ტრადიციებს და  შარლ დე ბროსეს წვლილს ეძღვნება. საორგანიზაციო კომიტეტისგან 

მივიღე დადებითი რეცენზიები და მოწვევა. კონფერენცია გაიმართება  2014 წლის 

თებერვალში. 
    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

18 

 

 

 

„ზემოსვანური 

(ენგურისა და 

კოდორის ხეობათა) 

ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

სეგმენტაცია 

(გამოკლვლევა და 

სიმფონია-ლექსიკონი 

ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ)“ (2013–

2016) 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

ქეთევან მარგიანი–

სუბარი 

ქეთევან მარგიანი–

სუბარი 

(ანოტაცია) 

საგრანტო პროექტის („ზემოსვანური (ენგურისა და კოდორის ხეობათა) ტექსტების 

მორფონო-ლოგიური სეგმენტაცია (გამოკლვლევა და სიმფონია-ლექსიკონი ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ)“ წინასწარ შედგენილი პროსპექტის მოთხოვნათა საფუძველზე შეირჩა ინდექსი 

სვანური პუბლიკაციებიდან.  

გაკეთდა 1-ლი ტრანშით გათვალისწინებული (ა _ ე) გრაფემებზე დაწყებულ ლექსემათა ინდექსი, 

ითარგმნა ქართულად და ინგლისურად, თითოეულ სალექსიკონო ერთეულს მიეწერა  
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სახელობითი ბრუნვის (სახელებს) და მასდარის (ზმნებს) ფორ-მები; 

დამუშავდა ა-ე გრაფემებ-ზე დაწყებული ელიზიური ზმნური ფუძეები მომდინარეობის 

ჩვენებით;  

კომპიუტერში შევიტანეთ და საინდექსოდ მოვამზადეთ ვ. თოფურიას წიგნში „სვანური 

ენა, I, ზმნა, I” შესული სვანური მასალა. 

რადგანაც ზოგიერთი სვანური ტექსტი თითქმის 100 წლის წინაა ფიქსირებული და მათში 

წარმოდგენილი ლექსიკური ერთეულები თანამედროვე მეტყველებისათვის რამდენადმე 

უცნაურად გამოიყურება, ჩვენ შევეცადეთ მათთვის მიგვეცა სწორი ფონოლოგიურ-გრამატიკული 

ახსნა, რაც სქოლიოების სახით დავურთეთ (რამდენადაც  პუბლიკაციებში წარმოდგენილ მასალას 

უკვე ვეღარ შევცვლიდით). 

საგრანტო პროექტის I ტრანშით გათალისწინებული ამოცანები ფაქტობრივად 

ზედმიწევნით  შესრულდა: შედგა  ინდექსის  259-გვერდიანი ელექტრონულ ვერსია, ასევე  

შეიქმნა ელ. ბაზა ვ. თოფურიას „სვანური ზმნის“ მასალისთვის შემდგომი დამუშავებისა და 

ინდექსზე გაწყობისთვის  (77 კომპ. გვერდი);  სულ I ტრანშის შედეგებმა მოიცვა 336 

კომპიუტერული გვერდი. 

 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

19 

 

 

წარდგენილია 

დასაფინანსებლად –

„უგული, კალა, 

ხალდე, ჰადიში“ 

(ინტერდისციპლინარ

ული გამოკვლევა 

ინდექსებითა და 

ინგლისური 

რეზიუმეებით) (2014–

2017) 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 ქეთევან მარგიანი–

სუბარი 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 



 

931 
 

 

20 

 

 

 

ქართული ენის 

დიალექტების 

მორფოლოგია (2013–

15) 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 ნინო შარაშენიძე 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

21 

 

 

 

მულტილინგვური 

განათლება (2012–14) 

TEMPUS  ნინო შარაშენიძე 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

  22 

 

 

 

 

წარდგენილია 

დასაფინანსებლად –

ქართული ენის 

ლინგვისტური 

კატეგორიები (2013–

16) 

 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 ნინო შარაშენიძე 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

 

23 

 

ზმნური 

კონსტრუქციების 

ფუნქციურ-

სემანტიკური 

ანალიზი (01.04.2014-

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გიული შაბაშვილი გიული შაბაშვილი 
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 30.07.2014) 

(ანოტაცია) 

კვლევის მიზანია ქართული ენის მონაცემების ბაზაზე ზმნური კონსტრუქციების კომპლექსური 

აღწერა; კვლევის თანამედროვე მეთოდების საფუძველზე მათი სისტემური, ფუნქციურ-

სემანტიკური და კომუნიკაციურ-პრაგმატიკული თავისებურებების გამოვლენა. კვლევა მიზნად 

ისახავს ზმნური კონსტრუქციების სისტემური მოდელების შექმნას, რომლებიც საფუძველი 

გახდება  შემდგომ როგორც კონტრასტული და ტიპოლოგიური კვლევებისათვის, ისე ქართული 

ენის მანქანური დამუშავებისათვის. 

ზმნური კონსტრუქციების ფუნქციურ-სემანტიკური მახასიათებლების გამოსავლენად  

აუცილებელია რამდენიმე ეტაპის გათვალისწინება:  

  

Ø კვლევის მიდგომის შემუშავება, კვლევის თანამედროვე მეთოდების გაანალიზება და ქართულ 

მასალაზე მორგება; 

Ø მასალის მოძიება, დაჯგუფება და დახარისხება; 

Ø ზმნების სემანტიკური ჯგუფების გამოყოფა; 

Ø ზმნური კონსტრუქციების რეალიზების სინტაქსური გარემოს გამოვლენა; 

Ø ზმნური სემანტიკური ჯგუფების პრაგმატიკული რეალიზაციის მოტივაციის საფუძვლისა და 

რეალიზების მექანიზმების გამოვლენა; 

Ø ზმნური კონსტრუქციების პრაგმატიკული მოდელების შემუშავება; 

Ø ზმნური კონსტრუქციების ყველა შესაძლო ფუნქციურ-სემანტიკური და ასპექტური 

მახასიათებლის გამოვლენა; 

Ø სტატისტიკური მონაცემების შეჯამება; 

Ø კონსტრუქციების ფუნქციონირების სისტემების, ფუნქციონირების სქემისა და ფორმულების 

გამოყვანა, მოდელირება; 

Ø კვლევისას გამოვლენილი სემანტიკური მახასიათებლების ფუნქციონირების ტესტირება. 

 

    პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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24 

 

 

პროკლე დიადოხოსი, 

‘კავშირნი 

ღმრთისმეტყუელები

თნი’ (H-#1337 

ხელნაწერის 

კრიტიკული 

გამოცემა) 

 

სსიპ შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

დამანა მელიქიშვილი დამანა მელიქიშვილი, 

მაია რაფავა 

ანოტაცია 

პროექტის მიზანია: 

 1. პროკლე დიადოხოსის ტრაქტატის, «თეოლოგიის საფუძვლების» («კავშირნი 

ღმრთისმეტყველებითნი»), იოანე პეტრიწისეული თარგმანის H-#1337 ნუსხის კრიტიკული და 

ფაქსიმილური გამოცემა კრიტიკული აპარატით, ლექსიკონით და  გამოკვლევით 2 წიგნად  (დ. 

მელიქიშვილი) 

 2.  პროკლეს "კავშირნისა”  da misi petriwiseuli ganmartebis 1248 wlis  qarTulidan 

somxurad 1248 wel;s Sesrulebuli Targmanis( matenadaranis #1500 da #1832 

xelnawerebis mixedviT) momzadeba gamosacemad  gamokvleviTurT (m. rafava). 

 

 

 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 

 

პატიკო ცხადაია 

 

სამეგრელოს 

გეოგრაფიული 

სახელწოდებანი, 

VII ტომი (სენაკის 

რაიონი) 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“ 

2013 წელი 

 

438 

 

2 პატიკო ცხადაია 

სამეგრელოს 

გეოგრაფიული 

სახელწოდებანი, 

VIII ტომი (აბაშის 

რაიონი) 

გამომცემლობა    

    ,,უნივერსალი“ 

2013 წელი 

302 

ანოტაციები 

1. პატიკო ცხადაია - სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი, VII ტომი (სენაკის 

რაიონი) 

 

ათასობით წლების მანძილზე შექმნილ საისტორიო წყაროებში დადასტურებული ტოპონიმები 

შეიცავენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ქვეყნისა და ხალხის ცხოვრების ყველა ასპექტზე. მაგრამ 

არანაკლებ მეტყველია დღემდე ფუნქციონირებადი დიდი თუ მცირე ობიექტების 

სახელწოდებანი, ოღონდ, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია რეგიონების ტოპონიმური 

მასალის სრულად აღწერა და გამოცემა. 

`სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი (სერია) სწორედ ამ მიზანს ისახავს. უკვე 

გამოცემულია წალენჯიხის, ზუგდიდის, ხობის, ჩხოროწყუს, მარტვილის (ორ წიგნად) რაიონების 

(მუნიციპალიტეტების) ტოპონიმური მასალა. ამჯერად მკითხველსა თუ მკვლევარს 

წარმოვუდგენთ სენაკის რაიონის ტოპონიმიას, რომელიც ჩაწერილია 1984-1986 წლებში. ავტორი 

შეეცადა, თითოეულ სახელწოდებასთან წარმოდგენილი ყოფილიყო ამ სახელდებული ობიექტის 

მიკროლოკალიზაცია (სოფლის შიგნით ადგილმდებარეობის მითითება), სახელის მოტივაცია, 

ენობრივი და გარეენობრივი ანალიზი… პირველ რიგში დამოწმებულია რესპოდენტთა 

განმარტებანი, აგრეთვე არსებული ლექსიკონები და საისტორიო წყაროები (თუმცა ეს არ ნიშნავს, 

რომ ყველაფერი დეტალურად და ამომწურავად არის შესწავლილი). 

 

2. პატიკო ცხადაია - სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი, VIII ტომი (აბაშის 

რაიონი) 
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     აბაშის რაიონის ტერიტორია სამეგრელოს რეგიონის სხვა რაიონებზე მცირეა (320,5 კვ.კმ), 

მაგრამ მისი ტოპონიმია ისევეა წარსულის მატიანე, ხალხის ყოფა-ცხოვრების, რელიგიური რწმენა-

წარმოდგენების, ომიანობისა თუ მშვიდობიანობის შესახებ მრავალმხრივი ინფორმაციის 

შემცველი, როგორც საერთოდ მთელი ქვეყნის ტოპონიმია. წინამდებარე სალექსიკონო მასალა, 

რომელიც ჩაწერილია 1984-1986 წლებში წარმოადგენს სპეციალური სერიის _ `სამეგრელოს 

გეოგრაფიული სახელწოდებანი~ _ დამასრულებელ (VIII) წიგნს. 

 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 კახა გაბუნია 

ქართული ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები (მოსმენა, 

ლაპარაკი) 

თბილისი, „საიმედო“, 

2013 

 

1-146 

 

2 კახა გაბუნია 

ქართული ენის 

სამეტყველო 

ფუნქციები (კითხვა, 

წერა) 

თბილისი,   

„საიმედო“,2013 

 

              1-320 

 

3 

 

 

 

 

კახა გაბუნია 

 

ქართულის, როგორც 

მეორე ენის 

სახელმძღვანელოების 

ანალიზი 

ინტერკულტურული 

მგრძნობელობის 

თვალსაზრისთ 

(კვლევა) 

„სამოქალაქო 

ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათშორისი 

ურთიერთობების 

ცენტრის 

გამომცემლობა, 2013 

44-119 

4 მერი ნიკოლაიშვილი "ქართული ენა" 

(ინგლისურენოვანთან

თვის), მე-3 გამოცემა 

გამომცემლობა, 

"განათლება", თბ., 

2013 

1-210 

ანოტაციები 
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1. კახა გაბუნია -  ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (მოსმენა. ლაპარაკი) 

 

სახელმძღვანელო ქართულ ენაში მომზადების  ერთწლიანი პროგრამის არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის (მოსმენისა და ლაპარაკის მიმართულება). 

2. კახა გაბუნი - ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (კითხვა. წერა) 

 

სახელმძღვანელო ქართულ ენაში მომზადების  ერთწლიანი პროგრამის არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის (კითხვისა და წერის მიმართულება). 

 

3. კახა გაბუნია - ქართულის, როგორც მეორე ენის სახელმძღვანელოების ანალიზი, 

ინტერკულტურული მგრძნობელობის თვალსაზრისთ (კვლევა) 

 

კვლევა ეხება ქართულკის, როგორც მეორე ენის სახელმძღვანელოებს არაქართულენოვანი 

სკოლების დაწყებითი სკოლებისთვის (პირველი-მეექვსე კლასები); კვლევაში განხილულია 

სახელმძღვანელოების საგნობრივ სტანდარტთან (ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან) მიმართება და 

ის ხარვეზები, რომელთა აღმოხვრის რეკომენდაციითაც მიმართავს სახელმძღვანელოს ავტორებს. 

4. მერი ნიკოლაიშვილი - "ქართული ენა" (ინგლისურენოვანთანთვის), მე-3 გამოცემა 

ნაშრომი განკუთვნილია ქართულის შემსწავლელი ინგლისურენოვანი 

სტუდენტებისათვის. მასში წარმოდგენილია სასაუბრო დიალოგები და ტექსტები, 

გრამატიკული ნაწილი და  სავარჯიშოები. ნაშრომს ბოლოეს ერთვის ქართულ-

ინგლისური ლექსიკონი. 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული, # 3 თსუ გამომცემლობა 1-200 (იბეჭდება)  
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ქართული ენის 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის 

თანამშრომლები 

 

 
 

 
  

ანოტაციები 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულში წარმოდგენილია ზემოაღნიშნული ინსტიტუტის 

თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომები ქართული და ქართველური 

ენიების სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხებზე. 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 რამაზ 

ქურდაძე 

 

ტრანსპოზიციის 

მნიშვნელობისათვის 

ქართულის როგორც მეორე 

ენის სწავლების დროს, თსუ  

ქართული ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული,  2013 

 

III თსუ 

გამომცემლობა 

10 გვ. 

2 დარეჯან 

თვალთვაძე  

Маргинальние заметки и 

маргинальние знаки  в  

средневекових грузинских 

рукописях , HOMO LOQUENS 

Georgian Multilingual 

N 6 

 

თბილისი 12 გვ. 
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Association Jurnal 

3 დარეჯან 

თვალთვაძე 

სახარების გიორგი 

ათონელისეული რედაქციის 

უძველეს ხელნაწერებზე 

დართული ტექსტებისათვის, 

SPEKALI- თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

რეცენზირებადი ბილინგვური 

სამეცნიერო ჟურნალი  

 

N 8 

 

თბილისი 13 გვ. 

4 დარეჯან 

თვალთვაძე 

ოთხთავის გიორგი 

მთაწმიდლისეული 

რედაქციის უძველესი 

თარიღიანი ნუსხა, 

საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები „ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში –4“   

 

 თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

84-86 

5 დარეჯან 

თვალთვაძე 

 

შავი მთის   სამონასტრო 

ცენტრების კულტურული 

გარემო XI საუკუნეში 

ქართულ ხელნაწერთა 

ანდერძებისა და 

მთარგმნელისეული 

შენიშვნების  მიხედვით 

თსუ  ქართული ენის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული,  2013 

 

III თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

6  ლელა 

ციხელაშვილი 

ი პრეფიქსიანი ვნებითი 

გვარის ზმნების ერთი 

თავისებურება ძველ 

ქართულში, თსუ  ქართული 

III თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 
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ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული,  2013 

 

7 ლელა 

ციხელაშვილი 

ხ-//ჰ- პრეფიქსის ფუნქცი-

ისათვის ი- პრეფიქსიანი ვნე-

ბითი გვარის ფორმებში ძველ 

ქართულში 

,„სპეკალი“ 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახ. უნივერსი-

ტეტის ჰუმანიტარულ  მეც-

ნიერებათა ფაკულტეტის 

რეცენზირებადი ელექ-

ტრონული ბილინგვური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

 

 თსუ 

გამომცემლობა 

 

8 ანა 

ხარანაული 

Questions regarding the Origin 

of the Georgian Bible 

Translation. კითხვები 

ქართული ბიბლიის 

მომდინარეობის შესახებ; 

Kartvelologist, Journal of 

Georgian Studies 

 

3 თსუ 

გამომცემლობა 

 

9 კახა გაბუნია ერგატიული და ნომინატიური 

კონსტრუქციების 

ჩამოყალიბების 

ქრონოლოგიისათვის 

ქართველურ ენებში, ჟურნალი 

‘წელიწდეული’ 

 თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

10 კახა გაბუნია ქართული ენის 

განვითარებისა და 

სახელმწიფოებრივი 

 ქუთაისი, 

საქართველოს 

პარლამენტის 
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მხარდაჭერის კონცეფცია; 

ქართული ენა – მე–20 

საუკუნის გამოწვევები 

გამოცემა 

 

11 კახა გაბუნია ბილინგვური განათლება აშშ–

სა და საქართველოში, 

ამერიკისმცოდნეობის მე–14 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

 თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

12 კახა გაბუნია Sociolinguistic Situation of Present-

Day Georgia, Multilingual Education 

#1 თბილისი  Electornic Journal 

(www. 

multilingualeducatio

n.org) 

13 სალომე 

ომიაძე 

დისკურსული კომპეტენციის 

დეფიციტი პოლიტიკურ 

რიტორიკასა და მასმედიის 

ენაში, იკე,  

 

ტ. XLI 

 

თბილისი, თსუ–

ის გამომცემლობა 

 

81–86 

 

14 სალომე 

ომიაძე 

პირადი სივრცის პროექცია 

ქართულ 

ლინგვოკულტურაში, 

სამეცნიერო ჟურნალი 

„სემიოტიკა“ 

13  

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი 

 

იბეჭდება 

15 სალომე 

ომიაძე 

სემიოტიკური სიმჭიდროვე 

და რეგიონული 

კონცეპტოსფერო, 

კავკასიოლოგიური ძიებანი 

 

5 ‘კავკასიოლოგიუ

რი ძიებანი’ 

 

იბეჭდება 

16 სალომე 

ომიაძე 

ლექსემა „ტერმინის“ 

ხმარებისათვის, ქართული 

ტერმინოლოგიის საკითხები 

 

 ‘ქართული 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები’ 

 

46-47 
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17 სალომე 

ომიაძე 

კონცეპტ ქართული ენის 

ნომინაციური ველი, თსუ  

ქართული ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული,  2013 

 

III თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

18 რუსუდან 

ზექალაშვილი 

ფატიკური კომუნიკაციის 

ფუნქციურ-პრაგმატული 

ანალიზი პერსონაჟთა 

მეტყველებაში (დავით 

კლდიაშვილის პიესების 

მიხედვით),  

კავკასიოლოგ

თა III 

საერთაშორის

ო კონგრესის 

მასალები 

 

თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

19 რუსუდან 

ზექალაშვილი 

ახლავს  ზმნის გამოყენების 

ისტორიისა და 

მართლწერისათვის 

ქართულში  

 

3 თსუ 

გამომცემლობა 

78-81 

20 რუსუდან 

ზექალაშვილი 

თავაზიანობის გამომხატველი 

ზოგიერთი ზმნის გამოყენების 

ისტორიისათვის ქართულში, 

„ენა და კულტურა“  

 

მე-2 

საერთაშორის

ო 

კონფერენციია  

ქუთაისი, 

საქართველო, 

გამომც. 

„მერიდიანი“ 

 

180-188 

21 რუსუდან 

ზექალაშვილი 

ფორმისა და ფუნქციის 

მიმართებისათვის ქართულ 

ზმნაში, ა. წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება“, 

ნაწილი I, ქართველოლოგია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

 ქუთაისი: აკაკი 

წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

22-28 
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ხელოვნება, კულტურა, 

ფილოსოფია 

 

22 ინგა სანიკიძე  

 

სახლ ფუძის 

ეტიმოლოგიისათვის 

ქართულში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

მოხსენებათა კრებული [ვერა 

ბარდაველიძე 110], 2013 

 

 თბილისი, 

საქართველო, 

გამომც. 

„მერიდიანი“ 

 

259-268 

 

23 ინგა სანიკიძე გალაკტიონის „მწუხარე 

სასაფლაო“ „ენა და კულტურა“  

 

მე-2 

საერთაშორის

ო 

კონფერენციია  

ქუთაისი, 

საქართველო, 

გამომც. 

„მერიდიანი“ 

 

374-381 

24 მაია ლომია  მონაცემთა ბაზების 

სტრუქტურირების საკითხი 

„მეგრული ტექტების 

ელექტრონული კორპუსის“ 

მიხედვით, „ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები–2013“ 

3 თბილისი  იბეჭდება 

25 მაია ლომია ბატონებისადმი მიძღვნილი 

მეგრული პოეზიის ენობრივი 

ანალიზი, „ენა და კულტურა“  

 

მე-2 

საერთაშორის

ო 

კონფერენციია  

ქუთაისი, 

საქართველო, 

გამომც. 

„მერიდიანი“ 

 

257-263 

26 მაია ლომია  ოკო „უნდა“ ნაზმნარი 

მოდალური ელემენტის 

დახასიათებისათვის 

მეგრულში, 

„მულტიკულტურალიზმი და 

კავკასიოლოგ

თა III 

საერთაშორის

ო კონგრესი 

 

თბილისი  იბეჭდება 
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ტოლერანტობა კავკასიაში“ 

 

27 მაია ლომია  მიმღეობური სემანტიკის 

შემცველი კონსტრუქცია 

მეგრულ ენაში, თსუ  

ქართული ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული,  2013 

 

III თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

28 ქეთავან 

მარგიანი-

სუბარი 

ინტერფერენციის და 

ეპისტემიკის 

ურთიერთმიმართების სვნურ 

ზმნაში, 

სიახლეები კავკასიოლოგიაში 

 

 თბილისი  

29 ქეთავან 

მარგიანი-

სუბარი 

ზმნის კილოს საკითხისათვის 

სვანურ ენაში, „ენა და 

კულტურა“  

 

მე-2 

საერთაშორის

ო 

კონფერენციია  

ქუთაისი, 

საქართველო, 

გამომც. 

„მერიდიანი“ 

 

277-283 

30 ქეთავან 

მარგიანი-

სუბარი 

თურმეობითობისა და 

ხოლმეობითობის 

ურთიერთმიმართებისათვის 

სვანურ გარდამავალ ზმნებში , 

თსუ  ქართული ენის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული,  2013 

III თსუ 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

 

 

 

 

31 ქეთავან 

მარგიანი-

სუბარი 

კილოსა და ევიდენციალობის 

ურთიერთმიმართება სვანურ 

ენაში, „ენათმეცნიერების 

1 თბილისი, 

„უნივერსალი“ 

203-208 
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საკითხები“ 

 

 

32 ქეთავან 

მარგიანი-

სუბარი 

კვლავ ევიდენციალობისათის 

სვანურში, „ქუთაისური 

საუბრები“ 

XIII ქუთაისი იბეჭდება 

33 დამანა 

მელიქიშვილი 

მეთოდოლოგიური 

პრობლემები ქართული ენის 

გრამატიკულ ლიტერატურაში 

და მათი გადაჭრის გზები, იკე 

 

40 თბილისი  108-115 

34 დამანა 

მელიქიშვილი 

იოანე პეტრიწის ენა, (ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე), 

ჟურნალი "ქართველოლოგი“ 

#19 თბილისი 165-198 

 

ანოტაციები 

1. რამაზ ქურდაძე - ტრანსპოზიციის მნიშვნელობისათვის ქართულის, როგორც 

მეორე ენის, სწავლების დროს 

მეორე ენის სწავლების დროს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მეტყველების ერთი 

ნაწილიდან მეორეში გადასვლა ანუ ტრანსპოზიცია. კერძოდ, ქართულში ზოგჯერ ერთი და იგივე 

სიტყვა ტრანსპოზიციის შედეგად სხვადასხვა მნიშვნელობას იძენს, მაგალითად, ქართ. კარგი – 

ზედსართავი სახელი, და კარგი  – დიახ, ჰო! დასასტურებითი ნაწილაკი; ასეთივე ვითარებაა 

ინგლისურშიც: good – ზედსართავი სახელი კარგი და good, რაც გამოყენებულია როგორც 

მტკიცებითი ნაწილაკი yes – დიახ! (შდრ.: well).  

ბუნებრივია, სხვადახვა ენაში იდენტური ტიპის ტრანსპოზიციის მაგალითებთან ერთად 

განსხვავებული ტიპის ტრანსპოზიციის მაგალითებიც გვაქვს. ფაქტობრივად, ამ განსხვავებული 

ტიპის ტრანსპოზიციის მაგალითებს აქვთ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მეორე ენის სწავლების 

დროს. 

მოხსენებაში განხილულია ქართული ტრასპოზიციის ზოგიერთი შემთხვევა ინგლისური და 

რუსული შესაბამისი მაგალითებით, რასაც, ჩვენი აზრით, არსებითი მნიშვნელობა აქვს ქართულის, 

როგორც მეორე (ან უცხო) ენის, სწავლების დროს ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი 
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სტუდენტებისათვის. 

2. დარეჯან თვალთვაძე - შავი მთის   სამონასტრო ცენტრების კულტურული 

გარემო 
XI საუკუნეში ქართულ ხელნაწერთა ანდერძებისა და მთარგმნელისეული შენიშვნების  მიხედვით 

შავ მთაზე, ანტიოქიაში, ქრისტიანული აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე 

მნიშვნელოვან  სამონასტრო კერაში, ქართველი ბერები ჯერ კიდევ VI საუკუნიდან მოღვაწეობდნენ, 

მაგრამ განსაკუთრებით გაიზარდა მათი რიცხვი XI საუკუნის 30-იანი წლებიდან, რასაც ხელი შეუწყო 

ამ რეგიონის  მაჰმადიანთა ბატონობიდან გათავისუფლებამ და სირიის ბიზანტიის პოლიტიკურ და 

კულტურულ არეალში მოქცევამ. Aამ პერიოდიდან   ქართველები მკვიდრდებიან არა მხოლოდ შავი 

მთის ბერძნულ და სირიულ სავანეებში, არამედ აარსებენ საკუთარ მონასტრებს და მწიგნობრულ 

ცენტრებს. სწორედ ანტიოქიაში ბერძნებთან ურთიერთობის შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი 

ლიტერტურული მიმართულება ქართულ მწერლობაში, რომელიც ელინოფილიზმის სახელით არის 

ცნობილი.  

განსაკუთრებით აქტიურდება მთარგმნელობითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო  

საქმიანობა XI საუკუნის II ნახევრიდან,  როდესაც შავი მთის სავანეში მოღვაწეობას იწყებს ქართველი 

მწიგნობარი ეფრემ მცირე, რომელმაც ბიზანტიური ლიტერატურის 100-ზე მეტი ძეგლი თარგმნა 

ქართულად და მათ დიდ ნაწილს  საკმაოდ ვრცელი კოლოფონები დაურთო. ეფრემ მცირის 

კოლოფონებში დაცული ცნობები უხვ მასალას იძლევა ანტიოქიის სამონასტრო კერების, როგორც XI 

საუკუნის მულტიკულტურული სამონასტრო-საგანმანათლებლო ცენტრის საქმიანობის 

რეკონსტრუქციისათვის, რადგან ისინი შეიცავენ ისტორიულ-კულტურული ხასიათის ცნობებს არა 

მარტო შავ მთაზე მოღვაწე ქართველ მწიგნობართა შესახებ, არამედ  იმდროინდელი ანტიოქიის 

ბერძნული სამონასტრო ცენტრების კულტურულ ცხოვრებასა და იქ მოღვაწე  ბიზანტიელ 

მწიგნობრებზე.  

XI საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული ჯვაროსანთა განუწყვეტელი თავდასხმების 

შედეგად ანტიოქიის არაერთი სამონასტრო-მწიგნობრული ცენტრი განადგურდა. იქაურ 

სკრიპტორიუმებში გადაწერილი ხელნაწერების დიდი ნაწილი დაიკარგა, ამიტომ ანტიოქიის 

სამონასტრო კერების  კულტურულ-მწიგნობრული გარემოს შესახებ ზოგადად ძალიან ცოტა რამ არის 

ცნობილი. ასეთ ვითარებაში ქართულ წყაროებში დაცული ცნობები შავი მთის მონასტრებში მოღვაწე 

ბერძენი მწიგნობრების, მიმოქცევაში მყოფი წიგნებისა და განსაკუთრებით იმდროინდელი 

ბიბლიოთეკების შესახებ მეტად ფასეულია.  

ანტიოქიის სამონასტრო ცენტრებში მოღვაწე ქართველ მწიგნობართა კოლოფონებსა  და 

ხელნაწერი წიგნის აშიებზე მოთავსებული  სქოლიო-კომენტარები საშუალებას გვაძლევს გავიაზროთ, 

როგორი იყო ქართველთა კულტურული ორიენტაცია, ვისთან ცდილობდნენ გათანაბრებას თავიანთი 

ინტელექტუალური დონით ძველი ქართველი მწიგნობრები და რა ადგილი ეჭირათ ქართველებს შუა 

საუკუნეების ზოგადკულტურულ კონტექსტში. სწორედ შავი მთის მონასტერთა მდიდარ 
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ბიბლიოთეკებში უცხოელ კოლეგებთან - ბერძენ, სირიელ, არაბ მწიგნობრებთან თანამშრომლობით 

გამოიკვეთა  ყველაზე მკაფიოდ     ქართველ მწიგნობართა კულტურული ორიენტაცია  ბიზანტიაზე   

და იქ  მიმდინარე სააზროვნო პროცებზე, რაც ელინოფილიზმის  ჩამოყალიბებით   გამოიხატა. 

3. ლელა ციხელაშვილი - ი პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ზმნათა ერთი 

თავისებურება ძველ ქართულში 

ძველ ქართულში 

ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერატურაში ძველ ქართულში ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის 

სამივე პირის ფორმაში გამოვლენილი ხ-//ჰ- პრეფიქსის ფუნქციას (ხჳყავ, ხიყავ, ხიყო), ძირითადად, 

მორფოლოგიურად ხსნიან. ჩვენი აზრით, ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმებში, ისევე როგორც 

მისი ხმარების ყველა შემთხვევაში, ხ-//ჰ- პრეფიქსის არსებობა შესაძლოა აიხსნას არა მორფოლოგიურ, 

არამედ ფონეტიკურ ნიაგზე და ისტორიულად ასპირაციას - ხმოვანთა (//სონანტთა) ფშვინვიერ 

შემართვას - დაუკავშირდეს, რომელიც საერთო-ქართველურს ახასიათებდა. ხ-//ჰ- პრეფიქსის 

მორფოლოგიური ფუნქციით აღჭურვა და S2  და O3 პირების მორფემად გადააზრება მეორეული 

მოვლენა ჩანს. ქართველურ ენათაგან ფშვინვიერი შემართვა-დამართვა თავდაპირველად მეგრულ-

ლაზურში უნდა მოშლილიყო, შემდეგ - ქართულში, სვანურში კი (ბალსზემოურსა და 

ბალსქვემოურში) ამჟამადაც მოქმედი ფონეტიკური მოვლენაა. საკითხის ამგვარად დასმის შემდეგ, 

ვფიქრობთ, სავსებით გასაგები უნდა იყოს მეგრულ-ლაზურში S2  და O3 პირების უნიშნობა. 

სვანურში ხ- ოდენობის გამოვლენა (იქნება ის S1-ის ხუ- პრეფიქსის შემადგენელი სეგმენტი თუ 

S2  და O3ind  პირების ალომორფი) ფონოლოგიურადაა შეპირობებული: იგი, ძირითადად, რელიზდება 

უზმნისწინო ზმნებთან, ანლაუტში, ხმოვნის წინა პოზიციაში (# - V), თანხმოვნით დაწყებულ 

ფუძეებთან ხ- არ ჩანს (ხოსყი „ვუკეთებ“, ტიხე „აბრუნებ“...). ზოგადად, სვანური განსხვავებულად 

ექცევა პირის მორფემებს, ნულს ადვილად უთა-ნაბრდება ხ-, რასაც სხვა მორფემებზე ვერ ვიტყვით. 

შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამ შემთხვევაში ხდება არა მისი დაკარგვა, არამედ შესაბამისი 

ფონოლოგიური პოზიციის გათვალისწინებით მისი არსებობა არცაა საგულებელი. სვანურში 

ასპირაციის ნიადაგზე განვითარებული /ჰ/ სპირანტის უფრო ღრმად წარმოთქმისას /ჰ/ > /ხ/, მაგ., 

ჰარაყ//ხარაყ, ჰასაკ//ხასაკ და სხვ. ჩანს, ერთ ენობრივ კოლექტივშიც შესაძლებელია პარალელურად ჰ- 

და ხ- პრეფიქსიანი ფორმების არსებობა. საკითხის ამგვარად დასმის შემდეგ შესაძლოა ახსნა 

მოეძებნოს ხანმეტ ტექსტებში ჰ- პრეფიქსიანი ფორმების არსებობას. ხანმეტობა-ჰაემეტობა სხვა 

არაფერია, თუ არა ლიტერატურული წარმოთქმის სხვადასხვა ნორმა. 

ჩვენი აზრით, ხანმეტობის პერიოდში უნდა გვქონოდა ორგვარი /ხ/: საკუთრივ /ხ/ სპირანტი და 

ე.წ. რბილი [ხ], /ჰ/-სგან მიღებული, რომელიც, პირველისგან განსხვავებით, დაკარგვას 

ექვემდებარებოდა (მეოხ ხეყავ > მეოხ ეყავ (მცხეთის ჯვრის წარწ.)), დაახლოებით ისეთი, როგორიცაა 

ინგილოურ დიალექტში ამავე გზით მიღებული [ხ] ბგერა: გაჰყო > გახყო, დაჰხურა > დახხურა. 

რადგან ფონეტიკურად /ჰ/ > /ხ/ (პირუკუ ეს პროცესი მიუღებელია), ჰაემეტობა ხანმეტობაზე 

წინმსწრებად უნდა მივიჩნიოთ. დროის გარკვეულ მონაკვეთში ის ხანმეტობასთან თანაარსებობდა 
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(სხვადასხვა არეალში) და სანნარევობამდე ენაში არსებულ უწყვეტ ენობრივ მოვლენას 

წარმოადგენდა. 

საერთო-ქართველურის დონეზე /*ჰ/ ფონემის რეკონსტრუქცია ჭირს, რადგან არ დასტურდება 

ძირეულ მორფემებში და მხოლოდ ორ გრამატიკულ მორფემაში (S2  და O3 ) რეალიზდება. ჩვენი 

აზრით, საერთო-ქართველურის დონეზე [*ჰ]-ს პოსტულირება შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ მას დავუკავშირებთ ასპირაციას. ძველი ქართულის ძირითადსა თუ ნასესხებ 

ლექსიკაში /ჰ/ დასტურდება ასპირაციისთვის ბუნებრივ პოზიციაში (ჰასეთი, ჰე//ჰჱ, ჰაერი, ჰრომი ...). 

სახელურ ფორმებში /ჰ/ არ ჩანს თანხმოვნის წინ, ზმნურ ფორმებთან ამ პოზიციაში მისი არსებობა 

მეორეული უნდა იყოს და მორფოლოგიური ფუნქციით აღჭურვის შემდეგ ენის უნიფიკაციისადმი 

მიდრეკილებითა და პარადიგმის „გასწორებით“ უნდა აიხსნას. 

 

4. სალომე ომიაძე - კონცეპტ „ქართული ენის“ ნომინაციური ველი 

 

      ქართული დისკურსის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კონცეპტის ნომინაციური ველის 

სახელწოდებად და საკვანძო რეპრეზენტანტად „ქართული ენა“ ავირჩიეთ, როგორც ყველაზე 

ხშირი გამოყენების სტილისტიკურად ნეიტრალური მყარი შესიტყვება. მიუხედავად იმისა, 

რომ აღსაწერი კონცეპტის ზოგიერთი სისტემური სინონიმი (მაგალითად, „დედაენა) 

ემოციური შეფერილობით „ქართულ ენაზე“ მეტია, ხოლო ემოციური მიმართების ქონა 

კონცეპტის ერთ-ერთი დეფინიციური ნიშანია, სახელდების დროს ჩვენ უფრო 

მნიშვნელოვნად მაინც მოცულობა და კონკრეტულ ლინგვოკულტურაზე მითითება 

მივიჩნიეთ. შევისწავლეთ კონცეპტ „ქართული ენის“ ნომინაციურ ველში შემავალი საკვანძო 

რეპრეზენტანტი, მისი სისტემური სინონიმები, დერივაციული ველი, პარემიოლოგიური 

ფონდის ნაწილი და პერცეფციულ ხატში რეალიზებული ხატოვანი კომპონენტი. 

 

5.  ინგა სანიკიძე - „სახლ“ ფუძის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში 

  ნაშრომში „სახლ“ ფუძის ეტიმოლოგიური კვლევის მცდელობაა მოცემული; მის ძირეულ 

ფუძედ „Ãელ“-ია  მიჩნეული, რომელიც, სავარაუდოდ, სუბიექტური უფლების, კერძო 

თანხმობის გამომხატველი ერთეული იყო. მოცემულ სიტყვაში სა- დანიშნულების აფიქსი 

მოჩანს და, აქედან გამომდინარე, *სა-Ãელ-ი// სა-ხლ-ი სახელისუფლებო, უფლების მქონე 

იურიდიული პირის საგანგებლო სახლს, ნაგებობას უნდა აღნიშნავდეს; გვიანდელი 

გადააზრიანების შედეგად კი უნდა მიგვეღო „სახლი“, როგორც უფლების მქონე პირის ახლო 

ნათესაობის, ოჯახის, მოდგმის, გვარის აღმნიშვნელი ლექსიკური 

 

6. ინგა სანიკიძე - გალაკტიონის „მწუხარე სასაფლაო“ 

   მხატვრულ სიტყვაში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ლექსიკის განხილვას, მის 

 სემანტიკურ ფორმაზე დაკვირვებას. ჩვენ მიერ საკვლევად აღბული იყო გალაკტიონ ტაბიძის 



 

948 
 

ლირიკული ნაწარმოები „მთაწმინდის მთვარე“, რომელშიც უაღრესად საინტერესო მხატვრულ სახეს 

„მწუხარე სასაფლაო“ ქმნის.  კვლევამ აჩვენა, რომ ის ილია ჭავჭავაძის ალუზიაა, მისი მხატვრული 

სახე-სიმბოლო; „მწუხარე სასაფლაო“ პირდაპირ უნდა მიემართებოდეს იაკობ ნიკოლაძის მიერ 

როდენის სახელოსნოში ჩამოსხმულ და მალევე მთაწმინდის პანთეონში ილიას საფლავზე 

დავანებულ ქანდაკებას, რომელსაც ავტორმა „მწუხარე საქართველო“ უწოდა.  

7. რუსუდან ზექალაშვილი - თავაზიანობის გამომხატველი ზოგიერთი ზმნის 
გამოყენების ისტორიიისათვის ქართულში 

 

სტატიაში განხილულია ქართული ენის თავაზიანობის სისტემის ლექსიკური საშუალებები, 

კერძოდ, პირში მონაცვლე ზმნები, მათი ისტორია, სემანტიკის ცვლა და ფუნქციები ძველი, საშუალი 

და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ტექსტების მიხედვით; განსაკუთრებით გამახვილებულია 

ყურადღება ადრესატისადმი თავაზიანობის გამოსახატავად გამოყენებულ ბრძან ძირისაგან ნაწარმოებ 

ფორმებსა (ბრძანა, ბრძანდებით, მობრძანდით, დაბრძანდით) და მიირთვით, ინებეთ, მიბოძეთ 

ზმნებზე. 

ქართული ტექსტების შესწავლის შედეგად გამოვლენილია, რომ ყველაზე ადრე 

დადასტურებულია ბრძანებს/ბრძანა ზმნა „თქმის“ სემანტიკით, რადგან ბრძანება და თქმა 

სემანტიკურად ერთმანეთთან ახლოს დგანან, ხშირად ჭირს კიდეც მათ შორის განსხვავების დადგენა. 

X საუკუნეში ბრძან ფუძე უკვე გამოყენებულია მოსვლის სემანტიკითაც, ოღონდ ჯერ კიდევ არ 

გვხვდება დონიანი ვნებითის ფორმები, გამოიყენება, როგორც უობიექტო აქტიური ზმნა: (ჰ)ბრძანე, 

ბრძანოს.  

ხაზგასმულია მეტყველების აღმნიშვნელ ზმნათა სემანტიკაში XII საუკუნიდან მკაცრად 

დაცული სოციალური დიფერენციაცია („ვეფხისტყაოსანი“, „ამირანდარეჯანიანი“, „რუსუდანიანი“). 

ბრძან ძირისაგან დონიანი ვნებითის ფორმების წარმოება XVII-XVIII საუკუნეებიდან და ზმნებზე სხვა 

სემანტიკური ნიუანსების დამატებაც.    

ტექსტები მოწმობს პირში მონაცვლე ზმნების ნარევი პარადიგმის საბოლოო ჩამოყალიბებას XIX 

საუკუნეში და თავაზიანობის სემანტიკის  მეორეულობას მათთვის. 

8. რუსუდან ზექალაშვილი - ფორმისა და ფუნქციის მიმართებისთვის ქართულ 

ზმნებში 

სტატია ეხება ქართული ზმნებში ფორმასა და ფუნქციას შორის მიმართებას,  როცა 

გრამატიკული კატეგორიის გამომხატველი აფიქსი  ზმნაში შინაარსისგან დაცლილი ანუ უფუნქციოა. 

ეს შეიძლება შეეხოს  ზმნის პირის, ქცევის, კონტაქტის, გვარის (ე. წ. დეპონენსებთან) კატეგორიებს. 

უფრო გავრცელებულია უფუნქციო პირის ნიშნები.  
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ნაშრომში გამოყოფილია იმპერსონალიზაციის მოვლენა, რომელსაც  უნივერსალური ხასიათი 

აქვს. ქართულში მისი სპეციფიკა  დაკავშირებულია პოლიპერსონალიზმთან, ხოლო გარკვეული 

ჯგუფის ზმნებთან –  ინვერსიულობასთანაც.  

განხილულია იმპერსონალიზაციის ორი ჯგუფი: პირვანდელი და მეორეული. პირვანდელი 

იმპერსონალიზაცია გამოწვეულია სუბიექტის არარეალობის აღქმით. ქართულ ენაში ასეთ ზმნებს 

აქვს მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი, მაგრამ ფარდი სახელი არც არსებობს და არც იგულისხმება. ამ 

სემანტიკურ ჯგუფებში ერთიანდება: მეტეოროლოგიური მოვლენების აღმნიშვნელი ზმნები (წვიმს, 

თოვს, ცივა/სცივა, ცხელა/სცხელა) და ადამიანის ფიზიოლოგიური მდგომარეობის გამომხატველი 

(სძინავს, ღვიძავს, შია, სწყურია, აჟრჟოლებს, აკანკალებს, ახველებს, აცახცახებს); მათში 

გამოხატულია ადამიანისთვის აუხსნელი მოვლენები, ხოლო მოქმედების გამომწვევი სუბიექტი 

ირაციონალურია. ამიტომაც ის, როგორც ჩანს, მოაზრებული უნდა ყოფილიყო არამიწიერ, 

ზებუნებრივ ძალად.   

მეორეული იმპერსონალიზაცია მიჩნეულია გარკვეულ გრამატიკულ-სტილისტურ ხერხად, 

როცა ზმნათა გარკვეული ნაწილი გამოიყენება როგორც პერსონალურად, ისე იმპერსონალურად (მაგ.: 

მან საკითხი იცის, მაგრამ შემოდგომაზე წვიმები იცის). ამ ტიპისაა თავაზიანობის სემანტიკის 

რამდენიმე ზმნაც (გეახელით, გახლავთ, გახლავართ) და არარეალური ნატვრის გამომხატველი 

ფორმები (ნეტა გამაკეთებინა, ნეტა მაჩვენა). ამ ჯგუფში ასევე შედის: ე. წ. გუნებისა და 

შესაძლებლობის ვნებითები (ეტირება, ეცინება, ემღერება... რა ეთამაშება, რა ეცეკვება... წაესვლება, 

ეცხოვრება, არ ედგომება). 

გაანალიზებულია ე. წ. პირში მონაცვლე რამდენიმე ზმნაც: გახლავართ (ფორმით ორპირიანი, 

ფუნქციით ერთპირიანი, ვარ ზმნის ეკვივალენტი), გახლავთ (= არის). 

ბოლოს გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ფორმისა და ფუნქციის შეუსაბამობა ზმნებში ენის 

განვითარების შემდგომი საფეხურისთვის უნდა ყოფილიყო დამახასიათებელი.  

 

 

9. მაია ლომია - ბატონებისადმი  მიძღვნილი მეგრული  პოეზიის ნიმუშების 

ენობრივი ანალიზი 

 

    მოხსენებაში  საუბარი იყო  სამეგრელოში ბატონების მიმართ განსაკუთრებულ 

დამოკიდებულებაზე, რის შედეგადაც  მიმართვის ობიექტი გასულიერებულია.   მოხსენებაში 

გაანალიზდა ბატონების სახელდების აღმნიშვნელი ტერმინები და შესაბამის რიტუალთან 

დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულები.  

10. მაია ლომია - ოკო „უნდა“ ნაზმნარი მოდალური ელემენტის დახასიათებისათვის 
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მეგრულში 

 

     მოხსენებაში დახასიატებული  იყო ოკო(ნ) „უნდა“ მოდალური ზმნისაგან მომდინარე ოკო 

„უნდა“ მოდალური ნაწილაკი მეგრულში ფორმალური, სინტაქსური, სემანტიკური  

დონეების მიხედვით. 

11. მაია ლომია - მიმღეობური სემანტიკის შემცველი კონსტრუქცია მეგრულ ენაში 

    მოხსენებაში   საუბარი იყო   ერთი ტიპის ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაზე მეგრულში, რომელიც  

მიმღეობის სემანტიკისაა. მეგრულისთვის არ არის დამახასიათებელი  გასაზღვრების  შემცველი 

მარტივი წინადადება; მისთვის ბუნებრივია განსაზღვრების გადმოცემა დამოკიდებული 

წინადადებით. თავისებურებას ავლენს  ამგვარი კონსტრუქციის შემადგენელ კომპონენტთა 

განლაგებაც. 

12. ქეტევან მარგიანი-სუბარი - ზმნის კილო სვანურ ენაში 
 

ნაშრომში დასმულია საკითხი სვანურ ენაში ტრადიციულად ცნობილი ორი  კილოს 

(თხრობითი, კავშირებითი) გარდა, პირობითი კილოს გამოყოფის შესახებ; მტკიცებას საფუძვლად 

უდევს ენაში საკუთრივ ინფერენციული, საეჭვოობა-სავარაუდოობის სემანტიკური ნიშნით 

მარკირებული მწკრივების არსებობა. მოსაზრების გაზიარების შემთხვევაში ერთ სიბრტყეზე 

განიხილება ოპოზიცია: თხრობითი კილო _ პირობითი კილო. 

 

13. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - თურმეობითობისა და ხოლმეობითობის 

ურთიერთმიმართებისათვის 

სვანურ გარდამავალ ზმნებში 

 სვანურ ენაში დადასტურდა ზმნათა ფორმები, რომლებიც უღლების სისტემაში დღემდე 

ცნობილ მწკრივთა (დრო-კილოთა) შორის არ არის დაფიქსირებული. აღნიშნული მონაცემები 

აქტიური ზმნებია, სინთეზური წარმოებისაა და პერფექტულია: გადმოგვცემს წარსულში სავარაუდო, 

დაუზუსტებელი მოქმედების სტატიკურ შედეგს აწმყო-მყოფადში (ხ-ე-გ-ი “ალბათ, უშენებია მას ის”), 

ან წარსულშივე (ხეგოლ “ალბათ, ეშენებინა მას ის”); ჩვენი აზრით, საანალიზო ფორმები 

სტატიკურ ზმნათა მყოფადუსრულისა (I ფორმა) და პირობითუსრულის (II ფორმა) 

რეინტერპრეტირებული, ინვერსიაქმნილი ფორმებია, ვინაიდან სემანტიკაც მიგვანიშნებს აღნიშნულ 

მწკრივებთან მათს მიმართებაზე; აღნიშნული ფორმები მოეპოვება ყველა რელატიურ გარდამავალ 

და მედიოაქტიურ აბსოლუტურ ზმნას; მათი რეალური სუბიექტი I სერიაში მუდამ ნომინატიურ, II 

სერიაში კი ერგატიულ კონსტრუქციას ქმნის. ამ ზმნათა პერფექტულობა გამოხატულია წარსულში 

შესრულებული მოქმედების სტატიკური შედეგით აწმყოში (I ფორმა) ან წარსულშივე (II ფორმა); ამის 
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შესაბამისად, საანალიზო ზმნები I ან II რეზულტატიურს ეკედლება, ამავდროულად ამ უკანასკნელთ 

( I და II რეზულტატივს) უპირისპირდება საეჭვოობა-სავარაუდობის სემანტიკით; მეორე მხრივ, ეს 

ფორმები ხოლმეობითობის შთაბეჭდილებას ტოვებს; 

ჩვენი აზრით, აღნიშნულ ფორმებს უდავოდ უნდა მიეცეს მწკრივთა კვალიფიკაცია (მათ 

ამისთვის გააჩნიათ ორი აუცილებელი პირობა: ფორმა და სემანტიკა) და აქტიურ ზმნათა პარადიგმის 

III სერიაში განლაგდნენ. ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით კი მათ, ვფიქრობთ, პირობით-

რეზულტატიური I და II შეესაბამება.  

 

14. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - kilosa da evidencialobis 
urTierTmimarTebisaTvis svanur enaSi 

svanur zmnas, saliteraturo enasTan SedarebiT, mwkrivebi ufro mravlad moepoveba, ris 

safuZvelic am enaSi damatebiT erTi morfosintaqsuri kategoriis _ evidencialobis arsebobaa. Ees 

kategoria qarTulSic gramatikuliad gamoxatulia, magram mxolod nawilobriv: marTalia, verbaloba 

specialuri mwkrivebiT _ TurmeobiTebiT gadmoicema, magram epistemikuri inferenciulobis 

gadmosacemad saliteraturo enas msgavsi dro-kiloTa formebi ar moepoveba (SesaZloa, enam 

funqciurad esa Tu is mwkrivi gamoiyenos, magram vrceli konteqstis gareSe am formaTa 

inferenciuloba ver dadasturdeba); svanuris saeWvooba-savaraudobis gamomxatvel zmnur formebs, 

romelTac Cven sakuTriv inferenciuls vuwodebT, enaSi dRemde dafiqsirebul kiloTagan (TxrobiTi, 

kavSirebiTi, brZanebiTi) verc erTi ver efardeba: TxrobiTisgan mas semantika ganasxvavebs, 

kavSirebiTisgan ki _ damoukideblad epistemikuri modalobis martivi konstruqciis Seqmnis unari. am 

mwkrivebis kilo pirobiTia. A 

maSasadame, svanurSi evidencialoba (verbaluric da inferenciulic) morfosintaqsuri 

kategoriaa, kilo ki _ funqciuri maxasiaTebeli: TxrobiTi da pirobiTi kilos formebi neitraluri 

konteqstis Seqmnas emsaxurebian, kavSirebiTis formebs ki mxolod rTul konstruqciaSi SeswevT 

unari inferenciulobis semantika Seitanon. 

 

15. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - კვლავ ევიდენციალობისთვის სვანურ ზმნაში 

 
სტატია შეეხება სვანური ენის იმ ზმნურ ფორმებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია და 

სემანტიკური დახასიათება სპეციალურ ლიტერატურაში ან არასრულია, ან საერთოდ არ არის. 

როგორც ცნობილია, სვანურის ე. წ. “მეტი” მწკრივები (ა. შანიძე), ტრადიციული შეხედულებით, 

მყოფადუსრული და I სერიის თურმეობითებია. სტატიაში კი დადასტურებულია, რომ ზოგი სხვა 

მწკრივის ორგვარი  წარმოების შემთხვევაში მათ შორის სემანტიკური სხვაობა ლიტერატურაში 

გათავალისწინებული არ არის.  

ნაშრომში ასევე განხილულია უცხოელ კოლეგათა მოსაზრებები ევიდენციალობის შესახებ 

ქართველურ ენებში: „ქართულ ენაში გვაქვს ევიდენციალური პერფექტი ევიდენციალობის ფართო გა-
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გებით, შემდგომი ასპექტების გარეშე“ (Willet); "სვანურს, ისევე, როგორც ქართულს, ირიბი ევიდენცია-

ლური ფორმების შემდგომი, დეტალური დიფერენციაცია (ეპისტემიკა, ინფერენცია...) არ ახასიათებს, 

თუმცა თავად ევიდენციალურ ფორმათა მნიშვნელობა საკმაოდ ტევადია, ფართოა" (Сумбатова) და 

გამოთქმულია საპირისპირო მოსაზრება სვანური მასალის ანალიზის საფუძველზე. 

16. დარეჯან თვალთვაძე - სახარების გიორგი ათონელისეული რედაქციის უძველეს 

ხელნაწერებზე დართული ტექსტებისათვის 
 

ოთხთავის ძველი ქართული თარგმანის შემცველ ხელნაწერებს  ამ წმინდა წიგნის 

შესახებ დაწერილი სხვადასხვა  დანიშნულებისა და შინაარსის  მრავალი მეტატექსტი (ტექსტის 

შესახებ ტექსტი) ახლავს: ესენია: მთარგმნელის/რედაქტორის,  გადამწერის კოლოფონები,  აშიაზე 

მიწერილი განმარტებები; ლიტურგიკული ხასიათის შენიშვნები, სახარების შესახებ დაწერილი 

დოქსოლოგიური თხზულება (“შესხმაჲ ოთხთავისაჲ“) , მკითხველთა მინაწერები და სხვ. 

ქართული ოთხთავის საბოლოო რედაქციის ჩამოყალობების ისტორიის კვლევისათვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი აღმოჩნდა  მე-11 საუკუნეში  შავ მთაზე  გადაწერილი ხელნაწერები, 

რადგან, როგორც ირკვევა,  მათი  სახით ხელთ გვაქვს ოთხთავის ქართული თარგმანის საბოლოო 

რედაქციის  ჩამოყალიბებამდე განვლილი ყველა ეტაპის ამსახველი ტექსტები. თითქმის ყველა ამ 

ხელნაწერს  დართული აქვს სხვადასხვა სახის მეტატექსტიც, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს 

პასუხი გავცეთ სახარების ქართული თარგმანის საბოლოო რედაქციის  (გიორგი მთაწმიდლისეული  

ტექსტის) ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ კითხვებს. კერძოდ: როგორ ყალიბდებოდა 

ოთხთავის ათონური რედაქცია, სად და როდის დაიწყო მასზე მუშაობა  გიორგი ათონელმა?  რა 

პრინციპით ხელმძღვანელობდა ის , როცა  ოთხთავის ტექსტის  “ბერძნულისადა მიყვანებაზე” (= 

ბერძნულთან დაახლოებაზე) მუშაობდა, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი?  იყო თუ არა ეს 

ერთჯერად განხორციელებული რევიზია?  როგორ აფასებდა თავად გიორგი მთაწმინდელი თავის 

საქმიანობას?  რად მიაჩნია მას მისი ხელიდან გამოსული ტექსტი – ახალ თარგმანადD თუ ძველი 

თარგმანის ახალ ვერსიად? როგორია მისი დამოკიდებულება სახარებათა ძველი ქართული 

თარგმანების მიმართ? როგორია გადამწერთა დამოკიდებულება გიორგისეული ტექსტისა და 

თავად გიორგის მიმართ? როგორ მოპოვა სახარების გიორგისეულმა რედაქციამ  ვულგატის 

სტატუსი, რამ შეუწყო ამას ხელი? - ამ კითხვებზე პასუხის გაცემაში სახარების ტექსტის კვლევასთან 

ერთად  გვეხმარება ის მეტატექსტებიც, რომლებიც ოთხთავის ქართული თარგმანების შემცველ 

ხელნაწერებს შემოუნახავთ. ამ თვალსაზრისით gansakuTrebiT mniSvnelovnad gvesaxeba  me-

11 saukuneSi Sav mTaze gadawerili ramdenime  xelnawerze darTuli metateqsტი. 

კერძოდ: ალავერდის ოთხთავის (A 484) ანდერძი (კოლოფონი); შავი მთის ოთხთავის (A 845) 

გადამწერის, შავ ზაქარიას, ანდერძი ; კალიპოსის ოთხთავზე დართული გიორგი მთაწმინდელის 

ანდერძი; კალიპოსის ოთხთავის (ქუთ.76)  გადამწერის, ბასილი თორელყოფილის, ანდერძი და 

დოქსოლოგიური თხზულება  “ შესხმაჲ  ოთხთავისაჲ”, რომელიც  ერთვის შავ მთაზე გადაწერილ  

ოთხთავებს.  სტატიაში სწორედ  ამ ტექსტების  ფუნქციურ-სტილისტური ანალიზია  მოცემული. 
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17. დარეჯან თვალთვაძე - ოთხთავის გიორგი მთაწმიდლისეული რედაქციის 

უძველესი თარიღიანი ნუსხა 

საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ხელნაწერსაცავებში ოთხთავის 

გიორგი მთაწმიდლისეული რედაქციის ტექსტის შემცველი ასზე მეტი ნუსხაა დაცული, მაგრამ 

მათი უმეტესობა შედარებით გვიან,  XII-XIII საუკუნეებში,  ან შემდგომ არის გადაწერილი. XII-XIII 

საუკუნის ხელნაწერებს დაეყრდნო გიორგისეული რედაქციის კრიტიკული ტექსტის  გამომცემელი 

ივ. იმნაიშვილიც, რომელმაც  გამოცემისთვის თამარის ეპოქის  სამი ხელნაწერი,   კერძოდ,  ვანის 

(H), ეჩმიაძინისა (I) და გელათის (K) ოთხთავები  შეარჩია. თუმცა არსებობს გიორგისეული 

რედაქციის ტექსტის შემცველი მეთერთმეტე საუკუნის რამდენიმე ნუსხა,   რომელთაგან ერთ-

ერთია ამჟამად ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთსაცავში 76-ე ნომრით დაცული 

მანუსკრიპტი, რომელიც, როგორც გადამწერის ანდერძიდან ირკვევა, გიორგის  სიცოცხლეში, 1060 

წელს,  შავ მთაზე, კალიპოსის მონასტერში  ბასილი თორელყოფილს „წმიდისა გიორგის 

თარგმნილისა სახარებისაგან“ გადაუნუსხავს. ეს ხელნაწერი,  რომელსაც კალიპოსის ან  

ლეჩხუმური ოთხთავის სახელით მოიხსენიებენ, ოთხთავის გიორგი მთაწმიდლისეული რედაქციის  

უძველეს თარიღიან ნუსხას წარმოადგენს და ამდენად მას ოთხთავის ქართული  თარგმანის 

აკადემიური გამოცემის მოზადებისას კრიტიკული ტექსტის დასადგენად განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება.  

კალიპოსის ოთხთავს, ისევე როგორც სახარების გიორგისეულ რედაქციის ბევრ ნუსხას, 

ახლავს გიორგი მთაწმიდლის ანდერძი, რომელიც მას  სახარების თარგმანის ტექსტის 

რედაქტირების რთული და ხანგრძლივი პროცესის დასრულების შემდეგ დაუწერია. გიორგის 

თანამედროვე გადამწერს, ბასილი თორელყოფილს,  სავარაუდოდ, ანდერძის ის ვარიანტი უნდა 

ჰქონოდა ხელთ, რომელიც გიორგის ხელიდან გამოსულ ტექსტს ერთვოდა და რომელშიც ანდერძის 

ცნობილი სადავო ადგილი, როგორც ჩანს, ასე იკითხებოდა: „ესე საცნაურ იყავნ ყოველთა,  რამეთუ 

ესე წმიდაჲ ოთხთავი არა ახლად გჳთარგმნია...“ , მაგრამ მოგვიანებით სიტყვები „არა ახლად“ 

გადაუფხეკიათ და ზემოდან სხვა ფერის მელნით და სხვა ხელით დაუწერიათ სიტყვა „ჩუენ“, რის 

შედეგადაც მივიღეთ ამგვარი წაკითხვა: „ესე საცნაურ იყავნ ყოველთა,  რამეთუ ესე წმიდაჲ 

ოთხთავი ჩუენ ახლად გჳთარგმნია“, რაც აშკარაა, რომ მეორეულია და გაკეთდა ალბათ გიორგის 

ღვაწლის უკეთ დაფასების მიზნით.  ანდერძის პირველადი (ჩასწორებამდელი) ტექსტი ცხადყოფს, 

რომ სახარების ახალ რედაქციას, რომელიც გიორგიმ ძველი ქართული თარგმანების ბერძნულ 

ხელნაწერებთან სკურპულოზური შედარების შედეგად შექმნა, თავად ის ახალ თარგმანს არ 

უწოდებდა. 

ოთხთავის ამ ხელნაწერს შემოუნახავს კიდევ ერთი საინტერესო ტექსტი – მიმართვა ამ 

წმინდა წიგნის მომგებელთა, გადამწერთა და მკითხველთათვის, რომელშიც სახარების როგორც 

„ცათა და ქუყანისა უზეშთაესი წიგნის“ მნიშვნელობაზეა საუბარი. ჩვენი აზრით, ეს  უსათაურო 

თხზულება, რომელსაც პირობითად შეიძლება ეწოდოს „შესხმაჲ  ოთხთავისაჲ“ შექმნილი უნდა 
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იყოს შავი მთის მწიგნობრულ კერაში მას შემდეგ, რაც გიორგიმ დაასრულა სახარების თარგმანზე 

მუშაობა, საგანგებოდ მისი რედაქციის ხელნაწერებისთვის და  მისი ავტორი,  შესაძლოა, კალიპოსის 

ოთხთავის გადამწერი - ბასილი თორელყოფილი  იყოს. 

18. დარეჯან თვალთვაძე - „ Маргинальние заметки и маргинальние знаки  в  средневекових 

грузинских рукописях“  დაიბეჭდა  ჟურნალში HOMO LOQUENS Georgian Multilingual Association 

Jurnal,  N 6 . 

           მარგინალური შენიშვნები და მარგინალური ნიშნები შუასაკუნეების ქართულ  ხელნაწერებში 

ძველ ქართულ ხელნაწერებში მარგინალური შენიშვნები – ექსპოზიციური ხასიათის მცირე 

ტექსტები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წავიკითხოთ და გავიგოთ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი 

ტექსტები – ადრეული პერიოდიდან ჩნდება, თუმცა მარგინალურ შენიშვნებს, როგორც ტექსტის 

ინტერპრეტაციის ჩამოყალიბებულ სისტემას, პირველად XI საუკუნის ქართველი მწიგნობრის, შავ 

მთაზე (ანტიოქიის რეგიონი) მოღვაწე მთარგმნელის, ეფრემ მცირის, თარგმანების შემცველ 

ხელნაწერებში ვხვდებით.  ხელნაწერთა აშიებზე მთარგმნელთა მიერ მიწერილი მარგინალური 

შენიშვნების (განმარტებების) და კიდეებზე მოთავსებული მარგინალური ნიშნების ( გრაფიკული 

აღნიშვნების)  დანიშნულებაა ძირითადი ტექსტის გააზრებასა და გაგებაში დაეხმაროს 

მკითხველს, თუმცა მათი ანალიზი ხშირ შემთხვევაში მრავალმხრივი დასკვნებისა თუ 

მოსაზრებების გამოთქმის საშუალებასაც იძლევა. თარგმანის ტექსტზე დართულ მთარგმნელის 

ამგვარ მეტატექსტებში  მოცემულია მნიშვნელოვანი და საინტერსო ინფორმაცია იმის შესახებაც, 

თუ რა მეთოდებით მუშაობდნენ შუა საკუნეების მთარგმნელები, რა საშუალებებს იყენებდნენ  

ისინი რომ სათარგმნი ტექსტი მკითხველს ადეკვატურად გაეგო.  

 

 

19. ლელა ციხელაშვილი - ხ და ჰ- პრეფიქსის ფუნქციისათვის ი- პრეფიქსიანი 

ვნებითი გვარის 
                ფორმებში  ძველ ქართულში 

 

 ხანმეტ წერილობით ძეგლებში ნორმას წარმოადგენს ხ- პრეფიქსის არსებობა ი- პრეფიქსიანი 

ვნებითი გვარის სამივე პირის ფორმაში (შესაბამისად, ჰაემეტისთვის - ჰ-ს არსებობა): ხჳქმენ, ხიქმენ, 

ხიქმნა. ჩვენამდე მოღწეული უძველესი ხანმეტი  და ჰაემეტი წერილობითი ძეგლების ანალიზმა 

ცხადყო შემდეგი: 

 ა) ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ზმნებში ხ-ს ნულთან მონაცვლეობა უნდა დაწყე-ბულიყო I-

III პირის ფორმებში (ხჳყავ > ვიყავ, ხიყო > იყო). ეს პროცესი უფრო აქტიურად წარიმართა I 

სუბიექტურ პირში. ზოგიერთი ძეგლისთვის (ხანმეტი მრავალთავი, ჰაემეტი ლექციონარი) ოდენ ვ- 

პრეფიქსიანი ფორმები ერთადერთ ნორმას წარმოადგენს. 
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 ბ) I სუბიექტურ პირში ანალოგიურ ხუ-//ჰუ- > ვ- პროცესს გვიჩვენებენ რელატიური ზმნებიც 

(განხუასხემდით > განვასხემდით). ამ ნორმით აღდგა ქართულისთვის ბუნებრივი „პრეფიქსული 

მონოპერსონალიზმის პრინციპი“, რომელიც შემდეგ დაირღვა ვსთხოვე ტიპის ფორმებში. 

 გ) ჩვენი ზრით,  I სუბიექტური პირის ვითარება ერთ-ერთ ძირითად ენობრივ კრიტერიუმად 

უნდა მივიჩნიოთ ხანმეტ-ჰაემეტი ტექსტების დათარიღებისათვის. ვ- პრეფიქსიანი ფორმების 

რაოდენობრივი სიჭარბე (ხუ-//ჰუ წარმოებასთან შედარებით) და, მით უმეტეს, ოდენ ამ ტიპის 

ფორმების არსებობა საკვლევი ძეგლის გვიანდელობაზე უნდა მეტყველებდეს. ამის 

გათვალისწინებით შესაძლოა გადაიხედოს ზოგიერთი ძეგლის გადაწე-რის თარიღი (მაგ., 

მოულოდნელი ჩანს V საუკუნის  I ნახევრით დათარიღებულ „წმიდა ქრისტინას წამების“ ხანმეტ 

ტექსტში ვიყავ ფორმის არსებობა). 

 დ) II სუბიექტური პირის ფორმებში ხ-//ჰ- პრფიქსის დაკარგვისათვის ხელი უნდა შეეშალა 

მორფოლოგიურ ფაქტორს: როგორც ჩანს, იგი S2-ის მორფემად იქნა გააზრებული. 

 ე) III პირის ფორმებში ეს პროცესი ბოლომდე არ არის გატარებული. ფორმათა გამარტივების 

პროცესი საბოლოოდ დასრულდა სანნარევ წერილობით ძეგლებში. 

 ვ) ხანმეტ ტექსტებში ჰაემეტი ფორმების არსებობა ცალსახად მათს გვიანდელობას არ უნდა 

ნიშნავდეს. შესაძლოა პირიქითაც იყოს. „გაპარული“ ჰაემეტი ფორმების არსებობა ამ შემთხვევაში 

შესაძლოა აიხსნას გადამწერის ენობრივი გარემოს გავლენით. 

 ზ) ამ ხელნაწერთა დიდი ნაწილი იმ დროს უნდა იყოს გადაწერილი, როცა ხანმეტობა-

ჰაემეტობა აღარ წარმოადგენდა ცოცხალ ენობრივ მოვლენას და ენობრივი გარემო უკვე სანნარევი 

უნდა ყოფილიყო (ჩანასახის სახით მაინც). 

თ) ხ-//ჰ- სეგმენტის გამოვლენა ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმებში შესაძლოა აიხსნას 

ფონეტიკურ ნიადაგზე და ისტორიულად ასპირაციას - ხმოვანთა და სონანტთა ფშვინვიერ შემართვას 

-  დაუკავშირდეს. 

20. კახა გაბუნია - ერგატიული და ნომინატიური კონსტრუქციების ჩამოყალიბების 

ქრონოლოგიისათვის ქართველურ ენებში 

 

      ქართველურ ენებში გარდამავალი ზმნის I და II პირის კომბინაციებში ზმნური ტიპის ერგატიული 

სისტემის კლასიკური სურათია წარმოდგენილი: მო-მ-კალ  შენ მე; მო-გ-კალ მე  შენ. 

ეს სისტემა ერგატიულია, რადგან სახელური ფორმების უბრუნველობის პირობებში, ზმნაში აისახება 

უახლოესი ობიექტი და არა სუბიექტი. 

ქართველური ენებისთვის უაღრესად საინტერესო ვითარებაა პირთა ისეთი კომბინაციების 

შემთხვევაში, როდესაც III პირის ნაცვალსახელი მოთხრობითი ბრუნვის ფორმითაა (მან[ა]) 
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წარმოდგენილი: მო-მ-კლ-ა მან მე; მო-გ-კლ-ა მან შენ. 

როგორც ვხედავთ, ზმნურ ფორმაში აისახება ობიექტი, თუმცა, ამგვარ კონსტრუქციებში სუფიქსით 

გარდამავალი ზმნის სუბიექტის გამოხატვაც ხდება. 

სუბიექტის ზმნაში ასახვა პრეფიქსული მორფემით მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც წინადადების 

კონსტრუქციაში შემოდის ჩვენებით ნაცვალსახელთა სისტემიდან ნასესხები ელემენტი (ის // იგი):  

აგენსი ~ პაციენსის დაპირისპირების სახელურ სისტემაში გადატანა ამ სახელთა ფორმობრივი 

დამთხვევითაა განპირობებული: III პირთა კომბინაციაში *`მოკლა მან[ა]  მან[ა]~) ზმნურ ფორმაში 

თავდაპირველად უახლოესი ობიექტი უნდა ასახულიყო: მაგრამ ვინაიდან ნაცვალსახელური 

ფუძეები ფორმობრივ ერთმანეთს დაემთხვა სწორედ III პირის ნაცვალსახელებში მოხდა აგენსი ~ 

პაციენსის დაპირისპირების ზმნურიდან სახელურ სისტემაში გადატანა (მან ® იგი).  

ძველი ქართულის ფაქტობრივი მონაცემების თანამედროვე ქართულის მონაცემებთან 

ურთიერთშედარება-შეპირისპირების შედეგად, შეგვიძლია აღვადგინოთ მოთხრობითი ბრუნვის 

გავრცელების მიმართულება: ისტორიულად ერგატივის დაპირისპირება ნომინატივთან (აგენსი ~ 

პაციენსის ოპოზიციის ასახვა) ნაცვალსახელთა სისტემაში ჩაისახა;  ძველი ქართულის 

ფიქსირებული მონაცემების მიხედვით, ეჭვს არ იწვევს ნაცვალსახელური -მან სუფიქსის ერგატივის 

ფუნქციით ხმარება როგორც სულიერ (ადამიანთა კლასის), ისე უსულო (ნივთთა კლასის) სახელებში 

(კაც-მან; სახლ-მან...).ქართველურ ენათა ერგატიული კონსტრუქცია პირველადია დრო-კილოთა I 

სერიის ფორმათა ნომინატიურ-დატიურ კონსტრუქციასთან მიმართებით. სხვა საკითხია 

ერგატიულისა და ინდეფინიტიური კონსტრუქციების ისტორიული მიმართება: ამოსავალი უთუოდ 

სახელური ტიპის ინდეფინიტიური კონსტრუქციაა, ზმნური ტიპის ერგატიული სისტემის არსებობის 

პირობებში. 

 

21. კახა გაბუნია - ბილინგვური განათლება აშშ-სა და საქართველოში 

 

ყველა ქვეყანაში საგანმანათლებლო პოლიტიკა გარკვეულწილად, პოლიტიკური კონტექსტითაა 

განპირობებული; გარდა პოლიტიკურისა, ბილინგვური განათლების დანერგვა 3 უმთავრეს ასპექტს 

მოიცავს: ა) სისტემური ბილინგვური განათლება, რომელიც გულისხმობს ბილინგვური 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის ფორმირებას; ბ) ინსტიტუციონალური ბილინგვური განათლება, 

რომელიც გულისხმობს ორენოვანი საგანმანათლებლო პოლიტიკის გააზრებას ინსტიტუციონალურ 

დონეზე; გ) პედაგოგიური – რომელიც გულისხმობს საკლასო ოთახში ორენოვანი სწავლების 

უზრუნველყოფას; საკლასო ოთახში ორენოვანი სწავლების წარმატებით დანერგვა ითვალისწინებს 

სათანადო სასწავლო გეგმის, სახელმძღვანელოების შექმნას და ასევე – მასწავლებლების 

გადამზადებას.   

სტატიაში განხილულია ბილინგვური განათლების თავისებურებანი აშშ-სა და საქართველოში ამ სამი 
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ასპექტის გათვალისწინებით. 

 

22. კახა გაბუნია - დონეებად დაყოფილი საკითხავი ქართული ტექსტების შედგენისა და 

რედაქტირების ფორმულისათვის 

 

მოხსენება ეხება პროგრამას, რომელიც, სპეციალურად შემუშავებულ ფორმულაზე დაყრდნობით, 

ახდენს ტექსტებში სიტყვაფორმათა ანალიზს და სტატისტიკური მასალის მიწოდებას 

მკვლევრისთვის, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი ხდება ამა თუ იმ დონის ტექსტების 

რედაქტირება სასწავლო მიზნებისთვის. 

 

23. სალომე ომიაძე - დისკურსული კომპეტენციის დეფიციტი 
პოლიტიკურ რიტორიკასა და მასმედიის ენაში 

 

თანამედროვე პოლიტიკური რიტორიკისა და მასმედიის ენის კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

თანამედროვე მასობრივი კულტურის გავლენით კომუნიკაციური კომპეტენციის საერთო დონემ 

დაიწია, შეინიშნება პერიფერიული კომუნიკაციის პრაქტიკის ცენტრალიზაციის ტენდენცია - 

ლექსიკური ფონდის გაღარიბება, გრამატიკულ საშუალებათა გამარტივება, გამონათქვამის ემოციური 

შინაარსის წილის გაზრდა რაციონალური წილის ხარჯზე, მეტყველების ვულგარიზაცია, რაც დიდ 

საფრთხეს უქმნის ენის განვითარების პროცესს. 

 

24. სალომე ომიაძე - პირადი სივრცის პროექცია ქართულ ლინგვოკულტურაში 
 პირადი სივრცე არა მხოლოდ ადამიანის შინაგან სამყაროსა და მის ახლოს არსებულ სივრცითს 

მონაკვეთს გულისხმობს, არამედ იმ საგნებსა და პირებსაც, რომლებიც ამ სივრცის საზღვრებში 

მყოფობენ. ამდენად, პირადი სივრცის, როგორც ლინგვოკულტურული კონცეპტის, სრული აღწერა 

თითქმის თეზაურუსის შექმნას უტოლდება, რადგან ლინგვისტურთან ერთად ექსტრალინგვისტური 

სამყაროს სრულ დესკრიფციას გულისხმობს იმდენად, რამდენადაც ენობრივიცა და არაენობრივი 

სივრცეც პირად და მის გარეთა სივრცეებად იყოფა. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნული სირთულისა, შევეცადეთ აღგვეწერა კონცეპტ „პირადი 

სივრცის“ ნომინაციური ველი, რომელიც სემიოტიკური სიმჭიდროვის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა; 

დაგვეხასიათებინა კონცეპტის განმახორციელებელი ენობრივი საშუალებები (არაპირდაპირი 

ნომინაციები, საერთო ფუძის მქონე სიტყვები, სინონიმები, კომტექსტური სინონიმები, სიმილარები, 

მორფოლოგიური საშუალებები). მიმოვიხილეთ პარემიული მასალა და მყარი შესიტყვებები, როგორც 



 

958 
 

ის უბანი, რომელშიც ხალხის მსოფლხედვა, მისი სული ყველაზე ნათლად ჩანს. 

ქართულ ლინგვოკულტურაში პირადი სივრცის პროექციაზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ 

„პირადი სივრცე“ მაკროკონცეპტია, რომლის სრულად აღწერა ისეთი კონცეპტების შესწავლის გარეშე, 

როგორიცაა „თავისუფლება“, „საიდუმლოება“, „პირადულობა“, „მარტოობა“, „საკუთრება“  და სხვ. , 

შეუძლებელია. 

 

25. სალომე ომიაძე - სემიოტიკური სიმჭიდროვე და რეგიონული კონცეპტოსფერო 
 

ეროვნულ კონცეპტოსფეროთა არსებობა გვავარაუდებინებს რეგიონული კონცეპტოსფეროს 

არსებობასაც. ჩვენ საკითხის დასმის სახით წარმოვადგინეთ ჩვენი მოსაზრება არსებით კავკასიურ 

კონცეპტთა გამოვლენასთან დაკავშირებით. სახელდობრ, სემიოტიკური სიმჭიდროვე მივიჩნიეთ იმ 

მახასიათებლად, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა დაიწყოს კავკასიური კონცეპტოსფეროს 

შემადგენელთა გამოვლენა-შესწავლა. 

კონცეპტის სემიოტიკური სიმჭიდროვის მაღალი ხარისხი მოწმობს კონკრეტული 

ლინგვოკულტურის წარმომადგენელთათვის სინამდვილის ამა თუ იმ სფეროს გააზრების 

აქტუალურობას. თუ ენაში ერთ კონცეპტს მრავალი სახელდება აქვს, მაშინ სინამდვილის მოცემული 

სფერო მნიშვნელოვანია ხალხის პრაქტიკული საქმიანობისათვის და ამიტომაც გაიაზრება იგი 

ზედმიწევნით. 

რაც უფრო მრავალგვარია კონცეპტის ნიშნური გამოხატვის პოტენციალი, მით უფრო ძველია 

იგი და მით უფრო მაღალია მისი ღირებულებითი მნიშვნელობა სახელმდებელი ხალხისათვის. 

კონცეპტის მრავალი დასახელება, თავის მხრივ, მოწმობს მის კომუნიკაციურ 

რელევანტურობას, ანუ იმას, რომ მოცემულ სოციუმში ერთმანეთს უზიარებენ კონკრეტულ 

კონცეპტურ ინფორმაციას, დაწვრილებით განიხილავენ მას, მსჯელობენ მასზე, 

ვფიქრობთ, აღნიშნული იძლევა იმის საფუძველს, რომ ადვილად მოიძებნოს ყველაზე 

არსებითი კონცეპტები, ის საერთო, რომლის ზედმიწევნით შემეცნებასაც საუკუნეების განმავლობაში 

ცდილან კავკასიელი ხალხები. 

 

 

26. სალომე ომიაძე - ლექსემა „ტერმინის“ ხმარებისათვის 

კომუნიკაციური პრაქტიკისათვის მნიშვნელოვანია ორი ტიპის ცოდნის დაპირისპირება – 

სიღრმისეულისა და ზედაპირულის, რომელსაც სხვაგვარად მაორიენტირებელი ცოდნაც შეიძლება 
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ეწოდოს.  

ყოფითს დისკურსში მხოლოდ მაორიენტირებელი ცოდნით ოპერირება არანაირ პრობლემას 

არ ქმნის, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ყოფითი მოთხოვნილებებისა და მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად  სიტყვიერ ნიშანთა მინიმალური რაოდენობაც საკმარისია, უფრო მეტიც, ეს 

ნიშნები ხშირად დამატებითი, შემავსებელი ფუნქციისაა, ფატიკურ როლს ასრულებს და უმეტესად 

კომუნიკანტებს შორის კონტაქტის არსებობას მოწმობს მხოლოდ. იმავეს ვერ ვიტყვით სხვა ტიპის 

დისკურსებზე, განსაკუთრებით, სამეცნიეროსა და მასმედიურზე.  

სტატიაში სიღრმისეული ცოდნის უქონლობისა და მაორიენტირებელი ცოდნის უკმარობის 

საილუსტრაციოდ განხილულია ლექსემა  „ტერმინის“ უმართებულო ხმარების შემთხვევები. 

სახელდობრ, გაანალიზებულია  კონტექსტები, რომლებშიც „ტერმინად“ სახელდებულია საერთო 

სალიტერატურო ენის ძირითადი სტრუქტურულ-სემანტიკური ერთეულები – ნებისმიერი სიტყვა 

თუ გამონათქვამი, იდიომები, რითაც უგულებელყოფილია ტერმინის, როგორც განსაკუთრებული 

ენობრივი ნიშნის, ძირითადი მახასიათებლები – დეფინიციურობა, კონვენციურობა და სისტემურობა.  

27. რუსუდან ზექალაშვილი - ფატიკური კომუნიკაციის ფუნქციურ-პრაგმატული 
ანალიზი პერსონაჟთა 

მეტყველებაში (დავით კლდიაშვილის პიესების მიხედვით) 

  

სტატიაში განხილულია ფატიკური კომუნიკაციის ფუნქციურ-პრაგმატული ანალიზი დავით 

კლდიაშვილის პიესებისა და მოთხრობების მიხედვით. დიალოგის მონაწილეთა მეტყველების 

თავისებური კოლორიტი იქმნება არა მარტო დიალექტური გრამატიკული ფორმებითა და ლექსიკით, 

არამედ ფატიკური ენობრივი კლიშეებითა და ფრაზებით. კლდიაშვილის პერსონაჟები ზოგჯერ 

მხოლოდ ერთმანეთს საუბრის გულისთვის ელაპარაკებიან. მათ დიალოგებში გამოყენებულია 

ფატიკური კომუნიკაციის ერთეულები: მიმართვა, საალერსო სიტყვები, ფიცილის ფორმულები; ასევე 

რიტუალური მისალმება, მოკითხვა, მობოდიშება, მადლობა, მიპატიჟება, დალოცვა, მილოცვა, 

ქათინაური და სამეტყველო ეტიკეტის გამომხატველი სხვა ფრაზები. კომუნიკაციურ სტრატეგიაში 

ხშირად გამოიყენება ხაზგასმული თვითდამცრობა ადრესატის განდიდების სურვილით. ენობრივი 

ფორმის თვალსაზრისით ჭარბობს განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები (მიმართვები, 

შორისდებულები), მყარი ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მოდალური სიტყვები.  

დ. კლდიაშვილს ბუნებრივად აქვს გადმოცემული იმერული სამეტყველო ეტიკეტის სპეციფიკა 

და ხაზს უსვამს პერსონაჟთა არტისტულობას, კუდაბზიკობას, გადამეტებულ თავაზიანობას,  

კეთილგანწყობისა და ემპათიის გამოხატვის სურვილს, თუნდაც ეს ბოლომდე გულწრფელი არ იყოს.    

 

28. რუსუდან ზექალაშვილი - ახლავს ზმნის გამოყენების ისტორიისა 



 

960 
 

და მართლწერისათვის ქართულში 

  

სტატიაში განხილულია პირში მონაცვლე ზმნა ახლავს, როგორც თავაზიანობის სისტემის ერთ-

ერთი გრამატიკულ-ლექსიკური საშუალება, მისი გამოყენების ისტორია და ადგილი ქართული 

სამეტყველო ეტიკეტში.  

სხვადასხვა პერიოდის ქართული სამწერლობო ენის ანალიზის საფუძველზე გამოტანილია 

დასკვნა, რომ თავაზიანობის ვერბალური გამოხატვის საშუალებები თანდათან დამკვიდრდა: 

ჯერ – თქვენობითი ფორმები ნაცვალსახელებში, თითქმის იმავდროულად – თანიანი 

მრავლობითი თავაზიანი მხოლობითის ფუნქციით და ბოლოს – პირში მონაცვლე ზმნები, 

რომელთაგან ყველაზე ადრინდელი ჩანს ბრძანა ზმნა. პირში მონაცვლე ზმნებისთვის 

თავაზიანობის გამოხატვა უნდა უკავშირდებოდეს საზოგადოების ფენებს შორის სოციალური 

განსხვავების ასახვის საჭიროებას.  

ქართული სალიტერატურო ენის XII-XIX საუკუნეების ძეგლებში  ახლავს/გახლავართ 

ფორმები გვხვდება მხოლოდ ხლების/თანხლების სემანტიკით. ამ ზმნის თავდაპირველი 

მნიშვნელობა გაფართოვდა, მიენიჭა მოკრძალება-მორიდების გამოხატვის უნარი და იქცა 

ერთპირიანად (=ყოფნა). მოუბარი პირი თავის თავზე ამბობს არა ვბრძანდები-ს, არამედ გახლავართ-

ს (=ვარ), ხოლო მიირთმევს/მიირთვით ზმნას ჩაანაცვლებს გეახლებით/გეახელით ფორმით (და – არა 

მივირთმევ/მივირთვი), თუმცა ვჭამე- (დავლიე)-ს მნიშვნელობით ის მაინც იშვიათად გვხვდება 

და გაცილებით ახალი სემანტიკური ნიუანსი უნდა იყოს. ამ ფორმებით პირველ პირში ხაზი 

ესმება ადრესატისადმი თავაზიანობას. 

ყურადღებაა გამახვილებული ეახლება/გეახლებით ზმნის პოლისემიურობაზე: ერთპირიანი 

(გეახლებით = მე მოვალ) ან ორპირიანი  (მე გეახელით რამე = მე ვჭამე/დავლიე) გამოიყენება 

მოკრძალებულ საუბარში.  

დასმულია საკითხი ამ ფორმის მართლწერის შესახებაც. პარალელური ფორმებიდან ნორმად 

მიჩნეულია პირველი: გეახლებით/გეახელი/გეახლა – ვნებითი გვარის სტრუქტურის მქონე, 

მოქმედებითი გვარის ფუნქციით გამოყენებული, რომლის აწმყოსა და მყოფადის წრეები 

არადიფერენცირებულია. ზოგი ენათმეცნიერის აზრით, მართებული უნდა ყოფილიყო გიახელით. 

ამის მიზეზად დასახელებულია ამ ფორმების სემანტიკური დიფერენციაციის აუცილებლობა, 

თუმცა წერილობითს ძეგლებში ეს არ დასტურდება: თითქმის თანაბარი სიხშირით გვხვდება -

ეა/ია-ხმოვანთკომპლექსიანი ფორმები ორივე მნიშვნელობით. 

უნდა განვასხვაოთ, ერთი მხრივ: გიახლებთ/გიახლე/გიახლა (მხლებლად წაყვანა, თან 

ყოლა) – მოქმედებითი გვარის ზმნა, სათავისო ქცევის პრეფიქსით ი- (საარვისო ქცევის ფორმა: 

ვაახლებ მე მას), იახლებ-ს – თან იყოლიებს, მხლებლად წაიყვანს და, მეორე მხრივ, ენიანი 

ვნებითი გვარის სტრუქტურის გეახლებით/გეახელით. თან ხლების, მოსვლის სემანტიკის ე – ებ-ა 
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სტრუქტურის ზმნა (ეახლება, გეახლები, გეახლებით) მოითხოვს ნომინატიურ კონსტრუქციას – 

გეახლებით (მე თქვენ), ეახლება (ის მას), ხოლო ჭამის/სმის სემანტიკისა – ერგატიულს, 

ბრუნვაცვალებად ობიექტთან ერთად (გეახლებით მე საჭმელს – გეახელით მე საჭმელი); არასწორია 

გიახლებით და გიახელით ჭამის ან დალევის მნიშვნელობით. 

ტექსტებით დამოწმებულია, რომ დღევანდელი სახით პირში მონაცვლე ზმნები პარადიგმად 

ჩამოყალიბდა ახალ ქართულში – XIX საუკუნეში, XX საუკუნეში უკვე ფართოდ გავრცელდა 

როგორც მხატვრული ლიტერატურის, ისე მასმედიისა და სასაუბრო ენაში.  

 

29. მაია ლომია - მონაცემთა ბაზის სტრუქტურირების საკითხი „მეგრული 

ტექსტების ელექტრონული კორპუსის მიხედვით“ 

 

მოხსენებაში საუბარი იყო  ზემოხსენებული პროექტის მიხედვით რა ტიპის მონაცემთა ბაზა 

შეიქმნა მეგრული ტექტების მიხედვით და როგორია მისი აგებულება. კონკრეტულად, იგი 

ორი ნაწილისაგან შედგება: ექსპედიციის მასალები და ბეჭდურად გამოცემული ტექსტების 

სეგმენტირება მორფემებად და  გლოსირება საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. 

 

30. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - ინტერფერენციისა და ეპისტემიკის 

ურთიერთმიმართებისათვის 
სვანურ ზმნაში 

 
    ეპისტემიკის პრობლემა, მისი მიმართების საკითხი ევიდენციალობასთან, დიდი ხანია, 

ლინგვისტთა ინტერესის საგანია. მას ჯერ კიდევ XX საუკუნის დასაწყისში მიაქციეს 

ყურადღება და აღწერეს ამერიკელი ინდიელების ენათა მკვლევრებმა ფ. ბოასომ (1911), ე. 

საპირმა (1912) და სხვებმა. 

     სვანურ ენაში ინფერენციული ინფორმაცია შეიძლება იყოს ეპისტემიკური ან 

არაეპისტემიკური, რაც  დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ (რა საშუალებებით) 

წარმოგვიდგენს მას მთქმელი: როგორც საეჭვო-სავარაუდოს და გამოიყენებს ზმნის საკუთრივ 

ინფერენციულ მწკრივებს, თუ როგორც პერცეფციულთან გათანაბრებულს და გამოიყენებს 

„უნახაობის“ გამომხატველ ზმნებს. 
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2) უცხოეთში 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 
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ლექსიკოტიპოლოგიური 

კვლევის ერთი 
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უბანი,კრებული: 
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(რედ. რაფაელ გუსმან 

ტირადო, ირ. 
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გრაფიტო“ 
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ენების მაგალითზე,  

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენცია თემაზე: 

„რუსული 

ფილოლოგიის 
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პრობლემები 

პოლიკულტურულ 
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 ერზრუმი,  

თურქეთი 

იბეჭდება 

ანოტაციები 

1. დარეჯან თვალთვაძე - МАРГИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА КАК СРЕДСТВО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА (на примере комментариев средневекових  грузинских переводчиков) 

             მთარგმნელის მარგინალური შენიშვნები, როგორც ტექსტის ინტერპრეტაციის 

საშუალება (შუა საუკუნეების ქართველ  მთარგმნელთა კომენტარების მაგალითზე) 

 

მე–11 საუკუნის შუა წლებიდან, როცა ქართული  ქრისტინაული მწერლობა მკვეთრად 
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ორიენტირებულია  ბიზანტიურ სტანდარტებზე და იქამდე შედარებით სუსტად 

გამოკვეთილი ელინოფილური ტენდეციები მყარად ჩამოყალიბებულ  სისტემად – 

ელინოფილიზმად იქცევა, ქართველ მთარგმნელთა საქმიანობაშიც ახალი ტენდენციები 

და თარგმანისადმი ახალი დამოკიდებულება ჩნდება, რომელიც ამ ეპოქის ერთ–ერთი 

გამორჩეული მთარგმნელისა და მეცნიერის,  ეფრემ მცირის, მიერ ახალი 

მთარგმნელობითი თეორიის ჩამოყალიბებითა და ამ თეორიის მთარგმნელობით 

პრაქტიკაში დამკვიდრებით დასრულდა, რაც სწორედ ბერძნულის ადეკვატური, 

ლიტერალური თარგმანების შესრულებას გულისხმობდა. იმის გამო რომ ასეთი თარგმანი  

სხვაზე მეტად მოითხოვს  მთარგმნელისგან კომენტარს, საჭიროებს ერთგვარი 

დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას,  რომლის ჩართვა  სათარგმნი თხზულების 

ტექსტში არ შეიძლება,  მთარგმნელი მას ხელნაწერის აშიებზე ათავსებს.უნდა აღინიშნოს, 

რომ ხელნაწერი წიგნის  ამ თავისუფალი სივრცით აქტიურად სარგებლობდნენ 

ბიზანტიელი მწიგნობრებიც, რომლებიც  ხელნაწერი წიგნების აშიებს სხვადასხვა 

შინაარსის და დანიშნულების კომენტარის დასაწრად იყენებდნენ, რაც ტექსტის 

ინტერპრეტაციის  ერთგვარი საშუალება იყო.  ბერძენთა მიბაძვით ელინოფილი ( 

„ბერძენთა მოყვარული“ ) ქართველი მწიგნობრებიც ხშირად ურთავდნენ ხოლმე თავიანთ  

თარგმანებს განმარტებითი ხასიათის შენიშვნებს. მარგინალურ შენიშვნებს, როგორც 

ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩამოყალიბებულ სისტემას, ქართველ მწიგნობართაგან 

პირველად   ელინოფილი ეფრემ მცირე იყენებს.  ,მისწ მიერ ხელნაწერთა აშიებზე 

მიწერილი განმარტებების  დანიშნულებაა, ძირითადი ტექსტის გააზრებასა და გაგებაში 

დაეხმაროს მკითხველს, თუმცა მარგინალურ შენიშვნათა  ანალიზი ხშირ შემთხვევაში 

მრავალმხრივი დასკვნებისა თუ მოსაზრებების გამოთქმის საშუალებასაც იძლევა. 

თარგმანის ტექსტზე დართული მთარგმნელის კომენტარების შესწავლა  ცოცხლად 

წარმოგვიდგენს იმ გარემოს, რომელშიც მუშაობდნენ ქართველი მთარგმნელები, იმ 

გავლენებსა თუ ტენდენციებს, რომლებიც ზემოქმედებდნენ ქართველი მწიგნობრების 

მუშაობის სტილისა თუ აზროვნების ჩამოყალიბებაზე. ცხადია, თარგმანის ტესტზე 

დართულ მთარგმნელის ამგვარ მეტატექსტებში  მოცემულია მნიშვნელოვანი და 

საინტერსო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებით მუშაობდნენ შუასაკუნეების 

მთარგმნელები, რა საშუალებებს იყენებდნენ  სათარგმნი ტექსტის  სწორად გასაგებად და 

როგორ ხდებოდა მისი ინტერპტერაცია მთარგმნელის მიერ. 

 სტატიაში ამ კუთხით არის  განხილული შუა საუკუნეების ქართულ თარგმანებს და 

მათზე დართულ მთარგმნელისეულ  მეტატექსტები  – ხელნაწერის აშიებზე 

მოთავსებული კომენტარები, ექსპოზიციური ხასიათის მცირე ტექსტები იმის შესახებ, თუ 

როგორ უნდა წავიკითხოთ და გავიგოთ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტები.   

  Средневековые тексты не обладали гомогенностью структуры и,помимо основного 

текста,сопровождались переводческими комментариями,содержащими дополнительную 

информацию. Поскольку их непосредственное включение в структуру переводимого текста 

не было возможным, переводчик помещал их на полях рукописи. В древнегрузинских 

рукописях маргинальные заметки (малые тексты экспозиционного характера, которые 

содержат информацию, как  прочесть и понять другие, более важные тексты), как 

установленная система интерпретации текста  впервые появились в XI в. на Черной Горе в 

работах грузинского переводчика и ученого Ефрема Мцире, заложившего в грузинской 
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литературе основы нового литературного направления — эллинофильства. Эллинофильство, как 

культурная ориентация, обусловила особенности восприятия византийской литературы, как с 

содержательной точки зрения, так и с точки зрения формы (языковой, стилистической и 

терминологической), что повлекло за собой почти адекватное перенесение оригинала  на 

грузинский язык, в отличие от прежних переводов динамического (модально-адаптированного) 

типа. В деятельности грузинских переводчиков появляются новые переводческие тенденции и  

подход к переводу, который завершился появлением новой транслатологической  теории 

Ефрема Мцире.  Ефрем Мцире  успешно применял принципы этой теории в своей 

переводческой практике. Он выполнял адекватные переводы с греческого языка. Следует 

отметить ,что этим свободным пространством рукописной книги активно пользовались 

византийские книжники , использующие поля рукописной книги для различного рода 

комментариев ,что представляло собой своеобразную интерпретацию текста. Подражая 

грекам, эллинофильски настроенные грузинские книжники  зачастую снабжали свои 

переводы различными комментариями (замечаниями). Назначением, помещенных на полях  

замечаний , было оказание помощи читателю при осмыслении содержания основного 

текста. С другой стороны, их анализ зачастую служит основанием для высказывания 

различных соображений и выводов . Исследование, сопутствующих тексту комментариев , 

дает возможность живо представить ту атмосферу, в которой приходилось работать 

грузинским переводчикам и проследить  те  тенденции и влияния ,которые определяли 

стиль работы  и образ мышления грузинских книжников. Нет сомнения, что в подобных 

метатекстах содержится важнейшая и интереснейшая информация о том , каким методами 

пользовались средневековые переводчики, какими способами они пользовались для 

правильного осмысления текста  и как происходила его интерпретация переводчиком.     

     Несмотря на то, что в замечаниях грузинских переводчиков-комментаторов 

изначально преобладали толкования отдельных лексических единиц, встречаются и 

комментарии другого порядка. Преобладание лексических комментариев объясняется 

тем, что основной задачей переводчика является поиск равнозначного слова,что 

сопряжено с большими трудностями . Поэтому, недовольный результатами своего 

поиска переводчик на полях делает заметку – «да простится мне ,ибо не удалось найти 

более подходящее слово « (Ефрем). Вместе с тем он дает толкование подобных слов, 

необходимых для адекватного понимания текста. Для правильного осмысления 

греческого текста в его многочисленных комментарияхсопутствующих основному 

тексту, встречаются многочисленные комментарии различного содержания, 

используемые переводчиком для интерпретации текста.    

 

2. ინგა სანიკიძე - რედუპლიკაცია, როგორც ლექსიკოტიპოლოგიური კვლევის ერთი 

საინტერესო უბანი 

 

       naSromSi mimoxilulia qarTuli enis zmnaSi  dubletur warmoebaTa 

semantikuri da gramatikuli maxasiaTeblebi; sazogadod, qarTul enaSi 

reduplikacia ar SeiZleba Sefasdes, rogorc intensiur moqmedebaTa gamoxatvis 



 

968 
 

wminda gramatikuli mocemuloba, umjobesia, rom misi misi ganxilva  leqsikur 

doneze moxdes. tipologiuri TvalsazrisiT yuradRebas is faqti iqcevs, rom 

qarTuli enis mdgomareoba ramdenadme hgavs evropuli enebis dubletur fuZeTa 

warmoebis Sinaarsobriv motivacias (gamoxatos moqmedebis intensivoba) da 

dubleturi warmoebebis TvalsazrisiT mniSvnelovan msgavsebas amJRavnebs 

maTTan.  

 

3. ინგა სანიკიძე - ასპექტის მორფოლოგიურ სისტემათა მსგავსება ქართული და სლავური 

ენების მაგალითზე 

       mecnieruli kvleva mimarTuli iyo aspeqtur warmoebaTa 
TvalsazrisiT gamovleniliyo msgavseba tipologiurad 
araerTgvarovan enebSi _ qarTvelursa da slavurSi. 
miuxedavad imisa, rom TiToeulma maTganma ganviTarebis 
sakuTari gza ganvlo, cxadia, rom sinqronul doneze 
sistemuri msgavseba SeiniSneba (prefiqsi + aspeqturi fuZe). 
rogorc Cans, swored TavsarTovani warmoeba warmoadgens im 
ZiriTad morfo-semantikur faqtors, romelsac moqmedebaTa 
meti konkretulobisaken mivyavarT da morfologiurad sruli 

aspeqtis gamoxatvis funqciac ekisrebaT.  

 

 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 რამაზ ქურდაძე ქართული ენის კურსი 8 იანვარი, თსუ 
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ლეიდენის უნივესრსიტეტში 

2 რამაზ ქურდაძე 

ალექსანდრე ღლონტის 

სამეცნიერო-პედაგოგიური 

მოღვაწეობა 

29 იანვარი, თსუ 

საქართველო 

3 რამაზ ქურდაძე 

ტრანსპოზიციის 

მნიშვნელობისათის 

ქართულის, როგორც მეორე 

ენის, სწავლების დროს 

23–26 ოქტომბერი, თბილისი, 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

4 დარეჯან თვალთვაძე 

მთარგმნელის კომენტარის 

დანიშნულება  დინამიკური 

და ადეკვატური ტიპის ძველ 

ქართულ თარგმანებში 

2013 წლის 

1-2 აგვისტო,თბილისი 

 

5 დარეჯან თვალთვაძე 

ძველი ქართული ლექსიკიდან 

(თარგმნა/თარგმანება/ 

თარგმანი/თარგმანებული/თა

რგმანაიანი) 

2013 წლის  15-18 ივნისი, 

თბილისი 

 

6 ლელა ციხელაშვილი 

ი- პრეფიქსიანი ვნებითი 

გვარის ზმნათა ერთი 

თავისებურება ძველ 

ქართულში 

2013 წლის 26 თებერვალი 

თბილისი, თსუ 

 

7 ლელა ციხელაშვილი 

თანამედროვე ქართული 

სალიტერატურო ენის 

ნორმირების ერთი საკით-ხი: 

მივსწერ  თუ მივწერ, 

ვჰკითხავ თუ ვკითხავ? (დიაქ-

რონიული ანალი-ზი) 

 

2013 წ. 19-20 თებერვალი, 

თბილისი, თსუ 

 

8 ანა ხარანაული 

xanmeti esaia – xelnaweri 

da teqsti 

 

25-30 ivnisi 

 

9 კახა გაბუნია დონეებად დაყოფილი 

საკითხავი ქართული 
04.09.2013, თბილისი 
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ტექსტების შედგენისა და 

რედაქტირების 

ფორმულისათვის 

 

 

10 კახა გაბუნია 

ბილინგვური განათლება აშშ-

სა და საქართველოში 

 

18 მაისი, 2013, თბილისი 

 

11 კახა გაბუნია 

ეთნონიმთა წარმოების 

ისტორიისათვის ქართულში 

 

20.06.2013, თბილისი, თსუ 

 

12 სალომე ომიაძე 

კონცეპტ „ქართული ენის“ 

ნომინაციური ველი 

 

15.04.2013, თბილისი 

 

13 სალომე ომიაძე 

დისკურსული კომპეტენციის 

დეფიციტი პოლიტიკურ 

რიტორიკასა და 

მასმედიის ენაში 

 

26.04.2013, თბილისი 

 

14 სალომე ომიაძე 

ლექსემა „ტერმინის“ 

ხმარებისათვის 

 

12.06.2013, თბილისი 

 

15 სალომე ომიაძე 

პერიფერიული 

კომუნიკაციური პრაქტიკის 

ცენტრალიზაციის ტენდენცია 

 

20.06.2013, თბილისი 

 

16 სალომე ომიაძე 

პირადი სივრცის პროექცია 

ქართულ 

ლინგვოკულტურაში 

19.10.2013, თბილისი 
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17 სალომე ომიაძე 

ადამიანის სახის აღმწერ მყარ 

შედარებათა ფორმობრივ-

სემანტიკური ანალიზი 

 

25.12.2013, თბილისი 

 

18 სალომე ომიაძე 

სემიოტიკური სიმჭიდროვე 

და რეგიონული 

კონცეპტოსფერო 

 

24.10.2013, თბილისი 

 

19 სალომე ომიაძე 

კონცეპტი „საქართველოს 

მეჭურჭლეთუხუცესი“ 

 

10.05.2013, ქუთაისი 

 

20 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

თავაზიანობის გამომხატველი 

ზოგიერთი ზმნის 

გამოყენების 

ისტორიიისათვის ქართულში 

 

2013 წლის 11-12 მაისი, აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის უნივერსიტეტი 

 

21 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

ფორმისა და ფუნქციის 

მიმართებისთვის ქართულ 

ზმნებში 

 

2013 წლის 10-12 ოქტომბერი, 

წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის უნივერსიტეტი 

 

22 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

ფატიკური კომუნიკაციის 

ფუნქციურ-პრაგმატული 

ანალიზი პერსონაჟთა 

მეტყველებაში (დავით 

კლდიაშვილის პიესების 

მიხედვით) 

http://caucasiology.tsu.ge/ 

congress/2013/docs/kongresis%2

0 masalebi%20_all.pdf 

2013 წლის 23-26 ოქტომბერი, 

თბილისი, თსუ და 

ენათნეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

http://caucasiology.tsu.ge/
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23 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

სახელისაქტუალიზატორთაგ

რამატიკულ-

სემანტიკურიდახასიათებაქარ

თულში 

http://kutaisilibrary.org/ 

type/link/ 

2013 წლის 16-17 ნოემბერი, 

ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა 

 

24 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

თანამედროვე ეპოქა და 

ქართული ენის პრობლემები 

 

2013 წლის 15 აპრილი, 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

25 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

ქართული სამედიცინო 

ტერმინოლოგიის 

ზოგიერთი მოსაგვარებელი 

საკითხი, გვ. 38-39 
http://www.ice.ge/batumi/termi

nologia-

2013.pdfhttp://www.ice.ge/ 

batumi/terminologia-2013.pdf 

 

2013, 11-13 ივნისი, 

თბილისი, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 
 

26 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

ნაწევრის შესახებ საშუალ 

ქართულში 

 

2013, 19-20 ივნისი, 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 
 

27 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

ზოგიერთი ტოპონიმის 

შესახებ გ. დოჩანაშვილის 

ნაწარმოებებში 

 

2013 წლის 29-30 

ნოემბერი, თსუ, მე-8 

კორპუსი, 

ონომასტიკისს/კცენტრი 

 

28 
ინგა სანიკიძე 

 

გალაკტიონის „მწუხარე 

სასაფლაო“ 

2013, ქუთაისი, საქართველო 

 

http://kutaisilibrary.org/%20type/link/
http://kutaisilibrary.org/%20type/link/
http://www.ice.ge/batumi/terminologia-2013.pdf
http://www.ice.ge/batumi/terminologia-2013.pdf
http://www.ice.ge/batumi/terminologia-2013.pdf
http://www.ice.ge/%20batumi/terminologia-2013.pdf
http://www.ice.ge/%20batumi/terminologia-2013.pdf
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29 
ინგა სანიკიძე 

 

„უკ[უ]ან“ ზმნიზედის 

სემანტიკურ-ფორმობრივი 

მიმართება მარადიულობის 

აღმნიშვნელ ლექსემებთან 

(„საუკუნე“ და „უკუნითი 

უკუნისამდე“) 

 

2013, 

გორი, საქართველო 

 

30 
ინგა სანიკიძე 

 

სიტყვა „ქართული“ 

(„თიმსარიანის“ ტექსტის 

მიხედვით) 

 

15. 04. 2013 თსუ, 

საქართველო 

 

31 
ინგა სანიკიძე 

 

„უკუ[ა]ნ“ და „მუნ“ 

ზმნიზედათა აგებულების 

საკითხისათვის 

 

15. 04. 2013 თსუ, 

საქართველო 

 

32 

მაია ლომია 

 

 

„ხაზთაშორის მორფემული 

გლოსირება“–წიგნის 

პრეზენტაცია 

15–16.11. 2013,  გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

 

33 
მაია ლომია 

 

ოკო „უნდა“ ნაზმნარი 

მოდალური ელემენტის 

დახასიათებისათვის 

მეგრულში 

 

23–26.102013, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

34 
მაია ლომია 

 

მონაცემთა ბაზების 

სტრუქტურირების საკითხი 

„მეგრული ტექტების 

ელექტრონული კორპუსის“ 

მიხედვით 

04–05. 092013,  თბილისი, 

საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა 

 

35 მაია ლომია ბატონებისადმი მიძღვნილი 

მეგრული პოეზიის ნიმუშების 

10–12. 05.2013, წერეთლის 

სახელობის სახელმწიფო 
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 ენობრივი ანალიზი უნივერსიტეტი 

 

36 
მაია ლომია 

 

სამეტყველო კოდების 
შერევის საკითხი ერთი 

ზღაპრის ენობრივი ანალიზის 

მიხედვით 

 

19–20. 062013, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ 

 

37 
მაია ლომია 

 

სამეცნიერო ექსპედიცია 

სამეგრელოში (ანგარიში) 

 

 

26.02. 2013,  ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ 

 

 

38 
მაია ლომია 

 

მიმღეობური სემანტიკის 

შემცველი კონსტრუქცია 

მეგრულ ენაში 

 

08. 01. 2013, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ 

 

39 
ქეთევან მარგიანი-სუბარი 

 

ინფერენციისა და 

ეპისტემიკის 

ურთიერთმიმართე-ბისათვის 

სვანურ ზმნაში 

 

2013, თბილისი 

 

40 
ქეთევან მარგიანი-სუბარი 

 

ზმნის კილოს 

საკითხისათვის სვანურ ენაში 

 

2013, ქუთაისი 

 

41 
ქეთევან მარგიანი-სუბარი 

 

კვლავ 

ევიდენციალობისათვის 

სვანურში 

 

2013, ქუთაისი 
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42 
ქეთევან მარგიანი-სუბარი 

 

ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის 

ერთი ტიპისათვის სვანურში 

2013, თბილისი 

 

43 
ქეთევან მარგიანი-სუბარი 

 

რთული ქვეწყობილი 

წინადადების მოდელისათვის 

სვანურ ენაში 

 

2013, თბილისი 

 

44 ნინო შარაშენიძე 

ეპისტემური მოდალობა 

ქართულ ენაში 

 

თბილისი, თსუ 

45 
გიული შაბაშვილი 

 

მადლობის სამეტყველო აქტის 

მახასიათებლები ქართული 

და ინგლისური ენების 

მონაცემების მიხედვით 

 

16-17 მაისი, 2013, თსუ, 

საქართველო 

 

 

46 
გიული შაბაშვილი 

 

კულტურული კომპეტენციის 

როლი მეორე ენის სწავლების 

პროცესში 

 

19-20 ივნისი, 2013, თსუ, 

საქართველო 

 

47 
ვახტანგ იმნიაიშვილი 

 

ა-ფუძიანი სახელების 

კვეცისათვის 
 

26.02, 2013, თსუ 
 

 

48 
ვახტანგ იმნიაიშვილი 

 

ა-ფუძიანი სახელების ერთი 

განსაკუთრებული ჯგუფის 

კვეცისათვის 

 

13.06. 2013, ა.ჩიქობავას 

სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტი-

ტუტი 

49 
ვახტანგ იმნიაიშვილი 

 

ზოგიერთი ო-ფუძიანი 

გეოგრაფიული სახელის 

მართლწერისათვის 

 

20.06.2013, თსუ 

 

50 ვახტანგ იმნიაიშვილი 
ო-ფუძიანი სახელების 

ტრანსფორმაციისათვის 
16.12, 2013, თსუ 
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51 
პატიკო ცხადაია 

 

ალექსანდრე ღლონტი და 

ქართვლური ონომასტკა 

 

 

 

2013, 29, 01, თსუ 

 

52 
პატიკო ცხადაია 

 

ტოპონიმური 

ინტერფერენციის 

საკითხისათვის აბაშის რ–ნ 

ნოღელა–ცხენისწყლის 

შუამდინარეთის სოფლებში 

 

2013, 29–30, 11, თსუ 

 

53 
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მოხსენებათა ანოტაციები 

1. რამაზ ქურდაძე – ქართული ენის კურსი ლეიდენის უნივესრსიტეტში 
 

მოხსენებაში განხილულია ქართული ენის კურსის სწავლება ლეიდენის უნივერსიტეტში, 

რომელიც 2012 წლის ნოემბერ-დეკემბერის თვეებში განხორციელდა. აღნიშნულ კურსს 

ლეიდენის უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 34 სტუდენტი 

ესწერებოდა, მათგან 25-მა აიღო კრედიტი. კურსი ნაწილი იყო ლეიდენის უნივერსიტეტსა და 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის არსებული ურთიერთობებისა, რის შედეგადაც 

ლეიდენის უნივერსიტეტში ამოქმედებულია ქართული ენის, კულტურისა და 

საზოგადოებათმცოდნეობის კათედრა. 

 

2. რამაზ ქურდაძე – ალექსანდრე ღლონტის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობა 
 

მოხსენებაში განხილულია ცნობილი ქართველი ენათმეცნიერის პროფესორ ალექსანდრე 

ღლონტის სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა. პროფ. ალექსანდრე ღლონტის მოღვაწეობა 

მრავალ სფეროს მოიცავდა, კერძოდ, ქართულ ენას, ქართულ დიალექტოლოგიას, ქართულ 

ლექსიკოლოგიას, ქართულ ფოლკლორს და ონომასტიკას. აღსანიშნავია პროფ. ალ ღლონტის 

პეადაგოგიური მოღვაწეობა, კერძოდ, მას სხვადასხვა დროს უხებოდა მოღვაწეობა ნ. 

ბარათაშვილის სახელობის ქ. გორის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, ცხინვალის 

სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, თუმცა ყველაზე ხანგრძლივი და ნაყოფიერი აღმოჩნდა 

მისი მოღვაწეობა მაშინდელ პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში. 

 

 

3. რამაზ ქურდაძე – ტრანსპოზიციის მნიშვნელობისათვის ქართულის, როგორც 

მეორე ენის, სწავლების დროს 

მეორე ენის სწავლების დროს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მეტყველების ერთი 

ნაწილიდან მეორეში გადასვლა ანუ ტრანსპოზიცია. კერძოდ, ქართულში ზოგჯერ ერთი და 

იგივე სიტყვა ტრანსპოზიციის შედეგად სხვადასხვა მნიშვნელობას იძენს, მაგალითად, ქართ. 

კარგი –ზედსართავი სახელი, და კარგი  – დიახ, ჰო! დასასტურებითი ნაწილაკი; ასეთივე 

ვითარებაა ინგლისურშიც: good – ზედსართავი სახელი კარგი და good,რაც გამოყენებულია 
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როგორც მტკიცებითი ნაწილაკი yes – დიახ! (შდრ.: well). 

ბუნებრივია, სხვადახვა ენაში იდენტური ტიპის ტრანსპოზიციის მაგალითებთან ერთად 

განსხვავებული ტიპის ტრანსპოზიციის მაგალითებიც გვაქვს. ფაქტობრივად, ამ განსხვავებული 

ტიპის ტრანსპოზიციის მაგალითებს აქვთ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მეორე ენის 

სწავლების დროს. 

მოხსენებაში განხილულია ქართული ტრასპოზიციის ზოგიერთი შემთხვევა ინგლისური და 

რუსული შესაბამისი მაგალითებით, რასაც, ჩვენი აზრით, არსებითი მნიშვნელობა აქვს 

ქართულის, როგორც მეორე (ან უცხო) ენის, სწავლების დროს ინგლისურენოვანი და 

რუსულენოვანი სტუდენტებისათვის. 

4. დარეჯან თვალთვაძე – მთარგმნელის კომენტარის დანიშნულება  დინამიკური და 

ადეკვატური ტიპის ძველ ქართულ თარგმანებში 

 
ძველი ქართველი მთარგმნელები, რომლებმაც  კარგად იცოდნენ „რაბამობაჲ ბერძნული და 

ქართული ენებისა“ ,  რასაკვირველია,  ამჩნევდნენ, რომ ერთი და იმავე აზრის 

გამოსახატავად   ორი სხვადასხვა ენა ზოგჯერ სრულიად განსხვავებული საშუალებებით 

სარგებლობს.  დედნის სიტყვის „ხატისა და მოქცევის“ ზუსტად გადმოსაცემად  ხშირად 

საკმარისი არ არის მისი მხოლოდ სწორად თარგმნა, საჭიროა ზოგიერთი განმარტების 

ჩართვაც აზრის დასაზუსტებლად. მათი აზრით,  „ყოველსა თარგმანსა უჴმს შემატებაჲ  

სიტყჳსა, რეცა განმაცხადებელად ძალისა“(ეფრემ მცირე). ამგვარი „შემატებული სიტყვა“,  

ანუ მთარგმნელის განმარტება,  შენიშვნა-კომენტარი, იმის მიხედვით, თუ როგორია მისი 

მთარგმნელობითი პოზიცია და რა ტიპის თარგმანთან გვაქვს საქმე - დინამიკურთან 

(მოდალურ-ადაპტურთან) თუ ადეკვატურთან ( სიტყვასიტყვითთან),  თარგმანის ტექსტში 

სხვადასხვა ადგილას შეიძლება მოხვდეს. დინამიკური ტიპის თარგმანებში მთარგმნელი 

შედარებით თავისუფლად ეკიდება დედანს და   მისი ამგვარ შენიშვნები ტექსტშივეა 

ჩართული. ისინი  უმეტესად ამა თუ იმ სიტყვის მნიშვნელობის განმარტებას  ისახავენ 

მიზნად,     ადეკვატური ტიპის თარგმანში კი, როცა მთარგმნელი ცდილობს სიტყვასიტყვით 

გადმოსცეს  დედანი როგორც შინაარსობრივი, ასევე ფორმობრივი (ენობრივ-სტილისტური 

და ტერმინოლოგიური) კუთხით, ტექსტში მთარგმნელისეული ჩანართები გაცილებით 

ნაკლებია, რადგან, მათი აზრით, აუცილებელია, რომ „თარგმანი მასვე პირსა იტყოდეს“, 

რასაც დედანი, ხოლო „სიტყვის ძალის განმაცხდებელი“  განმარტებები ძირითად ტექსტს 

მიღმა,  აშიებზე უნდა განთავდეს, რომ ადვილად მოხდეს ტექსტისა და მეტატექსტის( 

ტექსტის შესახებ ტექსტის) გამიჯვნა.   

      მოხსენებაში დინამიკური და ადეკვატური ტიპის ძველ ქართულ თარგმანებში 

მთარგმნელის კომენტარის განსახვევული დანიშნულების  გამოსაკვეთად  განხილულია 

ბიბლიურ წიგნთა უძველი ქართული თარგმანების ტექსტი, ექვთიმე და გიორგი 
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ათონელების, ეფრემ მცირისა და არსენ იყალთოელის მიერ შესრულებული  თარგმანები, 

მათში  დადასტურებული მთარგმნელისეული ჩანართები და  აშიებზე მიწერილი 

მარგინალური შენიშვნები.  
 

 

5. დარეჯან თვალთვაძე – ძველი ქართული ლექსიკიდან 

(თარგმნა/თარგმანება/თარგმანი/თარგმანებული/თარგმანიანი) 
 

სემიტურის ძირისაგან თარგმან/თარგმნ  (შდრ.:ებრაული  לתרגם - ლეთარგემ  , არაბული ترجمة 

- თარჯამა (თ-უნ) -  თარგმნა ) ნაწარმოები ლექსიკური ერთეულები  სხვადასხვა ფორმითა და 

მნიშვნელობით დასტურდება ძველ  ქართულ წერილობით ძეგლებში:  თარგმნა, თარგმანება, 

თარგმანი, თარგმანებული, გამოთარგმანება, მთარგმნელი, თარგმანიანი და ა.შ.  

განსხვავებული მნიშვნელობისაა მათი ბერძნული შესატყვისებიც (μεταφράζειν -თარაგმნა; 

μετάφραση- თარგმანი; Μεταφραστής-მთარგმნელი, Μεταφράστηκε-თარგმნილი; ἐξήγησις  - 

განმარტება, თარგმანება, Επεξήγηση, ερμηνεία-გამოთარგმანება, ეგზეგეტეოს -თარგმანი 

(=განნმარტებელი, კომენტატორი). განსახვავება არის  ფორამალური (მორფოლოგიური 

ფორმა) და შინაარსობერივი (სემანტიკური)  მნიშვნელობის თვალსაზრისით. თარგმან, 

როგორც სახელური ფუძე,  შეუკუმშავია. უძველეს ძეგლებში  ზმნური ფორმები 

წარმოდგენილია თარგმან ფორმით:  თარგმან-ა, გამო-თარგმან-ა, გამო-ი-თარგმან-ებ-ი-ს, 

თარგმან-ებ-ს. ამ ძირიდან ნაწარმოები მიმღებებში ძირითადად  შეკუმშული ფუძე გვაქვს:  მ-

თარგმნ-ელი, გამო-თარგმნ-ილი, არ დასტურდება ასეთი ფორმა: მ-თარგმან-ელ-ი.  თუმცა  

გვაქვს მ-თარგმან-ებ-ელ-ი, სა-თარგმან-ებ-ელ-ი, ნა-თარგმან-ებ-ი, ასევე საწყისის ფორმები   

თარგმანებაM,  გამოთარგმანებაM და მისთ, სადაც ფუძე შეკუმშული არ არის. რაც შეეხება  ამ  

სიტყვების ლექსიკური მნიშვნელობას, თარგმნა  ნიშნავს  ერთი ენიდან მეორე ენაზე 

გადატანას, გარდამოღებას  (μετάφραση,  перевод, translation); მაგრამ იგივე სიტყვათარგმნა 

ამავე დროს გამოყენებულია განმარტების მნიშვნელობითაც : (ἐ ξ ή γ η σ ι ς , ερμηνεία, 

толкование,разъяснение,Explanation).  განმარტებას აღნიშნავს ძველი ქართული 

თარგმანება/გამოთარგმანებაც („გამოგვითარგმანეჩუენიგავიიგიღუარძლისადააგარაკისა“). 

თუმცა იგივე გამოთარგმანება/თარგმანება ერთი ენიდან მეორე ენაზე თარგმნის 

მნიშვნელობითაც იხმარება არც თუ ისე იშვიათად. მაგალითად, 

„გამოთარგმანესსაღმრთოჲნიწიგნნიებრაელებრითბერძენთაენად“; ლოცვა-ყავთ წმიდისა 

მამისა ეფთჳმესთჳს, რომელმან წმიდაჲ  წიგნი თარგმანა, წმიდანო ღმრთისანო; ხოლო 

თევდოტიდა აკჳლას შროშნად თარგმანეს“. 

სიტყვა თარგმანი  ნიშნავს მთარგმელს, თარჯიმანს, მოენეს („ხოლო მათ არა იცოდეს, 

ვითარმედ ესმის ყოველი იგი იოსებს. რამეთუ თარგმანი დგა მათ შოვრის; მოიყვანა თარგმანი, 

ბერძულ-მეტყუელი დედაკაცი); მთარგმნელს (მწიგნობარს), „წიგნთა თარგმანს“ („ექვთიმე 
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თარგმანი“; „ეფრემ თარგმანი“, „კაცი კეთილადმეტყველი და წიგნთა თარგმანი“; „რომელი 

მოგუანიჭა ეფთჳმე ყოველთა თარგმანთა მამამან“; შემდგომნი თარგმანნი პირველ 

დამაშურალთა თარგმანთა წიგნებისაგან განვისწავებით). რასაკვირველია, ძველ ქართულ 

ტექსტებში  გვაქვს ისეთი მაგალითებიც, რომელიც გვიჩვენებს, რომ  სიტყვა თარგმანი 

აღნიშნავს თარგმნილ ტექსტს, თარგმნის პროდუქტს, იმას, რაც ითარგმნა. მაგ. „არა იცოდა  

ბერძული და თარგმანი არა გუაქუნდა“,  თუმცა ამ მნიშვნელობით უფრო ხშირად გამოიყენება 

სიტყვათარგმნილი(„ესე მეცა მისსავე თარგმნილისაგან დამიწერიან; დიდითა მოღუაწებითა 

თარგმნილი წმიდისა მამისა ჩუენისაჲ“). საინტერესოა ისეთი მაგალითები, როცა ერთი 

წინადადების ფარგლებში სიტყვა თარგმანი განსახვაებული მნიშვნელობითაა გამოყენებული. 

მაგ. ეფრემ მცირე სამოციქულოს განმარტების წინასიტყვაობაში წერს:  „ხოლო სადა თარგმანი 

სიტყჳსაჲ  მაიძულებდა იშჳთ ცვალებასა სიტყჳსასა, იგი თარგმანსა შინა იოტაჲთა 

დაუსაკუთრესითა აღმინიშნავს ყოველსა ადგილსა“.პირველ შემთხვევაში სიტყვა თარგმანი 

ნიშნავს  განმატრებას (=თარგმანებას), რომელიც დაწერილია სამოციქულოს ტექსტის შესახებ 

წმინდა მამათა მიერ, ხოლო მეორე შემთხვევაში ეს სიტყვა  გამოყენებულია ნათარგმნი 

ტექსტის (თარგმნის პროდუქტის ) მნიშვნელობით, რადგან ასეთი პირობითი აღნიშვნები, 

რომლებზეც საუბრობს ეფრემი, მან სწორედ თარგმანის ტექსტში გააკეთა.  სიტყვა თარგმანით 

არნიშნავენ    განმმარტებელსაც, ეგზეგეტს („იოვანე ოქროპირი არს თარგმანი 

ებისტოლეთა პავლე მოციქულისა“), ნიშნავს თვითონ განმარტებასაც ( „თარგმანი მათეს 

სახარებისაჲ“). ადიშის ოთხთავში (მათ. 23, 13) დასტურდება ამ  სიტყვის ფარისეველის 

მნიშვნელობით გამოყენების შემთხვევაც:                     

“ვაჲ თქუენდა, მწიგნობართა და თარგმანთა ორგულთა (შდრ.: ჯრუჭისა და პარხლის 

სახარების შესაბამის მუხლი: „ ვაი თქუენდა მწიგნობარნო და ფარისეველნო, ორგულნო და  

ბერძნული:  γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ). 

6. ლელა ციხელაშვილი –  ი- პრეფიქსიანივნებითიგვარის ზმნათა ერთი თავისებურება 

ძველ ქართულში 

(თსუ ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტ. 

აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადების 126-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა, 2013 

წლის 26 თებერვალი) 

ხანმეტ წერილობით ძეგლებში ნორმას წარმოადგენს ხ- პრეფიქსის არსებობა ი- პრე-

ფიქსიანი ვნებითი გვარის სამივე პირის ფორმაში (შესაბამისად, ჰაემეტისთვის - ჰ-ს არსებო-ბა): 

ხჳყავ, ხიყავ, ხიყო. ეს ნორმაა, თუმცა გვაქვს დარღვევებიც. 

ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ზმნებში ხ-ს ნულთან მონაცვლეობა უნდა დაწყე-ბულიყო 

I-III პირის ფორმებში (ხჳყავ >ვიყავ, ხიყო > იყო). ეს პროცესი უფრო აქტიურად წარიმართა I 

სუბიექტურ პირში. ზოგიერთი ძეგლისთვის (ხანმეტი მრავალთავი, ჰაემეტი ლექციონარი) ოდენ 

ვ- პრეფიქსიანი ფორმები ერთადერთ ნორმას წარმოადგენს. I სუბი-ექტურ პირში ანალოგიურ 

ხუ-//ჰუ->ვ- პროცესს გვიჩვენებენ რელატიური ზმნებიც (განხუასხემდით >განვასხემდით). ამ 
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ნორმით აღდგა ქართულისთვის ბუნებრივი „პრეფიქსული მონოპერსონალიზმის პრინციპი“, 

რომელიც შემდეგ დაირღვა ვსთხოვე ტიპის ფორმებში. 

II სუბიექტური პირის ფორმებში ხ-//ჰ- პრეფიქსის დაკარგვისათვის ხელი უნდა შეეშალა 

მორფოლოგიურ ფაქტორს: როგორც ჩანს, იგი S2-ის მორფემად იქნა გააზრებული. III პირის 

ფორმებში ეს პროცესი ბოლომდე არ არის გატარებული. ფორმათა გამარტივების პროცესი 

საბოლოოდ დასრულდა სანნარევ წერილობით ძეგლებში. 

ჩვენი ზრით,  I სუბიექტური პირის ვითარება ერთ-ერთ ძირითად ენობრივ კრიტე-რიუმად 

უნდა მივიჩნიოთ ხანმეტ-ჰაემეტი ტექსტების დათარიღებისათვის. ვ- პრეფიქსიანი ფორმების 

რაოდენობრივი სიჭარბე (ხუ-//ჰუ წარმოებასთან შედარებით) და, მით უმეტეს, ოდენ ამ ტიპის 

ფორმების არსებობა საკვლევი ძეგლის გვიანდელობაზე უნდა მეტყვე-ლებდეს. 

ამ ხელნაწერთა დიდი ნაწილი იმ დროს უნდა იყოს გადაწერილი, როცა ხანმეტობა-

ჰაემეტობა აღარ წარმოადგენდა ცოცხალ ენობრივ მოვლენას და ენობრივი გარემო უკვე სან-

ნარევი უნდა ყოფილიყო (ჩანასახის სახით მაინც), რასაც ადასტურებს თუნდაც ხანმეტ ოთხთავში 

(VII ს.) არსებული ს- პრეფიქსიანი ფორმა: დასთესის [მრკ. 4:260]. ხანმეტ ტექ-სტებში 

დადასტურებულ ამ ერთადერთ ს- პრეფიქსიან ფორმას შესაძლოა გვერდში ამოვუყენოთ ჯ. 

ბერდზოლის მიერ ამოკითხულ ხანმეტი ოთხთავის ფრაგმენტებში დადას-ტურებული ე.წ. 

კონტამინაციური დაწერილობის <ხს>ტიროდეთ  [ლ. 7:32] ფორმაც. 

ხანმეტ ტექსტებში ჰაემეტი ფორმების არსებობა ცალსახად მათს გვიანდელობას არ უნდა 

ნიშნავდეს. შესაძლოა პირიქითაც იყოს. „გაპარული“ ჰაემეტი ფორმების არსებობა ამ შემთხვევაში 

შესაძლოა აიხსნას გადამწერის ენობრივი გარემოს გავლენით. ჩვენთვის უფრო მისაღები ჩანს 

ხანმეტობა-ჰაემეტობის მიმართების საკითხის ა. შანიძისეული დიალექტური ახსნა და არა 

ქრონოლოგიური, როგორც ამას გვთავაზობდა ი. ჯავახიშვილი. მცხეთის ჯვრის ადრნერსე 

ჳპატოსის წარწერა (VII ს. I მეოთხ.)ცხადყოფს, რომ მეოხ ეყავ ფორმაში იკარგება სწორედ ხ- 

პრეფიქსი და არა ჰ-. დემეტრე და ადრნერსე ჳპატოსების წარწერებს შორის სხვაობა დაახლოებით 

მეოთხედი საუკუნეა და, ბუნებრივია, ამ მცირე დროში /ხ-/>/ჰ-/>0 პროცესს ვერ ვივარაუდებთ. 

ხ-//ჰ- სეგმენტის გამოვლენა ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმებში შესაძლოა აიხსნას 

ფონეტიკურ ნიადაგზე და ისტორიულად ასპირაციას დაუკავშირდეს. 

 

7. ლელა ციხელაშვილი – თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის  ნორმირების 

ერთი საკითხი:  მივსწერ თუ მივწერ, ვჰკითხავ თუ ვკითხავ? (დიაქრონიული 

ანალიზი) 

(ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე. თაყაიშვილისადმი 
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მიძღვნილი მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წ. 19-20 ივნისი) 

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების თანახმად, იმ შემთხვევაში, როცა 

ზმნის ფორმაში III  ირიბობიექტურ პირთან ერთად I სუბიექტური პირია წარმოდგე-ნილი, 

თანაბარუფლებიან პარალელურ ფორმებადაა მიჩნეული: მივსწერ/მივწერ, შევსჩივლებ 

/შევჩივლებ, ვჰკითხავ/ვკითხავ, ვჰყავარ/ვყავარ, შევჰგებებივარ/შევგებებივარ და სხვ. 

ქართული ზმნის სტრუქტურაში ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ორი პირის პრეფიქსული 

მორფემა ერთდროულადაა წარმოდგენილი და ამით ირღვევა ქართულისთვის, ზოგადად, 

დამახასიათებელი „პრეფიქსული მონოპერსონალიზმის პრინციპი“ (თ. გამყრე-ლიძე). ამგვარი 

ფორმები სათავეს უძველეს ხანმეტ ტექსტებში იღებს, ოღონდ განსხვავებული რანგებით. 

შეხუაბთ, ხუარწმუნოთტიპის ფორმებში  S1/*ხუ–/ პრეფიქსის რეინტერპრეტაცია O3/ხ–/ და S1/უ–/ 

პრეფიქსთა კომბინაციად მეორეულია. ენაში მოქმედი სისტემის უნიფორ-მაციისადმი 

მიდრეკილების კანონის თანახმად, ხანმეტ ტექსტებშივე შეინიშნება ამგვარი „პრეფიქსული 

ბიპერსონალიზმის“ დაძლევის ტენდენცია, რაც გამოიხატა /ხუ–/>/ვ–/ პროცეს-ში. რელატიური 

ზმნების I სუბიექტური პირის ფორმებში მიმდინარე ეს პროცესი იდენტუ-რია აბსულუტურ 

ზმნთაგან ი– პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმებში მიმდინარე ცვლი-ლებებისა. თუ ხანმეტ 

ოთხთავში (VII ს.) ამ მხრივ პარალელური წარმოება გვაქვს (განხუასხამ (ლ. 11:20) //განვასხემით 

(მ. 7:22)), ხანმეტ მრავალთავსა (VIII საუკუნის I ნახ.) და ჰაემეტ ლექციონარში (VIII ს.) ვ– 

პრეფიქსიანი ფორმები უკვე ნორმის სახეს იღებს. 

ენაში მოქმედი უნიფორმაციის პროცესი კვლავ შეფერხდა ჰაემეტ ლექციონარში გამო-

ვლენილი დავჰთესი (ჰაემ. 385:1) ფორმით, რომელიც პრეფიქსულ მორფემათაგან ორივეს 

გამოავლენს, თან ახლებური რანგებით. ამ ფორმამ სათავე დაუდო ვჰკითხე//ვკითხე, ვსთხო-

ვე//ვთხოვე  ტიპის პარალელურ წარმოებას. 

საშუალი ქართულის წერილობითი ძეგლების I სუბიექტური პირის რელატიურ 

ფორმებში ამ მხრივ სიჭრელეა. ჰ–//ს– პრეფიქსი შედარებით იშვიათად დასტურდება იმ 

შემთხვევებშიც, რომლებშიც მის გაჩენას არავითარი მორფოლოგიური საფუძველი არ მოეპო-

ვება. ამ შემთხვევაში მისი არსებობა უფრო ექსპრესიული ფუნქციით იხსნება და იხმარება 

კეთილხმოვანების პრინციპით (გავჰკვეთო (შაჰნამე, 624:1), ვსტირი (შაჰნამე, 3180:3) და სხვ.). 

მხოლოდ XIX საუკუნის 60–იან წლებში ილიას თაოსნობით დაიწყო ამ „რთული“ პრეფიქსის 

გამარტივება და უპირატესობა მიენიჭა ოდენ ვ– პრეფიქსიან ფორმებს. 

დღეს თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში O3ind პირის ნიშნები S1–ის პირის 

ნიშანთან, ფაქტობრივ, აღარ იხმარება. ეს საჭირბოროტო საკითხი არაერთხელ დასმულა 

საენათმეცნიერო ლიტერატურაში (ა. შანიძე, ვ. თოფურია, ი. იმნაიშვილი…). ვუერთდებით 

არსებულ მოსაზრებას და მიგვაჩნია, რომ დროა ენაში  მიმდინარე ამ კანონზომიერ პროცესს  

ნორმის სახე მიეცეს (რასაც საკითხის დიაქრონიული ანალიზიც უჭერს მხარს) და 

მივსწერ//მივწერ ტიპის პარალელურ ფორმათაგან ერთადერთ სწორ ფორმად მიჩნეულ იქნეს  ვ– 
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პრეფიქსიანი ფორმა (მივწერ, ვთხოვ, შევწირავ...). 

8. სალომე ომიაძე – კონცეპტ „ქართული ენის“ ნომინაციური ველი 

ქართული დისკურსის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კონცეპტის ნომინაციური ველის 

სახელწოდებად და საკვანძო რეპრეზენტანტად „ქართული ენა“ ავირჩიეთ, როგორც 

ყველაზე ხშირი გამოყენების სტილისტიკურად ნეიტრალური მყარი შესიტყვება. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღსაწერი კონცეპტის ზოგიერთი სისტემური სინონიმი 

(მაგალითად, „დედაენა) ემოციური შეფერილობით „ქართულ ენაზე“ მეტია, ხოლო 

ემოციური მიმართების ქონა კონცეპტის ერთ-ერთი დეფინიციური ნიშანია, სახელდების 

დროს ჩვენ უფრო მნიშვნელოვნად მაინც მოცულობა და კონკრეტულ 

ლინგვოკულტურაზე მითითება მივიჩნიეთ. შევისწავლეთ კონცეპტ „ქართული ენის“ 

ნომინაციურ ველში შემავალი საკვანძო რეპრეზენტანტი, მისი სისტემური სინონიმები, 

დერივაციული ველი, პარემიოლოგიური ფონდის ნაწილი და პერცეფციულ ხატში 

რეალიზებული ხატოვანი კომპონენტი. 

 

9. სალომე ომიაძე – დისკურსული კომპეტენციის დეფიციტი 
პოლიტიკურ რიტორიკასა და მასმედიის ენაში 

 

თანამედროვე პოლიტიკური რიტორიკისა და მასმედიის ენის კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

თანამედროვე მასობრივი კულტურის გავლენით კომუნიკაციური კომპეტენციის საერთო დონემ 

დაიწია, შეინიშნება პერიფერიული კომუნიკაციის პრაქტიკის ცენტრალიზაციის ტენდენცია - 

ლექსიკური ფონდის გაღარიბება, გრამატიკულ საშუალებათა გამარტივება, გამონათქვამის 

ემოციური შინაარსის წილის გაზრდა რაციონალური წილის ხარჯზე, მეტყველების 

ვულგარიზაცია, რაც დიდ საფრთხეს უქმნის ენის განვითარების პროცესს. 

 

10. სალომე ომიაძე – ლექსემა „ტერმინის“ ხმარებისათვის 

კომუნიკაციური პრაქტიკისათვის მნიშვნელოვანია ორი ტიპის ცოდნის დაპირისპირება – 

სიღრმისეულისა და ზედაპირულის, რომელსაც სხვაგვარად მაორიენტირებელი ცოდნაც 

შეიძლება ეწოდოს. 

ყოფითს დისკურსში მხოლოდ მაორიენტირებელი ცოდნით ოპერირება არანაირ 

პრობლემას არ ქმნის, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ყოფითი მოთხოვნილებებისა და 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად  სიტყვიერ ნიშანთა მინიმალური რაოდენობაც საკმარისია, 

უფრო მეტიც, ეს ნიშნები ხშირად დამატებითი, შემავსებელი ფუნქციისაა, ფატიკურ როლს 

ასრულებს და უმეტესად კომუნიკანტებს შორის კონტაქტის არსებობას მოწმობს მხოლოდ. იმავეს 

ვერ ვიტყვით სხვა ტიპის დისკურსებზე, განსაკუთრებით, სამეცნიეროსა და მასმედიურზე. 

მოხსენებაში სიღრმისეული ცოდნის უქონლობისა და მაორიენტირებელი ცოდნის 
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უკმარობის საილუსტრაციოდ განვიხილეთ ლექსემა „ტერმინის“ უმართებულო ხმარების 

შემთხვევები. სახელდობრ, გავაანალიზეთ კონტექსტები, რომლებშიც „ტერმინად“ 

სახელდებულია საერთო სალიტერატურო ენის ძირითადი სტრუქტურულ-სემანტიკური 

ერთეულები – ნებისმიერი სიტყვა თუ გამონათქვამი, იდიომები, რითაც უგულებელყოფილია 

ტერმინის, როგორც განსაკუთრებული ენობრივი ნიშნის, ძირითადი მახასიათებლები – 

დეფინიციურობა, კონვენციურობა და სისტემურობა. 

 

 

11. სალომე ომიაძე – periferiuli komunikaciuri praqtikis 

centralizaciis tendencia 

 

periferiuli komunikaciuri praqtikis umTavresi maxasiaTebelia nebismieri 

tipis cenzuris Sesusteba an misi saerTod ararseboba. yofiTi sakomunikacio 

situaciebi mxolod gagebinebas emyareba, risTvis acaucilebelia 

rarisenissxvadasxvadoniserTeulebiTgaazrebuli da mowesrigebulioperireba. 

yoveldRiuriurTierTobisdroskomunikantebiareZeben da ararCevensityva-

formebsaTusaTanadosintaqsurkonstruqciebs. 

amgvarikomunikaciisaTvissakmarisiaverbalurniSanTa is minimumi, 

romelsacisinispontanurad da momentaluradiyeneben. 

komunikaciuripraqtikisaTvismniSvnelovaniaori tipis codnisdapirispireba _ 

siRrmiseulis da zedapirulisa. amukanasknelsmaorientirebelicSeiZlebavuwodoT. 

codnisamgvaridiferenciaciayveladargSimoqmedebs. rogorcukveaRvniSneT, 

maorientirebelienobrivicodnaurTierTobisdabaliregistrisaTvissavsebiTdamakmayo

filebelia, 

magramenisganviTarebisaTvissazianoaoficialuriurTierTobisassiRrmiseulienobriv

icodnisxarjzemaorientirebelicodniswilisgazrda. 

sajarodiskursiurTierTobismaRalregistrsganekuTvneba, 

romlismTavarmaxasiaTebladverbalizebuliazrisredaqtirebaundamiviCnioT, rac, 

Tavismxriv, 

oficialurikomunikaciismonawileTagankulturuliurTierTobisaTvisaucilebelisa

metyveloresursebisqonasa da gamoyenebasgulisxmobs. 

TumcaTanamedroveviTarebazedakvirvebagviCvenebs, rom 

stilurregistrTamTelisistema, TiTqmisyvelasametyveloJanrisawyis, 

yofiTssakomunikacioJanrsubrundeba.moxsenebaSiswored am 

tendenciissailustraciokonkretulSemTxvevaTaanaliziwarmovadgineT. 

 

12. სალომე ომიაძე – პირადი სივრცის პროექცია ქართულ ლინგვოკულტურაში 
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პირადი სივრცე არა მხოლოდ ადამიანის შინაგან სამყაროსა და მის ახლოს არსებულ სივრცითს 

მონაკვეთს გულისხმობს, არამედ იმ საგნებსა და პირებსაც, რომლებიც ამ სივრცის საზღვრებში 

მყოფობენ. ამდენად, პირადი სივრცის, როგორც ლინგვოკულტურული კონცეპტის, სრული 

აღწერა თითქმის თეზაურუსის შექმნას უტოლდება, რადგან ლინგვისტურთან ერთად 

ექსტრალინგვისტური სამყაროს სრულ დესკრიფციას გულისხმობს იმდენად, რამდენადაც 

ენობრივიცა და არაენობრივი სივრცეც პირად და მის გარეთა სივრცეებად იყოფა. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნული სირთულისა, შევეცადეთ აღგვეწერა კონცეპტ „პირადი 

სივრცის“ ნომინაციური ველი, რომელიც სემიოტიკური სიმჭიდროვის მაღალი ხარისხით 

გამოირჩევა; დაგვეხასიათებინა კონცეპტის განმახორციელებელი ენობრივი საშუალებები 

(არაპირდაპირი ნომინაციები, საერთო ფუძის მქონე სიტყვები, სინონიმები, კომტექსტური 

სინონიმები, სიმილარები, მორფოლოგიური საშუალებები). მიმოვიხილეთ პარემიული მასალა 

და მყარი შესიტყვებები, როგორც ის უბანი, რომელშიც ხალხის მსოფლხედვა, მისი სული 

ყველაზე ნათლად ჩანს. 

ქართულ ლინგვოკულტურაში პირადი სივრცის პროექციაზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ 

„პირადი სივრცე“ მაკროკონცეპტია, რომლის სრულად აღწერა ისეთი კონცეპტების 

შესწავლის გარეშე, როგორიცაა „თავისუფლება“, „საიდუმლოება“, „პირადულობა“, 

„მარტოობა“, „საკუთრება“  და სხვ., შეუძლებელია. 

 

 

13. სალომე ომიაძე – ადამიანის სახის აღმწერ მყარ შედარებათა 

ფორმობრივ-სემანტიკური ანალიზი 
myari Sedarebebis semantikaSi erovnuli msoflxedva irekleba. adamiani 

meore adamianis garegnobis dasaxasiaTeblad nacnobi realiis dominantur niSans 

irCevs, riTac gamosaxatav mniSvnelobas met eqspresiulobas sZens. Tavis mxriv, 

Sesadareblis dominanturi niSnis warmatebiTSerCeva konkretul enobriv erTobaSi mis 

sayovelTaoobas miuTiTebs. Cven SevecadeT swored mxolod is erTeulebi 

dagvejgufebina, romlebic qarTul lingvokulturaSi stereotipulobiT xasiaTdeba. 

Amjerad ganvixileTadamianissaxis (pirisaxis) dasaxasiaTebeli myari Sedarebebi. 

masala semantikurjgufebadSeiZlebadaiyosimismixedviT, 

TurazogadiniSaniagamosaxatavadarCeuli (mag., moyvaniloba; sidide; feri; 

gamometyveleba ...), an imismixedviT, TurasedrebadasaxasiaTebeli (mag., 

bunebisobieqtebs; bunebismovlenebs; cocxalorganizmebs; 

kulturulmovlenebsaTusxv.), 

saklasifikacioniSnadaseveSeiZlebagamoiyosstilurikuTvnileba an 

dadebiTiTuuaryofiTikonotaciebi. 

ganxilulimyariSedarebebisformobrivianalizisSedegadgamovlinda, rom 

CvenmierSesaswavlmasalaSi -viT-TandebulianikonstruqciebiWarbobda, 

magramsaxisaRwera-
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daxasiaTebisaTvisTanamedroveqarTulSimsgavsebisgamomxatveliyvelaenobrivisaSual

ebaarealizebuli, saxeldobr: sxvadasxvaTandebuli da derivaciuliafiqsi, 

magaliTad, kac-uri/ angelozis-eburi / Tamar mefis-Tana / cxenis-nairi / 

bavSvismsgavsi ... saxe; elifsurikonstruqciebi, 

romlebSicmsgavsebiTielementiagamotovebuli: eSmakis (msgavis) saxe; 

rTuliqvewyobiliwinadadebebi:qaliSvilsiseTisaxehqonda, 

rogoricdamfrTxalSvelsda sxv. 

ZneliaimisgansazRvra, ramdenadgamoxatavsTiToeuliSedarebaerovnul-

specifikurxedvas, TumcaTundacis faqti, rom 

yovelimaTganienisganviTarebisTanamedroveetapzecocxlobs am 

enismatarebelTacnobierebaSi da komunikaciurirelevanturobiTxasiaTdeba, 

maTiSeswavlisaucileblobasmowmobs. 

 

 

14. სალომე ომიაძე  – სემიოტიკური სიმჭიდროვე და რეგიონული კონცეპტოსფერო 
ეროვნულ კონცეპტოსფეროთა არსებობა გვავარაუდებინებს რეგიონული 

კონცეპტოსფეროს არსებობასაც. ჩვენ საკითხის დასმის სახით წარმოვადგინეთ ჩვენი მოსაზრება 

არსებით კავკასიურ კონცეპტთა გამოვლენასთან დაკავშირებით. სახელდობრ, სემიოტიკური 

სიმჭიდროვე მივიჩნიეთ იმ მახასიათებლად, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა დაიწყოს 

კავკასიური კონცეპტოსფეროს შემადგენელთა გამოვლენა-შესწავლა. 

კონცეპტის სემიოტიკური სიმჭიდროვის მაღალი ხარისხი მოწმობს კონკრეტული 

ლინგვოკულტურის წარმომადგენელთათვის სინამდვილის ამა თუ იმ სფეროს გააზრების 

აქტუალურობას. თუ ენაში ერთ კონცეპტს მრავალი სახელდება აქვს, მაშინ სინამდვილის 

მოცემული სფერო მნიშვნელოვანია ხალხის პრაქტიკული საქმიანობისათვის და ამიტომაც 

გაიაზრება იგი ზედმიწევნით. 

რაც უფრო მრავალგვარია კონცეპტის ნიშნური გამოხატვის პოტენციალი, მით უფრო 

ძველია იგი და მით უფრო მაღალია მისი ღირებულებითი მნიშვნელობა სახელმდებელი 

ხალხისათვის. 

კონცეპტის მრავალი დასახელება, თავის მხრივ, მოწმობს მის კომუნიკაციურ 

რელევანტურობას, ანუ იმას, რომ მოცემულ სოციუმში ერთმანეთს უზიარებენ კონკრეტულ 

კონცეპტურ ინფორმაციას, დაწვრილებით განიხილავენ მას, მსჯელობენ მასზე, 

ვფიქრობთ, აღნიშნული იძლევა იმის საფუძველს, რომ ადვილად მოიძებნოს ყველაზე 

არსებითი კონცეპტები, ის საერთო, რომლის ზედმიწევნით შემეცნებასაც საუკუნეების 

განმავლობაში ცდილან კავკასიელი ხალხები. 
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15. რუსუდან ზექალაშვილი – თავაზიანობის გამომხატველი ზოგიერთი ზმნის 

გამოყენების ისტორიიისათვის ქართულში 

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ (ეძღვნება ქართული განძის 

სამშობლოში დაბრუნებიდან 75-ე წლისთავსა და ქართველი მეჭურჭლეთუხუცესის ექვთიმე 

თაყაიშვილის ნათელ ხსოვნას), აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი 

მოხსენებაში განხილულია ქართული ენის თავაზიანობის სისტემის ლექსიკური 

საშუალებები, კერძოდ, პირში მონაცვლე ზმნები, მათი ისტორია, სემანტიკის ცვლა და 

ფუნქციები ძველი, საშუალი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ტექსტების მიხედვით; 

განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება ადრესატისადმი თავაზიანობის გამოსახატავად 

გამოყენებულ ბრძან ძირისაგან ნაწარმოებ ფორმებსა (ბრძანა, ბრძანდებით, მობრძანდით, 

დაბრძანდით) დამიირთვით, ინებეთ, მიბოძეთ ზმნებზე. 

ქართული ტექსტების შესწავლის შედეგად გამოვლენილია, 

რომყველაზეადრედადასტურებულიაბრძანებს/ბრძანაზმნა „თქმის“ სემანტიკით, 

რადგანბრძანებადათქმა სემანტიკურად ერთმანეთთან ახლოს დგანან, ხშირად ჭირს კიდეც მათ 

შორის განსხვავების დადგენა. 

X საუკუნეშიბრძანფუძე უკვე გამოყენებულია მოსვლისსემანტიკითაც, ოღონდ ჯერ კიდევ 

არ გვხვდებადონიანი ვნებითის ფორმები, გამოიყენება, როგორც უობიექტოაქტიურიზმნა: 

(ჰ)ბრძანე, ბრძანოს. 

ხაზგასმულია მეტყველებისაღმნიშვნელზმნათა სემანტიკაში სოციალური დიფერენციაცია 

(„ვეფხისტყაოსანი“, „ამირანდარეჯანიანი“, „რუსუდანიანი“). ბრძანძირისაგან დონიანი ვნებითის 

ფორმების წარმოება XVII-XVIII საუკუნეებიდან და ზმნებზე სხვა სემანტიკური ნიუანსების 

დამატებაც. 

ტექსტებიმოწმობსპირშიმონაცვლეზმნების ნარევი პარადიგმის საბოლოო ჩამოყალიბებას 

XIX საუკუნეში და თავაზიანობის სემანტიკის  მეორეულობას მათთვის. 

 

16. რუსუდან ზექალაშვილი – ფორმისა და ფუნქციის მიმართებისთვის ქართულ 

ზმნებში 

აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაერთაშორისოკონფერენციაჰუმანიტარულმე

ცნიერებებში „თანამედროვეინტერდისციპლინარიზმიდაჰუმანიტარულიაზროვნება“. 

მოხსენება ეხება ფორმასა და ფუნქციას შორის მიმართებას ქართულ ზმნებში,  როცა 

გრამატიკული კატეგორიის გამომხატველი აფიქსი  ზმნაში შინაარსისგან დაცლილი ანუ 

უფუნქციოა. ეს შეიძლება შეეხოს  ზმნის პირის, ქცევის, კონტაქტის, გვარის (ე. წ. დეპონენსებთან) 
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კატეგორიებს. 

გამოყოფილია უფუნქციო პირის ნიშნები ანუ იმპერსონალიზაციის მოვლენა, რომელსაც  

უნივერსალური ხასიათი აქვს. ქართულში მისი სპეციფიკა  დაკავშირებულია 

პოლიპერსონალიზმთან, ხოლო გარკვეული ჯგუფის ზმნებთან –  ინვერსიულობასთანაც. 

განხილულია იმპერსონალიზაციის ორი ჯგუფი: პირვანდელი და მეორეული. პირვანდელი 

იმპერსონალიზაცია გამოწვეულია სუბიექტის არარეალობის აღქმით. მეორეული 

იმპერსონალიზაცია მიჩნეულია გარკვეულ გრამატიკულ-სტილისტურ ხერხად, როცა ზმნათა 

ნაწილი გამოიყენება როგორც პერსონალურად, ისე იმპერსონალურად გაანალიზებულია ე. წ. 

პირში მონაცვლე რამდენიმე ზმნაც: გახლავართ (ფორმით ორპირიანი, ფუნქციით ერთპირიანი, 

ვარ ზმნის ეკვივალენტი), გახლავთ (= არის). 

ბოლოს გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ფორმისა და ფუნქციის შეუსაბამობა ზმნებში ენის 

განვითარების შემდგომი საფეხურისთვის უნდა ყოფილიყო დამახასიათებელი. 

 

17. რუსუდან ზექალაშვილი – ფატიკური კომუნიკაციის ფუნქციურ-პრაგმატულია 

ნალიზი პერსონაჟთა მეტყველებაში (დავით კლდიაშვილის პიესების მიხედვით) 

კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა 

კავკასიაში“, ეძღვნება კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავს, თბილისი, თსუ და 

ენათნეცნიერების ინსტიტუტი 

http://caucasiology.tsu.ge/ congress/2013/docs/kongresis%20 masalebi%20_all.pdf 

მოხსენებაში განხილულია ფატიკურიკომუნიკაციისფუნქციურ-

პრაგმატულიანალიზიდავით კლდიაშვილის პიესებისა და მოთხრობების მიხედვით. დიალოგის 

მონაწილეთა მეტყველების თავისებური კოლორიტი იქმნება არა მარტო დიალექტური 

გრამატიკული ფორმებითა და ლექსიკით, არამედ ფატიკური ენობრივი კლიშეებითა და 

ფრაზებით. კლდიაშვილის პერსონაჟები ზოგჯერ მხოლოდ ერთმანეთს საუბრის გულისთვის 

ელაპარაკებიან. მათ დიალოგებში გამოყენებულია ფატიკური კომუნიკაციის ერთეულები: 

მიმართვა, საალერსო სიტყვები, ფიცილის ფორმულები; ასევე რიტუალური მისალმება, 

მოკითხვა, მობოდიშება, მადლობა, მიპატიჟება, დალოცვა, მილოცვა, ქათინაური და სამეტყველო 

ეტიკეტის გამომხატველი სხვა ფრაზები. კომუნიკაციურ სტრატეგიაში ხშირად გამოიყენება 

ხაზგასმული თვითდამცრობა ადრესატის განდიდების სურვილით. ენობრივი ფორმის 

თვალსაზრისით ჭარბობს განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები (მიმართვები, 

შორისდებულები), მყარი ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მოდალური სიტყვები. 

დ. კლდიაშვილს ბუნებრივად აქვს გადმოცემული იმერული სამეტყველო ეტიკეტის 

სპეციფიკა და ხაზს უსვამს პერსონაჟთა არტისტულობას, კუდაბზიკობას, გადამეტებულ 

თავაზიანობას,  კეთილგანწყობისა და ემპათიის გამოხატვის სურვილს, თუნდაც ეს ბოლომდე 

http://caucasiology.tsu.ge/
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გულწრფელი არ იყოს. 

 

 

18. რუსუდან ზექალაქშვილი – სახელისა ქტუალიზატორთა გრამატიკულ-სემანტიკური 

დახასიათება ქართულში 

საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა: http://kutaisilibrary.org/ type/link/ 

მოხსენებაში განხილულია უნივერსალური კატეგორია განსაზღვრულობა-

განუსაზღვრელობა დამისიგამოხატვის საშუალებები ქართულში. 

ძველდასაშუალქართულშიგამოიყენებოდაგანსაზღვრულიდაგანუსაზღვრელინაწევრები, 

ხოლოახალიქართულიუარტიკლოენაა (ზოგიერთი მეცნიერი უარყოფს 

ნაწევრისარსებობასძველქართულშიც).ძველ ქართული ენის განუსაზღვრელი ნაწევრები ერთი, 

ვიღაც, ვინმე ახლა განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელებია, ხოლო გასაზღვრული ნაწევრები _ 

ესე, ეგე, ისი/იგი _ ჩვენებითი ნაცვალსახელები: ეს, ეგ, ის/იგი. 

საკმაოდძნელიიყოზღვარისგავლებამათშორის. ერთადერთ მა დიფერენცირებელ ნიშნად 

შეიძლება ჩაითვალოს წყობა. გარკვეული როლი შეასრულა ამლექსიკური 

ერთეულებისფორმამაც (ესე, ეგე, ისინაწევრებშიბოლოხმოვნის დაკარგვა). 

ახალ ქართულ ს ამ სემანტიკური კატეგორიის გამოსახატავად რამდენიმე საშუალებააქვს: 

სიტყვათაწყობა, ჩვენებითიდაგანუსაზღვრელობითინაცვალსახელები, რიცხვითისახელი, 

ნაწილაკები,  კონტექსტი და სხვ. ამათგან უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება კონტექსტს. 

 

19. რუსუდან ზექალაშვილი – თანამედროვე ეპოქა და ქართული ენის პრობლემები 

მოხსენებაში საუბარია თანამედროვე ქართული ენის წინაშე მდგარ პრობლემებზე 

ლექსიკაში, გრამატიკასა და სტილისტიკაში: ინგლისური სიტყვების მომრავლება, 

ბარბარიზმები, ანალიზურიფორმებისა და კალკების გაბატონება, უცხოური ენიდან 

ნასესხები ზმნური ფუძეების გამოყენება ახალ ზმნათა საწარმოებლად და 

სხვ.დასახელებულია მასმედიაში გავრცელებული ინგლისური ლექსიკურიერთეულები: 

ივენთი, კასტინგი, პარტი, ფეისი, იმიჯი, მესიჯი, ლაივი, ბეკები, ბეკგრაუნდი, ქული, 

ქართულყალიბშიჩასმულიზმნები (შოპინგობს, დაანონსებს, დააშეარებს, დაალაიკებს, 

დაარეფრეშებს), ქართულაფიქსებიანი ზედსართავი სახელები; საგანგაშო სიტუაციას 

ქმნის ლექსიკის გაღარიბება და კალკირებული შესიტყვებების ხშირი გამოყენება 

მასმედიის ენაში. ყურადღებაა გამახვილებული ახალგაზრდების მეტყველების 

ხარვეზებზე. 

დასმულია ენობრივი პოლიტიკის კორექტირების საკითხი ამ პრობლემების 

http://kutaisilibrary.org/%20type/link/
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აღმოსაფხვრელად და ეროვნული ენის დასაცავად. 

 

20. რუსუდან ზექალაშვილი – ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგიის ზოგიერთი 

მოსაგვარებელი საკითხი 

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სანეცცნიერო კონფერენცია 

„ტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე“, მასალები, გვ. 38-39, http://www.ice.ge/ 

batumi/terminologia-2013.pdf 

მოხსენებაში გამოკვეთილია ქართული სამედიცინოტერმინოლოგიის განვითარების გზები, 

მეცნიერთა ღვაწლი მისი ჩამოყალიბების ისტორიაში (ივ. ჯავახიშვილი, ს. ყაუხჩიშვილი, 

ლ.კოტეტიშვილი, ალ. ნათიშვილი, ზ. მაისურაძე, ნ.ყიფშიძე, ი. ქუთათელაძე, ლ. და ს. 

აბაშიძეებიდასხვ.), გამოყოფილია რამდენიმე მოსაგვარებელი საკითხი ამ სფეროში. 

ხაზგასმულია, რომ არსებული პრობლემებისმოგვარებას სჭირდება 

სამედიცინოდარგისსპეციალისტის თანამშრომლობა ლინგვისტ-ტერმინოლოგთან. 

სპეციალური ტექსტების, დარგობრივი დაელექტრონული ორთოგრაფიული ლექსიკონების 

ანალიზის საფუძველზე  გამოყოფილია მოსაგვარებელი საკითხები: 

უცხოსიტყვებისქართულად გადმოტანის წესების დაზუსტება; ინგლისური 

ტერმინებისგადმოქართულებისპრინციპებისშემუშავება; აბრევიატურათაგადმოტანისწესების 

დადგენა; სიტყვაწარმოებისზოგიერთისაკითხის გადაჭრა (-ურსუფიქსიანტერმინთა 

დასახელთააფიქსურიწარმოება;კომპოზიტებში 

მაკავშირებელხმოვანთაარსებობისადასიტყვაწარმოებისსაკითხი; 

პრეფიქსოიდთადასუფიქსოიდთამართლწერა; ეპონიმებშიგამოყენებულგვარ-

სახელთატრანსლიტერაციისწესებისშემუშავებადასხვ.). 

ბოლოს გამოყოფილია სამედიცინო 

ტერმინთაძირითადიტერმინოლოგიურიყალიბებიდასპეციფიკურიმატერმინირებელიაფიქსები. 

 

 

21. რუსუდან ზექალაშვილი – ნაწევრის შესახებ საშუალ ქართულში 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია,მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი 

მოხსენებაში გაანალიზებულია ნაწევრის გამოყენების სპეციფიკა საშუალ ქართულში, 

კერძოდ კი,  ვეფხისტყაოსნის“ ენაში. მასში გვხვდება როგორც განუსაზღვრელი (ერთი, ვინმე, 

http://www.ice.ge/%20batumi/terminologia-2013.pdf
http://www.ice.ge/%20batumi/terminologia-2013.pdf
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რამე), ისე განსაზღვრული ნაწევრები (ესე, ეგე, იგი). 

განუსაზღვრელი ნაწევარი „ერთი“ უმეტესად დასტურდება პრეპოზიური წყობით 

სახელობით, მიცემით, ნათესაობით ან მოქმედებით ბრუნვებში, ნაწევარი „ვინმე“ კი ხშირად 

იკავებს პოსტპოზიურ პოზიციას (სახელობით, მოთხრობით, მიცემითსა და ნათესაობით 

ბრუნვებში). „ვინმე“-ს მნიშვნელობით არაადამიანის აღმნიშვნელ უსულო საგნებთან დგას „რამე“, 

რომელიც უმეტესად მოსდევს საზღვრულს. 

თუკი განსაზღვრული ნაწევრები პოსტპოზიციური წყობითაა მოცემული, მათს 

ნაწევრობაში ეჭვი აღარ შეგვაქვს. პოემაში გვხვდება თითქმის ყველა ბრუნვაში ორივე რიცხვში. 

„იგი“ პრეპოზიციური წყობის დროსაც ინარჩუნებს ნაწევრის ფუნქციებს, ხოლო „ისი“ - მხოლოდ 

სახელობით ბრუნვაში. 

განსაკუთრებით ძნელია ზღვარის გავლებანაწევარსა და ჩვენებით ნაცვალსახელს შორის 

„ესე“/„ეგე“ ფორმებში სახელობით ბრუნვაში პრეპოზიციური წყობის დროს, ხოლო სხვა 

ბრუნვებში უკვე ნაცვალსახელად გვევლინება, როგორც ეს ახალი ქართული ენაშია. 

ნაწევრის გამოყენების თვალსაზრისითაც „ვეფხისტყაოსანი“, როგორც საშუალი ქართულის 

ძეგლი, ასახავს როგორც ძველი, ისე ახალი ქართულის ენობრივ ვითარებას. პოემის ენაში 

ნაწევრის ფუნქციები ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, მაგრამ ზოგჯერ ძნელია ზღვარის გავლება 

ნაწევარსა და ნაცვალსახელს შორის. 

 

22. რუსუდან ზექალაშვილი – ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ გ. დოჩანაშვილის 

ნაწარმოებებში 

მოხსენებაში განხილულია გ. დოჩანაშვილის ენაში გამოყენებული სხვადასხვა ტოპონიმი, 

რომელთა მხატვრული დატვირთვა დიდია. მწერლის პერსონაჟთა სამოქმედო არეალი ზოგჯერ 

რეალურია (ქართულიანუცხოური), ზოგჯერკი _ გამოგონილი 

(ჰიპოთეზურიანფანტასტიკური), მწერალიიყენებსკვაზიტოპონიმებსაც. მაგალითად, აქადაიქა. 

მწერლისეული ოკაზიონალური ტოპონიმია ჰარალეთი, რომელიც 

ნაწარმოებიახალხურისიმღერისმისამღერისაგან (ჰარალ+ეთ). ისიუმორითა და მსუბუქი 

ირონიით მიანიშნებს საქართველოსა დაქართველებზე. 

განსაკუთრებით გამოყოფილია ტოპონიმთ ამხატვრული ფუნქცია გ. დოჩანაშვილის რომან 

„სამოსელპირველში“, რომელშიც გარკვევით არ ჩანს, სად ხდება მოქმედება _ რეალურ თუ 

წარმოსახვით ადგილას. კამორა და კანუდოსი ჰიპოთეზური ტოპონიმები ეგონათ, მაგრამ 

აღმოჩნდა, რომ ორივე რეალურია და დაკავშირებულია ბრაზილიის ისტორიის ერთ ტრაგიკულ 

ეპიზოდთან (ინფორმაცია ამის შესახებ პირველად მოიძია დავით გულუამ). მწერალმა 

მოიშველია რეალური ამბავი და ონომასტიკა, მაგრამ მას მიანიჭა სიმბოლურობა: კამორა იქცა 
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ბოროტების, მტრობისა და ამორალურობის სიმბოლოდ, კანუდოსი კი _ თავისუფლების, 

გმირობისა და სულიერი სიდიადისა. 

რომანში ოკაზიონალური `ცრუტოპონიმებია~: ლამაზ-ქალაქი, მაღალსოფელი, 

ბაზრობათაქალაქი,მაგრამ მათაც სიმბოლურ-ალეგორიული დატვირთვა აქვს. არაკონკრეტული 

ტოპონიმის განზოგადება და ნებისმიერ ქვეყანაში  მოიაზრება მკითხველისთვის უფრო 

ადვილია. 

 

23. ინგა სანიკიძე – გალაკტიონის „მწუხარე სასაფლაო“ 

მხატვრულ სიტყვაში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ლექსიკის განხილვას, მის 

სემანტიკურ ფორმაზე დაკვირვებას. ჩვენ მიერ საკვლევად აღბული იყო გალაკტიონ ტაბიძის 

ლირიკული ნაწარმოები „მთაწმინდის მთვარე“, რომელშიც უაღრესად საინტერესო მხატვრულ 

სახეს „მწუხარე სასაფლაო“ ქმნის.  კვლევამ აჩვენა, რომ ის ილია ჭავჭავაძის ალუზიაა, მისი 

მხატვრული სახე-სიმბოლო; „მწუხარე სასაფლაო“ პირდაპირ უნდა მიემართებოდეს იაკობ 

ნიკოლაძის მიერ როდენის სახელოსნოში ჩამოსხმულ და მალევე მთაწმინდის პანთეონში ილიას 

საფლავზე დავანებულ ქანდაკებას, რომელსაც ავტორმა „მწუხარე საქართველო“ უწოდა. 

 

24. ინგა სანიკიძე – „უკ[უ]ან“ ზმნიზედის სემანტიკურ-ფორმობრივი მიმართება 

მარადიულობის აღმნიშვნელ ლექსემებთან („საუკუნე“ და „უკუნითი უკუნისამდე“) 

ზმნიზედათა არქაული წარმომავლობა მნიშვნელოვნად შეაპირობებს მათდამი მეცნიერულ 

ინტერესს, რადგან სწორედ ისინი ინახავენ ენის უძველეს მორფოლოგიურ ფენებსა და 

შინაარსობრივ წარმოდგენებს. „უკ[უ]ან“ ზმნიზედური ფუძე ქართულ ენაში მთელი რიგი 

სახელური წარმოებების საფუძველია და გვაძლევს ლექსიუკურ ერთეულებს: „უკუნი“, „უნუნ-

ეთ-ი“, „სა-უკუნ-ე“ და შესიტყვებას - „უკუნ-ით-ი უკუნ-ის-ა[დ]-მდე“. გაარსებითებული ფუძე 

„უკუ[ა]ნ-ეთ-ი“ სხვა არაფერია, თუ არა  -- უკანა არისა და ამასთან ერთად სიბნელის ადგილი. ძვ. 

ქართული ენის პერიოდში „უკ[უ]ან“ ფუძე გამოიყენება ისეთ წარმოქმნილ ფუძეებში, 

როგორებიცაა „სა-უკუ[ა]ნ-ო“ და „სა-უკუ[ა]ნ-ე“ და მათ მარადიულობისა და მუდმივობის გაგება 

აქვს. ჩვენი თვალსაზრისით, ისინი თავიანთი წარმოშობით წარმართული ეპოქის წარმოდგენათა 

წიაღში დაბადებული ლექსიკური ოდენობებია, რომლებიც მემკვიდრეობით ერგო ქრისტიანობას 

(შდრ. ვაჟას „შავეთი“ - საიქიო), თუმცა უკვე ძირეულ სემანტიკას (//„ბნელს“) არსებითად არიან 

დაშორებულნი. 
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25. ინგა სანიკიძე – სიტყვა „ქართული“ „თიმსარიანის“ ტექსტის მიხედვით 

მე-18 ს-ში თიმურაზ II-ის მიერ სპარსულიდან გადმოქართულებულ „თიმსარიანის ტექსტში 

ლექსემა „ქართული“ „სიტყვის“ სინონიმურ ცალად არის გამოყენებული. კვლევის მიზანს 

„ქართულის“ პოლისემიურობის საფუძვლის დადგენა წარმოადგენდა. ჩვენი თვალსაზრისით, 

ამგვარი გააზრება მხოლოდ რუსთველის ენის გავლენის შედეგი არ უნდა იყოს. როგორც ჩანს, 

ისტორიული მეხსიერება, მართლაც, „ქართ“//„ხალდ“-ების უძველეს კულტურას უკავშირებს 

ქართულ მწიგნობრობასა და სიტყვიერების მაღალ ხარისხს. 

 

 

26. ინგა სანიკიძე – „უკუ[ა]ნ“ და „მუნ“ ზმნიზედათა აგებულების საკითხისათვის 

ქართული ენის. „უკუ[ა]ნ“ და „მუნ“ ზმნიზედათა მორფოლოგიურ აგებულებაში ჭანური -უნ 

აფიქსის გამოყოფაა შესაძლებელი; -უნ კი ვარიანტია მეგრული -ონ-ისა. მ-უნ ზმნიზედაში -უნ 

აფიქსთან  რომ გვაქვს საქმე, მასზე ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტიც მიგვანიშნებს, კერძოდ, ის, 

რომ ფუძის შემადგენლობაში (მთელი ძველი ქართ. ენის პერიოდის განმავლობაში) არ 

დასტურდება *მუნა ვარიანტი, როგორც ეს სხვა შემთხვევებში გვაქვს [შინა, განა...] და ნაწილაკთა 

დართვის დროსაც კი [-ნა --- -და] დეტერმინანტისეული -ა ხმოვნის გაჩენა არ ხდება. 

 

 

27. მაია ლომია – „ხაზთაშორის მორფემული გლოსირება“–წიგნის პრეზენტაცია 

მოხსენებაში  საუბარი იყო  სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში  გამოცემული წიგნის 

თეორიული საფუძვლების შესახებ, რომელიც შეეხება მეგრული ტექსტების 

სეგმენტირებასა და მორფემულ გლოსირებას საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. 

 

28. მაია ლომია – ოკო „უნდა“ ნაზმნარი მოდალური ელემენტის დახასიათებისათვის 

მოხსენებაში დახასიათებული  იყო ოკო(ნ) „უნდა“ მოდალური ზმნისაგან მომდინარე 

ოკო „უნდა“ მოდალური ნაწილაკი მეგრულში ფორმალური, სინტაქსური, სემანტიკური  

დონეების მიხედვით. 

 

29. მაია ლომია – მონაცემთა ბაზის სტრუქტურირების საკითხი „მეგრული ტექსტების 

ელექტრონული კორპუსის მიხედვით“ 

მოხსენებაში საუბარი იყო  ზემოხსენებული პროექტის მიხედვით რა ტიპის მონაცემთა 

ბაზა შეიქმნა მეგრული ტექტების მიხედვით და როგორია მისი აგებულება. 

კონკრეტულად, იგი ორი ნაწილისაგან შედგება: ექსპედიციის მასალები და ბეჭდურად 
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გამოცემული ტექსტების სეგმენტირება მორფემებად და  გლოსირება საერთაშორისო 

სტანდარტის მიხედვით. 

 

30. მაია ლომია – ბატონებისადმი  მიძღვნილი მეგრული  პოეზიის ნიმუშების 

ენობრივი ანალიზი 

მოხსენებაში  საუბარი იყო  სამეგრელოში ბატონების მიმართ განსაკუთრებულ 

დამოკიდებულებაზე, რის შედეგადაც  მიმართვის ობიექტი გასულიერებულია.   მოხსენებაში 

გაანალიზდა ბატონების სახელდების აღმნიშვნელი ტერმინები და შესაბამის რიტუალთან 

დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულები. 

 

 

31. მაია ლომია – სამეტყველო კოდების შერევის საკითხი ერთი ზღაპრის ენობრივი 

ანალიზის მიხედვით 

მოხსენებაში   გაანალიზებული იყო აღმოსავლურ არეალში მცხოვრები  ინფორმატორისგან 

მოსმენილი ზღაპარი, რომელიც ენობრივად აღმოჩნდა საინტერესო სწორედ სამეტყველო 

კოდების შერევის თვალსაზრისით, რაც განპირობებულია იმით, რომ ინფორმატორის სოფელი 

(კურზუ, მარტვილის რ–ნი)  ესაზღვრება ცენტრალური არეალის სოფლებს(კერძოდ, 

ნაფიჩხოვოს, ჩხოროწყუს რ–ნი). 

 

 

32. მაია ლომია – სამეცნიერო ექსპედიცია სამეგრელოში 

მოხსენებაში   საუბარი იყო  ლინგვისტურ ექსპედიციაზე სამეგრელოში, რომელშიც 

მიზანმიმართულად  მონაწილეობდნენ მაგისტრანტები. ისინი იწერდნენ ყველა ტიპის ტექსტებს, 

მაგრამ განსაკუთრებით აქცევდნენ ყურადღებას მომავალი სადიპლომო ნაშრომისთვის საჭირო 

მასალას, რათა სადიპლომო შრომაში ასახულიყო  თანამედროვე მეგრული მეტყველების 

მონაცემებიც. 

 

33. მაია ლომია – მიმღეობური სემანტიკის შემცველი კონსტრუქცია მეგრულ ენაში 

მოხსენებაში   საუბარი იყო   ერთი ტიპის ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაზე მეგრულში, რომელიც  

მიმღეობის სემანტიკისაა. მეგრულისთვის არ არის დამახასიათებელი  გასაზღვრების  შემცველი 
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მარტივი წინადადება; მისთვის ბუნებრივია განსაზღვრების გადმოცემა დამოკიდებული 

წინადადებით. თავისებურებას ავლენს  ამგვარი კონსტრუქციის შემადგენელ კომპონენტთა 

განლაგებაც. 

 

34. ქეთევან მარგიანი–სუბარი – ინფერენციისა და ეპისტემიკის 

ურთიერთმიმართებისათვის სვანურ ზმნაში 

 
ეპისტემიკის პრობლემა, მისი მიმართების საკითხი ევიდენციალობასთან, 

დიდი ხანია, ლინგვისტთა ინტერესის საგანია. მას ჯერ კიდევ XX საუკუნის 

დასაწყისში მიაქციეს ყურადღება და აღწერეს ამერიკელი ინდიელების ენათა 

მკვლევრებმა ფ. ბოასომ (1911), ე. საპირმა (1912) და სხვებმა. 

სვანურ ენაში ინფერენციული ინფორმაცია შეიძლება იყოს ეპისტემიკური ან 

არაეპისტემიკური, რაც  დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ (რა საშუალებებით) წარმოგვიდგენს 

მას მთქმელი: როგორც საეჭვო-სავარაუდოს და გამოიყენებს ზმნის საკუთრივ ინფერენციულ 

მწკრივებს, თუ როგორც პერცეფციულთან გათანაბრებულს და გამოიყენებს „უნახაობის“ 

გამომხატველ ზმნებს. 

სვანურში ეპისტემიკური მნიშვნელობის ზმნებისთვის წყარო ყოველთვის 

ინფერენციაა, მაგრამ ინფერენციული ყველა ზმნა ეპისტემიკური არ არის. 

 

35. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - ზმნის კილო სვანურ ენაში 
ნაშრომში დასმულია საკითხი სვანურ ენაში ტრადიციულად ცნობილი ორი  კილოს 

(თხრობითი, კავშირებითი) გარდა, პირობითი კილოს გამოყოფის შესახებ; მტკიცებას 

საფუძვლად უდევს ენაში საკუთრივ ინფერენციული, საეჭვოობა-სავარაუდოობის სემანტიკური 

ნიშნით მარკირებული მწკრივების არსებობა. მოსაზრების გაზიარების შემთხვევაში ერთ 

სიბრტყეზე განიხილება ოპოზიცია: თხრობითი კილო _ პირობითი კილო. 

 

36. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - კვლავ ევიდენციალობისთვის სვანურ ზმნაში 

 
სტატია შეეხება სვანური ენის იმ ზმნურ ფორმებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია და 

სემანტიკური დახასიათება სპეციალურ ლიტერატურაში ან არასრულია, ან საერთოდ არ არის. 

როგორც ცნობილია, სვანურის ე. წ. “meti” mwkrivebi (a. SaniZe), tradiciuli 

SexedulebiT, myofadusruli da I seriis TurmeobiTebia. statiaSi ki 

dadasturebulia, rom zogi sxva mwkrivis orgvari  warmoebis SemTxvevaSi maT 

Soris semantikuri sxvaoba literaturaSi gaTavaliswinebuli ar aris. 

naSromSi aseve ganxilulia ucxoel kolegaTa mosazrebebi evidencialobis 

Sesaxeb qarTvelur enebSi: „qarTul enaSi gvaqvs evidencialuri perfeqti evidencia-
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lobis farTo gagebiT, Semdgomi aspeqtebis gareSe“ (Willet); `svanurs, iseve, rogorc 

qarTuls, iribi evidencialuri formebis Semdgomi, detaluri diferenciacia (epis-

temika, inferencia...) ar axasiaTebs, Tumca Tavad evidencialur formaTa mniSvnelo-

ba sakmaod tevadia, farToa~ (Сумбатова) da gamoTqmulia sapirispiro mosazreba 

svanuri masalis analizis safuZvelze. 

 

37. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ერთი ტიპისათვის 
სვანურში 

 
სტატიაში ნათქვამია, რომ svanur enaSi qvewyobis ukavSiro (xSirad _ ukorelatoc) 

formaa ufro metad gavrcelebuli, ხოლო mis gverdiT damkvidrebuli qarTulisebu-

ri konstruqcia კავშირითა და მისათითებელი სიტყვით) უმეტესად xelovnurobis STabeW-

dilebas tovebs da qarTulis kalkad Cans; ავტორს svanuri enis monacemebს swored 

im Zveli viTarebis gamovlinebaდ თვლის, roca martivi winadadebebi mxolod logi-

kuri mimarTebiT (da ara gramatikulad) ukavSirdebოდნეn erTmaneTs.zogadad ki, 

ufro dadasturebuli mosazrebis gamoTqma qarTveluri konstruqciis genezisis 

Sesaxeb qarTvelur enebSi danarCen umwerlobo enaTa da Zveli qarTuli 

monacemebis ufro gamowvlilviT Seswavlisa da Sepirispirebis Semdeg მიაჩნია 

შესაძლებლად. 

 

 

 

38. ქეთევან მარგიანი-სუბარი  - rTuli qvewyobili winadadebis modelisaTvis 
svanur enaSi 

 
 

ნაშრომში გამოთქმული მოსაზრება, რომ სვანურ ენაში შენარჩუნებულია hipotaqsuri kon-

struqciis SedarebiT arqauli tipi. SenarCunebas xeli Seuwyo: Aa) inferenciuli 

(epistemikurobis, pirobiTobis semantikis Semcveli) zmnebis arsebobam enaSi; b) axa-

li rTuli konstruqciis SeqmnisTvis motivaciis ararsebobam: wignis enam sxva mo-

Txovnebi wamoayena, sxva sivrce moiTxova (umTavresi mizezi!) da igi saanalizo mi-

marTulebiTac ufro metad ganviTarda, umwerlobo enam ki mxolod zmnis gansakuT-

rebuli moqnilobiTa da informaciuli tevadobiT `isargebla~ da bevri ram orga-

nul formebSi asaxa; ამასთან, სვანური მასალის ანალიზის საფუძველზე ავტორი მიიჩნევს, 

რომ hipotaqsuri konstruqciis bolomde Camoyalibebis procesi svanurSi jerac ar 

dasrulebula, xolo es procesi uZveles safexurze rom ar gayinula, amis dastu-
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ria saanalizo konstruqciis Zveli da axali tipebis Tanaarseboba enaSi. 

 

39. ნინო შარაშენიძე – ეპისტემური მოდალობა ქართულ ენაში 

ეპისტემური მოდალობაში გამოიყოფა ეპისტემური შესაძლებლობისა და ეპისტემური 

აუცილებლობის მოდალობა. ეპისტემური აუცილებლობის მოდალობის ძირითად 

მაწარმოებლად ქართულში გვევლინება უნდა ნაწილაკი. უნდა ფორმა დამოუკიდებელი ზმნიდან 

იქცა ნაწილაკად, თუმცა იგი თანამედროვე ქართულში აქამდე ასრულებს დამოუკიდებელი 

ზმნის ფუნქციასაც. უნდა არის ობიექტური უღლების მესამე პირის ფორმა. ამოსავალი 

მნიშვნელობა არის სურვილი, ნდომა. მაგრამ  თანამედროვე ქართულში იგი პოლიფუნქციური 

ნაწილაკია. მისი ერთ–ერთი მნიშვნელობა არის სწორედ ეპისტემური აუცილებლობის 

გამოხატვა. უნდა მოდალური ფორმა  დაკავშირებულია კავშირებითი კილოს ზმნასთან და 

გამოხატავს მთქმელის აზრს, დამოკიდებულებას სინამდვილისადმი, მთქმელის ვარაუდს, 

რეალობის შეფასებას, მთქმელის რწმენას ან რწმენის ნაკლებობას. ამ მოდალობით გამოხატულია 

მთქმელის ინტელექტუალური აღქმა. 

წინადადებებში 1. ის ახლა სახლში უნდა იყოს; ჩანს, რომ მთქმელის პოზიცია 

განსაზღვრულია ობიექტური აუცილებლობით, რწმენით, მის მიერ რეალობის ობიექტური 

შეფასებით, რაც გამოწვეულია აუცილებლობის გააზრებით, საკითხის ობიექტური ანალიზით. 

წინადადებით მოიაზრება შემდეგი: ის ახლა აუცილებლად სახლში უნდა იყოს, რადგან ესაა, ჩემი 

აზრით, ყველაზე ლოგიკური შესაძლებლობა, რადგან მე მის სახლში სინათლეს ვხედავ.  2. მას 

კარგად უნდა გაეკეთებინა ეს საქმე – ნიშნავს: რამდენადაც მე მას ვიცნობ და ვიცი მისი 

შესაძლებლობების შესახებ, აგრეთვე ვიცი მისი პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულება 

საკითხისადმი, ამდენად მიმაჩნია, რომ მას ეს საქმე კარგად აქვს გაკეთებული. 

ამდენად, ეპისტემური აუცილებლობა გამოიხატება უნდა მოდალური ნაწილაკითა და 

ზმნის კავშირებითი კილოს ფორმით და გამოხატავს  იმ ლოგიკურ აუცილებლობას, რაც 

მთქმელის რწმენით არის განპირობებული. ეპისტემური მოდალობის განსაზღვრისათვის 

მნიშვნელოვანია არა მარტო მოდალური ფორმისა და ზმნის  ანალიზი, არამედ კონსტრუქციაში 

მონაწილე ზმნათა  სემანტიკური ჯგუფების განსაზღვრა. მოხსენებაში განხილული იქნება 

ეპისტემური აუცილებლობის გამომხატველი კონსტრუქციების ფუნქციურ–სემანტიკური 

ანალიზი. 

 

 

40. ვახტანგ იმნაიშვილი – a-fuZiani saxelebis erTi gansakuTrebuli 

jgufis kvecisTvis 
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qarTul gramatikul literaturaSi damkvidrebulia wesi, romlis Tanaxmadac 

a-fuZiani sazogado saxelebi, Cveulebriv, ikveceba. gamonakliss qmnis is SemT-

xvevebi, romlebSic bolokiduri a mawarmoebeli afiqsia. 

statiaSi `orTografiul leqsikonze~ dayrdnobiT ganxilulia faunis warmo-

madgenelTa a-fuZiani saxelwodebebi. maTi erTi nawili ikveceba, meore _ ara. am 

ori jgufis saxelTa erTmaneTTan Sedarebam aCvena, rom bolokiduri a xmovnis 

kvalifikaciis gansasazRvravad ar arsebobs mkveTri ganmasxvavebeli saSualeba, ro-

melze dayrdnobiTac SevZlebdiT saxelebis ganawilebas kvecadTa da ukvecelTa 

jgufebSi. radgan bundovania, sad gadis zRvari a daboloebis derivaciul funq-

ciasa da mis fuZiseul xmovnad CaTvlas Soris. swored amitomaa, rom identuri age-

bulebis sityvebs TviT iseTi kompetenturi saxelmZRvanelo, rogoricaa `orTog-

rafiuli leqsikoni”, xan kvecadebs miakuTvnebs, xan ukveclebis rigSi ayenebs. 

Tavisuflad SeiZleba zogierT SemTxvevaSi esa Tu is saxeli kvecadebidan uk-

veclebSi gadaviyvanoT an _ piriqiT, radgan sazRvari am jgufebs Soris labi-

luria. ukvecelTa jgufSi moqceuli sityvebis did nawilSi bolokiduri a xmovnis 

mokveca aranair uxerxulobas ar qmnis, radgan  xmovans movkvecT Tu ara, es Sina-

arsze gavlenas ar axdens. magaliTad, `lokokinas niJaras” vityviT Tu ~lokokinis 

niJaras”, Sinaarsobrivi sxvoba ar gveqneba. swored amitom CavTvale SesaZleblad, 

a-fuZiani saxelebis kveca-ukveclobis Sesaxeb damkvidrebuli wesis erTgvarad gama-

rtivebuli varianti SemomeTavazebina: yvela sazogado saxeli, romelic a xmovniT 

mTavrdeba, mxoloobiTSi unda Seikvecos (mravlobiTSi isedac ikveceba!). 

a-fuZiani saxelebis mcirericxovani jgufi momdinareobs maTs TanxmovanfuZian 

formaze a xmovnis damatebiT (wveri > wvera). es a sityvas Sinaarss ucvlis. miuxe-

davad amisa, amgvar SemTxvevaSic SeiZleba wesis umtkivneulod gamartiveba, radgan 

konteqsti advilad gagvarkvevs, sityvis romeli mniSvnelobaa nagulisxmevi saor-

Wofo formaSi. 

 

41. ვახტანგ იმნაიშვილი – zogierTi  o-fuZiani  geografiuli 

saxelis  marTlwerisaTvis 

ukanasknel xans moxSirda bolokiduri o-s mokveca fuZeze derivaciuli 

afiqsebis darTvis Sedegad, rasac male mohyva o xmovnis mokvecis SemTxvevebi 

kvecis klasikur nimuSSi _ brunebisas da mravlobiTi ricxvis formebSi. amgvari 

SemTxvevebi iSviaTia, magram mainc arsebobs. 

Zalze iSviaTad o-fuZian sityvas bolokiduri o movardnili aqvs ara irib bru-

nvebSi, aramed saxelobiTSic da sityva TanxmovanfuZian saxelad aris transfor-

mirebuli. es procesi xdeba rogorc sazogado, ise geografiul saxelebSi. 
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`qarTuli sabWoTa enciklopedia~ zogierTi o-fuZiani geografiuli saxelis 

Zvelebur dawerilobas ugulebelyofs da kanonikur formad maTs TanxmovanfuZian 

variants gvTavazobs. aseTi geografiul saxelebia korinTo, damasko, helesponto. 

`enciklopediaSi~ am saxelebs cvlis korinTi, damaski, helesponti.zogierTi wyaro, 

raki precedenti gaCnda, am o-fuZiani formis gverdiT groznsac xmarobs. 

korinTo, damasko, helesponto, grozno _ am saxiT Seisisxlxorca qarTulma am 

toponimTa (helesponto hidronimicaa) dawerilobebi da dRes xeli ar unda 

SevuwyoT maTs gadasxvaferebas. odiTgan damkvidrebul saxelwodebebs ase iolad 

ar unda SevelioT, tradicias xeli ar unda vkraT. 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 
რამაზ ქურდაძე 

 

ქართული დამწერლობა და 

სალიტერატურო ენა 

საუკუნეთა მანძილზე 

 

15 აპრილი, 2013 წ. ჩიკაგოს 

უნივერისტეტი,ილინოისსის 

შტატი, აშშ. 

 

2 
დარეჯან თვალთვაძე 

 

МАРГИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 

ПЕРЕВОДЧИКА КАК СРЕДСТВО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА( на 

примере комментариев 

средневекових  грузинских 

переводчиков 

 

ვილნიუსი-მინსკი, 2013 

 

3 
დარეჯან თვალთვაძე 

 

ოთხთავის გიორგი 

მთაწმიდლისეული 

რედაქციის უძველესი 

თარიღიანი ნუსხა 

 

თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია, 

24–30 სექტემბერი, 2013 

 

4 ანა ხარანაული "Lucianic Text" and the Philology 7/11/2013, 

javascript:void%20window.open('abstract.aspx?id=26666','new','scrollbar=yes,status=yes,width=500');
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 of Late Antiquity 

 

 

შოტლანდია 

 

5 
ანა ხარანაული 

 

Die Textkritik der Altgeorgischen 

Übersetzung von kleinen 

Propheten – Kampf gegen 

Stereotypen(Methodologische 

Fragen zur Forschung des 

textkritischen Wertes der 

Tochterübersetzungen) 

 

მიუნხენი, 2 აგვისტო, 2013 

 

6 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

გლობალიზაცია და ქართული 

ენის განვითარების 

ზოგიერთი ტენდენცია 

http://vk.com/ event14891021 

 

ჩელიაბინსკის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2013 წლის 4-

5 აპრილი 

 

7 
რუსუდან ზექალაშვილი 

 

ნატვრის გამოხატვის 

ზოგიერთი ენობრივი 

თავისებურებები ქართულ 

ენაში 

http://www.mosinyaz.com/confe

rences/mnk7/ 

 

2013 წლის 26-29 სექტემბერი, 

მოსკოვი, უცხოურ ენათა 

ინსტიტუტი, რუსეთის 

მეცნიერებათა აკადემია 

 

 

8 
ინგა სანიკიძე 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

თემაზე: „რუსული 

ფილოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები 

პოლიკულტურულ სივრცეში“ 

 

11-13 ნოემბერი, 2013, 

ერზრუმი, თურქეთი 

(მოხსენება იბეჭდება). 

 

9 ინგა სანიკიძე 
ასპექტის მორფოლოგიურ 

2013 წელი 

javascript:void%20window.open('abstract.aspx?id=26666','new','scrollbar=yes,status=yes,width=500');
http://vk.com/
http://www.mosinyaz.com/%20conferences/mnk7/
http://www.mosinyaz.com/%20conferences/mnk7/
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 სისტემათა მსგავსება 

ქართული და სლავური 

ენების მაგალითზე 

 

ერზრუმი, თურქეთი 

 

10 
მაია ლომია 

 

Semantische Analyse der 

statischen Verben in der 

Kartwelsprachen 

 

10.12.2013, J.W.Goete 

Universitat 

Frankfurt a/M 

Germany 
(მაინის ფრანკფურტი, 

გერმანია) 

 

11 მაია ლომია 

Customary Ritual of Prayer and 

Socrificein Samegrelo 

 

12–13.11 

2013, Lublin,Poland(ლუბლინი, 

პოლონეთი) 

12 მაია ლომია 

Convergence Phenomena in 

Megrelian Language 

 

18–21.09 

2013, Splyt, Croatia 

(სპლიტი, ხორვატია) 

 

13 
ნინო შარაშენიძე 

 

ეპისტემური მოდალობა 

ქართულში 

 

2013, 8-11 ივლისი, 

საბერძნეთი, ათენი 

 

14 
ნინო შარაშენიძე 

 

მოდალობა ქართულში 

 

2013, 3-6 ოქტომბერი, აშშ, 

მედისონის უნივერსიტეტი 

 

15 
მერი ნოკოლაშვილი 

 

А.Н. Островский и Грузия 

 

6-7 июня 2013. Ереван, 2013. 

 

16 
მერი ნოკოლაშვილი 

 

Тургенев и музыка Бетховена 

 

12-14 апреля 2013. Ереван, 

2013 
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17 დამანა მელიქიშვილი 

მთარგმნელთა 

იდენტიფიკაციის საკითხი 

გელათის სალიტერატურო 

სკოლაში 

თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია, 

24–30 სექტემბერი, 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. რამაზ ქურდაძე – ქართული დამწერლობა და სალიტერატურო ენა საუკუნეთა 

მანძილზე 
 

პრეზენტაცია გამიზნული იყო ჩიკაგოს უნივერსიტეტის (ჩიკაგო, ილინოისის შტატი, აშშ) 

აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთისა და ევრაზიისმცოდნეობის ცენტირსათვის. შესაბამისი 

ნიმუშების ჩვენებით წარმოდგენილი იყო ქართული დამწერლობისა და ქართული 

სალიტერატურო ენის განვითარების ეტაპები. აღნიშნული პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაცია 

შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში: http://ceeres.uchicago.edu/content/ramaz-kurdadze-georgian-script-

and-literary-language-through-centuries 

 

2. დარეჯან თვალთვაძე – МАРГИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА КАК СРЕДСТВО 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА( на примере комментариев средневекових  грузинских переводчиков) 

IV международная научная конференция  «ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, Литовский 

эдукологический университет, Белорусский государственный педагогический университет  имени Максима 

Танка, Вильнюс – Минск, 15 – 18 мая 2013 г. 

 

მთარგმნელის მარგინალური შენიშვნები, როგორც ტექსტის ინტერპრეტაციის 

საშუალება (შუა საუკუნეების ქართველ  მთარგმნელთა კომენტარების მაგალითზე) 

ანოტაცია 

მე–11 საუკუნის შუა წლებიდან, როცა ქართული  ქრისტინაული მწერლობა მკვეთრად 

ორიენტირებულია  ბიზანტიურ სტანდარტებზე და იქამდე შედარებით სუსტად გამოკვეთილი 

ელინოფილური ტენდეციები მყარად ჩამოყალიბებულ  სისტემად – ელინოფილიზმად იქცევა, 

ქართველ მთარგმნელთა საქმიანობაშიც ახალი ტენდენციები და თარგმანისადმი ახალი 

დამოკიდებულება ჩნდება, რომელიც ამ ეპოქის ერთ–ერთი გამორჩეული მთარგმნელისა და 

მეცნიერის,  ეფრემ მცირის, მიერ ახალი მთარგმნელობითი თეორიის ჩამოყალიბებითა და ამ 

თეორიის მთარგმნელობით პრაქტიკაში დამკვიდრებით დასრულდა, რაც სწორედ ბერძნულის 

ადეკვატური, ლიტერალური თარგმანების შესრულებას გულისხმობდა. იმის გამო რომ ასეთი 

თარგმანი  სხვაზე მეტად მოითხოვს  მთარგმნელისგან კომენტარს, საჭიროებს ერთგვარი 

http://ceeres.uchicago.edu/content/ramaz-kurdadze-georgian-script-and-literary-language-through-centuries
http://ceeres.uchicago.edu/content/ramaz-kurdadze-georgian-script-and-literary-language-through-centuries
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დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას,  რომლის ჩართვა  სათარგმნი თხზულების ტექსტში არ 

შეიძლება,  მთარგმნელი მას ხელნაწერის აშიებზე ათავსებს.უნდა აღინიშნოს, რომ ხელნაწერი 

წიგნის  ამ თავისუფალი სივრცით აქტიურად სარგებლობდნენ ბიზანტიელი მწიგნობრებიც, 

რომლებიც  ხელნაწერი წიგნების აშიებს სხვადასხვა შინაარსის და დანიშნულების კომენტარის 

დასაწრად იყენებდნენ, რაც ტექსტის ინტერპრეტაციის  ერთგვარი საშუალება იყო.  ბერძენთა 

მიბაძვით ელინოფილი ( „ბერძენთა მოყვარული“ ) ქართველი მწიგნობრებიც ხშირად 

ურთავდნენ ხოლმე თავიანთ  თარგმანებს განმარტებითი ხასიათის შენიშვნებს. მარგინალურ 

შენიშვნებს, როგორც ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩამოყალიბებულ სისტემას, ქართველ 

მწიგნობართაგან პირველად   ელინოფილი ეფრემ მცირე იყენებს.  ,მისწ მიერ ხელნაწერთა 

აშიებზე მიწერილი განმარტებების  დანიშნულებაა, ძირითადი ტექსტის გააზრებასა და გაგებაში 

დაეხმაროს მკითხველს, თუმცა მარგინალურ შენიშვნათა  ანალიზი ხშირ შემთხვევაში 

მრავალმხრივი დასკვნებისა თუ მოსაზრებების გამოთქმის საშუალებასაც იძლევა. თარგმანის 

ტექსტზე დართული მთარგმნელის კომენტარების შესწავლა  ცოცხლად წარმოგვიდგენს იმ 

გარემოს, რომელშიც მუშაობდნენ ქართველი მთარგმნელები, იმ გავლენებსა თუ ტენდენციებს, 

რომლებიც ზემოქმედებდნენ ქართველი მწიგნობრების მუშაობის სტილისა თუ აზროვნების 

ჩამოყალიბებაზე. ცხადია, თარგმანის ტესტზე დართულ მთარგმნელის ამგვარ მეტატექსტებში  

მოცემულია მნიშვნელოვანი და საინტერსო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებით 

მუშაობდნენ შუასაკუნეების მთარგმნელები, რა საშუალებებს იყენებდნენ  სათარგმნი ტექსტის  

სწორად გასაგებად და როგორ ხდებოდა მისი ინტერპტერაცია მთარგმნელის მიერ. 

 მოხსენებაში ამ კუთხით არის  განხილული შუა საუკუნეების ქართულ თარგმანებს და 

მათზე დართულ მთარგმნელისეულ  მეტატექსტები  – ხელნაწერის აშიებზე მოთავსებული 

კომენტარები, ექსპოზიციური ხასიათის მცირე ტექსტები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

წავიკითხოთ და გავიგოთ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტები.   

 

Средневековые тексты не обладали гомогенностью структуры и,помимо основного текста,сопровождались 

переводческими комментариями,содержащими дополнительную информацию.Поскольку их 

непосредственное включение в структуру переводимого текста не было возможным,переводчик помещал 

их на полях рукописи.В древнегрузинских рукописях маргинальные заметки (малые тексты 

экспозиционного характера, которые содержат информацию, как  прочесть и понять другие, более важные 

тексты), как установленная система интерпретации текста  впервые появились в XI в. на Черной Горе в 

работах грузинского переводчика и ученого Ефрема Мцире, заложившего в грузинской литературе основы 

нового литературного направления — эллинофильства. Эллинофильство, как культурная ориентация, 

обусловила особенности восприятия византийской литературы, как с содержательной точки зрения, так и с 

точки зрения формы (языковой, стилистической и терминологической), что повлекло за собой почти 

адекватное перенесение оригинала  на грузинский язык, в отличие от прежних переводов динамического 

(модально-адаптированного) типа. В деятельности грузинских переводчиков появляются новые переводческие 

тенденции и  подход к переводу, который завершился появлением новой транслатологической  теории Ефрема 

Мцире.  Ефрем Мцире  успешно применял принципы этой теории в своей переводческой практике. Он 

выполнял адекватные переводы с греческого языка. Следует отметить ,что этим свободным пространством 

рукописной книги активно пользовались византийские книжники ,использующие поля рукописной книги 

для различного рода комментариев ,что представляло собой своеобразную интерпретацию текста.Подражая 

грекам, эллинофильски настроенные грузинские книжники  зачастую снабжали свои переводы 

различными комментариями (замечаниями). Назначением,помещенных на полях  замечаний , было 

оказание помощи читателю при осмыслении содержания основного текста. С другой стороны, их анализ 
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зачастую служит основанием для высказывания различных соображений и выводов . Исследование, 

сопутствующих тексту комментариев , дает возможность живо представить ту атмосферу, в которой 

приходилось работать грузинским переводчикам и проследить  те  тенденции и влияния ,которые 

определяли стиль работы  и образ мышления грузинских книжников. Нет сомнения,что в подобных 

метатекстах содержится важнейшая и интереснейшая информация о том , каким методами пользовались 

средневековые переводчики,какими способами они пользовались для правильного осмысления текста  и как 

происходилаего интерпретация переводчиком. 

Несмотря на то,что в замечаниях грузинских переводчиков-комментаторов изначально преобладали 

толкования отдельных лексических единиц, встречаются и комментарии другого порядка.Преобладание 

лексических комментариев объясняется тем, что основной задачей переводчика является поиск 

равнозначного слова,что сопряжено с большими трудностями .Поэтому,недовольный результатами своего 

поиска переводчик на полях делает заметку – «да простится мне ,ибо не удалось найти более подходящее 

слово « (Ефрем). Вместе с тем он дает толкование подобных слов, необходимых для адекватного понимания 

текста. Для правильного осмысления греческого текста в его многочисленных 

комментарияхсопутствующих основному тексту, встречаются многочисленные комментарии различного 

содержания, используемые переводчиком для интерпретации текста. 

 

 

 

 

3. დარეჯან თვალთვაძე – ოთხთავის გიორგი მთაწმიდლისეული რედაქციის 

უძველესი თარიღიანი ნუსხა;    The Oldest Dated Manuscriptof Giorgi Mtatsmindeli’s 

Redaction of the Gospels. 

საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4“;  2013 წლის 24-30 სექტემბერი, 

თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია 

საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ხელნაწერსაცავებში ოთხთავის გიორგი 

მთაწმიდლისეული რედაქციის ტექსტის შემცველი ასზე მეტი ნუსხაა დაცული, მაგრამ მათი 

უმეტესობა შედარებით გვიან,  XII-XIII საუკუნეებში,  ან შემდგომ არის გადაწერილი. XII-XIII 

საუკუნის ხელნაწერებს დაეყრდნო გიორგისეული რედაქციის კრიტიკული ტექსტის  

გამომცემელი ივ. იმნაიშვილიც, რომელმაც  გამოცემისთვის თამარის ეპოქის  სამი ხელნაწერი,   

კერძოდ,  ვანის (H), ეჩმიაძინისა (I) და გელათის (K) ოთხთავები  შეარჩია. თუმცა არსებობს 

გიორგისეული რედაქციის ტექსტის შემცველი მეთერთმეტე საუკუნის რამდენიმე ნუსხა,   

რომელთაგან ერთ-ერთია ამჟამად ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთსაცავში 76-ე 

ნომრით დაცული მანუსკრიპტი, რომელიც, როგორც გადამწერის ანდერძიდან ირკვევა, გიორგის  

სიცოცხლეში, 1060 წელს,  შავ მთაზე, კალიპოსის მონასტერში  ბასილი თორელყოფილს 

„წმიდისა გიორგის თარგმნილისა სახარებისაგან“ გადაუნუსხავს. ეს ხელნაწერი,  რომელსაც 

კალიპოსის ან  ლეჩხუმური ოთხთავის სახელით მოიხსენიებენ, ოთხთავის გიორგი 
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მთაწმიდლისეული რედაქციის  უძველეს თარიღიან ნუსხას წარმოადგენს და ამდენად მას 

ოთხთავის ქართული  თარგმანის აკადემიური გამოცემის მოზადებისას კრიტიკული ტექსტის 

დასადგენად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.  

კალიპოსის ოთხთავს, ისევე როგორც სახარების გიორგისეულ რედაქციის ბევრ ნუსხას, 

ახლავს გიორგი მთაწმიდლის ანდერძი, რომელიც მას  სახარების თარგმანის ტექსტის 

რედაქტირების რთული და ხანგრძლივი პროცესის დასრულების შემდეგ დაუწერია. გიორგის 

თანამედროვე გადამწერს, ბასილი თორელყოფილს,  სავარაუდოდ, ანდერძის ის ვარიანტი უნდა 

ჰქონოდა ხელთ, რომელიც გიორგის ხელიდან გამოსულ ტექსტს ერთვოდა და რომელშიც 

ანდერძის ცნობილი სადავო ადგილი, როგორც ჩანს, ასე იკითხებოდა: „ესე საცნაურ იყავნ 

ყოველთა,  რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი არა ახლად გჳთარგმნია...“ , მაგრამ მოგვიანებით 

სიტყვები „არა ახლად“ გადაუფხეკიათ და ზემოდან სხვა ფერის მელნით და სხვა ხელით 

დაუწერიათ სიტყვა „ჩუენ“, რის შედეგადაც მივიღეთ ამგვარი წაკითხვა: „ესე საცნაურ იყავნ 

ყოველთა,  რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი ჩუენ ახლად გჳთარგმნია“, რაც აშკარაა, რომ 

მეორეულია და გაკეთდა ალბათ გიორგის ღვაწლის უკეთ დაფასების მიზნით.  ანდერძის 

პირველადი (ჩასწორებამდელი) ტექსტი ცხადყოფს, რომ სახარების ახალ რედაქციას, რომელიც 

გიორგიმ ძველი ქართული თარგმანების ბერძნულ ხელნაწერებთან სკურპულოზური შედარების 

შედეგად შექმნა, თავად ის ახალ თარგმანს არ უწოდებდა. 

ოთხთავის ამ ხელნაწერს შემოუნახავს კიდევ ერთი საინტერესო ტექსტი – მიმართვა ამ წმინდა 

წიგნის მომგებელთა, გადამწერთა და მკითხველთათვის, რომელშიც სახარების როგორც „ცათა 

და ქუყანისა უზეშთაესი წიგნის“ მნიშვნელობაზეა საუბარი. ჩვენი აზრით, ეს  უსათაურო 

თხზულება, რომელსაც პირობითად შეიძლება ეწოდოს „შესხმაჲ  ოთხთავისაჲ“ შექმნილი უნდა 

იყოს შავი მთის მწიგნობრულ კერაში მას შემდეგ, რაც გიორგიმ დაასრულა სახარების თარგმანზე 

მუშაობა, საგანგებოდ მისი რედაქციის ხელნაწერებისთვის და  მისი ავტორი,  შესაძლოა, 

კალიპოსის ოთხთავის გადამწერი - ბასილი თორელყოფილი  იყოს. 

 

The manuscript depositories of Georgia and other countries present more than 100 manuscripts containing the 

text of Giorgi Mtatsmindeli’s redaction of the Gospels/the Four Gospels. Most of them were rewritten during the 

12th-13th centuries or after this period of time. Iv. Imnaishvili - a publisher of the critical text of Giorgi 

Mtatsmindeli’s redaction – relied on the manuscripts of the 12th–13th centuries during the preparation for 

publication the following three manuscripts of Tamar’s epoch: the Vani Gospels (H), the Echmiadzin Gospels (I), 

the Gelati Gospels (K). 

However, the text of Giorgi’s redaction can be met in several manuscripts of the 11th century. One of them 

(numbered 76) is kept in the manuscript depository of KutaisiStateMuseum. According to the rewriter’s testament, 

the given manuscript - the Kalipos/Lechkhumian Gospels - was rewritten from “St. Giorgi’s translation of the 

Gospels” by Basili Torelkopili in Kalipos Monastery in 1060. It is the oldest dated manuscriptof Giorgi 

Mtatsmindeli’s redaction of the Gospels and acquires a special significance for the preparation of the academic 
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edition of the Georgian translation of the Gospels. 

The major importance lies in the fact, that the Kalipos Gospels is followed by Giorgi Mtatsmindeli’s testament, 

which was written by him after the completion of a long and difficult period of the edition of the text of the 

translation of the Gospels. Supposedly, Giorgi’s contemporaneous rewriter - Basili Torelkopili - obtained that 

version of the testament, which was attached to Mtatsmindeli’s handwritten text. The given text contained a well-

known questionable passage, which obviously was read in the following way: 

„ესესაცნაურიყავნყოველთა,რამეთუესეწმიდაჲ ოთხთავიარაახლადგჳთარგმნია...“(“You have to know that 

(we) have not made a new translation of these holy Gospels…”). However, afterwards, the word “არა“ (“not”) was 

scraped off and differently handwritten „ჩუენ“(“we” ) created via different ink appeared above the scraped word. 

Therefore, the given passage acquired a renewed form: „ესესაცნაურიყავნყოველთა, რამეთუესეწმიდაჲ 

ოთხთავიჩუენახლადგჳთარგმნია” (“You have to know that we have made a new translation of these holy 

Gospels just now…”). The given secondary passage was obviously created in honor of Giorgi’s contributions. 

However, the initial text reveals, that Giorgi did not treat as a new translation that redaction of the Gospels, which 

had been created by him via a scrupulous comparison of the Greek manuscripts with the old Georgian 

translations. 

The Gospels of Kalipos have preserved an interesting text – an address towards the rewriters and readers of this 

holy book, which reveals a significance of the Gospels (“the supreme book of the heavens and the world”). 

According to our point of view, this unnamed work can be called “The Eulogy of the Gospels”. It could be created 

on the BlackMountain by Basili Torelkopili, who was a rewriter of the Gospels of Kalipos. Obviously, “The Eulogy 

of the Gospels” was created for the manuscripts of Giorgi’s redaction after the completion of his work on the 

translation of the Gospels. 

 

4. რუსუდან ზექლაშვილი – გლობალიზაცია და ქართული ენის განვითარების 

ზოგიერთი ტენდენცია 
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნულ კულტურათა ბედი გლობალიზაციის 

პირობებში“, ჩელიაბინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(Материалы докладов II международной 

научной конференции  «Судьбы национальных культур в условиях глобализации» факультета Евразии и 

Востока Челябинского государственного университета, 2013, Челябинск: изд-во «Энциклопедия»), გვ. 

82-85, ინგლ. 330. http://vk.com/ event14891021 

მოხსენებაშისაუბარიაგლობალიზაციისზეგავლენისშესახებქართულენაზე. 

ყურადღებააგამახვილებულიენისსხვადასხვასფეროშიგამოვლენილრამდენიმეტენდენციაზე: 

ლექსიკაში–ინგლისურისიტყვებისმომრავლებაზე, ბარბარიზმებზე, ცალკეულ ლექსიკურ 

ერთეულთა სემანტიკისგაღარიბებაზე; გრამატიკაში–ანალიზურფორმათაგაბატონებაზე 

(ფუნქციურზმნიანიკონსტრუქციების, აღწერილობითივნებითისა დაკალკებისა). 

ხაზგასმულიაქართულიენისუნარი, სრულფასოვანზმნადაქციოსნასესხებისიტყვები; 

დასმულიასაკითხიგონივრულიენობრივიპოლიტიკისგატარებისაუცილებლობაზეგლობალიზაცი

http://vk.com/
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ისგავლენისშესასუსტებლადდაეროვნულიენისპოზიციებისგანსამტკიცებლად. 

 

 

5. რუსუდან ზექალაშვილი – ნატვრის გამოხატვის ზოგიერთი ენობრივი თავისებურება 

ქართულ ენაში 

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა, კულტურა, საზოგადოება“, მოსკოვი, 

უცხოურ ენათა ინსტიტუტი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია 

http://www.mosinyaz.com/conferences/mnk7/ 

მოხსენებაში განხილულია ნატვრის გამოხატვის ზოგიერთი თავისებურება ქართულ ენაში. 

გამოყოფილია ნატვრის ფუნქციურ-სემანტიკური ველი სხვადასხვა ენობრივ დონეზე: 

მორფოლოგიურზე, სინტაქსურსა და ლექსიკურზე. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმ 

სპეციფიკური ლექსიკურ-გრამატიკული საშუალებების გამოყოფას, როგორებიცაა: ზმნის 

კავშირებითი კილოს მწკრივები, სპეციალური მოდალური ნაწილაკები, კავშირები და სხვ. 

მთავარი მიზანია, ნატვრისა და არარეალური სურვილის ენობრივი ფორმის პრაგმატიკულ-

სემანტიკური ნიშნების განსაზღვრა, რომლის რეალიზაციისთვის ქართული ენა იყენებს 

იმპერსონალიზაციასა და ინვერსიას. სუბიექტის ელიმინირება გამონათქვამს ანიჭებს 

იმპერსონალურ ხასიათს, რაც მეტად მნიშვნელოვანია ირეალობის გამოსახატავად. ამას გარდა, 

რეალური და გრამატიკული სუბიექტები განსხვავებულია, რადგან ენობრივი მონაცემებით 

დასტურდება, რომ დიდი ხნის წინ მსგავს ფორმებში ადამიანი მოქმედ პირს აღიქვამდა რაღაც 

ზებუნებრივ ძალად,  გამოხატავდა მას პირის ნიშნით, მაგრამ არ იყენებდა შესაბამის სახელს, 

რადგან ის რეალურად არ არსებობდა. 

ამას გარდა, მოხსენებაში ყურადღებაა გამახვილებული ნაწილაკ  ნეტას ეტიმოლოგიაზე და 

მის უნარზე, მოითხოვოს ინვერსიული ფორმები წყვეტილში, რომელიც აღიქმება მომავალი 

დროის ფორმად. დადასტურდა, რომ ქართული ენა ირეალური სურვილისა და ნატვრის 

შესაძლებელ ასრულებას მიაწერს ზეძალას და მის გამოსახატავად მიმართავს რამდენიმე ენობრივ 

საშუალებას: აორისტის ტრანსსემანტიზაციას, ზმნის იმპერსონალიზაციასა და სუბიექტ-ობიექტის 

ინვერსიას. 

 

 

6. ინგა სანიკიძე – ასპექტის მორფოლოგიური სისტემების მსგავსება ქართული და სლავური 

ენების მაგალითზე 

მეცნიერული კვლევა მიმართული იყო ასპექტურ წარმოებათა თვალსაზრისით გამოვლენილიყო 

მსგავსება ტიპოლოგიურად არაერთგვაროვან ენებში - ქართულსა და სლავურში. მიუხედავად 

იმისა, რომ თითოეულმა მათგანმა განვითარების საკუთარი გზა განვლო, ცხადია, რომ 

სინქრონულ დონეზე მათი მსგავსება შეინიშნება (პრეფიქსი + ასპექტური ფუძე). როგორც ჩანს, 

სწორედ თავსართოვანი წარმოება წარმოადგენს იმ ძირითად მორფო-სემანტიკურ ფაქტორს, 

http://www.mosinyaz.com/%20conferences/mnk7/
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რომელსაც მოქმედებათა მეტი კონკრეტულობისაკენ მივყავართ და, გამომდინარე აქედან, 

მორფოლოგიურად სრული ასპექტის გამოხატვის ფუნქციაც ეკისრებათ. 

 

7. მაია ლომია – Semantische Analyse der statischen Verben in der Kartwelsprachen (სტატიკური 

ზმნების სემანტიკური ანალიზი ქართველური ენების მიხედვით) 

მოხსენებაში ოთხივე ქართველური ენის მიხედვით განხილული იყო  სივრცეში ლოკალიზაციის 

აღმნიშვნელი ძირითადი სტატიკური ზმნები – დგას, ზის, წევს, ძევს/დევს – სემანტიკური 

თვალსაზრისით, რომელიც გულისხმობს აღნიშნული ზმნების დიფერენციაციას სამივე 

განზომილების გათვალისწინებით, როგორიცაა: ჰორიზონტალური (წევს, ძევს/დევს,) 

ვერტიკალური (დგას) და შუალედური, ე. წ. „მოკეცილი“ (ზის).  დასკვნების სახით 

ჩამოყალიბებული გახლდათ როგორც საერთოქართველური კანონზომიერებანი, ასევე 

ცალკეული ენობრივი ტენდენციები. 

 

8. მაია ლომია – Customary Ritual of Prayer and Socrifice in Samegrelo (ლოცვისა და ძღვენის  

შეწირვის  საწესჩვეულებო  რიტუალი  სამეგრელოში) 

მოხსენებაში   საუბარი იყო  სამეგრელოში გავრცელებული ლოცვისა და ძღვენის შეწირვის ერთ–

ერთ საწესჩვეულებო რიტუალზე და გაანალიზებილი გახლდათ მასთან დაკავშირებული 

ტერმინოლოგიათუ ძირითადი ლექსიკა. ასეთ სალოცავს ო–ხვამ–ერ–ი  ჰქვია  და ო–ერკონფიქსით 

იწარმოება. იგი  მოიცავს არა მარტო ლოცვა-ვედრებას რომელიმე წმინდანის ან ანგელოზის 

მიმართ, არამედ მის სახელზე ძღვენის შეწირვა–გაცემასაც. ამგვარი რიტუალი, როგორც ჩანს, 

წარმართობიდან იღებს სათავეს, თუმცა დღეს მასში ქრისტიანული ნაკადის უპირატესობა 

აშკარაა. 

 

9. მაია ლომია – Convergence   Phenomena  in Megrelian language (კონვერგენციული მოვლენები 

მეგრულ ენაში) 

მოხსენებაში განხილული იყო კონვერგენციული (იგივე ინტერფერენციული)  მოვლენები 

მეგრულ ენაში სამი მიმართულებით: ქართულიდან მეგრულში, მეგრულიდან ქართულში და 

საკუთრივ მეგრულში არეალების მიხედვით. 

10. ნინო შარაშენიძე – ეპისტემური მოდალობა ქართულ ენაში 

ეპისტემური მოდალობაში გამოიყოფა ეპისტემური შესაძლებლობისა და ეპისტემური 

აუცილებლობის მოდალობა. ეპისტემური აუცილებლობის მოდალობის ძირითად მაწარმოებლად 

ქართულში გვევლინება უნდა ნაწილაკი. უნდა ფორმა დამოუკიდებელი ზმნიდან იქცა 

ნაწილაკად, თუმცა იგი თანამედროვე ქართულში აქამდე ასრულებს დამოუკიდებელი ზმნის 

ფუნქციასაც. უნდა არის ობიექტური უღლების მესამე პირის ფორმა. ამოსავალი მნიშვნელობა 

არის სურვილი, ნდომა. მაგრამ  თანამედროვე ქართულში იგი პოლიფუნქციური ნაწილაკია. მისი 



 

1009 
 

ერთ–ერთი მნიშვნელობა არის სწორედ ეპისტემური აუცილებლობის გამოხატვა. უნდა 

მოდალური ფორმა  დაკავშირებულია კავშირებითი კილოს ზმნასთან და გამოხატავს მთქმელის 

აზრს, დამოკიდებულებას სინამდვილისადმი, მთქმელის ვარაუდს, რეალობის შეფასებას, 

მთქმელის რწმენას ან რწმენის ნაკლებობას. ამ მოდალობით გამოხატულია მთქმელის 

ინტელექტუალური აღქმა. 

წინადადებებში 1. ის ახლა სახლში უნდა იყოს; ჩანს, რომ მთქმელის პოზიცია 

განსაზღვრულია ობიექტური აუცილებლობით, რწმენით, მის მიერ რეალობის ობიექტური 

შეფასებით, რაც გამოწვეულია აუცილებლობის გააზრებით, საკითხის ობიექტური ანალიზით. 

წინადადებით მოიაზრება შემდეგი: ის ახლა აუცილებლად სახლში უნდა იყოს, რადგან ესაა, ჩემი 

აზრით, ყველაზე ლოგიკური შესაძლებლობა, რადგან მე მის სახლში სინათლეს ვხედავ.  2. მას 

კარგად უნდა გაეკეთებინა ეს საქმე – ნიშნავს: რამდენადაც მე მას ვიცნობ და ვიცი მისი 

შესაძლებლობების შესახებ, აგრეთვე ვიცი მისი პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულება 

საკითხისადმი, ამდენად მიმაჩნია, რომ მას ეს საქმე კარგად აქვს გაკეთებული. 

ამდენად, ეპისტემური აუცილებლობა გამოიხატება უნდა მოდალური ნაწილაკითა და 

ზმნის კავშირებითი კილოს ფორმით და გამოხატავს  იმ ლოგიკურ აუცილებლობას, რაც 

მთქმელის რწმენით არის განპირობებული. ეპისტემური მოდალობის განსაზღვრისათვის 

მნიშვნელოვანია არა მარტო მოდალური ფორმისა და ზმნის  ანალიზი, არამედ კონსტრუქციაში 

მონაწილე ზმნათა  სემანტიკური ჯგუფების განსაზღვრა. მოხსენებაში განხილული იქნება 

ეპისტემური აუცილებლობის გამომხატველი კონსტრუქციების ფუნქციურ–სემანტიკური 

ანალიზი. 

 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი:                                                                პროფ. რამაზ  ქურდაძე 
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I. 1. samecniero erTeuli: Tsu humanitaruli fakultetis 

israelis centri 

 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli Tsu emeritus 

profesori   saqrTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis w.k 

guram lorTqifaniZe 

 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba : 
   xatia cecxlaZe 

   mavra lomTaTiZe 

 

 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

ebrael TemTan 

dakavSirebuli saarqivo 

masalebis gamovlena 30 

erTeuli 

 

g. lorTqifaniZe  

xatia cecxlaZe 

mavra lomTaTiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

qarTveli 

ebraelebis 

istoriis saarqivo 

masalebi 

ebrauli saagentos 

,, joinTis” granti 

 

 

g.lorTqifaniZe 

xatia cecxlaZe 

mavra lomTaTiZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

g. lorTqifaniZe 

m.bucxrikiZe 

daviTis gvirgvini 

qarTvel ebraleTa 

legenda 

 Tsu Ggv .1-16 

anotaciebi 

 reqtoris : a. kvitaSvilis Sesavali wrili. Qqveyndeba qarTvel 

ebraelTa legenda, Cawerili akaki wereTlis mier daviT 

winaswarmetyvelis Sesaxeb. qarTul-ebarauli teqstiT, sasaCuqre 

gamocema. 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

 

g) krebulebi 
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

avtori da mTavari 

redaqtori 

kulturis da 

istoriis sakiTxebi 

,nakveTi XVIII 

   Tsu   

    Ggv. 5-140 

anotaciebi 

krebuli mieZRvna gamoCenil mecnierisa da poetis, sazogado 

moRvawis j.ajiaSvilis xsovnas (1944-2013 ww) gv.5-142 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

     

anotaciebi 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 

 

 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1     
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2 

3 

anotaciebi 

 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

     

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

,, joinTis”  sazafxulo saerTaSoriso skola-seminari 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

 

g.lorqifaniZe mcxeTis ebarauli Temi 

Zv.w VI ax w. IV ss. 

saqarTvelos erovnuli 

biblioTeka 22 ivlisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 

  



 

1017 
 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება. 

 

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  სკანდინავისტიკის ცენტრი 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: კახაბერ ლორია 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

       კახაბერ ლორია, თამარ კვიჟინაძე, ლია ჩაფიძე, ქეთევან კორინთელი 

 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

   

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
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2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

„თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

სკანდინავისტიკის 

ცენტრის განვითარება 

და 

ნორვეგიულ/სკანდინა

ვიურ სწავლებათა 

განხორციელება/განვი

თარება"  

უმაღლესი 

განათლების სფეროში 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

ნორვეგიული ცენტრი 

(SIU) 

 

კახაბერ ლორია თამარ კვიჟინაძე, ლია 

ჩაფიძე, ქეთევან 

კორინთელი 

 

 

ზემოხსენებული მრავალმხრივი და მრავალწლიანი პროექტი ძირითადად საგანამანათლებლო 

ხასიათისაა, მაგრამ იგი ასევე ითვალისწინებს ნორვეგიულ-ქართულ ლექსიკონზე მუშაობას და 

ასევე სამეცნიერო თანამშრომლობის კომპონენტს (პროექტს) შემდეგი სახელწოდებით: 

„ლიტერატურული პროცესების განვითარება საქართველოსა და ნორვეგია/სკანდინავიაში და 

ლიტერატურული ურთიერთობები ორ რეგიონს შორის (1880-ანი წლებიდან დღემდე)“. 2013 წელს 

მიმდინარეობდა აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობა. პროექტი 2014 წელსაც გრძელდება. 

2 პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 
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IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ანოტაციები 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

კახაბერ ლორია წერილები ქართულ 

და სკანდინავიურ 

ლიტერატურაზე. 

(ლიტერატურათმცოდ

ნეობით სტატიათა 

კრებული) 

თბილისი: 

საგამომცემლო 

პროგრამა „ლოგოსი“, 

2013წ.   

218 გვ. 

ანოტაციები 

წარმოდგენილ წიგნში ავტორის მიერ ბოლო წლებში შექმნილი თექვსმეტი სტატიაა შესული. 

მათგან ორი ინგლისურ და ორიც ნორვეგიულ ენებზეა შესრულებული. თითქმის ყველა სტატია 

ადრე უკვე გამოქვეყნებულია, მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. სტატიები (ქართულ 

ლიტერატურასთან ერთად) ეხება ჰ. იბსენის, კ. ჰამსუნის, თ. ვესოსის შემოქმედებას, აგრეთვე ამ 

მწერალთა მემკვიდრეობის აღქმასა და გააზრებას ქართულ სინამდვილეში და მათ ანალიზს 
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შედარებით პერსპექტივაში ქართულ მწერლობასთან მიმართებით... 

 

 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

კახაბერ ლორია "ხალხის მორევი" 

თუ "უფსკრული 

შენს სიღრმეში" 

(მ.ჯავახიშვილის 

"ეშმაკის ქვის" და 

თ. ვესოსის 

"Kimen"-ის 

გააზრებისათვის). 

„ლიტერატურული 

ძიებანი“, N 34, 

2013წ. 

 

თბილისი (იბეჭდება) 

სტატიაში გააზრებულია ბრბოს ფსიქოლოგიის პრობლემა ნორვეგიელი კლასიკოსის- 

თ.ვესოსის ცნობილი რომანის და მიხ.ჯავახიშვილის გახმაურებული მოთხრობის 

მაგალითზე. ქართველ მწერალთან გადამწყვეტი ფაქტორი ე.წ. ხალხის მორევია, მაშინ 

როდესაც სკანდინავიელი ავტორი მკითხველის მზერას ადამიანის სულიერი და 

ფსიქოლოგიური უფსკრულისაკენ უფრო მიმართავს. 

 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 
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# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

 

   

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

კახაბერ ლორია Individual responsibility in Tarjei 

Vesaas's The Seed and Mikheil 

Javakhishvili's The Devil's Stone. 

Conference of the International 

Journal of Arts and Sciences 

(IJAS). 2013წ. 5-8 ნოემბერი, 

ლონდონის უნივერსიტეტი  

მოხსენებაში ყურადღება გამახვილდა პიროვნების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის 

მომენტზე იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი კოლექტიური ქმედებისა თუ კოლქტიური დანაშაულის 

თანამონაწილეა. დაისვა კითხვა, თუ რა შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს პიროვნების შინაგანი 

სამყაროს გადარჩენისა და გამთლიანების გზა. საკვლევ მასალად გამოყენებულია მიხ. 

ჯავახიშვილისა და თ. ვესოსის ცნობილი პროზაული ნაწარმოებები. 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba 

ukrainistikis s/k centri 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori oTar 

baqaniZe  

 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

1. centris direqtori, prof. oTar baqaniZe 

2. ufrosi specialisti, filologiis doqtori nino 

nasyidaSvili 

3. ufrosi specialisti, doqtoranti sofio CxataraSvili 

4. specialisti, ukrainismcodneobis magistri ivane mWedelaZe 

 

    I. 4. samecniero erTeulis mier organizebuli RonisZiebebi: 

 

 1. ukrainuli enis Semswavleli kursebi Tbilisis saxelmwifo 

universitetis studentebisTvis; 

 

aseve: momzadda ganacxadi  sagranto proeqtze da wardgenilia 

SoTa rusTavelis erovnul samecniero fondSi, gadawyvetileba jer 

ar aris cnobili. 

 

ukrainul-qarTuli eleqtronuli leqsikoni 
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#LE/49/2-120/13 

xelmZRvaneli: profesori oTar baqaniZe, ZiriTadi personali: 

nino nasyidaSvili, ivane mWedelaZe, sofio CxataraSvili 

 

2. samecniero konferenciebi: 

 

a) 2013 wlis 16 marti - ukrainistikis institutis samecniero 

konferencia, miZRvnili taras SevCenkos dabadebis dRisadmi  

 

b) 2012 wlis 1-2  agvisto, Tsu ukrainistikis institutisa da yirimis 

humanitaruli universitetis erToblivi saerTaSoriso samecniero konferencia 

miZRvnili lesia ukrainkas gardacvalebidan 100 wlisTavisadmi 

 

g) 2013 wlis 15 oqtomberi mixailo kociubinskis gardacvalebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia 

 

 d) 2013 wlis 29 oqtomberi ukrainistikis institutis samecniero konferencia  

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

Uukrainul-qarTuli 

leqsikoni 

Leqsikonze muSaoba 

mimdinareobs ukve 

ramdenime welia, moZiebul 

prof. oTar baqaniZe 

leqsikonis Semdgeneli da 

mtavari redaqtori. uwevs 

redaqtirebas mimdinare 

ivane mWedelaZe 

leqsikonisTvis sityva 

statiebis moZieba, 

damuSaveba da Sevseba. 

aseve qarTuli 
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 sityvebs Caemata axali 

sityva statiebi, 

Tavdapirvelad arsebuli 

erTeulebi ki Seivso da 

ganivrco qarTuli 

SesatyvisebiT.  

ukrainul-qarTuli 

leqsikonis Sedgenaze 

muSaoba centris 

saqmianobis  ZiriTadi 

mimarTulebaa.   

namuSevarsA mniSvnelobebiT 

gamravalferovneba; 

nino nasyidaSvili 

leqsikonis  sityvanis 

gavrcoba, damuSaveba 

redaqtireba, ukrainuli 

da qarTuli masalebis 

magaliTze 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

L aqtiurad mimdinareobs ukrainul–qarTul leqsikonze muSaoba. anbanis 

mixedviT xdeba sityvebis SerCeva, maTi dalageba, leqsikonSi Sedis samedicino, 

samxedro, teqnikuri, iuridiuli, qimiuri, bilogiuri, maTematikuri da sxva 

terminologia, xdeba maTi Sesabamisad miTiTeba. muSaobis principi mdgomareobs 

SemdegSi: saTiTaod xdeba TiToeuli asos damuSaveba,  Sesadareblad vuwerT 

aseve rusul Targmans ramdenime variantad da Semdeg qarTuls. ZiriTadi, 

pirveladi samuSao, rac exeba sityvebis SerCevas, maT dalagebasa da aqtiuri da 

pasiuri leqsikis gansazRvras, dasarulisken midis. damuSavda ukrainuli 

anbanis ramdenime aso Sesabamisi gramatikuli kategoriebis aRniSvniT, ganivrco 

qarTuli Sesatyvisebi,  ganmartebebi da daemata sinonimuri masala. koreqtivebi 

Svida aseve ukrainul variantSi, romelsac garda sqesisa da ricxvisa, davumate 

zmnebis uRleba Sesabamisi pirebis miTiTebiT, (aso З – 34 gverdi,  П – 55 

gverdi, С – 46 gverdi).  

aseve: 

a) damuSavda aso Р, Tavdapirvel variants Caemata 157 axli sityva-statia; 

(ukrainuli erTeuli) 

b) damuSavda aso Т, Tavdapirvel variants Caemata 188 axli sityva-statia; 

(ukrainuli erTeuli) 

g) damuSavda aso У, Tavdapirvel variants Caemata 83 axli sityva-statia; 
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(ukrainuli erTeuli) 

d) damuSavda aso Ф, Tavdapirvel variants Caemata   53 axli sityva-statia; 

(ukrainuli erTeuli) 

e) Caemata 34 axali ukrainuli sityva-statia Х aso, romelic jer ar aris 

dasrulebuli.  

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

oTar baqaniZe ,,promeTes 

memkvidre~ 

Tsu gamomcemloba 

(gamomcemlobaSi 

gadis 

redaqtirebas) 

 

Aanotaciebi: wigni eZRvneba ukraineli literaturis klasikosis, lesia ukrainkas 

cxovrebasa da Semoqmedebas. detalur informacias gvawvdis larisa kosaCis (lesia 

ukrainka) pirovnebaze da rac mTavaria, masSi  vrcladaa ganxiluli ukraineli 

mwerali qalis  saqarTveloSi cxovrebis sxvadasxva periodebi: quTaisSi, Telavsa 

Tu TbilisSi, aseve misi SemoqmedebiTi kavSirebi qarTuli kulturis 

warmomadgenlebTan. aRniSnuli monografiis dedaazri isaa, rom mwerlis 

parnasisaken mimavali gza saqarTveloze gadioda da yvelaze mniSvnelovani 

nawarmoebebi man swored saqarTveloSi Seqmna. lesia ukrainka gardaicvala 

saqarTveloSi da Tematuria da simboluric, rom monografia momzadda da gamoica 

mwerlis  gardacvalebidan 100 wlisTavze. 

 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

anotaciebi 
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g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

 Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetisa da 

yirimis 

humanitarul 

universitetis 

erToblivi 

Sromebis krebuli 

Ggadacemulia 

saredqacio 

sabWoze 

gansaxilvelad 

 

Aanotaciebi: saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi, romelic moamzada 

ukrainistikis centris TanamSromlebma. 

 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

 Otaras SevCenkos 

orenovani krebuli 

,,winaswarmetyveli~ 

Ggadacemulia 

saredqacio 

sabWoze 

gansaxilvelad 

daaxl. 400 gverdi 

Aanotaciebi: krebuli ,,winaswarmetyveli~ ukrainuli poeziisa Tu kerZod SevCenkos 

poeziis qarTul enaze Targmanebis bolo periodis yvelaze masStaburi orenovani 

krebulia. krebulSi Sedis misi vrceli  poemebis Targmanebi da rac mTavaria 

Sesrulebulia originalidan Suamavali enis gareSe, es faqti Targmanebis xarisxs 

mniSvnelovnad zrdis. axali Targmanebi originalidan aris   Targmnili 

profesionali, gamocdili,  Tbilisis saxelmwifo universitetis Targmanisa da 

literaturuli urTierTobebis kaTedraze aRzrdili  axalgazrda mTargmnelebis 

mier.  

cnobilia, rom taras SevCenko iseTive didi masStabis mxatvari iyo, rogoric poeti. 

krebulis siaxles warmoadgens isac, rom masSi Sedis SevCenkos ferweruli 

namuSevrebi.   
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

Aanotaciebi:  

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

oTar baqaniZe  ,,lesia 

ukrainkas 

SemoqmedebiTi 

moRvaweoba 

quTaisSi~ 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetisa 

da yirimis 

humanitarul 

universitetis 

erToblivi 

Sromebis 

krebuli  

 

tomi XIV 

 

mzaddeba 

gamosacemad 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba 

24 gverdi 

 

 

 

1 Nnino lesia 

ukrainkas 

tomi XIV Tbilisis 

universitetis 

6 gverdi 
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 nasyidaSvili peizaJuri 

lirika 

 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetisa 

da yirimis 

humanitarul 

universitetis 

erToblivi 

Sromebis 

krebuli  

 

(mzaddeba 

gamosacemad) 

gamomcemloba 

 

 

 

 

1 

 

ivane 

mWedelaZe, 

nino 

nasyidaSvili 

,,beladis 

konceptebi 20 

saukunis 30-iani 

wlebis  

qarTul 

sabWoTa da 

emigrantul 

literaturaSi~ 

[rusul enaze] 

Homo 

Loquens 

volume V, 

2013 

Ggamomcemloba  

Uuniversali 

7 gverdi 

(gv. 114-120) 

 

 

1 

 

ivane 

mWedelaZe  

,,Zveli aRTqmis 

interpretacia 

lesia 

ukrainkas 

poeziaSi~ 

Tbilisis 

tomi XIV 

(mzaddeba 

gamosacemad) 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba 

8 gverdi 
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saxelmwifo 

universitetisa 

da yirimis 

humanitarul 

universitetis 

erToblivi 

Sromebis 

krebuli  

 

Aanotacia:  

 

 

 

1 

 

ivane 

mWedelaZe, 

nino 

nasyidaSvili 

,,beladis 

konceptebi 20 

saukunis 30-iani 

wlebis  

qarTul 

sabWoTa da 

emigrantul 

literaturaSi~ 

[rusul enaze] 

Homo 

Loquens 

volume V, 

2013 

Ggamomcemloba  

Uuniversali 

7 gverdi 

(gv. 114-120) 

 

 

 

1 

 

sofio 

CxataraSvili 

U,,ucxoerovnuli 

Tematika lesia 

ukrainkas 

dramaturgiaSi~ 

 

tomi XIV 

(mzaddeba 

gamosacemad) 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba 

5 gverdi 

Aanotaciebi:  

oTar baqaniZe 
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,,lesia ukrainkas SemoqmedebiTi moRvaweoba quTaisSi~ 

statiaSi ganxilulia lesia ukrainkas quTAisSi moRvaweobis periodi da misi 

gamorCeuli nawarmoebis drama-feeria ,,tyis simReris~ analizi.  

nino nasyidaSvili 

,,lesia ukrainkas peizaJuri lirika~ 

 

ukraineli poeti qalis, lesia ukrainkas msoflmxedvelobis Camoyalibebaze 

didi gavlena moaxdina udidesi sulieri kulturis mqone ukraineli eris gmirulma 

warsulma da tradiciebma, romelic harmoniulad Seerwya msoflio literaturuli 

memkvidreobis Sedevrebis sakuTar SemoqmedebaSi Taviseburad asaxvas.   

lesia ukrainkas poeturi nawarmoebebis pirveli krebuli  „simRerebis 

frTebze“ daibeWda q. lvovSi 1893 wels. aRniSnuli krebulis gamocemaSi uSualod 

monawilebda ukrainuli literaturis gamoCenili moRvawe – ivan franko. krebulSi 

Sevida umetesad 1880–ian wlebSi dawerili nawarmoebebi da adreuli poemebi: 

„samsoni“ (1888), „mTvaris legenda“ (1891-92) da „ali“ (1885). 

lesia ukrainkam sayovelTao aRiareba moipova rogorc poetma, romelic Sevida 

Taobebis cnobierebaSi, rogors mamacobisa da brZolis simbolo.  

lesia ukrainkas lirikul poeziis mkvlevrebi pirobiTad yofen pirad 

(intimur), peizaJur da samoqalaqo lirikad. amis safuZvelia is faqti, rom misi 

adreuli lirikuli nawarmoebebis mTavari Temebia bunebis siyvaruli, siyvaruli 

mSobliuri qveynis mimarT, piradi grZnobebi da gancdebi, poetis daniSnuleba da 

poeturi sityvis roli, socialuri da sazogadoebrivi motivebi.  

poets Seswevs unari peizaJis daxmarebiT gamoxatos pirovnebis harmoniuloba 

bunebasTan, bunebis suraTebi ideurad da Sinaarsianad daukavSiros adamianur 

gancdebs. lesia ukrainkas SemoqemdebaSi peizaJs Seswevs unari Seqmnas emociuri 

foni, sadac buneba da adamiani ganuyofelia. ukraineli poetis  Semoqmedebisadmi 

damokidebuleba swored am funqciis matarebelia.  

 

sofio CxataraSvili 
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,,ucxoerovnuli Tematika lesia ukrainkas dramaturgiaSi~ 

statiaSi ganxilulia lesia ukrainkas dramaturgiis eTnoimagoligiuri aspeqtebi. 

gansakuTrebiT misi ukanaskneli nawarmoebis drama ,,orgiis~ ucxoerovnuli Tematikis 

gamoyenebis qveteqstebi.  

 

ivane mWedelaZe 

,,Zveli aRTqmis interpretacia lesia ukrainkas poeziaSi~ 

statia warmoadgens  lesia ukrainkas poeziis analizs, SedarebiTi 

literaturaTmcodneobis  Teoriis kuTxiT (tradiciuli siuJetebisa da saxeebis 

recefcia). ganxilulia misi leqsebis ,,ieremis winaswarmetyvelis godeba~ ,,iefTais 

qaliSvili~, poemebi ,,samsoni~ da ,,sauli~. aseve poetis epistolaruli mekvidreoba, 

romlebic Seicavs  informaciebs wminda werilisadmi mis damokidebulebas. 

 

ivane mWedelaZe, nino nasyidaSvili 

,,beladis konceptebi 20 saukunis 30-iani wlebis  qarTul sabWoTa da emigrantul 

literaturaSi~ 

statiaSi ganxilulia socrealisturi teqstebisTvis damaxasiaTebeli erTi Tviseba, 

rac gulisxmobs beladis xotbas. es maxasiaTebeli erTgvari axali, ,,komunisturi 

hagiografis~ msgavsi iyo, romelic bibliur interteqstebsac Seicavs, amave periodSi 

ki parizis qarTuli emigracia sruliad sapirispiro Sefasebebs aqveynebs beladze. 

statia damuSavebulia safrangeTSi, parizSi dabeWdili qarTveli emigrantebis 

periodikis wyaroebisa da 30-ian wlebSi saqarTveloSi dabeWdili masalebis 

gamoyenebiT.   
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

Anotaciebi 

 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

    

Anotaciebi 

 

 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1     
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2 

3 

Anotaciebi 

 

 

d) statiebi 

 

1 

 
oTar baqaniZe  

,,saukunis 

saidumlo~ 

(ukrainul 

enaze) 

ukrainistTa 

merve 

saerTaSoriso 

kongresi 

,,taras SevCenko 

da msoflio 

ukrainistika~ 

ukrainistTa 

saerTaSoriso 

asociacia, q.  

kievi 21-24 

oqtomberi 

Mmzaddeba 

gamosacemad 

qalaq kievSi 

 13 gverdi 

 

 

 

 

sofio 

CxataraSvili 

U,,taras SevCenkos 

bibliur 

Tematikaze 

Seqmnili 

Mmzaddeba 

gamosacemad 

qalaq kievSi 

 8 gverdi 
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nawarmoebebi da 

maTi qarTuli 

Targmanebi~  

[rusul enaze] 

ukrainistTa merve 

saerTaSoriso 

kongresi ,,taras 

SevCenko da 

msoflio 

ukrainistika~ 

ukrainistTa 

saerTaSoriso 

asociacia, q.  

kievi 21-24 

oqtomberi~ 

 

A     

 

 

1 

 

ivane 

mWedelaZe, 

 

taras SevCenkos 

,,kavkasiis~ 

recefcia 

qarTul-

ukrainul 

kulturaTSoris 

urTierTobebSi 

[rusul enaze] 

ukrainistTa 

merve 

saerTaSoriso 

kongresi ,,taras 

SevCenko da 

msoflio 

ukrainistika~ 

ukrainistTa 

Mmzaddeba 

gamosacemad 

qalaq kievSi 

 10 gverdi 
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saerTaSoriso 

asociacia, q.  

kievi 21-24 

oqtomberi 

.  

 

1 

 

nino 

nasyidaSvili, 

 

taras SevCenko 

qarTulenovan 

samyaroSi 

[ukrainul enaze] 

ukrainistTa 

merve 

saerTaSoriso 

kongresi ,,taras 

SevCenko da 

msoflio 

ukrainistika~ 

ukrainistTa 

saerTaSoriso 

asociacia, q.  

kievi 21-24 

oqtomberi 

Mmzaddeba 

gamosacemad 

qalaq kievSi 

 6 gverdi 

Aanotaciebi:  

oTar baqaniZe 

,,saukunis saidumlo~ 

statiaSi ganxilulia taras SevCenkosa da akaki wereTelis Sexvedris analizi, 

cnobili istorikosis mixeil kostomarovis organizebiT, dasmulia axali 

aqcentebi da Sefasebebi. 

 

nino nasyidaSvili 

taras SevCenko qarTulenovan samyaroSi 

taras SevCenkos Semoqmedebis mniSvneloba da gavlena SeiniSneba aramarto 

ukrainul literaturaze, aramed rusul, belorusul, kolonur da sxva erebis 
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mwerlebis SemoqmedebaSic. 1939 wels saqarTveloSi gdaibeWda taras SevCenkos 

leqsebis Targmanebi qarTul enaze sadelwodebiT „komzari“. krebuli 

resqtorebi iyvnen S. dadiani da s. Ciqovani. 1983 wels saqarTvelos mecnierebaTa 

akademiam moamzada taras SevCenkos bibliografia, romelSic Sevida misi 

poeziis Targmanebis, saqarTveloSi dabeWdili kritikuli werilebi da 

monografiebi.qarTul–ukrainuli literaturuli kontaqtebis mniSvnelovani 

nimuSia akaki wereTlis mogonebebi taras SevCenkoze, romelic daibeWda gazeTSi 

„Закавказье» (Тифліс), 1911 wlis 26 Tebervals # 45.  

taras SevCenkos Semoqemdebas ori statia miuZRvna cnobilma qarTvelma 

pedagogma da sazogado moRvawem iakob gogebaSvilma, romelac xazi gausva 

SevCenkos zogadsakacobrio mniSvnelobas.  

 

ivane mWedelaZe 

taras SevCenkos ,,kavkasiis~ recefcia qarTul-ukrainul kulturaTSoris 

urTierTobebSi 

 

statiaSi ganxilulia taras SevCenkos adreuli periodis erT-erTi 

mniSvnelovani poema ,,kavkasiis~  recefcia qarTul kulturul arealSi. 

gaanalizebulia poemis problematika, misi antikolonisturi diskursi, rogorc 

qarTuli da ukrainuli samyarosTvis saerTo ,,problemuri identoba~ (litveli 

filosofosis, leonidas donskinsis cneba, romelic pirdapir miesadageba am 

poemis Tematikasa da mis recefcias qarTul-ukrainul kulturaTSoris 

urTierTobebSi). gaanalizebulia poema ..kavkasiis~ Targmnis istoria da 

literaturuli urTierTobebis kulturologiuri aspeqtebi. 

 

 

 

sofio CxataraSvili 
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U,,taras SevCenkos bibliur Tematikaze Seqmnili nawarmoebebi da maTi qarTuli 

Targmanebi~  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

oTar baqaniZe akaki wereTeli taras 

SevCenkos Sesaxeb 

Tsu ukrainistikis 

institutis konferencia 

miZRvnili taras 

SevCenkosadmi 

2013 wlis 16 marti 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

nino nasyidaSvili ,,kavkasiis SemoqemdebiTi 

istoriisaTvis” 

Tsu ukrainistikis 

institutis konferencia 

miZRvnili taras 

SevCenkosadmi 

2013 wlis 16 marti 

 

 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 ivane mWedelaZe taras SevCenkos ,,sami 

weli~ 

Tsu ukrainistikis 

institutis konferencia 

miZRvnili taras 
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 SevCenkosadmi,  

2013 wlis 16 marti 

 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

sofio CxataraSvili  Bbibliuri personaJebi 

taras SevCenkos poeziaSi 

Tsu ukrainistikis 

institutis konferencia 

miZRvnili taras 

SevCenkosadmi,  

2013 wlis 16 marti 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

oTar baqaniZe  lesia ukrainkas 

SemoqmedebiTi moRvaweoba 

quTaisSi 

Tsu ukrainistikis 

institutisa da yirimis 

humanitaruli 

universitetis erToblivi 

saerTaSoriso samecniero  

konferencia  

Tsu 1-2 agvisto 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 nino nasyidaSvili lesia ukrainkas 

nawarmoebebis qarTuli 

Tsu ukrainistikis 

institutisa da yirimis 
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 Targmanebis 

istoriisaTvis 

humanitaruli 

universitetis erToblivi 

saerTaSoriso samecniero  

konferencia  

Tsu 1-2 agvisto 

moxsenebaTa anotaciebi:  

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

ivane mWedelaZe Zveli aRTqmis 

interpretacia lesia 

ukrainkas poeziaSi 

Tsu ukrainistikis 

institutisa da yirimis 

humanitaruli 

universitetis erToblivi 

saerTaSoriso samecniero  

konferencia  

Tsu 1-2 agvisto 

moxsenebaTa anotaciebi:  

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

sofio CxataraSvili ,,ucxoerovnuli Tematika 

lesia ukrainkas 

dramaturgiaSi~  

Tsu ukrainistikis 

institutisa da yirimis 

humanitaruli 

universitetis erToblivi 

saerTaSoriso samecniero  

konferencia  

Tsu 1-2 agvisto 

moxsenebaTa anotaciebi:  

 



 

1042 
 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

oTar baqaniZe  Mmixailo kociubinski da 

ilia WavWavaZe 

Tsu ukrainistikis 

institutis saerTaSoriso 

samecniero  konferencia  

Tsu 15 oqtomberi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

nino nasyidaSvili adamianis Sinagani 

samyaros asaxva mixailo 

kociubinskis 

fsiqologiur novelaSi 

,,vaSlis xis yvaviloba” 

Tsu ukrainistikis 

institutis saerTaSoriso 

samecniero  konferencia  

Tsu 15 oqtomberi 

moxsenebaTa anotaciebi: .  

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

 

 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 

1 

 

sofio CxataraSvili  sicilis simbolika 

mixailo kociubinskis 

,,sicilis~ mixedviT 

 

Tsu ukrainistikis 

institutis saerTaSoriso 

samecniero  konferencia  

Tsu 15 oqtomberi 

 

1 

 

ivane mWedelaZe ,,literaturul 

urTierTobaTa zogierTi 

aspeqti socrealistur 

diskursSi~ 

 

Tsu ukrainistikis 

institutis saerTaSoriso 

samecniero  konferencia  

Tsu 15 oqtomberi 

 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

oTar baqaniZe  pavlo tiCina da 

konstantine gamsaxurdia 

 

Tsu ukrainistikis 

institutis samecniero  

konferencia  

Tsu 29 oqtomberi 
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# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

ivane mWedelaZe meoce saukunis ociani 

wlebis literaturuli 

procesebi ukrainaSi, 

,,praRis skola~ 

 

Tsu ukrainistikis 

institutis samecniero  

konferencia  

Tsu 29 oqtomberi 

 

 

 

1 

 

nino nasyidaSvili ivan karpenko-kari da 

ukrainuli darmaturgia 

 

Tsu ukrainistikis 

institutis samecniero  

konferencia  

Tsu 29 oqtomberi 

 

 

1 

 

sofio CxataraSvili ivan draCis qarTuli 

mogonebebi 

 

Tsu ukrainistikis 

institutis samecniero  

konferencia  

Tsu 29 oqtomberi 
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1 

 

 

 

2.  

sofio CxataraSvili 

 

 

 

ivane mWedelaZe 

onomastikuri leqsikis 

Targmnis sakiTxisaTvis 

 

 

amerikis Tematika qarTul 

mwerlobaSi-

imaglolgiuri aspeqtebi 

studentTa I samecniero 

konferencia ,,Targmanisa 

da literaturul 

urTierTobaTa aqtualuri 

problemebi~ 

Tsu 27 maisi 

 

1 

 

oTar baqaniZe 

 

konstantine gamsaxurdias 

ukrainis Temidi 

 

saqarTvelos 

literaturaTmcodneobis 

akademiis konferencia, 

miZRvnili konstantine 

gamsaxurdias dabadebidan 

120 wlisTavisadmi 

Tbilisi, 2014 wlis 4 

dekemberi 

 

Aanotaciebi: 

 

 

oTar baqaniZe 

akaki wereTeli taras SevCenkos Sesaxeb  

 

taras SevCenko axali ukrainuli literaturisa da saliteraturo enis 

fuZemdebelia. igi ukrainis pirveli WeSmariti saxalxo poeti iyo, romelmac ase 

naTlad da maRalmxatvrulad gamoxata xalxTa sanukvari ocnebani da ideebi, 

daamkvidra literaturaSi realizmi, Janrobrivad gaamdidra ukrainuli 

literatura. 

sayovelTaod gaxmianebulia Wabuki akaki wereTlis Sexvedra cxovrebagavlil 

mgosanTan taras SevCenkosTan. uaRsresad sayuradRebo da mniSvnelovania maTi 
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saubaro prof. nikoloz kostomarovis binaze. 

 

rusi, ukraineli da qarTveli inteligentebis am saubridan maT winaSe warmosdga 

Zveli sqarTvelos cxovreba. taras SevCenko gaocebuli gascqeroda WaRara 

sqarTvelos, romelic saukuneTa mijnaze medgrad igeriebda ricxobrivad Warbi 

mtrebis Tavdasxmebs, maT mowolas, moZaleobas, uZveles saxelmwifos, romelmac 

dRevandel dRemde gamoatara da wmidad SeinarCuna Tavisi kultura Tu 

erovnuloba, sarwmunoeba. 

saubris Tema ukrainel da qarTvel mgosnebs xan Soreuli istoriuli warsulisaken 

gaaqanebda, xcan ki Tanamedroveobis pisrispir dayenebda, cxovrebis avbedoba Tu 

naTeli dReebi xalxis mravalsaukunovan istoriaSi wamierad amotivtivdeboda maT 

mexsierebaSi, xan mwvave tkivils ayenebda, xanac siames hgvrida maT. ori eris, 

ukraineli da qarTveli xalxebis cxovreba bevr rameSi erTimeores msgavsi iyo. 

    ,,ra bevri ram aqvs saerTo am xalxs Cvens xalxTan! – SeniSna man~, igonebs akaki 

wereTeli. 

  Cveni saubari gagrZelda Ramis sam saaTamde. Cven gavSordiT rogorc megobrebi da 

piroba davdeviT, rom ufro xSirad SevxvdebodiT erTmaneTs, magram vai, rom Cems 

bednierebas arar eRirsa ganxorcieleba: me tifiT gavxdi avad das am Tves viweqi 

loginSi . . .  mas Semdeg me aRar momcemia SemTxveva masTan Sexvedrisa~. 

aseTi uaRresad saintereso dokumenti dagvitova akaki wereTelma ukrainel 

mgosanTan Sexvedris Sesaxeb. es misTvis axalgazrdobis yvelaze naTeli da 

uZvirfasesi mosagoni iyo.   

SeiZleba davuSvaT, rom kostomarovis binaze ukraineli da qarTveli mgosnebis 

Sexvedris SesaZlo dro ufro 1859 wlis dasasrulidan 1960 wlis gazafxulamdea. 

faqtia, rom qarTveli Wabuki mgosani Sexvda poeziis mwvervalze myof taras 

SevCenkos da am Sexvedram waruSleli STabeWdileba datova axalgazrda akaki 

wereTelze,… mas Semdeg taras SevCenko misTvis gacilebiT ufro Zvirfasi adamiani-

mgosani gaxda. 

 

 

 

nino nasyidaSvili 
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,,kavkasiis SemoqemdebiTi istoriisaTvis~ 

 

taras SevCenkos (1814-1861) adgili ukrainul sazogadoebasa da ukrainul 

kulturaSi gansakuTrebulia. bolSevikebTa droidan is iyo sabWoTa ukrainis 

oficialuri simbolo, dRes is aris axali, damoukidebeli ukrainis oficialuri 

saxe. maSin is iyo haidamakebis braziani, moRuSuli moxi memkvidre, dRes ki 

Camoyalibebulia misi axali kanonikuri saxe – rogorc wamebulis, tanjulisa da 

wmindanis. 

 SevCenkos hqonda sazogadoebrivi-poolitikuri moRvawis niSnebi, rasac 

mowmobs misi gavlena kirile – meTodes akademiis studentebze. man SeZlo moexdina 

Tavisi udidesi sulieri potencialis realizeba misive mxatvruli, upirvelesad ki 

poeturi Semoqmedebis saSualebiT. da swored amas miiCneven mecnierebi misi udides 

fenomenis gamovlinebad. 

erovnul - ganmaTavisuflebeli brZolis, saxelmwifoebrivi damoukideblobis idea,  

Zalmomreobis winaaRmdeg  mowodebis SeZaxili wiTel xazad gasdevs SevCenkos bevr 

nawarmoebs. man ganaviTara iuluzia “keTili mefis”, petre pirvelis, eketerine 

meorisa da misi Tanamedrovis, mikola i.-s Sesaxeb. TviTmyofadobisa da 

damoukideblobisaken mowodebaa misi nawarmoebebi “sizmari”, “kavkasi” da 

yvelasaTvis kargad nacnobi “anderZi”, sadac poeti  yvels uxmobs:  

misi Semoqmedebis aseTma sidiadem gaamdidra ukrainuli kultura wamyvani 

ideebiT, romlebic savse iyo axalgazrda ukraineli inteleqtualuri generaciiT. es 

iyo cxovrebis saerTosakacobrio normebi, erovnuli, saxelmwifoebrivi idea, riTac 

savsea t. SevCenkos mTeli Semoqmedeba da swored am ukrainul ideas t. SevCenko 

xedavda, rogorc “erovnuli Tavisuflebis aqtiur, moqmed nebas, rogorc 

TviTgacnobierebisa da TviTdamkvidrebisaken swrafvas”. rac zutad exianeba 

genialur formulas: t. SevCenkos udidesi poeturi Rvawli, rogorc SinaarsiT, 

aseve formiT, mowmobs poetis genialurobaze, niWze, romelic farTo aszarzze 

gamovida “kobzaris” dabeWdvidan, Semdegi lirikuli Sedevrebis SemniTa da sxva. 

am xerxiT gamoxata t. SevCenkom rusi da ukraineli xalxebis 

Tanabaruflebianoba da TviTmyofadoba enisa da literaturis sferoSi.  
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taras SevCenkos udidesi Rvawli miuZRvis ukrainuli saxelmwifoebriobis, 

erovnuli TviTSegnebis CamoyalibebaSi, ukrainuli da msoflio kulturis, ideis, 

azrovnebis ganviTarebaSi.  

 

ivane mWedelaZe 

taras SevCenkos ,,sami weli~ 

 

moxsenebaTa anotaciebi: taras SevCenkos xelnaweri krebulis ,,sami wlis~ analizi. 

es krebuli taras SevCenkos SemoqmedebaSi yvelaze mniSvnelovania, ris gamoc mas 

represiebis da gadasaxlebebis xvedri xvda wilad xelisuflebisgan. 

 

sofio CxataraSvili 

 

Bbibliuri personaJebi taras SevCenkos poeziaSi 

 

bibliuri Tematikis gaCena taras SevCenkos poeziaSi, mizezebi, misi daintereseba 

bibliiT da mravalricxovani poeturi qmnilebebi religiur Tematikaze Seqmnili.  

 

 

oTar baqaniZe 

 

lesia ukrainkas SemoqmedebiTi moRvaweoba quTaisSi 

 

 

quTaisis zafxulma, saintereso adamianebTan Sexvedrebma mgosanSi gaaRvives 

SemoqmedebiTi naRverdali. mgznebared ametyvelda poeziis muza da mTeli xmiT 

imRera sicocxlisa da siyvarulis didebuli himni. 
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1914 wlis ivlisSi, sul raRac 10-12 dReSi, leqsia ukrainkam Seqmna araCveulebrivi 

mxatvruli tilo, ukvdavi drama „tyis simRera“. 

 

„tyis simRera“ poetis dramatuli Semoqmedebis zenitia. igi STagonebulia 

ukrainuli xalxuri SemoqmedebiT, legendebiT, miTologiiT. 

drama feriaSi lesia ukrainkam Caaqsova Tavisi sanukvari ocneba mgznebare 

siyvarulze, adamianebis naTel momavalze. 

 

filosofiur – poetur qmnilebaSi (TxzulebaSi) moqmedeben keTili da boroti 

Zalebi, fantastikuri saxeebi, miTologiuri gmirebi: tyisa da velis feriebi, 

wyliskaci, „is, vinc angrevs jebirebs“, „is, vinc kldeSi zis“ da sxva, adamianTa 

samyaros warmomadgenlebi: lukaSi, lukaSis deda, levi, qvrivi kilina da sxv. 

 

tyis simReraSi ori sawyisis – keTili da boroti sawyisis urTuerTSebrZolebis, 

Serkinebis suraTia daxatuli. 

 

tyis ferias – mavkas nazi da momxibvleli mxatvruli saxe Tavisi sispetakiTa da 

keTilSobiluri suliskveTebiT, erTgvarad, bednierebaze lesia ukrainkas ocnebis 

poetizacias warmoadgens. 

 

drama – feriis moqmed gmirTa umravlesobis xvedri tragikulia, magram miuxedvada 

amisa, mTel nawarmoebSi da gansakuTrebiT mis finalSi JRers optimisturi nota – 

motivi – yovelive mSvenieris uZlevelobis Sesaxeb. „me cocxali var! viqnebi marad! 

gulSi maqvs is, rac ukvdavi aris“ – acxadebs mavka. 

 

 

nino nasyidaSvili 

 

 

lesia ukrainkas nawarmoebebis qarTuli Targmanebis istoriisaTvis 

ukraineli poeti qalis, – lesia ukriankas cxovreba da Semoqmedeba mWidrodaa 
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dakavSirebuli saqarTvelosTan. avadmyofobis gamo, lesia ukrainkam sicocxlis 

bolo wlebi swored saqarTveloSi gaatara da saqarTveloSivea Seqmnili misi 

saukeTeso nawarmoebebi, drmatuli poemebi, epistolaruli memkvidreoba.  

lesia ukrainkas poeturi nawarmoebebis pirveli krebuli  „simRerebis 

frTebze“ daibeWda q. lvovSi 1893 wels. aRniSnuli krebulis gamocemaSi uSualod 

monawilebda ukrainuli literaturis gamoCenili moRvawe – ivan franko. krebulSi 

Sevida umetesad 1880–ian wlebSi dawerili danawmoebebi da adreuli poemebi: 

„samsoni“ (1888), „mTvaris legenda“ (1891-92) da „ali“ (1885). 

leqsia ukrainkas nawarmoebebi pirvelad iTargmna da qarTul enaze gamovida 

1952 wels, saTauriT: leqsebi. poemebi. piesebi. xolo maleve, 1954 wels calke wignad 

gamovida lesia ukrainkas dramatuli poema „uRran tyeSi“ Targmnili alio 

mircxulavas mier. 1963 wels Jurnal nakadulSi 21-e gverdze daibeWda lesia 

ukrainkas SroSani (zRapari mTargm: g. namoraZe; l. ivanova). aRsaniSnavia is faqtic, 

rom lesia ukrainkas nawarmoebebis pirveli orenovani krebuli, saxelwodebiT 

„sinaTle! sinaTle!“ (leqsebi / red: o. baqaniZe da r. miSvelaZe)  gamosca Tbilisis 

saxelmwifo universitetma paral. ukrain. da qarT. enebze 1971 wels.  

imave wels  gamovida l. ukrainkas nawarmoebebis Targmanebis kidev erTi krebuli – 

„rCeuli“ (Seadgina al. Sengeliam,  Tb.  merani, 1971), romelSic Sevida lesia 

lirika, poemebi da legendebi, dramatuli poemebi.  

2007 wels Tsu ukrainistikis intittutma gamosca  lesia ukrainkas 

nawarmoebebis axali Targmanebis orenovani krebuli „imedi“,  romelsac Tan daerTo 

lesia ukrainkas epistolaruli mekvidreobis garkveuli nawili, kerZod lesias 

piradi werilebis Targmani, romlebsac is agzavnida saqarTvelodan (1903-1913) 

sxvadasxva adresatebTan da romelTa nawilic pirvelad iTargmna qarTul enaze.  

paralelurad, unda iTqvas, rom 2008 wels xelaxla, ufro sruli redaqciiTa 

da damatebebiT  gamovida o. d. ognevas wigni – „lesia ukrainkas aRmosavluri 

bilikebi“, (statiebi da masalebi), romelSic Sesulia lesia ukrainkas nawarmoebebi, 

Seqmnili aRmosavlur siuJetebze, Zvelegvipturi lirikuli simRerebis 

gadamRerebebi, poeti qalis leqsebis Targmanebis Cinur, tajikur, TaTrul, qarTul 

enebze, aseve lesiasadmi miZRvnili statiebi. aRniSnuli gamocema metan 
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mniSvnelovania literaturaTmcodneebis, kulturologebis, istorikosebisa da 

filologebisaTvis.  

 

ivane mWedelaZe 

 

Zveli aRTqmis interpretacia lesia ukrainkas poeziaSi 

 

qristianuli kulturis matarebeli qveynebis literaturebisaTvis biblia 

azrovnebis, esTetikuri Rirebulebebis umaRlesi mwvervalia.  bibliis  calkeuli 

wignebi yoveli erovnuli literaturisaTvis   uSreti wyaro gaxda gavlenis, 

mibaZvis da sxva  literaturuli xerxebisa.  

 

sxva qristianuli xalxebis da qveynebis msgavsad ukrainuli samwerlobo 

kulturisaTvisac, wminda werilis konceptebi nawarmoebis Rirebulebis 

umniSvnelovanesi maxasiaTebelia. es exeba rogorc saero, ise sasuliero 

mwerlobasac. am universaluri kulturuli fenomenis konceptebi gvxdeba mTeli 

ukrainuli mwerlobis ganviTarebis yovel periodSi.  

 

lesia ukrainkas poezia da mTeli misi Semoqmedeba erTdroulad axali sityvac iyo 

ukrainul poeziaSi da  axal epoqaSi mTeli tradiciuli ukrainuli mwerlobis 

logkuri gagrZelebac. mis poeziaSi didi adgili aqvs daTmobili wminda werilis 

interpretacias. sityva interpretacias imitom vxmarobT, rom bibliuri motivebi da 

pasaJebi lesia ukrainkas absoluturad axali   interpretaciiT aqvs warmodgenili  

Tavis  poetur memkvidreobaSi.  

  

lesia ukrainkas ori poema ,,sauli“ da ,,samsoni“ Zveli aRTqmis ,,mefeTa“  da 

,,msajulTa“ wignebis intertretacias warmoadgens. poemebSi garkveuli  raodenobiT 

daculia bibliuri tradicia, xolo wina planze ki wamoweulia avtoris 

Sexedulebebi.  

 

1902 wels  lesia ukrainka wers patara leqss godeba ieremiasi“, romelsac uZRvis 

win bibliuri interteqsti ,,viTar mrume iqmnas oqroi, Seicvalos vercxli keTili“. 

mcire poeturi qmnileba mTlad am  interteqstiTaa gawyobili. ,,TiTqos Setokdnen 
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sulSi gzebi okro-bokroi.../“viTar mrume iqmnas oqroi...“/guls raRac zaravs da me 

saso maqvs warkveTili..../,,Seicvalos vercxli keTili...“  leqsi SegviZlia 

mivakuTvnoT lesia ukrainkas saukeTeso lirikis nimuSs, radgan aq bibliuri da 

qristologiuri problemebi naklebadaa warmodgenili.  

 

qristologiuri principebidan Soris dgas leqsia ukrainkas leqsi ,,iefTais 

qaliSvili“, romleSic cnoblili bibliuri ambavi gansxvavebuli kuTxiTaa 

warmoCenili, rac winaaRmdegobaSi modis tradiciul  bibliur gagebasTan. iefTaes 

qaliSvilis saxeSi mkiTxvelma SeiZleba Tavad avtoris saxe dainaxos. 

 

lesia ukrainkas poeziaSi  bibleizmebis kvlevisas, mkvlevarebis umravlesoba 

aviTarebs azrs, rom misi poezia aris avtoriseuli interpretacia da xSir 

SemTxvevaSi nakleb msgavsebas avlens wmida werilTan. zogadad aRiarebulia, rom 

bibliuri motivebis gamoyenebiT lesia ukrainka cdilobda ukraineli xalxSi ufro 

gaeRrmavebina qristianuli da erovnuli Rirebulebebi. Tavis mxriv, lesia ukrainka 

ukrainuli modernizmis avangardSi gvevlineba, romelmac ukrainuli poezia  

mravalferovani motivebiT sruliad axal da saintereso etapze gadaiyvana.  

 

 

sofio CxataraSvili 

ucxoerovnuli Tematika lesia ukrainkas poeziaSi 

 

lesia ukrainka ukrainel klasikosTagan erT-erTi gamorCeuli mweralia 

nawarmoebTa mravalferovani TematikiT. 

mis SemoqmedebaSi Warbobs bibliuri siuJetebi da ucxoerovnuli Tematika, iqneba es 

egvipturi motivebi Tu antikuri epizodebi. 

ucxoerovnuli personaJebisa Tu siuJetebis gamoyenebis dros lesia ukrainka 

sazRvargareTuli literaturis, kulturisa da istoriis Rrma codnas amJRavnebs da 

yovel maTgans sxvadasxva mizniT, qveteqstebis saxiT iyenebs. 

1913 wels lesia ukrainkam saqarTveloSi, xonSi yofnis dros dawera poema ,,orgia“, 

ukanaskneli nawarmoebi, romelic mis sicocxleSi daibeWda. ,,orgiis“ siuJeti 

antikur saberZneTSi viTardeba. poemas safuZvlad udevs socialur-politikuri, 

Zalze mwvave motivi. 
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poemis qveteqsts l. ukrainkas Tanamedrove carizmis politikis uaryofa, erovnuli 

interesebis dacva warmoadgens. 

lesia ukrainkam romaeli didebulebis saxiT misi Tanamedrove mefis xelisufleba, 

korinTos   saxiT ki, romelic romaelTa kolonias warmoadgenda, mSobliuri 

ukraina dagvixata. ,,orgiis“ daweris mizezi gaxda poetis wuxili   samSoblos 

bedze. lesia ukrainka ocnebobda Tavisuflebis mopovebaze. man aseve mwvaved dasva 

poemaSi adamianis Rirsebis sakiTxi. 

Tumca ucxoerovnuli Tematika gamoiyena ukrainelma poetma, Tumca Zalian 

miaxloebuli antikur samyarosTan, mainc cxadze cxadia mkiTxvelisTvis, vin 

igulisxmeba berZen Tu romael personaJebSi. 

,,orgia“ ar yofila erTaderTi nawarmoebi, romelic lesia ukrainkam ucxoerovnul 

Tmatikaze dawera. misi Semoqmedebis vrceli nawili eTmoba literaturis TeoriaSi 

im saintereso fenomens, rasac ucxoerovnuli Tematika hqvia da ramac ase gaamdidra 

ukraineli mgosnis Semoqmedeba. 

    

   

M 

oTar baqaniZe 

mixailo kociubinski da ilia WavWavaZe 

 1897 wels ilia WavWavaZis samwerlo moRvaweobis ormoci da dabadebidan samoci 

weli sruldeboda. saqarTvelos sazogadoebriobam ilias saiubileo dResaswaulis 

mowyoba ganizraxa. 

 

magram xelisuflebasa da reaqcias ar eZina. igi SeSfoTebuli adevnebda Tvals 

saiubileo samzadiss. xelisuflebis mesveurni grZnobdnen, rom ilia WavWavaZis 

DdResaswaulTan dakavSirebiT mosalodneli iyo sazogadoebrivi azris 

gamococxleba da im mimarTulebiT amoZraveba, romelic mTavrobisaTvis ar iqneboda 

kargis momsawavlebeli, sasurveli. unda iTqvas, rom amgvari SiSis safuZveli maT 

namdvilad hqondaT. wina wlebis gamocdileba amas ukarnaxebda maT.  

rogorc cnobilia, 1898 wlis 24 maisisaTvis sazogadoebas kvlav ganuzraxavs ilias 

iubiles Catareba, magram mTavrobis aqtiuri Carevis gamo igi kvlav ar Semdgara. 

ilia WavWavaZis iubile CaSales mefis moxeleebma. 

 amgvari devnis viTarebaSi qarTvel xalxs gverdSi edgnen ukraineli 
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TanamoZmeebi. mixailo kociubinski ukraineli xalxis saxeliT sagangebo delegacias 

gamogzavnis saqarTveloSi, romelmac sapativcemulo da sayvarel mwerals ilia 

WavWavaZes adresi miarTva. 

didi iliasadmi gamogzavnil adress ukrainelebi maTTvis yvelaze mtkivneuli 

momentis gaxazviT iwyeben. isini esalmebian im xalxs, romelic ibrZvis 

Tavisuflebisa da ukeTesi mermisisaTvis.  

 ukrainelebma kargad ician, rom saqarTvelo iziarebs ukrainelebis mZime 

xvedrs, caristuli reJimis sisastikiT itanjeba, ewameba ise, rogorc kavkasiis 

mTebze mijaWvuli promeTe. magram Soreul moZmeebs is axarebs, rom rogorc 

promeTe ar SueSinda tanjvas, ise ar Sedrka qarTveli xalxi, sulTamxuTavebma ver 

Seborkes misi cocxali suli, cocxali sityva.  

 ukrainuli literaturis gamoCenili warmomadgenlebi Tu sazogado moRvaweni 

– mixailo kociubinski da boris grinCenko, vladimir samiilenko Tu maria zagirnia, 

T. rusovi Tu  gr. kovalenko qarTvel mgosans, ilia WavWavaZes, eris saxelovan 

Svilad miiCneven. maTi azriT, ilia WavWavaZes sapatio adgili ukavia qarTveli 

xalxis sulier kulturaSi da aramarto mSobliuri xalxisa. gamoCenilma 

ukrainelma moRvaweebma Tavis adresSi gaxazes is garemoeba, rom ilia WavWavaZis 

Semoqmedebam, misma didebam, gadalaxa kavkasiis mTagorebi da daatyveva ukraineli 

mkiTxveli.  

qarTveli da ukraineli xalxebis solidarobisa da megobrobis am mniSvnelovani 

dokumentis iniciatori iyo mixailo kociubinski, ukrainuli literaturis 

klasikosi. 

kociubinski literaturul tribunas, legalur, kulturul Tu sazogadoebriv 

organizaciebs, presas Tu  sxva yovelgvar saSualebas iyenebda TviTmpyrobeluri 

wyobilebis borotebaTa samxileblad da revoluciuri ideebis propagandisaTvis, 

bednieri xvalindeli dRis mimzidveli suraTebis Sesaqmnelad. 

amgvari ideuri mrwamsisa Tu literaturuli Sexedulebebis mqone Semoqmedi da 

sazogado moRvawe kociubinski daainteresa da miizida didi qarTveli patriotis, 

gamoCenili poetisa da sazogado moRvawis ilia WavWavaZis cxovreba_Semoqmedebam. 

ukrainelma moazrovnem qarTveli xelovanis Semoqmedebasa Tu saqmianobaSi misTvis 

maxlobeli da sanukvari ocnebebi, ideebi Tu saqme dainaxa. amitomac iyo, rom 

ukrainidan gamogzavnili adresis iniciatori  da ideis avtori igi iyo. 

  

ilia WavWavaZis iubileze monawileobis misaRebad man ukrainidan sagangebo 

delegacia gamoagzavna, magram imis gamo, rom xelisuflebam iubile CaSala, 

stumrebma Tavisi xalxis saxeliT adresi ilias binaze miarTves. ilia WavWavaZes 

stumrebi miuRia misTvis tradiciul dRes-xuTSabaTs. am dRes masTan Cveulebrivad 

megobrebi da axloblebi ikribebodnen. ukrainelebis misvlis dros iliasTan 
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yofilan valerian gunia, mose janaSvili, artem Saxnazarovi da sxvani. 

 maTi gadmocemiT, ukrainelebs piradad gadauciaT iliasaTvis es adresi. 

adress yvela damswreze Zlieri STabeWdileba mouxdenia. ra Tqma unda, man ilia 

WavWavaZec aaRelva. 

 qarTvelma mgosanma madloba moaxsena stumrebs esoden gulTbili 

milocvisTvis. Tavis sityvaSi, romlis daskvniTi nawilis Cawera maSin artem 

axnazarovs mouswria, ilias uTqvams: ,,Tqven me momarTviT Cemi TavmoyvareobisaTvis 

friad sasiamovno adresi. Cemi ubralo roli vlindeba swrafvaSi Cemi 

SesaZleblobis farglebSi viyo sasargeblo ara marto Cemi xalxisTvis. me 

gamsWvaluli var azriT, rom Cems Tanamemamuleebs uTuod ganvumarto, rom xalxTa 

Soris kargi urTierTdamokidebulebis gareSe saqarTvelos Sveba ar uweria. me 

TrTolviT ganvicdi aramarto Cemi xalxis momavals. 

didi ilias gancxadeba ,,me TrTolviT ganvicdi ara marto Cemi xalxis momavals~-es 

gaxldaT qarTveli geniosis simarTliT aRsavse sityvebi, romelSiac Caqsovili iyo 

misi da xalxis saukeTeso Svilebis saukuneobrivi satkivari, gulis dardi. es iyo 

xalxTa megobari WeSmariti Semoqmedis samoRvaweo devizi, programa, misi cxovreba-

moRvaweobisa da Semoqmedebis dedaarsi. 

 ilia WavWavaZem icoda, rom mxolod misi cxovreba da brZola ar 

gansazRvravda misi ocnebis Sedegs. igi ar emsgavseboda im adamianebs, romelTac ar 

SeeZloT Seqmnil garemoSi garkveuliyo da Seefasebina igi, Seefasebina sakuTari 

Zalebic. amitomac ganacxada didma mgosanma da moRvawem - ,,me ar maviwydeba, rom 

Cemi roli Seomofarglulia~. 

 miuxedavad amisa, ilia WavWavaZes arasodes dauyria far-xmali xalxTa ukeTesi 

mermisisaTvis brZolaSi da yovelTvis iyo xalxTa megobrobis didi momRerali da 

moamage. 

 ukraineli xalxisadmi, ukrainuli literaturisa da xelovnebis mimarT 

qarTveli mgosani da moRvawe yovelTvis iCenda yuradRebas.  

ukrainuli sazogadoebrioba, ukraineli mwerlebi didad afasebdnen ilia WavWavaZis 

moRvaweobas. amis dasturia ukrainelebis saxeliT gamogzavnili adresi 

Cernigovidan, romlis iniciatori da saqarTveloSi delegaciis gamomngzavni iyo 

mixailo kociubinski.  

 

 

sofio CxataraSvili 

sicilis simbolika mixailo kociubinskis  „sicilis“ mixedviT. 
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ukrainel novelists mixailo kociubinskis (1864-1913) 13 wlis asakSi dauweria 

pirveli moTxroba, romelsac Cvenamde ar mouRwevia. misi pirveli nawarmoebi 

„andrei soloveiko, anu swavla sinaTlea, uswavleloba – sibnele“  TariRdeba 1884 

wliT.  

 

novela „sicili“ mixailo kociubinskim 1906 wlis Tebervlis dasawyisSi dawera 

CernigovSi (sadac 1905 wels gaemgzavra janmrTelobis mdgomareobis gauaresebis 

gamo). novela gamoqveynda 1906 wels Jurnal „nova gromadas“ meore wignSi.  unda 

aRiniSnos, rom es aris revoluciis sawyisi periodi, rac gaxda kociubinskis sxva 

ramdenime novelis daweris safuZvelic (,,Fata morgana“, „ucnobi“, „is modis“).   

 

novelaSi warmodgenilia adamianebis saxelmwifo procesebis zegavleniT miRebuli 

fsiqikuri mdgomareoba.  

 

novelaSi erTmaneTs kontrastulad enacvleba  mTavari gmiris, tipuri liberali 

inteligentis, advokati Cubinskis SiSiT aRsavse Tvalebi da revoluciis 

mosalodneli Sedegis warmodgeniT sixarulisagan afeqtSi myofi  mosamsaxure 

qalis,  varvaras gamayruebeli sicili.  

 

„sicili“ warmogvidgeba ara satirul, aramed  dramatul nawarmoebad, rameTu 

Cubinskis saxeSi ara moZaladesa da cinikoss, aramed ubadruk , Zalagamoleul 

adamians vxedavT, alegoriulad masSi igulisxmebaa revoluciis periodSi 

mitingebze gamomsvlel „Cubinskebi“ , romlebic xalxSi despotizmis winaaRmdeg 

mimarTuli sityvebiT gamodiodnen, saxlSi ki, ojaxis wevrebsa Tu mosamsaxureebs 

saSinlad eqceodnen, Sesabamisad novelaSi dominantia ara mankieri mxareebis 

siciliT kritika, aramed reaqcia,  adamianis fsiqikisaTvis Znelad asatan qcevebze. 

   

kociubinskim amazrzeni suraTi dagvixata, „varvaram sicili ver Seikava da xa-xa-xa 

gamoscemda am xmebs ... ise xarxarebda garSemo saSineli eqo ismoda, tkivilis 

momgvreli, mWreli, civi  danebis Cxvletas hgavda“. kociubinski Cvens yuradRebas 

mimarTavs valerian Cubinskis gamococxlebul Tvalebze, romlebic aqamde brmasaviT 

utyvi iyo,  maTSi reaqcia gaCnda... axlaRa SeniSna adamiani, romelsac amdeni weli 

ver xedavda.  
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sicilis simbolikas m. kociubinskis SemoqmedebaSi xSirad vxvdebiT.. umetesad 

sicili gamomxatvelia ara dadebiTi emociisa, aramed – piriqiT – SiSis,  

sasowarkveTis, dabneulobis niSania da mkiTxvels aqvs iseTive gancda civi danebis 

Cxvletisa, rogorsac aRwers m. kociubinski Tavis novelaSi. 

 

nino nasyidaSvili 

 

adamianis Sinagani samyaros asaxva mixailo  kociubinskis fsiqologiur 

novelaSi „vaSlis xis yvaviloba“  

 

mixailo kociubinski  yvelaze originaluri ukraineli prozaikosia. 

ukrainuli literaturaSi man erT–erTma pirvelma gaacnobiera misi 

reformatorobis aucilebloba Tanamedrove evropuli prozis mimarTulebiT. misi 

Semoqmedeba yovelTvis iyo literaturis kritikosebis davis sagani. dRemde misi 

moderizmis  zogierTi mkvlevari uwodebs mas impresionists literaturaSi. mas 

aseve uwodebdebdnen mzis Tayvanismcemels, radganac yvelaze metad uyvarda mze, 

yvavilebi da bavSvebi.  

m. kociubinskis novela «Цвіт яблуні» (vaSlis xis yvaviloba) ukrainul 

literaturaSi novatoruli iyo imiT, rom gadametebuli simZafriT warmoCnda 

adamianuri grZnobebi, emociebi, gmiris sulier mdgomareoba. swored impresionizmis 

niSnebze miuTiTebs literaturaSi adamianis Sinagan samyaroSi CaRmaveba, mkafio 

mxatvruli detalebis gamoyenebiT im cvlilebebis asaxva, romelic SesamCnevia 

adamianis xasiaTsa da bunebaSi. 

m. kociubinski Tavis novelas „vaSlis xis yvavilobas“ (1902) uwodebs etiuds. 

nawarmoebS mixailo kociubinski mkiTxvelis winaSe ayenebs xelovnebis 

sinamdvilesTan  urTierTobis problemas, icavs ra azrs, rom xelovnebam sworad 

unda asaxos sinamdvile, rogori mwarec ar unda iyos. mwerali  imdenad naTlad 

asaxavs nawarmoebSi gadmocemul ambavs, rom novelidan  qreba mwerali, xolo 
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novela aRqmeba, rogoc namdvili ambavi, rogorc avtobiografiuli nawarmoebi. amas 

ufro amzafrebs misi gadmocemis formac (avtori wers pirvel pirSi), rac novelas 

met simzafresa da lirizms matebs. pirvelisave striqonebidan vxedavT gviani 

saRamos, bnel oTaxs, romlis miRmac sicocxlis ukanasknel wuTebs iTvlis patara 

gogona. gareT ki sinaTlea da yvavis vaSlis xe. es kontrasti amZafrebs SegrZnebas, 

rom samyaroSi yvelaferi erTmaneTs ewinaaRmdegeba, sikeTe da boroteba, sicocxle 

da sikvdili.  lirikuli gmiri sami Ramis uZiloa, radgan mezobel oTaxSi kvdeba 

misi erTaderTi gogona. mis sulSi TiTqos ori adamiani cxovrobs: mwuxarebisagan 

gatanjuli mama, romelic ukve araferze aRar reagirebs da xelovani, romelic 

sicocxlis umZafres wuTebSic cdilobs daimaxsovros detalebi, grZnobebi, rom 

Semdeg isini nawarmoebSi asaxos. mamas ar surs irwmunos, rom sikvdils ver 

daamarcxebs, rom yvelaferi mTavrdeba, rom erTi amosunTqva da.. unda irwmunos, rom 

es bunebis kanonia. erTi Ramis, sicicxlisa da sikvdilis SeWideba mkiTxvelSi 

iwvevs umZafres emocias, gancdebs. da rodesac bavSi gardaicvleba da irgvliv 

saSneli siCume daisadgurebs, lirikuli gmiri gamodis saxlidan, gadis baRSi, 

sadac yvavis vaSlis xe da dadumebuli umzers.  

 

oTar baqaniZe 

pavlo tiCina da konstantine gamsaxurdia 

 

pavlo tiCina konstantine gamsaxurdias Sesaxeb. k. gamsaxurdias SemoqmedebiTi 

kontaqtebi ukrainasTan. pavlo tiCinas roli konstantine gamsaxurdias ukrainul 

enaze  Targmnis saqmeSi. 

 

 

ivane mWedelaZe 

meoce saukunis ociani wlebis literaturuli procesebi ukrainaSi, ,,praRis skola~ 

meoce saukunis ociani wlebis uaRresad rTuli literaturuli procesebi 

ukrainaSi. mweralTa didi emigracia CexeTis qalaqebSi praRasa da podebradSi. 

,,praRis skolis~ fuZemdeblebi evgeni malaniuki da olena teliga, maTi Semoqmedebis 
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analizi. 

 

 

nino nasyidaSvili 

ivan karpenko-kari da ukrainuli dramaturgia 

 

mecxramete saukunis meore naxevris ukraineli mwerali, dramaturgi da 

msaxiobi ivan karpenko-kari literaturul asparezze gamoCnda 1881 wels nawarmoebiT 

,,novobranec~, romelic daibeWda 1889 wels. nawarmoebi socialur Temazea  agebuli. 

masSi moTxrobilia glexis ojaxis mZime yofa. avtori sargeblobda fsevdonimiT 

gnat karpi. misi namdvili saxeli iyo ivan karpes Ze tobileviCi. fsevdonimi 

aerTianebda mwerlis mamis saxelsa da SevCenkos piesis ,,nazar stodolias~ 

literaturuli personaJis saxels gnat karpis.  

 ivan karpenko-karis SemoqmedebiTi memkvidreoba moicavs 18 dramatul piesasa 

da 3 etiuds, komediebs ,,Wkviani da suleli”, ,,martin borulia~, ,,sueta~, aseve 

kritikul werilebsa da Targmanebs. ivan franko samarTlianad aRniSnavda, rom ivan 

karpenko-kari iyo im periodis ukrainuli Teatris erT-erTi mama, gamoCenili 

msaxiobi da amasTan didebuli dramaturgi. 

 

sofio CxataraSvili 

 

,,samocianelebis~ saxeliT cnobili ukrainuli literaturuli Taobis erT-erTi 

mniSvnelovani poetis ivan draCis qarTuli mogonebebi, kontaqtologiuri analizi. 

 

 

oTar baqaniZe 
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konstantine gamsaxurdias samogzauro Janris narkvevi ,,ukrainis Temidi~. ukrainis 

Tematika gamsaxurdias SemoqmedebaSi 

 

sofio CxataraSvili 

 

onomastikuri leqsikis Targmnis problemebi ukrainuli enidan Targmnis magaliTze;  

ivane mWedelaZe 

 

literaturul urierTobaTa erTi mniSvnelovani aspeqtis –eTnoimagologiis kvleva 

qarTul mxatvrul teqstebSi, amerikis heterosaxe qarTul literaturaSi. 

 

ivane mWedelaZe 

 

,,literaturul urTierTobaTa zogierTi aspeqti socrealistur diskursSi~ 

 

mixailo kociubinskis iubilis Sesaxeb qarTul ukrainul-literaturul 

urTierTobebSi 

 

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1.  

 

 

oTar baqaniZe, nino 

nasyidaSvili 

 

 

taras SevCenkos recefcia 

saqarTveloSi: 

kontaqtologiasa da 

tipologias Soris 

 

taras SevCenkos 

saxelobis kievis 

nacionaluri 

universiteti, 

saerTaSoriso samecniero 
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2. 

 

 

ivane mWedelaZe 

 

,,SevCenko da wereTeli: 

erTi Sexvedris siuJeti~ 

 

konferencia  

,,kulturis eTnoniSuri 

funqciebi: ena, 

literatura, folklori~  

K17 oqtomberi, kievi, 

ukraina 

moxsenebaTa anotaciebi: 

taras SevCenkos recefcia saqarTveloSi da misi komparativistuli aspeqtebi; 

SevCenkosa da wereTlis kontaqti, rogorc sagareo kavSirebis, genetikur-

kontaqturi Teoriis nimuSi; kontaqtologiis Teoria.  

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1.  

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

oTar baqaniZe,  

 

 

nino nasyidaSvili 

 

 

 

 

ivane mWedelaZe 

 

 

 

 

,,saukunis saidumlo~ 

 

 

 

taras SevCenko 

qarTulenovan samyaroSi 

 

 

taras SevCenkos 

,,kavkasiis~ recefcia 

qarTul-ukrainul 

kulturaTSoris 

urTierTobebSi~ 

 

,,taras SevCenkos bibliur 

Tematikaze Seqmnili 

ukrainistTa merve 

saerTaSoriso kongresi 

,,taras SevCenko da 

msoflio ukrainistika~ 

ukrainistTa 

saerTaSoriso asociacia, 

q.  kievi 21-24 oqtomberi~ 
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4.  

 

sofio CxataraSvili 

nawarmoebebi da maTi 

qarTuli Targmanebi~ 

moxsenebaTa anotaciebi: 

oTar baqaniZe 

SevCenkosa da wereTlis kontaqti, mizezebi da Sedegebi maTi Sexvedrisa. taras 

SevCenko qarTul enaze,  

ivane mWedelaZe 

taras SevCenkos ,,kavkasiis~ recefcia saqarTveloSi da misi komparativistuli 

aspeqtebi; 

 

nino nasyidaSvili 

taras SevCenko qarTulenovan samyaroSi 

taras SevCenkos Semoqmedebis mniSvneloba da gavlena SeiniSneba aramarto 

ukrainul literaturaze, aramed rusul, belorusul, kolonur da sxva erebis 

mwerlebis SemoqmedebaSic. 1939 wels saqarTveloSi gdaibeWda taras SevCenkos 

leqsebis Targmanebi qarTul enaze sadelwodebiT „komzari“. krebuli resqtorebi 

iyvnen S. dadiani da s. Ciqovani. 1983 wels saqarTvelos mecnierebaTa akademiam 

moamzada taras SevCenkos bibliografia, romelSic Sevida misi poeziis Targmanebis, 

saqarTveloSi dabeWdili kritikuli werilebi da monografiebi.qarTul–ukrainuli 

literaturuli kontaqtebis mniSvnelovani nimuSia akaki wereTlis mogonebebi taras 

SevCenkoze, romelic daibeWda gazeTSi „Закавказье» (Тифл?с), 1911 wlis 26 Tebervals 

# 45.  

taras SevCenkos Semoqemdebas ori statia miuZRvna cnobilma qarTvelma 

pedagogma da sazogado moRvawem iakob gogebaSvilma, romelac xazi gausva SevCenkos 

zogadsakacobrio mniSvnelobas.  

 

sofio CxataraSvili 

U,,taras SevCenkos bibliur Tematikaze Seqmnili nawarmoebebi da maTi qarTuli 

Targmanebi~  
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statia moicavs taras SevCenkos im leqsebs, romlebic Seqmnilia bibiliur 

Tematikaze da romlebic Targmnili da gamoqveynebulia qarTul enaze. bibliuri 

Tematika am SemTxvevaSi, ZiriTadad, ,,Zveli aRTqmis~ da ufro konkretulad 

winaswarmetyvelTa wignebis Sesaxeb dawerili leqsebiT aris warmodgenili. 

ganxilulia maTi Targmanebi da am Targmanebis mniSvneloba qarTuli 

literaturuli memkvidreobisaTvis.  

 

oTar baqaniZe, nino nasyidaSvili 

t. SevCenkos recefcia saqarTveloSi: kontaqtologiasa da tipologias Soris 

taras SevCenko iyo uaRresad humanuri adamiani. misi Semoqmedeba savsea 

sikeTiT, SewyalebiT, farTo adamianuri solidarobiT maSinac ki, rodesac ixateba 

tanjvisa da dasjis mZafri suraTebi, kerZod haidamekebis Sliaxta. 

  ukrainuli azrovnebis istoriaSi t. SevCenko Sevida, rogorc  moazrovne, 

romelmac safuZveli Cauyara Tavisi xalxis istoriuli warsulis gaazrebas, mis 

didebuli da sevdiani furclebis aRqmas.  

 

ivane mWedelaZe 

taras SevCenkos recefcia saqarTveloSi da misi komparativistuli aspeqtebi; 

SevCenkosa da wereTlis kontaqti, rogorc sagareo kavSirebis, genetikur-

kontaqturi Teoriis nimuSi; kontaqtologiis Teoria. 

 

 

 

 

 



ivane javaxiSvilis saxelobis  

Tbilisis saxelmwifo universitetis  

ekonomikisa da biznesis fakultetis  

2013 wlis samecniero angariSi 

 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisi saxelmwifo universitetis 

ekonomikisa da biznesis fakultetze aris ori mimarTuleba: ekonomikisa da 

biznesis administrireba. 

ekonomikis mimarTuleba   aerTianebs eqvs kaTedras 

1. ekonomikis principebi 

2. ekonomikuri politika 

3. mikroekonomika 

4. makroekonomika 

5. ekonometrika 

6. ekonomikuri da socialuri statistika 

TiToeuli orientirebulia Tanamedrove samecniero kvleviTi proeqtebis 

damuSavebasa da swavlebis inovaciuri meTodebis danergvaze. 

fakultetTan arsebobs  damxmare samecniero kvleviTi erTeulebi:  

1. ekonomikuri politikisa da ekonomikuri ganaTlebis qarTul-germanuli 

instituti. 

2. ekonomikis kvlevisa da swavlebis qarTul-berZnuli centri.  

3. migraciis kvlevis centri.  

4. biznes-eTikis centri. 

5. marketinguli kvlevis centri.  

6. msoflio ekonomikis kvlevis centri.  

7. inovaciuri menejmentis centri.  

8. studenturi kvlevebisa da proeqtebis centri ,,idea“.  

fakultetis SemadgenlobaSia – ekonomikis saerTaSoriso skolis 

inglisurenovani samagistro programa  Master’s Program in Economics at 

International School of Economics at Tbilisi State University (ISET)  
ekonomikis mimarTulebas partniorobas uweven berlinis (germania), 

potsdamis (germania),Ebranderburgis (germania), ienis (germania), pireusis 

(saberZneTi), miunxenis (germania) universitetebi. maTTan dadebuli 

xelSekrulebebi iTvaliswinebs:  

 erToblivi samecnierodkvleviTi proeqtebis damuSavebas; 

 gacvliTi  samagistro da sadoqtoro programebis momzadebas; 

 swavlebis inovaciuri meTodebis danergvas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba:   ekonomikis principebis kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori elguja meqvabiSvili 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

Teimuraz beriZe asocirebuli profesori 

marina nacvalaZe asocirebuli profesori 

inga balarjiSvili asocirebuli profesori 

Tamar aTaneliSvili asistent-profesori 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

elguja 

meqvabiSvili 

 

 

 

 

 

elguja 

meqvabiSvili 

 

 

 

 

 

inga 

„xangrZlivma 
deflaciam 
SeiZleba 
safrTxe 
Seuqmnas 
biujetis 

saSemosavlo 
nawils.“ Jur. 
„bankebi da 
finansebi“ 

 

„kapitalisturi 

sabazro 

ekonomikuri 

sistemis 

istoriuli 

xasiaTis 

Sesaxeb. Jur. „ 

ekonomika da 

biznesi“ 

 

 “racionaluri 

 

N325 

 

 

 

 

 

N3 

 

 

 

 

     

N6 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, iv. 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

 

 

Tbilisi, iv. 

gv.7 

 

 

 

 

 

 

14 gv. 

 

 

 

 

 

13gv. 



 5 

balarjiSvili arCevanis 

problema 

postsabWoTa 

politikur 

bazrebze“. 

Jurn. 

„ekonomika da 

biznesi 

 javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

 

anotaciebi 
1. „xangrZlivma deflaciam SeiZleba safrTxe Seuqmnas biujetis saSemosavlo 

nawils.“ 
statiaSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikaSi deflaciuri procesebis 
gamomwvevi mizezebi da misi savaraudo Sedegebi. aRniSnulia, rom 
deflacia ar warmoadgens saqarTvelos ekonomikisaTvis bunebriv movlenas 
da misi xangrZlivi arseboba warmoSobs bevr problemas. maT Soris 
biujetis Sevsebis TvalsazrisiT. Camoyalibebulia winadadebebi 
deflaciuri procesebis SeCerebasTan dakavSirebiT. 

2. „kapitalisturi sabazro ekonomikuri sistemis istoriuli xasiaTis 
Sesaxeb.“ 
statiaSi Camoyalibebulia kapitalisturi ekonomikuri sistemis 
warmoSobisa da genezisis istoriuldlogikuri aspeqtebi. naCvenebia 
kapitalisturi sabazro sistemis istoriuli xasiaTi, romelic 
perspeqtivaSi gulisxmobs misi axali ufro efeqtiani da socialurad 
samarTliani sazogadoebrivi ekonomikuri sistemiT Secvlas.  

3.  “racionaluri arCevanis problema postsabWoTa politikur bazrebze“ 
postsabWoTa ekonomikebis transformaciis procesi ganuyofladaa 
dakavSirebuli politikur procesebTanac. ekonomikis da politikis mWidro 
kavSiri vlindeba politikur arCevanze ekonomikuri faqtorebis gavlenaSi da 
ekonomikaze politikuri faqtoris ukugavlenaSi. 
      statiaSi gaanalizebulia postsabWoTa politikuri bazrebis specifika 

da politikur aqtorTa racionaluri qcevis Taviseburebani: politikuri 

preferenciebis ararseboba an arastabiluroba; perspeqtiuli/retrospeqtiuli 

arCevani; informaciis asimetria politikur bazarze miwodebis mxaris 

sasargeblod;  moklevadiani faqtorebis rolis zrda (saarCevno kampaniis 

Tavisebureba, kandidatis imiji, politikuri komunikaciis Sinaarsi); 

xelisuflebis personifikacia (orientacia lideris da ara partiis an 

ideologiis mxardaWeraze); politikuri frustracia da absenteizmi; 

racionaluri qcevis politikur-fsiqologiuri determinantebi; 

eleqtoraluri konformizmi;                            
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

elguja meqvabiSvili organuli 
miwaTsargebloba da 
misi perspeqtvebi 
saqaraTveloSi - II 

saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 

konferenciis 
„bioekonomika da 

soflis meurneobis 
mdgradi ganviTareba“ 

Tbilisi 2013w. 

moxsenebaTa anotaciebi 

moxsenebaSi Camoyalibebulia organuli miwaTsargeblobis arsi da 
upiratesobebi. Seswavlilia organuli miwaTsargeblobis msoflio 
praqtika. aqcenti gamaxvilebulia saqarTveloSi organuli 
miwaTsargeblobis gamoyenebis SesaZleblobebze, problemebze da 
perspeqtivebze. 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

2. 

elguja meqvabiSvili  

 

 

 

 

 

Teimuraz beriZe 

“Bio – Priority direction on the 

way of overcoming the food 

crisis in Georgia. (Second 

Conference of the Italian 

Association of Agricultural and 

Applied Economics. Between 

crisis and development: Which 

role for the Bio-Economy? 

„ekonomikuri zrda da 
ekonomikuri ganviTareba 
:Tvisebrivi da 
raodenobrivi 
determinantebi“ 
(inglisur enaze) 

6-7 ivnisi, 2013 , parma 
italia 

 

 

 

 

 

q. konia, TurqeTi, 2013 
w. 13-14 ivnisi 
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moxsenebaTa anotaciebi 

1. moxsenebaSi naCvenebia bio warmoebis roli da mniSvneloba 
saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebaSi. aRniSnulia, rom bio 
warmoeba aris is dargi, roliTac saqarTvelos SeuZlia Tavisi niSis 
mopoveba sasoflo sameurneo warmoebis msoflio bazarze. 
daxasiaTebulia bio warmoebis ganviTarebis pirobebi da perspeqtivebi 
saqarTveloSi. 

2. moxsenebaSi ganxilulia ekonomikuri zrdisa da ekonomikuri 
ganviTarebis kriteriumebi, maCvenebelTa sistema da urTierTmimarTeba. 
aRniSnulia, rom saqarTveloSi, rogorc postkomunisturi gardamavali 
ekonomikis qveyanaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba ekonomikuri 
ganviTarebis problemebs. ekonomikuri zrda ki warmoadgens ekonomikuri 
ganviTarebis aucilebel Semadgenel nawils.  

 

marina nacvalaZe asocirebuli profesori 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

inglisuridan qarTul 

enaze saxelmZRvanelos 

 _  Microeconomic Theory: 

Basic Principles and 

Extensions. Autors: Walter 

Nicholson, Christopher 

M.Snyder Publisher: Cengage 

Learning, II th Edition, 2011 

ISBN-13: 978-1111525538. 

784 pages  _  Targmnis 

 saxelmwifo granti 

(xelSekruleba  _ 24 

oqtomberi, 2013 weli, 

#682/06)   

profesori e. 

xaraiSvili 

(samecniero 

redaqtori) 

asocirebuli 

profesorebi: 

i. gagniZe 

l. labaZe 

m. nacvalaZe 

i. nacvliSvili 

m. CavleiSvili 

 (saredaqcio kolegia) 

 

 

 

 

 

anotacia 

saxelmZRvanelo  ,,Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions”  (Autors: 

Walter Nicholson, Christopher M.Snyder Publisher: Cengage Learning, II th Edition, 

2011 ISBN-13: 978-1111525538. 784 pages) gankuTvnilia magistrantebisaTvis. 

calkeuli Temebis gamoyeneba mizanSewonilia  doqtorantebisaTvis. 

saxelmZRvanelo aseve, garkveul daxmarebas gauwevs  bakalavriatis 

studentebs, romelTac surT siRrmiseulad Seiswavlon mikroekonomikuri 

Teoriebi. wigni mniSvnelovania  mikroekonomikuri Teoriebis swavlebiTa 

da kvleviT dainteresebuli akademiuri personalisaTvis. 
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IV publikaciebi:  

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

2 

m. nacvalaZe, T. 

aTaneliSvili 

 

 

m. nacvalaZe, T. 

aTaneliSvili 

mikroekonomikis 

principebi – 

aqtiuri swavleba 

 

mikroekonomikis 

principebi – 

aqtiuri swavleba 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

,,universali” 

 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

,,universali” 

92 

 

 

 

65 

anotaciebi 

Tanamedrove swavlebis procesi saSualebas iZleva  seminarul 
mecadineobebze Setanil iqnas axali aqtivobebi da midgomebi. wignebi 
gankuTvnilia studentebisTvis, romlebic Seiswavlian ekonomikis sawyisi 
kursiss, kerZod ki gregori menqius ,,ekonomikis principebs.“ studentebs 
saSualeba eZlevaT situaciebis, adaptirebuli testebis, savarjiSoebis, 
amocanebis, bazarze mimdinare procesebis analizisa da faqtebis safuZvelze 
gaiRrmaon Teoriuli codna, iazrovnon racionalurad da gaakeTon efeqtiani 
daskvnebi, rac intraverd da eqstraverd studentebs bolomde 
TviTrealizaciis saSualebas miscems. 
 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomceml

oba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

m. nacvalaZe soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTarebis 

indikatorebi 

 

bioekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba, 

II saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferencia 

Tbilisi 

2013 

Tsu 

gamomceml

oba 

4 

anotaciebi 

indikatorebis mravalricxovani jgufebis, rogorc erTiani sistemis 
ganxilvisas amosavalia is, rom mdgradi ganviTarebisaTvis saval gzaze 
dRevandeli moTxovnilebebis dasakmayofileblad sazogadoebam yvelaferi 
unda  gaakeTos,  rac  xelewifeba da amave dros izrunos im resursebis  
SenarCunebaze, romelic  memkvidreobiT ergo.   

mdgradi ganviTarebis  Sefasebis instrumentebi SeiZleba sam ZiriTad 
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jgufad daiyos. esenia:   
1.  ekonomikuri (danaxarjebi/mogebis analizi, modelireba,  regresiebi, 

scenarebi);  
2. garemo (sicocxlis ciklis analizi, resursebis aRricxva, ekologia);  
3. socialuri (mdgradi saarsebo saxsrebi, adamianuri da socialuri 

kapitali, monawileobis procesebi).  
miuxedavad imisa, rom  es indikatorebi  zomavs mdgradobas, naTelia rom 
arsebobs mniSvnelovani, fundamenturi gansxvavebebi mdgradobis komponentebs  
Soris. realurad mdgradobis kriteriumebi aerTianebs iseT ekonomikur, 
socialur da garemo aspeqtebs, romelTa Sedareba SeuZlebelia. ekonomikis 
mdgradoba ki faqtiurad yvela aspeqts moicavs. unda aRiniSnos, rom 
mdgradobis erTiani Sefasebis erTeuli jer-jerobiT ar arsebobs. bolo 
droindeli kvlevebis mixedviT ufro metad socialuri usafrTxoebis, 
garemos dacvis, institucionaluri potencialisa da ekonomikuri 
ganviTarebis ekonomikuri aspeqtebi ganixileba. 

mdgradi ganviTarebis Sefaseba  sakmao sirTuleebTanaa dakavSirebuli da 
moiTxovs ekonomikuri, garemo, socialuri cvlilebebis indikatorebis 
integrirebas. 

indikatorebi or jgufad gaerTianda: resursebis indikatorebi da Sedegis  
indikatorebi. pirvels miekuTvneba indikatorebi, romelic zomavs 
ekonomikaSi, garemosa da socialur sferoebSi  arsebul doneebs da maT 
cvlilebebs, xolo meore jgufs - sxvadasxva sferoebis ganviTarebis 
raodenobrivi da xarisxobrivi maCveneblebi, maT Soris Semosavlebis 
gadanawileba, janmrTelobisa da garemos xarisxi. 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

Prof. R. 

Gvelesiani,  

Prof. E. 

Kharaishvili, Prof. 

E. Mekvabishvili, 

Assoc. Prof. M. 

Natsvaladze   

 

Bio Production - 

Priority Direction 

on the Way of  

Overcoming the 

Food Crisis in 

Georgia 

2013 AIEAA 

CONFERENCE  

"Between Crisis 

and 

Development: 

which Role for 

the Bio-Economy”  

 

Italy, Parma, 6-7 

June 2013 

samecniero-

kvleviTi 

posteri 

Aanotaciebi 
Absrtact 
The market of  bio-products is unique due to the fact that in the whole world the demand on those 
products is still greater than the supply.  
Introduction 
The biodiversity of Georgia is important as for national, as for regional and global level. According to 
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international researches -  Georgia, as a part of Caucasia, is known as one of the 25-ecosystems,  
biologically wealthy and now being under danger - so called hot spot of biodiversity. 
Georgia is traditionally agricultural country. From the standpoint of natural-economic   conditions it 
has a big potentiality of agricultural production.  According to the experts’ opinion, it’s resources are 
enough to feed from 8 to10 million people.  But realization of this potentiality entirely depends on its 
relevant activation. 
Georgia has the ability to produce bio-products; Georgian agricultural products have always been 
distinguished with its high quality and delightful taste.  Georgia can take place in the world market 
only for its high quality bio-products. 
The world food crisis will affect more painfully Georgian population than the western society and the 
reasons are the following: 
1. Around 60-70% of consumer expenditures comes on food; 
2. The share of the imported products makes up around 65% of the consumer’s basket in Georgia 
and 80%  in Tbilisi. 
Methods 
For economic analysis were used following methods: standard (structural) and nonstandard (open 
interview, narration) questioning. For the quantitative evaluation were used data of Department of 
Statistics and research publications data base. There were conducted comparative analysis between 
analytic and statistic data. 
Results 
Among those factors we would like to highlight the following:  
1. Exogenous factors – such as the global warming, deserting, shrinking and degradation of the fertile 
land plots due to the water and wind erosion, and as a result - decreasing the productivity and the 
increasing the food prices (agflation); 
2. Endogenous factors: The heritage of soviet administrative-command management system; 
3. Losing the traditional export markets for local agricultural products; 
4. Decreasing the fertile land areas and productivity; 
5. Low production capacity compared with the raw materials; 
6. Frequent changes in the structure of farms; 
7. Lack of the entrepreneurial skills; 
8. Malfunctioning land market; 
The present paper examines the situation in agricultural sector of Georgia against the background of 
world food crisis, are discussed the factors affecting the agricultural sector and the reasons of the 
food crisis. 
The reasons of the crisis in agriculture are the following: 
1. Problems connected with the financing agricultural projects; 
2. The scarcity of agricultural machinery& equipment and the fuel 
3. High prices on fertilizers and chemicals 
4. High risks of  harvest and no insurance 
5. High prices on high quality seedlings 
6. Old drainage and irrigation systems 
7. Unprotected local agricultural market 
8. Low possibilities of reaching international markets 
9. Almost no access to the modern technological and informational centers 
9. No real local self-governing 
10. High taxes on land 
Conclusion 
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Our research showed that despite consumers’ readiness to purchase bio-products, the segment of 
the Georgian market is developing more slowly than in other countries. Georgia is making a large 
investment in 2013 to increase agricultural output and the incomes of small farmers.   
Due to the peculiarities of the natural resources of Georgia the main priority of the agriculture is the 
development of bio production. 
 The most important directions include: 

•  Promotion of Georgian bio-products; 
•  Supporting the bio sector of agriculture; 
•  Developing the local and export bio markets. 

The systematic approach to the  problems will help to develop the bio-farms: 
Qualification: The farmers need to have enough knowledge about the biofarming, bioproducts and 
the perspectives of the bioproduction, also how to transfer from the traditional to the bio farming. 
Support: The farmers could transfer from traditional to the bio farming easily with financial and 
informational support. 
Certification: Bio producer should have the guarantees that after all required procedures they would 
not have any problems with certification. 
Sales: The farmer needs a serious support in organizing the problems of export and entering the 
international markets, they could not do it alone. 
 

    I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba,   

laboratoria) dasaxeleba - iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelwifo 

universitetis ekonomikisa da biznesis fakulteti, ekonomikuri politikis 

kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – profesori revaz gvelesiani  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
asocirebuli  profesori irina gogoriSvili  
asocirebuli  profesori Salva gogiaSvili  
asocirebuli  profesori gulnaz erqomaiSvili  
asocirebuli  profesori eka lekaSvili 
asocirebuli  profesori nino papaCaSvili  
asocirebuli  profesori eka sefaSvili  
asistent profesori lali xurcia  
asistent profesori giorgi gafrindaSvili  
asistent profesori lela jamagiZe 
 

profesori revaz gvelesiani  

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

,,viSegradis 

qveynebis 

ekonomikuri 

politika 

evrointegraciis 

viSegradis 

saerTaSoriso 

fondi 

prof. revaz 

gvelesiani 

prof. revaz 

gvelesiani, 

asoc. prof. eka 

lekaSvili; 

doqtorantebi 
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gzaze”, 

,,sauniversiteto 

grantebis 

programa 

aRmosavleT 

partniorobis 

qvynebisaTvis”; 

xangrZlivoba –  

3 weli. 

giorgi yufaraZe 

da nana maisuraZe 

SemuSavda da damtkicda samagistro arCeviTi saswavlo kursis ,, viSegradis 
qveynebis ekonomikuri politika evrointegraciis gzaze” silabusi, iTargmna 
saleqcio  masalebi; saswavlo masalebis mixedviT Seiqmna saleqcio kursi; 
mimdinare semestrSi magistrantebi gadian aRniSnul saswavlo kurss; 
ganxorcielda proeqtis konsultantebis profesor daniel kutoris da 
profesor jakek klixis viziti proeqtis farglebSi da maT mier Catarda 
intensiuri leqciebi magistrantebisa da doqtorantebisTvis.  
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

revaz gvelesiani 

eka lekaSvili, 

giorgi yufaraZe, 

nana maisuraZe 

viSegradis 

qveynebis 

ekonomikuri 

politika 

evrointegraciis 

gzaze 

Tbilisi, 

2013  

leqciebis kursi 

momzadda 

viSegradis 

saerTaSoriso 

fondis finansuri 

mxardaWeriT 

,,sauniversiteto  

grantebis 

programa 

aRmosavleT 

partniorobis 

qveynebisaTvis’’ 

programis 

farglebSi 

128 

anotaciebi 

    leqciebis kursis mizania studentebs misces codna ekonomikuri 
politikis im gamocdilebis Sesaxeb, romelic dagrovilia centraluri da 
aRmosavleT evropis oTxeulis e.w. viSegradis qveynebis (CexeTi, poloneTi, 
ungreTi, slovakeTi) jgufSi. gansakuTrebuli xazgasma keTdeba 
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evrokavSirTan integraciisa da regionaluri TanamSromlobis sakiTxebze. 
kursi gakuTvnilia ekonomikisa da biznesis fakultetis magistraturis 
studentebisaTvis.  
   leqciebis kursis mniSvnelovani nawili moicavs seminarul muSaobasa  da 
damoukidebel kvlevas. am mizniT TiToeuli Tavis bolos mocemulia 
seminaruli muSaobis Temebi da damoukidebeli kvlevisaTvis saWiro 
monacemTa wyaroebisa da publikaciebis CamonaTvali.  
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

revaz 

gvelesiani 

 

 

 

revaz 

gvelesiani 

 

 

 

 

revaz 

gvelesiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revaz 

gvgvelesiani  

 

 

 

ekonomikuri 

politikis 

saSualebaTa 

racionaluri 

gamoyenebis 

logika, Jurn. 

,,ekonomika da 

biznesi’’ 

ekonomikuri 

politikis 

saSualebaTa 

Sefasebisa da 

dozirebis 

problemebi, 

Jurn. ,,axali 

ekonomisti’’ 

ekonomikuri 

Tavisuflebis 

sazRvrebis 

mniSvneloba 

interesTa 

konfliqtebis 

daZlevaSi,  II 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

,,bioekonomika 

da soflis 

#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#6 

Tbilisi, ,,Tsu 

gamomcemloba’’, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, ,,loi’’, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi,,universali’’, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gv. 17-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  gv. 11-17 

 

 

 

 

 

 

 

gv.128-132 
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5 

 

 

 

 

revaz 

gvelesiani 

 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba’’ 

 

Tanmimdevruli 

da etapobriv 

ireformebis 

 

 

 

 

socialuri 

teqnika, Jurn. 

,,ekonomika da 

biznesi’’ 

 

 

racionaluri 

ekonomikuri 

politika da 

misi dagegmvis 

struqtura, 

Jurn. ,,axali 

ekonomisti’’ 

 

 

 

 

 

 

#4 

Tbilisi, ,,Tsu 

gamomcemloba’’, 2013 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi, ,,loi’’, 2013 

 

 

 

 

 

gv.11-22 

 

 

 

 

g 

v.13-20 

anotaciebi 

1.   ekonomikuri politikis saSualebaTa racionaluri gamoyenebisaTvis 
saWiroa davicvaT garkveuli Tanamimdevrobis principi. pirvel rigSi unda 
ganvixiloT mocemuli saSualebebi ramdenad uwyobs xels miznis 
ganxorcielebisaken swrafvas. aseTi saSualebebi SeiZleba Sefasdes miznis 
mimarT konformulobis TvalsazrisiT, xolo Semdeg isini unda SevafasoT 
koncefciisa da sistemis mimarT konformulobis safuZvelze. amiT dgindeba 
ramdenad konformulia RonisZieba koncefciasTan damokidebulebiT, rac  
winaswari arCevanis gakeTebis saSualebas iZleva. ekonomikuri politikis 
RonisZiebaTa saboloo Sefaseba danaxarjebisa da sargeblis analizs 
moiTxovs. amasTan, aucilebelia saSualebebis gamoyenebis rogorc ZiriTadi 
da Tanmxlebi, aseve grZelvadiani da moklevadiani Sedegebis gaTvaliswineba 
da gaanalizebuli RonisZiebebis urTierTSedareba.    
2.      ekonomikuri politikis saSualebaTa gamoyenebisas, garda imisa, rom  
aucilebelia garkveuli Sefasebebis gakeTeba, dozirebis sazRvrebic unda 
gaviTvaliswinoT.  aseTi sazRvrebi, upirveles yovlisa, teqnikurad aris 
ganpirobebuli. ra Tqma unda, SeuZlebelia yvela saSualebis Tanabari 
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sizustiT dozireba. am konteqstSi mxedvelobaSi unda gvqondes Tvisobriv 
da raodenobriv saSualebebs Soris gansxvaveba. Tvisobrivi saSualebaa 
Sromis dacvis  kanoni, ukiduresi RonisZiebis - kartelis akrZalvis, anda 
arakeTilsindisieri konkurenciis winaaRmdeg kanoni.  raodenobrivi 
saSualebaa sagadasaxado  tarifi da saprocento ganakveTi, saxelmwifo 
sainvesticio  xarjebi   an  Tamasuqis ganaRdebisas saprocento 
gadasaxdeli. gansakuTrebiT mniSvnelovania  dozirebis is sazRvrebi, 
romlebic nacionaluri kanonmdeblobiT anda saerTaSoriso 
xelSekrulebebiTaa dadgenili. isini rogorc wesi,  zRudavs ekonomikuri 
politikis gamtarebelTa moqmedebis areals. 
    ekonomikuri politikis saSualebaTa gamoyenebis aspeqtiT Sefasebis 
problema  dozirebis problemas ukavSirdeba. am problemis gaTvaliswineba 
mxolod maSin aris SesaZlebeli, rodesac: 1)  Sesafasebeli saSualeba 
maqsimalurad zustad aris dozirebuli;  2) rogorc mizanze zemoqmedeba, ise 
Tanmxlebi zegavlena dozirebis xarisxTan erTad  icvleba da Sefasebulia, 
rogorc moklevadiani, ise grZelvadiani zemoqmedeba; 3) saSualebis 
gamoyenebis xarjebi fiqsirebul xarjebze  ki ar daiyvaneba, aramed isic  
dozirebis xarisxis mixedviT cvlilebas ganicdis da cnobilia misi saerTo 
raodenoba.   
3.    ekonomikuri Tavisufleba ganixileba individualuri da sazogadoebrivi 
aspeqtiT. individualuri aspeqtis SemTxvevaSi aucilebelia erTmaneTisagan 
ganvasxvaoT nebis Tavisufleba da moqmedebis Tavisufleba. sazogadoebrivi 
aspeqti ki moiTxovs konfliqtis, Zalauflebisa da samarTlis fenomenTa na-
Telyofas. 
     nebis Tavisuflebis realizebis mcdelobas win eRobeba garkveuli 
SezRudvebi. moqmedebis Tavisuflebas ki Tavisi sazRvrebi gaaCnia:    

  SesaZlebloba yovelTvis moqceulia bunebis mier dadgenil obieqtur da ga-
re sazRvrebSi, romelTa darRveva SeuZlebelia; 

 subieqturi sazRvrebi bunebriv sazRvrebze ufro viwroa da maT  bunebrivi 
(fizikuri da fsiqikuri) SesaZleblobebi  da individis mier TavisTvis dawe-
sebuli zneobrivi normebi adgenen. maTi safuZveli mxolod individSia;  

 sazogadoebrivi sazRvrebi individebs Soris urTierTobas exeba da  maT Za-
laufleba, zneoba da konvenciebi - upirveles yovlisa ki - samarTali ad-
gens. isini gansazRvraven adamianebs Soris urTierTobis Tavisuflebas da 
sazogadoebaSi maTi moqmedebis SesaZleblobebs.  
   swored am sazRvrebSi warmoiSoba individualuri moqmedebis Tavisufle-
ba. masTan mimarTebaSi aucilebelia sazogadoebis TiToeulma wevrma gaacno-
bieros da gaiTvaliswinos, rom maTi interesebis ganxorcieleba yovelTvis 
iwvevs sxva individebis interesTa SezRudvas. es moTxovna ukavSirdeba inte-
resTa konflqtsa da misi marTvis/mogvarebis problemas.   

 SeiZleba gamoiyos konfliqtis marTvis ori zogadi SesaZlebloba:   

 unda vecadoT SezRuduli prevenciis gziT SevamciroT konfliqtis safrTxe; 
igulisxmeba zegavlenis sferoebis gamijvna imiT, rom uqmdeba eqskluziuri 
ufleba; 
warmoSobili konfliqtebi vmarToT kompromisis, zne-CveulebaTa da konvenci-
is Tu  pozitiuri samarTlis  saSualebiT.   
4.  Tanmimdevruli reformebis socialuri teqnika racionaluri ekonomikuri 
politikis modelicaa. marTalia, es teqnika poperma utopiuri poziciis 



 16 

sawinaaRmdegod Camoayaliba, magram es imas ar niSnavs, rom globaluri da 
kompleqsuri cvlilebebi absoluturad arasasurveli iyos. piriqiT, 
codnasTan dakavSirebul SesaZleblobaTa gamoyenebis TvalsazrisiT maTi 
dapirispireba cxadhyofs, rom aseTi cvlilebebis mxolod fragmentulad 
ganWvreta da mizandasaxulobis mxolod mimarTulebis dadgenaa 
SesaZlebeli. amasTan, sazogadoebisaTvis sasurvel mdgomareobaze 
orientireba Canacvlebulia ZiriTad Rirebulebebze orientaciiT da gasaqani 
Tavisufal ganviTarebas eZleva.  
        etapobrivi reformebis SemTxvevaSi ar cdiloben arsebuli 
mdgomareobisa da im SesaZlo cvlilebebis Sefasebas, romlebmac 
sazogadoebrivi keTildReoba unda Seqmnas. piriqiT, mis adgils ikavebs 
„analizisa da Sefasebis socialuri fragmentireba“. es niSnavs, rom rogorc 
gadawyvetilebis velis Sesaxeb informaciis mopoveba da damuSaveba, ise 
ekonomikur–politikuri gadawyvetilebis momzadeba decentralizebul 
proce¬durebs warmoadgens. es ki ekonomikur politikaSi gadawyvetilebis 
miRebis mTeli procesis gamoyenebas gulisxobs.  
     Tanmimdevruli da etapobrivi reformebis socialuri teqnika swored 
imis sawindaria, rom ekonomikuri politika diletantebma borotad ar 
gamoiyenon. ekonomikuri politikis formirebaSi diletantebis aqtivoba 
sazogadoebrivi progresis blokirebas iwvevs da koncefciis gareSe 
moqmedebis gamarTlebas uwyobs xels. Tu amgvar socialur teqnikas 
uarvyofT, maSin sakiTxi daismeba misi alternativis Sesaxeb. Tu pasuxis 
Ziebas utopiur socialur teqnikaSi ar daviwyebT, maSin rudunebiT da 
TandaTanobiT unda SevecadoT Tavidan aviciloT etapobrivi reformebis 
socialuri teqnikis borotad gamoyenebis SesaZleblobebi.    
5. idealurad racionaluri ekonomikuri politika orientirebulia mizanTa 
globaluri, kargad mofiqrebuli da Sinaganad gawonasworebuli sistemis 
ganxorcielebaze, romelic warmatebis im umaRles dones gviCvenebs, risi 
miRwevac SesaZlebelia arsebul garemoebebSi.  
racionaluri ekonomikuri politikis ganmsazRvreli elementebia:  
• mizanze orientirebuli situaciis aRwera da analizi: diagnozi; 
• samomavlo ganviTarebis winaswarmetyveleba ucvleli ekonomikuri 
politikis SemTxvevaSi: status- kvo prognozi; 
• SesaZlo RonisZiebebisa da maTi kombinaciebis Semowmeba im mizniT, rom 
dadgindes, rogorc ZiriTadi da gverdiTi movlenebi, ise mokle da 
grZelvadiani zemoqmedebebi mizanTa sistemis gaTvaliswinebiT: zemoqmedebaTa 
prognozireba; 
• gegmebis Sedgena, romlebSic miznebi da saSualebani erTmaneTTan 
gansazRvruli winaswarmetyvelebis safuZvelze aris dakavSirebuli: 
programis monaxazi; 
• winaswar Sedgenili da ukve ganxorcielebuli programebis SedarebiTi 
analizi im mizniT, rom gadawyvetilebis miRebis safuZveli momavalSi 
gaumjobesdes. 
    racionaluri ekonomikuri politikis ganmsazRvreli elementebis 
analizi gviCvenebs, rom moqmedebis marTvis codna gadawyvetilebis miRebis 
procesSi mTavar rols TamaSobs.        
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1. 

 

 

revaz gvelesiani ekonomikuri 

Tavisuflebis 

sazRvrebis mniSvneloba 

interesTa 

konfliqtebis 

daZlevaSi 

Tbilisis saxelmwifo 

universiteti,  

11-12 oqtomberi 2013 

 

 
moxsenebaTa anotaciebi 

  ekonomikuri Tavisufleba ganixileba individualuri da sazogadoebrivi as-
peqtiT. individualuri aspeqtis SemTxvevaSi aucilebelia erTmaneTisagan gan-
vasxvaoT nebis Tavisufleba da moqmedebis Tavisufleba. sazogadoebrivi as-
peqti ki moiTxovs konfliqtis, Zalauflebisa da samarTlis fenomenTa na-
Telyofas. 
     nebis Tavisuflebis realizebis mcdelobas win eRobeba garkveuli 
SezRudvebi. moqmedebis Tavisuflebas ki Tavisi sazRvrebi gaaCnia:    

  SesaZlebloba yovelTvis moqceulia bunebis mier dadgenil obieqtur da ga-
re sazRvrebSi, romelTa darRveva SeuZlebelia; 

 subieqturi sazRvrebi bunebriv sazRvrebze ufro viwroa da maT  bunebrivi 
(fizikuri da fsiqikuri) SesaZleblobebi  da individis mier TavisTvis dawe-
sebuli zneobrivi normebi adgenen. maTi safuZveli mxolod individSia;  

 sazogadoebrivi sazRvrebi individebs Soris urTierTobas exeba da  maT Za-
laufleba, zneoba da konvenciebi - upirveles yovlisa ki - samarTali adgens. 
isini gansazRvraven adamianebs Soris urTierTobis Tavisuflebas da sazoga-
doebaSi maTi moqmedebis SesaZleblobebs.  
   swored am sazRvrebSi warmoiSoba individualuri moqmedebis Tavisufleba. 
masTan mimarTebaSi aucilebelia sazogadoebis TiToeulma wevrma gaacnobie-
ros da gaiTvaliswinos, rom maTi interesebis ganxorcieleba yovelTvis iw-
vevs sxva individebis interesTa SezRudvas. es moTxovna ukavSirdeba interes-
Ta konflqtsa da misi marTvis/mogvarebis problemas.   

 SeiZleba gamoiyos konfliqtis marTvis ori zogadi SesaZlebloba:   

 unda vecadoT SezRuduli prevenciis gziT SevamciroT konfliqtis safrTxe; 
igulisxmeba zegavlenis sferoebis gamijvna imiT, rom uqmdeba eqskluziuri 
ufleba; 
warmoSobili konfliqtebi vmarToT kompromisis, zne-CveulebaTa da konvenci-
is Tu  pozitiuri samarTlis  saSualebiT.   
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Bio production – priority 
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Abstracts Conference of Rome 
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University of Parma (Italy), 

6-7 June 2013 

 

 

,,Empires and 

Nations from the 18th to 
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Sapienza University (Italy), 

20-22 June  2013 

 moxsenebaTa anotaciebi  

1.  Absrtact 
The market of  bio-products is unique due to the fact that in the whole world the demand on those 
products is still greater than the supply.  
Introduction 
The biodiversity of Georgia is important as for national, as for regional and global level. According to 
international researches -  Georgia, as a part of Caucasia, is known as one of the 25-ecosystems,  
biologically wealthy and now being under danger - so called hot spot of biodiversity. 
Georgia is traditionally agricultural country. From the standpoint of natural-economic   conditions it 
has a big potentiality of agricultural production.  According to the experts’ opinion, it’s resources are 
enough to feed from 8 to10 million people.  But realization of this potentiality entirely depends on its 
relevant activation. 
Georgia has the ability to produce bio-products; Georgian agricultural products have always been 
distinguished with its high quality and delightful taste.  Georgia can take place in the world market 
only for its high quality bio-products. 
The world food crisis will affect more painfully Georgian population than the western society and the 
reasons are the following: 
1. Around 60-70% of consumer expenditures comes on food; 
2. The share of the imported products makes up around 65% of the consumer’s basket in Georgia 
and 80%  in Tbilisi. 
Methods 
For economic analysis were used following methods: standard (structural) and nonstandard (open 
interview, narration) questioning. For the quantitative evaluation were used data of Department of 
Statistics and research publications data base. There were conducted comparative analysis between 
analytic and statistic data. 
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Results 
Among those factors we would like to highlight the following:  
1. Exogenous factors – such as the global warming, deserting, shrinking and degradation of the fertile 
land plots due to the water and wind erosion, and as a result - decreasing the productivity and the 
increasing the food prices (agflation); 
2. Endogenous factors: The heritage of soviet administrative-command management system; 
3. Losing the traditional export markets for local agricultural products; 
4. Decreasing the fertile land areas and productivity; 
5. Low production capacity compared with the raw materials; 
6. Frequent changes in the structure of farms; 
7. Lack of the entrepreneurial skills; 
8. Malfunctioning land market; 
The present paper examines the situation in agricultural sector of Georgia against the background of 
world food crisis, are discussed the factors affecting the agricultural sector and the reasons of the 
food crisis. 
The reasons of the crisis in agriculture are the following: 
1. Problems connected with the financing agricultural projects; 
2. The scarcity of agricultural machinery& equipment and the fuel 
3. High prices on fertilizers and chemicals 
4. High risks of  harvest and no insurance 
5. High prices on high quality seedlings 
6. Old drainage and irrigation systems 
7. Unprotected local agricultural market 
8. Low possibilities of reaching international markets 
9. Almost no access to the modern technological and informational centers 
9. No real local self-governing 
10. High taxes on land 
Conclusion 
Our research showed that despite consumers’ readiness to purchase bio-products, the segment of 
the Georgian market is developing more slowly than in other countries. Georgia is making a large 
investment in 2013 to increase agricultural output and the incomes of small farmers.   
Due to the peculiarities of the natural resources of Georgia the main priority of the agriculture is the 
development of bio production. 
 The most important directions include: 

•  Promotion of Georgian bio-products; 
•  Supporting the bio sector of agriculture; 
•  Developing the local and export bio markets. 

The systematic approach to the  problems will help to develop the bio-farms: 
Qualification: The farmers need to have enough knowledge about the biofarming, bioproducts and 
the perspectives of the bioproduction, also how to transfer from the traditional to the bio farming. 
Support: The farmers could transfer from traditional to the bio farming easily with financial and 
informational support. 
Certification: Bio producer should have the guarantees that after all required procedures they would 
not have any problems with certification. 
Sales: The farmer needs a serious support in organizing the problems of export and entering the 
international markets, they could not do it alone. 
2.     In the second half of the 19th century German capital hold the leading position among the 
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companies willing to establish themselves in Transcaucasia. Germany was first represented in the 
region by Siemens & Halske which began constructing telegraph lines in Transcaucasia in the 1950s. 
 Activities of Siemens & Halske in Georgia were diversified. It succeeded not only in telegraph 
line construction but also in copper and oil production, cobalt mining, etc. The company contributed 
to the building of power station in Transcaucasia and imported German electrical goods.  
 German capital hold important positions in manganese industry of Georgia. In the second half 
of the 19th and at the beginning of the 20th centuries German companies entered in Chiatura (West 
Georgia) manganese production. German capital was represented by Gelsenkirchen Mining-
Industrial Society and Caucasian Mining Union, the largest companies in Germany’s mining industry. 
Stakeholders of Gelsenkirchen JSC were large banking and trade unions and famous entrepreneurs. 
According to historical sources one of the Gelsenkirchen stakeholder was Emperor Wilhelm.  

Manganese was mainly imported in Germany from Caucasus by Gelsenkirchen Mining-
Industrial Society, managed by Kirdhorf and German Kaiser, owned by Thyssen. After Soviet forces 
came into power Thyssen and his competitors’ goals in Georgia remained unrealized.  
 Among other companies established in Transcaucasia with German capital Singer attracts 
special interest. The structure and trade activities of Singer JSC in Russian Empire were rather 
different from foreign companies, including the German ones. Singer’s headquarters was located 
first in St. Petersburg and then in Moscow (1912). Forty nine central departments, including two in 
Tbilisi and Baku, were managed by the headquarters.  
 After the October Revolution Singer stopped operations in Russia in 1917 and in 
Transcaucasia in 1919.  
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Aაnotaciა 

    naSromi saswavlo-praqtikuli xasiaTisaa da masSi Setanilia rogorc 
saswavlo daniSnulebis hipoTeturi xasiaTis keisebi, ise is praqtikuli 
saqmeebi, romlebTanac Sexeba garkveuli wlebis win hqonda rogorc 
saqarTvelos antimonopoliur organoebs, ise sazRvargareTis qveynebis 
Sesabamis samsaxurebs. amasTan,  keisebSi, romelic saqarTvelos realobas 
exeba, konkurenciis kanonmdeblobis damrRvev ekonomikur agentTa safirmo 
saxelwodebebi Secvlilia (gamogonili saxelebiT), Tumca krebulSi 
motanili yvela faqti da bazari realuri praqtikidanaa aRebuli. 

naSromi warmoadgens saleqcio kursis - “konkurencia da antimonopoliuri 
regulireba~ -  damxmare, praqtikul savarjiSoTa krebuls da gankuTvnilia 
umaRles saswavlebelTa studentebisaTvis da saerTod antimonopoliuri 
regulirebis problematikiT dainteresebul mkiTxvelTa farTo wrisaTvis.. 
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A    anotaciebi 

1. statiaSi kritikuladaa gaanalizebuli saqarTveloSi konkurenciis 
politikis srulyofis sakiTxebi. xazgasmulia, rom fasebiT qveynis 
sasaqonlo bazrebis regulireba da kontroli ar warmoadgens 
antimonopoliuri samsaxuris kompetencias. Tumca statiaSi kritikuladaa 
gaanalizebuli saqarTveloSi konkurenciis politikis srulyofis sakiTxebi. 
xazgasmulia, rom fasebiT qveynis sasaqonlo bazrebis regulireba da 
kontroli ar warmoadgens antimonopoliuri samsaxuris kompetencias. Tumca, 
monopoliuri saqmianobis SezRudva da arakeTilsindisieri konkurenciis 
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aRkveTa ueWvelad Seuwyobs xels monopoliuri fasebis mowesrigebas.                                                                                    
avtorebis azriT, qveynis konkurenciis (antimonopoliur) organos unda 

moeTxovos Sesabamisi sasaqonlo bazrebis analizi da monitoringi. Tu 
mokvleul bazrebze adgili eqneba dempinguri an monopoliurad maRali an 
dabali fasebis gamoyenebas, konkurenciis SemzRudav Serwymebs, SeTanxmebebs, 
dominirebuli mdgomareobis borotad gamoyenebas, da a. S., swored aseTi 
ukanono qmedebebi qmedebebi unda aRkveTos konkurenciis samsaxurma. Tumca, 
imisaTvis, rom qveynis konkurenciis organom Sesabamis sasaqonlo bazrebze 
antikonkurenciuli qmedebebi gamoavlinos da aRkveTos, amas sWirdeba 
srulyofili samarTlebrivi baza. amdenad, am etapis upiratesi amocana 
swored konkurenciis CarCo kanonis srulyofaa. Sesabamisad, warmoCenilia 
“Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb” saqarTvelos 2012 wlis 8 
maisis kanonSi arsebuli xarvezebi da mocemulia kanonis srulyofis 
konkretuli winadadebebi.  
       2. centralizebuli ekonomikidan sabazroze  gardamavali periodis 
Taviseburebebidan gamomdinare, saqarTveloSi kerZo sakuTrebiTi 
urTierTobebis formirebis paralelurad daiwyo konkurenciis saxelmwifo 
politikis SemuSaveba. ukve 1992 wels miRebul iqna  dekreti, 1996 wels ki – 
Sesabamisi kanoni. Eekonomikis liberalizaciis konteqstSi 2005 wels 
ganxorcielebulma reformam qveynis sakonkurencio  kanonmdebloba 
mniSvnelovnad daaSora evrostandartebs. normatiuli dokumentebis analizi 
miuTiTebda konkurenciis erTiani da Tanmimdevruli saxelmwifo politikis 
ararsebobaze; normebisa da debulebebis deklaraciul xasiaTsa da 
praqtikulad, maTi realizaciis SeuZleblobaze. konkurenciis politikis 
ganviTarebis retrospeqtiva  aCvenebs am mimarTulebiT 2004-2012 wlebSi  
saxelmwifo xelisuflebis qmedebebis aSkara deficitze. 2012 wlis maisSi 
miRebuli “Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb”kanonis axali 
redaqcia, Tavisi SinaarsiT ufro adeqvaturia, vidre 2005 wlisa, romelic 
mTlianad amovardnili iyo evrokavSiris konkurenciis modeluri kanonis 
CarCodan, magram samwuxarod isic araa saTanado SesabamisobaSi evrokavSiris 
normebTan.  

dReisaTvis saqarTvelos xelisufleba, romelsac jer kidev winasaarCevno 
programiT hqonda gaTvaliswinebuli konkurenciis sferos mowesrigeba da 
evrostandartebTan misi daaxloeba, arasamTavrobo organizaciebTan da 
ucxoel eqspertebTan erTad intensiurad muSaobs sakonkurencio 
kanonmdeblobis srulyofisa da Sesabamisi aRmasrulebeli organos 
optimaluri struqturis CamoyalibebisaTvis.  

3. 1992 wlidan dekreti, xolo 1996 wlidan Sesabamisi kanoni 
asrulebdnen qveyanaSi konkurenciuli urTierTobebis ganmsazRvreli da 
maregulirebeli dokumentis rols. saqarTvelos sakonkurencio 
kanonmdebloba, romelic SemuSavebul iyo am sferoSi arsebuli msoflio 
gamocdilebis gaTvaliswinebiT, iTvleboda progresulad. samwuxarod, 2005 
wels ganxorcielebulma sakanonmdeblo da instituciurma reformam 
“Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb” kanoni mniSvnelovnad  
daaSora evrokanonmdeblobas, romelTan harmonizaciac saqarTvelos 
oficialurad deklarirebul prioritetad da miznobriv kriteriumad aqvs 
miCneuli. Sesabamisi programebis analizi miuTiTebs, rom problemas 
warmoadgenda ara konkurenciis rolisa da mniSvnelobis Seufasebloba 
qveynis ekonomikuri ganviTarebis saqmeSi, aramed jansaRi sakonkurencio 
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garemos CamoyalibebisaTvis saTanado xelSewyobisa da konkurenciis mudmivi 
dacvisaTvis saTanado qmediTi meqanizmis ararseboba.  permanentuli 
dapirebebis Semdeg, 2012 wels miRebul iqna “Tavisufali vaWrobisa da 
konkurenciis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis axali redaqcia, romelic Tavisi 
SinaarsiT ukeTesia 2005 wlis redaqciaze, magram mainc mniSvnelovnad 
CamorCeba sakonkurencio normebisa da debulebebis evropul standartebs da 
saswrafod saWiroebs kardinalur srulyofas.  

4. rogorc wesi, industriul qveynebSi sakonkurencio kanonis 
iuridiuli aRsruleba xorcieldeba damoukidebeli samoqalaqo an 
administraciuli sasamarTlo sistemis mier, xolo gardamavali, 
reformirebadi ekonomikis qveynebSi upiratesobas aniWeben administraciul 
sistemas. sasaqonlo bazrebze konkurenciis dacvis uzrunvelyofa 
xorcieldeba ekonomikuri agentebisa da saxelmwifo xelisuflebis 
organoebis mier antimonopoliuri kanonmdeblobis moTxovnaTa 
nebayoflobiTi Sesrulebis meSveobiT, xolo darRvevebisa da nebayoflobiTi 
Seusruleblobis SemTxvevaSi konkurenciuli urTierTobis dacvas rogorc 
administraciuli ise sisxlis samarTlebrivi kanondarRvevis mimarTulebiT 
uzrunvelyofen iZulebiTi procesualuri normebi. 

samwuxarod, jer-jerobiT saqarTveloSi antimonopoliuri kontroli da 
pasuxismgebloba konkurenciis sferoSi, iseve rogorc sakonkurencio 
kanonmdebloba mTlianad, ar Seesabameba ganviTarebul qveynebSi da 
upirveles yovlisa evrokavSirSi damkvidrebul praqtikas. ,,Tavisufali 
vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis axali redaqciis 
miRebasTan erTad aucilebelia saTanado cvlilebebis Setana qveynis 
administraciul samarTaldarRvevaTa da sisxlis samarTlis kodeqsebSi. 
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                                                                           Annotation 

Any country that substitutes the economy model of centralized administration with the free 

market economic relations shall, without fail, have in place the relevant economic policy, which 

major component shall constitute the competition policy. Therefore, at the very initial stage of 

attainment of the independence and transit to the market relations (in 1991-1992), Georgia has 



 24 

faced the necessity of formation of the competition policy and adoption/implementation of the 

competition laws. 

As a result of the reforms completed under the auspices of liberalization of the economy (in 

2005), the competition policy and the laws of, as well as the competition body (its structure and 

authority) operated in Georgia substantially distanced the European standards through the Decree 

and the laws adopted in 1992 and 1996 respectively. Actually, the global norms acknowledged in 

the field of competition have been ignored. 

Nowadays, the public authority of Georgia, along with the non-governmental organizations 

and the foreign experts, is in the process of development of the portfolio of activities focused on 

ordering the competition field and approximation thereof to the European standards. Along with 

elaboration and enactment of the relevant competition laws, there shall be implemented the serious 

institutional reform, which will broaden and strengthen the powers of agency, increase its efficiency 

and ensure for its transparency. 
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saqarTvelos 
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prof. Ggiorgi papavas   

dabadebidan  90-e 
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konferencia 

`postkomunisturi 
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Aაnotaciა 

    wignSi gadmocemulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
prioritetebi. masSi ganxiluliaLsaqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
istoriuli da Tanamedrove formebi, erovnuli konkurentunarianobis 
ganmsazRvreli ekonomikuri  politika, mcire da saSualo mewarmeobis 
ganviTarebis ekonomikuri politika, agraruli  politikis prioritetebi 
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ganviTarebis  strategia globalizaciis pirobebSi. 
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                                                          Annotations 

1.The study discusses food safety problems which are faced by the population of Georgia in the 
context of globalization. The study also assesses the situation in the country with regard to provision 
of population with food and food safety indicators: food production; food export and import; food 
prices; and food balance. 

Within the scope of the above-mentioned indicators the following issues were analyzed: the 
existing state of food production in Georgia; major economic indicators of producing agricultural 
commodities; export and import dynamics for foodstuffs, dynamics of food expenditures. The food 
balance is assessed as well as Georgia's self-sufficiency rates, per capita consumption of food. 

The role of information and communication technologies in agrofood production and cooperation 
with EU with regard to regulating food safety of the country have also been assessed. 
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As a result of the research, food safety strategy of Georgia, appropriate conclusions and 
conclusion-based recommendations are also presented. 

2. Upheaval of economics competitiveness is the most important task of any state. One of 
determinant role belongs to economic policy. 

The grounds for competitiveness of the state is its export competitive ability. The strategy directed to export 
become the most important factor of development of numerous states economy. The clear example of all 
these the successes achieved of South-Asia new industrial states which have chosen the strategy directed 
exactly towards export and obtained upgrade quality in the international arena. Here may be mentioned 
Switzerland where the cheaper prices are fixed for export products than for inside the state. The difference in 
prices will be compensated by the state.  

         Georgia must have priorities not only in traditional fields but also in high quality, high-tech  and high 
productive spheres as well. Only in this way is possible increase of competitive long-term, irreversible growth, 
boosting of revenues and salaries and improvement of population living conditions. We may name, for 
example, manufacturing of pharmaceutical products, telecommunication devices, gadgets and installments. 
The focus should be made towards high technological and valuable products. This will give the opportunity to 
the state in substitute of export production to receive import products in comparatively actual capacities. 

3. A large role in the development of domestic production for export - import potential. Although 
there are local brands in Georgia, Georgian products on the world market is Uncompetitive. 
     In order to increase  domestic manufacture in Georgia, it is significant to develop traditional fields, 
where country has got a competitive preference. development of   qualitative,  technological and 
productive  manufacture  is also inevitable. 

   The country’s economic policy strategy to build exsport production. Raise of the level of integration 
of Georgia into the world economy seems to be possible through intensifying the foreign economic 

contacts, only, which have been developing dynamically during the last years, with both western 
counties and CIS. 
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aRmosavleT 
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SemuSavda da damtkicda samagistro arCeviTi saswavlo kursis ,, viSegradis 

qveynebis ekonomikuri politika evrointegraciis gzaze”silabusi, iTargmna 

saleqcio  masalebi; saswavlo masalebis mixedviT Seiqmna saleqcio kursi; 

mimdinare semestrSi xorcieldeba saswavlo kursis miwodeba; ganxorcielda 

proeqtis konsultantebis profesor daniel kutoris da profesor jakek 

kliSis viziti proeqtis farglebSi da maT mier Catarda intensiuri 

leqciebi magistrantebisa da doqtorantebisTvis. 
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leqciebis kursis mizania studentebs misces codna ekonomikuri politikis 
im gamocdilebaze, rac dagrovilia centraluri da aRmosavleT evropis 
oTxeulis e.w. viSegradis qveynebis(CexeTi, poloneTi, ungreTi, slovakeTi) 
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jgufSi. gansakuTrebuli xazgasma keTdeba evrokavSirTan integraciisa da 
regionaluri TanamSromlobis sakiTxebze. kursi gakuTvnilia ekonomikisa da 
biznesis fakultetis magistraturis studentebisaTvis.  
leqciebis kursis ganmavlobaSi mniSvnelovani nawili modis seminarul 
muSaobasa  da damoukidebel kvlevaze. amisaTvis TiToeuli Tavis bolos 
mocemulia seminaruli muSaobis Temebi da damoukidebeli kvlevisaTvis 
saWiro monacemTa wyaroebisa da publikaciebis CamonaTvali.  
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eka lekaSvili socialisturi 

integracia 

regionuli 

ekonomikuri 

integraciis 

konteqstiT _ 

sabazro 

integraciis 

antipodi 

J. ,,ekonomika 

da biznesi” 

2013 wlis 

marti -aprili 

Tbilisi  gv.139-161 

anotaciebi 

1.  

socialisturi integracia  regionuli  ekonomikuri integraciis  

konteqstiT  

-sabazro integraciis antipodi 

problemis aqtualuroba: msoflio ekonomikis tendenciebis cvlilebis 
pirobebSi mcire qveynebi, romelTa ekonomika ufro gaxsnili da naklebad 
diversificirebulia, urTierTdamokidebulebisa da integraciuli procesebis 
did zegavlenas ganicdian. am TvalsazrisiT aqtualuria mezobel qveynebTan 
obieqturad ganviTarebuli  kavSirebi ekonomikuri integraciis konteqstiT. 

iyo Tu ara sabWoTa kavSiri, rogorc socialisturi integraciis 
magaliTi Tavisi maCveneblebiT klasikuri ekonomikuri integracia? Seuwyo 
Tu ara xeli Svidi aTwleulis ganmavlobaSi socialisturma integraciam 
sabWoTa kavSiris rRevevis Semdgom saqarTvelos, somxeTs da azerbaijans 
Soris martivi savaWrodsawarmoo kavSirebis SenarCunebas da ganviTarebas? 
winamdebare naSromSi warmodgenilia aRniSnul kiTxvebze pasuxis gacemis 
mcdeloba samxreT kavkasiis qveynebis magaliTze.   
sakiTxis Seswavlis mdgomareoba da Teoriul d meTodologiuri safuZvlebi: 
ekonomikuri integraciis Teoriis  analizis safuZvelSi devs qveynebs Soris 
vaWrobis moculobis Sedareba integraciaSi gawevrianebamde da gawevrianebis 
Semdgom statikuri da dinamikuri mosalodneli efeqtebis mixedviT, vaWrobis 
gaumjobesebisa da vaWrobis Sekvecis maCveneblebs Soris SesabamisobiT. 
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regionuli ekonomikuri sistemis  ganxilvisas SevexeT imperializmis 
sakiTxs, radgan mas aramxolod SemecnebiTi, aramed ideologiuri 
mniSvneloba aqvs.  
kvlevis mizani: kvlevis mizania socialisturi integraciis Taviseburebebis 
kvleva regionuli ekonomikuri integraciis Teoriis konteqstiT samxreT 
kavkasiis qveynebis magaliTze.  
Sedegebi: sabWoTa ruseTis komunisturi Zalauflebis ganvrcobis pirobebSi  
integraciulma procesebma miiRo axali Sinaarsi.  samxreT kavkasiaSi 
integraciuli procesebis mokle istoriuli mimoxilva  gviCvenebs, rom 
integraciuli procesebi sabWoTa periodSi socialisturi  ideologiis 
gatarebas emsaxureboda da dResac damokidebulia ruseTSi arsebul 
mdgomareobaze.  
 sabWoTa kavSiris rRvevis  da axali damoukidebeli saxelmwifoebis 
warmoSobis Semdeg gawyda socialisturi integraciis safuZvelze  agebuli 
sawarmoo kavSirebi. TiToeuli saxelmwifos mcdeloba individualurad 
moexdina sakuTari Tavis msoflio bazarTan integracia, araefeqtiani 
aRmoCnda.  

kvlevaSi ganxorcielda saqarTvelodazerbaijanisa da 
saqarTvelodsomxeTis ZiriTadi savaWro produqciis Sedareba 1987 da 1997 
wlebis mixedviT, saidanac dadasturda, rom saqarTvelos,  somxeTsa  da  
azerbaijans  Soris  saqonelgacvlis  safuZvels warmoadgenda maT  Soris  
sawarmoo  kooperacia.  vaWrobis  marTvac  gegmazomierad  xorcieldeboda.  
naklebad  iyo  gaTvaliswinebuli  erovnuli  moTxovnilebebi,  qveynebis  
SefardebiTi  upiratesobebi. amasTan, gansaxilvel wlebSi Seicvala samxreT 
kavkasiis qveynebs Soris ZiriTadi sasaqonlo produqcia, rac adasturebs 
integraciis araobieqtur xasiaTs. naSromSi warmodgenilia socialisturi da  
regionuli ekonomikuri integraciis Teoriis Taviseburebebis SedarebiTi 
analizis Sedegebi. 
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International Conference 
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Nations from the 18th to 

the20th century" (Sapienza 

University),20-22 June  2013, 

2 M. Margvelashvili; 

E.Lekashvili; 

 

Globalization Impact on 

Higher Education of 

Developing Countries  (In case 

of Georgia)  

 
 

SASE Annual meeting 

(Society for the Advancement 

of Socio-Economics) 

(University of Milan),27-29 

June 2013  
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                                                       anotaciebi 

1. samecniero    moxsenebaSi mocemulia saqarTveloSi samoqalaqo 
sazogadoebis mSeneblobis rTul saqmeSi monawile sazogadoebriv 
institutTa roli da maT Soris gansakuTrebuli mniSvneloba 
saqarTvelos marTlmadidebel eklesias ganekuTvneba. avtoris mier  
moyvanilia magaliTebi im mravalricxovani riskebidan romelTa 
daZleva saqarTvelos sazogadoebas, xelisuflebasa da institutebs  
samoqalaqo sazogadoebis mSeneblobis gzaze  mouwevT. 
daxasiaTebulia saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis roli 
saqarTveloSi moqmed sxva konfesiebTan  konstruqciuli 
urTierTobis gziT kerZo ekonomikur iteresTa jgufebis mier 
provocirebuli konfliqtebis likvidaciis saqmeSi. aRniSnulia, rom 
gansakuTrebuli mniSvnelobis sakiTxs religiis Sesaxeb kanonis 
miReba warmoadgens. 

2. mocemul statiaSi daxasiaTebulia aSSds samecnierodsaganmaTleblo 
kompleqsi, romelic Sedgeba sami seqtorisgan. mocemul samseqtorian 
modelSi arc erT seqtors ar gaaCnia upiratesoba ra aSSds 
samecnierodsaganmaTleblo kompleqsis mniSvnelovani 
maxasiaTebelia. naSromSi xazgasmulia aSSds universitetebis 
wamyvani roli fundamentur, hiperfundamentur, gamoyenebiT 
samecniero  kvlevebsa da damuSavebebSi. danaxarjebis Tanafardoba 
seqtorebs Soris samecniero kvlevebsa da damuSavebebze icvleba. 
bolo aTwleulSi  SeimCneva fundamenturi kvlevebis xvedriTi 
wilis zrda sauniversiteto seqtorSi, xolo gamoyenebiTi 
samecniero kvlevebisa da damuSavebebis zrda 
korporaciuldindustriul seqtorSi. naSromSi aRniSnulia, rom 
xarjebi SedarebiT Tanabrad nawildeba fundamentur da gamoyenebiT 
kvlevebsa da damuSavebebze nacionalur slaboratoriebsi, romelnic 
federalur seqtors ekuTvnian. mocemul statiaSi xazgasmulia, rom 
saqarTvelos samecnierodsaganmaTleblo kompleqsis reformireba 
sauniversiteto modelisa da masSi moqmed samecnierodkvleviTi 
centrebis  upiratesobaTa safuZvelze unda ganxorcieldes. avtoris 
Tvalsazrisi saqarTvelos samecnierodsaganmaTleblo kompleqsis 
gardaqmnis Sesaxeb erTseqtorian sistemad argumentirebulia 
qveyanaSi mocemul periodSi susti korporaciuli da saxelmwifo 
seqtorebis arsebobiT. naSromSi gansakuTrebiT xazgasmulia  
tenureds sistemis roli profesorebisa da samecnierodkvleviTi 
personalis interesTa dacvaSi. saqarTvelos 
samecnierodsaganmaTleblo sistemis warmatebiT ganviTarebis xelis 
SemSlel problemas sxva aranakleb mniSvnelovan faqtorebTan 
erTad SemkveTi subieqtis ararseboba warmoadgens rac ekonomikuri 
politikisTvis mizanTa efeqtian katalogs ar gvaZlevs. mocemul 
statiaSi gamoyenebulia mecnieruli abstraqciis, logikisa da 
empiriuli kvlevis meTodebi. 
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asocirebuli profesori nino papaCaSvili         
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b) saxelmZRvaneloebi 
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papaCaSvili n., 

jamagiZe l.,  

saerTaSoriso 

ekonomika, 

praqtikumi 

Tbilisi,  

gamomc. 

,,universali” 

185 

anotaciebi 

praqtikumSi Tavmoyrili kiTxvebi, testebi, amocanebi, davalebebi da 
savarjiSoebi exeba saerTaSoriso ekonomikis Sesaval nawils, saerTaSoriso 
vaWrobis Teoriebs, saerTaSoriso savaWro politikas, sagadasaxdelo 
balanss, savaluto bazarsa da saerTaSoriso savaluto sistemebs, Ria 
ekonomikis makroekonomikas da gankuTvnilia saswavlo kursisTvis 
,,saerTaSoriso ekonomika”. 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

papaCaSvili n., 

baqraZe g. 

Tanamedrove 

gamowvevebi 

evrokavSiris 

bazarze 

saqarTvelos 

soflis 

meurneobis 

produqciis 

eqsportisTvis, 

 

konferenciis 

masalaebis 

krebuli 

,,postkomunisturi 

qveynebis 

ekonomikebis 

aqtualuri 

problemebi 

Tanamedrove 

etapze” 

- Tbilisi, Tsu 

p. guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba 

5 gverdi 
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anotaciebi 

naSromi eZRvneba qarTuli sasoflo-sameurneo produqciis eqsportis 
perspeqtivebs evrokavSiris bazarze. sakiTxi ganxilulia Rrma da 
yovlismomcveli Tavisufali vaWrobis zonisa da arasatarifo bariebis 
WrilSi. aRniSnulia, rom axali perspeqtivebi isaxeba evrokavSiris bazarze 
qarTuli produqciis gasatanad, magram mTavari dabrkoleba saerTaSoriso 
da evrostandartebis dakmayofilebaSia. viTarebas arTulebs globaluri 
safinanso-ekonomikuri krizisis Semdgom periodSi gazrdili arasatarifo 
barierebi, romelTa rangsac ganekuTvneba sxvadasxva standartebi. 
saqarTvelos saSinao da sagareo ekonomikuri politikis efeqtianobis 
asamaRleblad gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes arasatarifo 
barierebze. saqarTvelo-evrokavSirs Soris miRweuli SeTanxmebebi 
xelsayrel garemoebas qmnis evrokavSiris bazrisTvis misaRebi 
standartebiT produqciis sawarmoeblad da pozitiur gavlenas iqoniebs 
saqarTvelos soflis meurneobis seqtorze. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

 

Nino Papachashvili Trade Protectionism as the 

Reflection of the Crisis of 

World Economic System 

 

wardgenilia 2014 

wlisTvis  

italia, romi, 

merkatoriumis 

universiteti, 

23-24 ianvari 

 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

naSromi exeba globaluri safinanso-ekonomikuri krizisis Semdgom 
periodSi (2008 wlidan dRemde) saerTaSoriso vaWrobaSi mkveTrad gazrdil 
savaWro barierebs. RniSnulia saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebis 
rolis dakninebisa da savaWro proteqcionizmis zrdis tendenciebis Sesaxeb. 
gamokveTilia msoflio ekonomikis sistemuri krizisis zogierTi aspeqti.  

World economy as a new global economic system has emerged since 1990th  after the collapse 

of socialist system. National economies have become integrated into a global network of trade, capital 

flows,  interdependent division of  labor and et. These networks causes that world economy is 

functioning as a system. It consists of  many country-economies systems. The role of international 

organizations have been increased in the globalised world for supporting, harmonization and 

regulation of international flows. They are working as the supranational structures and define new 

economic order  in the world. Modern peculiarity of the international trade is protectionism.  Are the 

international organizations  effective structures during the crisis era, are discussed in the work. Trade 

protectionism has deeper roots in the economic system  and its increasing as the reflection of the crisis 
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of the world economic system is given in the work. 

Free trade policy is widely declared in the regulations of international organizations (namely, 

WTO) and the concepts of the developed countries foreign trade policies. But reality of the world 

economy shows that free trade is an exception, rather than a rule today. Developing and transitional 

countries are faced great problems for entering foreign markets. Even among developed countries` 

trade are widely used ,,nondecleared”  restrictions. Actually throughout the world there are lots facts 

referring protectionist foreign trade policy. Of the 3 784 state measures taken since November 2008 

up to now (by the GTA database), 2 134 worsened the treatment of some foreign commercial interest. 

Modern protectionism is characterized by using in a variety of forms which have not been previously 

known. The traditional forms of protectionism – tariff increases and trade defence instruments – still 

account for approximately 37 per cent of the worldwide total of almost certainly discriminatory 

measures implemented since November 2008. Nontraditional forms of protection still constitute the 

majority of cases of crisis-era protectionism.  

Although the trend is slower than it was in 2011 and 2012 and despite signs of a recovery in the 

global economy, there has been a worrying increase in the adoption of certain highly trade-disruptive 

measures. 

Increasing of Trade protectionism is the reflection of systemic economic crisis. As higher level 

of integration of country into the world economy, as higher the level of damage. Every country, as en 

economic system, has self-save instinct, and according to the openness starts using of protectionist 

measures to shield some of their domestic industries from foreign competition. 

Despite the global economic slow-down, trade remains a sector that offers numerous 

opportunities for growth, job creation and poverty reduction. Global efforts to battle trade 

protectionism need to be reinforced to help shield the fragile economic recovery across the world. 

International organizations, especially WTO, tried to avoid from the mentioned situation, but result is 

not satisfactory. 

The prospects of international trade in the terms of increased NTMs are discussed in the work. There 
are proposed some research findings of the causes of  trade protectionism and  suggestions  to avoid 

from the situation. 
 

asocirebuli profesori eka sefaSvili 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

Eeka sefaSvili saqarTvelo da 

evrokvSiri: 

perspeqtivebi da 

gamowvevebi 

12-13 dekemberi, 2013w. 

 Tsu 

moxsenebaTa anotaciebi 

statia ganixilavs saqarTvelos sagareo politikis erT-erT umniSvnelovanes 
mimarTulebas, kerZod, evropul struqturebSi integraciasa da evropul 
sivrcesTan TandaTanobiT daaxloebas. sakiTxi ganxilulia mimdinare 
globalizaciis fonze, sadac TiToeul qveyanas uwevs gansazRvros Tavisi 
adgili da roli. avtori ganixilavs usafrTxoebisa da ekonomikuri 
TanamSromlobis koncefciebs, romlebmac Zireulad Seicvales TavianTi 
mniSvneloba da romlebic warmoadgenen saqarTvelos momavali ganviTarebisa 
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da misi saerTaSoriso urTierTobebis  safuZvels. statiaSi ganxilulia 
saqarTvelos evrokavSirTan urTierToebebis ganmsazRvreli iseTi 
dokumentebi, rogoricaa SeTanxmeba evrokavSirTan partniorobisa da 
TanamSromlobis Sesaxeb, evropuli samezoblo politikis samoqmedo gegma, 
aRmosavleT partnioroba. statiaSi gaSuqebulia am dokumentebis mier 
SemoTvazebuli SesaZleblobebi, miRweuli progresi, arsebuli gamowvevebi 
da momavlis perspeqtivebi.   

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 ekasefaSvili sagareo vaWroba 

saqarTvelosa da 

evrokavSirs Soris 

Eevropulikoleji,  

varSava, poloneTi 

moxsenebaTa anotaciebi 

statiSi ganxilulia saqrTvelosa da evrokaSirs Soris vaWrobis 
samrTlebrivi regulirebis sakiTxebi, rRma da yovlismomcveli Tavsufali 
savWro sivrcis Sesaxeb SeTanxmebis aspeqtebi, mis mosalaparakelbad 
momzadebisaTvsi saqarTvelos mier gadadgmuli nabijebi konkurenciis, 
sakvebis uvneblobis , sanitaruli da fito-sanitaruli, agreTve teqnikuri 
regulaciebisa da inteleqtualuri sakuTrebis dacvis sferoebSi. 

 

 asisten-profesori  lela  jamagiZe 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

IV publikaciebi: 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

nino papaCaSvili, 

lela jamagiZe 

saerTaSoriso 

ekonomika 

(praqtikumi) II 

gadamuSavebuli 

da Sevsebuli 

gamocema 

Tbilisi, 

“universali” 

165 gv. 

anotaciა 

          krebulSi Tavmoyrili kiTxvebi, testebi, amocanebi, davalebebi, 
savarjiSoebi gankuTvnilia saswavlo disciplinis _ ,,saerTaSoriso 

ekonomikis~ saseminaro da praqtikuli mecadineobebisaTvis. 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

lela 

jamagiZe 
Activities of Agricultural 

Transnationals: 

Implications for Agri-

tourism Sustainability 

Proceedings of the  4th 

International 

Scientific-

Practical  Conference   

,,Innovation in 

Tourism: Economics and 

Business“, June 8-9 

 

  baTumi, 2013 

„universali“ 

5 gverdze 

                                                                     

anotacia 

agroturizmis, rogorc soflis meurneobasa da bunebriv garemosTan 
mWidro kavSiris mqone dargis, mdgrad ganviTarebaze gavlena aqvs msxvili 
sasoflosameurneo tnk-ebis saqmianobis sxvadasxva mxares. warmodgenil 
moxsenebaSi ganxilulia am zemoqmedebis aspeqtebi.  sakiTxis Seswavlis mimarT 
gamoyenebulia globaluri midgoma, radgan qveynebis mixedviT 
sasoflosameurneo dargsa da masTan dakavSirebul seqtorebSi tnk-ebis 
koncentraciis done gansxvavebulia da, Sesabamisad, mdgradobis TvalsazrisiT 
wamoWrili sakiTxebi aqtualurobis sxvadasxva xarisxiT xasiaTdeba. 

agroturizmis funqciebisa da Taviseburebebis, masze tnk-ebis zemoqmedebis 
mimarTulebebisa da am dargis mdgradi ganviTarebis ZiriTadi principebis 
kompleqsur analizze dayrdnobiT gamokveTilia agroturizmis mdgradi 
ganviTarebis SesaZleblobebi da problemebi. sasoflosameurneo tnk-ebis 
investiciebi ara marto zrdis fermerebis xelmisawvdomobas finansur 
resursebze, aramed aumjobesebs infrastruqturas da xels uwyobs maT 
integracias Rirebulebis globalur jaWvSi. meore mxriv, tnk-ebis saqmianoba 
xels uSlis agroturizmis mdgrad ganviTarebas  garemos dabinZurebis,  
qveynebis bunebrivi  da kulturuli  memkvidreobis ugulebelyofis, organuli 
warmoSobisa da tradiciuli  produqtebis warmoebis Semcirebis, garemos 
biomravalferovnebaze uaryofiTi zemoqmedebis da wvrili sasoflosameurneo 
mwarmoeblebis bazridan gamodevnis gamo. 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis 

saTauri, 

Jurna-

lis/krebu-

lis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemlo

ba 

gverd

ebis 

raode

noba 

1 

2 

3 

lela 

jamagiZe 
Georgia and 

Russia Trade 

Relations: 

Challenges 

and 

Opportunitie

s 

 

gamoqveynebulia helsinkis universitetis 

aleksanteris institutis veb-gverdze 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2013/p

apers/ 

helsinki, 

fineTi 

8 

gverd

ze 

anotacia 

moxseneba wardgenil iqna helsinkis universitetis aleksanteris institutis 

yovelwliur me-13 saerTaSoriso konferenciaze „ruseTi da msoflio“ . masSi 

ganxilulia ruseTsa da saqarTvelos Soris vaWrobis dinamikaSi, struqturasa da 

institutebSi bolo aTwleulis ganmavlobaSi ganxorcielebuli cvlilebebi. 

Camoyalibebulia ormxrivi vaWrobis ganviTarebis xelSemwyobi faqtorebi da 

wamoWrili siZneleebi.  

 

asistent-profesori  lali xurcia 

IV publikaciebi: 

                                             2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 lali xurcia tempusis proeqti programaSi migraciis 

ekonomikis silabusis 

SemuSaveba. 2013 

                         

asistent-profesori  giorgi  gafrindaSvili 
                                IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

Jurnalis/ 

krebulis 

gamocemis 

adgili, 

gverdebis 

raodenoba 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2013/papers/
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2013/papers/
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lis/krebulis 

dasaxeleba 

nomeri gamomcemloba 

1 

 

giorgi 

gafrindaSvili 

arsebuli 

problemebi 

da 

ekonomikuri 

politikis 

prioritetebi 

agrarul 

seqtorSi 

bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba, 

Sromebis 

krebuli 

2013 

Tbilisi  gv.95-98 

anotacia 

naSromSi ganxilulia soflis meurneobaSi arsebuli problemebi, 
samomavlo ganviTarebis strategiebi. saxelmwifos mxridan finasuri 
mxardaWeris Sedegebi. mocemulia qveyanaSi sursaTis eqsportisa da importis 
analizi, fermeruli meurneobis ganviTarebis mimarTulebebi da sxva.  

monacemis analizis safuZvelze Sefasebulia agraruli sferoSi 
arsebuli mgdomareoba da warmodgenilia ekonomikuri politikis ZiriTadi 
mimarTulebebi. 
 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba 
ekonomikisa da biznesis fakulteti, mikroekonomikis kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

profesori eTer xaraiSvili 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

asocirebuli profesori ineza gagniZe 

asocirebuli profesori marina CavleiSvili 

asocirebuli profesori ia nacvliSvili 

asistent  profesori Tamar lazariaSvili 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

inglisuridan qarTul 

enaze saxelmZRvanelos 

 _  Microeconomic Theory: 

Basic Principles and 

Extensions. Autors: Walter 

Nicholson, Christopher 

M.Snyder Publisher: Cengage 

Learning, II th Edition, 2011 

profesori e. 

xaraiSvili 

(samecniero 

redaqtori) 

asocirebuli 

profesorebi: 

i. gagniZe 

l. labaZe 

m. nacvalaZe 

i. nacvliSvili 

m. CavleiSvili 
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ISBN-13: 978-1111525538. 

784 pages  _  Targmnis 

 saxelmwifo granti 

(xelSekruleba  _ 24 

oqtomberi, 2013 weli, 

#682/06)   

 (saredaqcio kolegia) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

anotacia 

saxelmZRvanelo  ,,Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions”  (Autors: 

Walter Nicholson, Christopher M.Snyder Publisher: Cengage Learning, II th Edition, 
2011 ISBN-13: 978-1111525538. 784 pages) gankuTvnilia magistrantebisaTvis. 
calkeuli Temebis gamoyeneba mizanSewonilia  doqtorantebisaTvis. 
saxelmZRvanelo aseve, garkveul daxmarebas gauwevs  bakalavriatis 
studentebs, romelTac surT siRrmiseulad Seiswavlon mikroekonomikuri 
Teoriebi. wigni mniSvnelovania  mikroekonomikuri Teoriebis swavlebiTa 
da kvleviT dainteresebuli akademiuri personalisaTvis. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

xaraiSvili e.  qarTuli 

agrosasursaTo 

produqtebis 

konkurentunarian

oba da soflis 

meurneobis 

ganviTarebis 

prioritetebi  

 

Jurnali 

,,qarTuli 

politika”, #1 

saqarTvelos 

mecnierebaTa 

erovnuli 

akademia  

8 gv. 

2 xaraiSvili e. 

CavleiSvili 

m. 

agraruli 
seqtoris 
ganviTarebis 
mdgomareobisa da 
sursaTiT 
uzrunvelyofis 
donis Sefaseba 
saqarTveloSi  

 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferencia 

,,postkomunisturi 

qveynebis 

ekonomikebis 

aqtualuri 

problemebi 

2013 6 gv. 
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Tanamedrove 

etapze”  

3 xaraiSvili e. agraruli 
politikis 
prioritetuli 
mimarTulebebi 
saqarTveloSi 

 

samecniero 

portali 

,,qarTuli 

politika” 

 

 

www.some.geop.ge 5 gv. 

anotaciebi 

Aanotacia: qarTuli agrosasursaTo produqtebis konkurentunarianoba da 
soflis meurneobis ganviTarebis prioritetebi 

statiaSi Sefasebulia  tradiciuli qarTuli agrosasursaTo produqtebis 
konkurentunarianobis done. porteris ,,almasis modelis” safuZvelze   
gamovlenilia agrosasursaTo produqtebis warmoebis potenciuri 
upiratesobebi: warmoebis xelsayreli bunebrivi pirobebi, iafi samuSao Zala, 
zrdadi Sida da saerTaSoriso bazrebi, xarisxian produqtebze moTxovnis 
zrdis tendencia, rusuli bazris gaxsnis SesaZlebloba, diferencirebuli 
produqtebis miwodebis alternativebi, warmoebis tradiciuli struqturebi, 
gadamamuSavebeli dargebis ganviTarebis SesaZlebloba, biologiurad sufTa 
produqtebis warmoebis perspeqtiva,  dabali gadasaxadebi, maRalmTiani 
regionebis mxardamWeri politika, geografiuli mdebareoba, uZvelesi 
civilizacia da mdidari tradiciebi. potenciur naklovanebebad miCneulia:  
investirebis dabali done, komunikaciuri saxis sirTuleebi, 
maRalkvalificiuri kardebis deficiti, ganuviTarebeli infrastruqtura, 
usafrTxoebis problemebi, formirebis procesSi myofi  sasursaTo bazris 
struqturebi, Semosavlebis dabali done, sezonurad arasakmarisi sawarmoo 
simZlavreebi, ZiriTadad moklevadian miznebze orientacia, strategiuli 
miznebis gauTviTcnobiereba, warmoebis mcire masStabebi, mcire danaxarjebi 
samecniero kvlevebze, warmoebaSi maRali danaxarjebi, subsidiebisa da 
miznobrivi mxardaWeris dabali done da sxv.   

Sida da saerTaSoriso bazarze qarTuli produqtebis  SeRwevis pirobebi 
dadgenilia   porteris konkurenciis xuTi faqtoriT, kerZod, Sefasebulia 
momwodeblebisa da momxmareblebis Zalaufleba, bazarze Sesvlis barierebi, 
produqtis Semcvlelebi, konkurenciis done. 

konkurentunarianobis maCveneblebisa da konkurenciis donis  Sefasebis 
safuZvelze gansazRvrulia saqarTvelosaTvis soflis meurneobis ganviTarebis 
prioritetebi.  

 
anotacia 

 agraruli seqtoris ganviTarebis mdgomareoba da sasursaTo uzrunvelyofis 
donis Sefaseba saqarTveloSi 

 
statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis 
tendenciebi. pirveladi aRricxvis monacemebis analizis safuZvelze 
Sefasebulia memcenareobisa da mecxoveleobis dargebis ganviTarebis dinamika. 
warmoebaze moqmedi faqtorebis SeswavliT gamovlenilia seqtorSi arsebuli 
problemebi, ganxilulia   kulturaTa moyvanis mikrozonaluri tradiciebi da 

http://www.some.geop.ge/
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dasaxulia maTi SesaZlo transformaciis gzebi. 
agrarul seqtorSi arsebuli mdgomareobis analizis safuZvelze 
dasabuTebulia  soflis meurneobis ganviTarebis   prioritetebi da 
SemoTavazebulia sasursaTo bazarze Sesvlis  strategiuli mimarTulebebi. 

ანოტაცია: agraruli politikis prioritetuli mimarTulebebi saqarTveloSi 
statiaSi dasabuTebulia qveynis ekonomikur usafrTxoebasa da sasursaTo 

damoukideblobis mopovebaSi  iseTi saxelmwifo ekonomikuri politikis 
SemuSaveba, romlis ZiriTadi prioriteti tradiciuli, Sesabamisi  bunebriv-
resursuli potencialis mqone dargebis ganviTareba da  importidan eqsportze 
reorientacia iqneba. Camoyalibebulia mimdinare periodSi saqarTvelos 
agraruli politikis   prioritetebi:  miwaze kerZo sakuTrebis ganmtkicebisa 
da grZelvadiani ijaris damkvidrebisaTvis  cvlilebebis Setanis aucilebloba 
saqarTvelos kanonebSi ,,sasoflo-sameurneo miwis sakuTrebis Sesaxeb”  da  
,,sasoflo-sameurneo miwis ijaris Sesaxeb”;  fermerebis daxmarebis formebis 
SerCeva saerTaSoriso sasursaTo bazarze  inovaciuri, maRalxarisxiani da 
standartuli  produqtebis misawodeblad; sasursaTo  produqtebis 
importidan eqsportze reorientaciis programis SemuSaveba da  asaxva 
saxelmwifo ekonomikuri politikis  prioritetul mimarTulebebSi; mTavrobis 
mier   fermerebis daxmarebis programebis  gansazRvra am programebis 
dafinansebis struqturuli fondebis da  fermerTaTvis gadaxdis sqemebis 
formireba; ekonomikis saministros mier yovelwliuri angariSebis momzadeba 
produqtebis konkurentunarianobis Sesaxeb; samecniero konferenciebis, 
forumebis da samuSao Sexvedrebis organizacia agraruli politikis  
problemebze da sxv.  
 

2) ucxoeTSi 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
Prof. R. 

Gvelesiani,  

Prof. E. 

Kharaishvili, Prof. 

E. Mekvabishvili, 

Assoc. Prof. M. 

Natsvaladze   

 

Bio Production - 

Priority Direction 

on the Way of  

Overcoming the 

Food Crisis in 

Georgia 

2013 AIEAA 

CONFERENCE  

"Between Crisis 

and 

Development: 

which Role for 

the Bio-Economy”  

 

Italy, Parma, 6-7 

June 2013 

samecniero-

kvleviTi 

posteri 

Absrtact 
The market of  bio-products is unique due to the fact that in the whole world the demand on those 
products is still greater than the supply.  
Introduction 
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The biodiversity of Georgia is important as for national, as for regional and global level. According 
to international researches -  Georgia, as a part of Caucasia, is known as one of the 25-ecosystems,  
biologically wealthy and now being under danger - so called hot spot of biodiversity. 
Georgia is traditionally agricultural country. From the standpoint of natural-economic   conditions 
it has a big potentiality of agricultural production.  According to the experts’ opinion, it’s resources 
are enough to feed from 8 to10 million people.  But realization of this potentiality entirely 
depends on its relevant activation. 
Georgia has the ability to produce bio-products; Georgian agricultural products have always been 
distinguished with its high quality and delightful taste.  Georgia can take place in the world market 
only for its high quality bio-products. 
 
The world food crisis will affect more painfully Georgian population than the western society and 
the reasons are the following: 
1. Around 60-70% of consumer expenditures comes on food; 
2. The share of the imported products makes up around 65% of the consumer’s basket in Georgia 
and 80%  in Tbilisi. 
Methods 
For economic analysis were used following methods: standard (structural) and nonstandard (open 
interview, narration) questioning. For the quantitative evaluation were used data of Department 
of Statistics and research publications data base. There were conducted comparative analysis 
between analytic and statistic data. 
Results 
Among those factors we would like to highlight the following:  
1. Exogenous factors – such as the global warming, deserting, shrinking and degradation of the 
fertile land plots due to the water and wind erosion, and as a result - decreasing the productivity 
and the increasing the food prices (agflation); 
2. Endogenous factors: The heritage of soviet administrative-command management system; 
3. Losing the traditional export markets for local agricultural products; 
4. Decreasing the fertile land areas and productivity; 
5. Low production capacity compared with the raw materials; 
6. Frequent changes in the structure of farms; 
7. Lack of the entrepreneurial skills; 
8. Malfunctioning land market; 
The present paper examines the situation in agricultural sector of Georgia against the background 
of world food crisis, are discussed the factors affecting the agricultural sector and the reasons of 
the food crisis. 
The reasons of the crisis in agriculture are the following: 
1. Problems connected with the financing agricultural projects; 
2. The scarcity of agricultural machinery& equipment and the fuel 
3. High prices on fertilizers and chemicals 
4. High risks of  harvest and no insurance 
5. High prices on high quality seedlings 
6. Old drainage and irrigation systems 
7. Unprotected local agricultural market 
8. Low possibilities of reaching international markets 
9. Almost no access to the modern technological and informational centers 
9. No real local self-governing 
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10. High taxes on land 
Conclusion 
Our research showed that despite consumers’ readiness to purchase bio-products, the segment of 
the Georgian market is developing more slowly than in other countries. Georgia is making a large 
investment in 2013 to increase agricultural output and the incomes of small farmers.   
 
Due to the peculiarities of the natural resources of Georgia the main priority of the agriculture is 
the development of bio production. 
 The most important directions include: 

•  Promotion of Georgian bio-products; 
•  Supporting the bio sector of agriculture; 
•  Developing the local and export bio markets. 

The systematic approach to the  problems will help to develop the bio-farms: 
Qualification: The farmers need to have enough knowledge about the biofarming, bioproducts and 
the perspectives of the bioproduction, also how to transfer from the traditional to the bio farming. 
Support: The farmers could transfer from traditional to the bio farming easily with financial and 
informational support. 
Certification: Bio producer should have the guarantees that after all required procedures they 
would not have any problems with certification. 
Sales: The farmer needs a serious support in organizing the problems of export and entering the 
international markets, they could not do it alone. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 xaraiSvili e.  qarTuli 
agrosasursaTo 
produqtebis 
konkurentunarianoba da 
mdgradi soflis 
meurneobis ganviTarebis 
prioritetebi  

II saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia 

,,bioekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba” 

Tbilisi, 11-12 

oqtomberi, 2013 

2 saerTaSoriso mrgvali 

magida Temaze 

,konkurenciis politika 

da samarTali 

saqarTveloSi, samxreT 

kavkasiasa da 

evrokavSirSi 

 

monawileoba 
diskusiaSi 

Seraton metexi palasi, 

30 aprili, 2013. 
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asocirebuli profesori ineza gagniZe   

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

inglisuridan qarTul 

enaze saxelmZRvanelos 

 _  Microeconomic Theory: 

Basic Principles and 

Extensions. Autors: Walter 

Nicholson, Christopher 

M.Snyder Publisher: 

Cengage Learning, II th 

Edition, 2011 ISBN-13: 978-

1111525538. 784 pages  _ 

 Targmnis  saxelmwifo 

granti 

(xelSekruleba  _ 24 

oqtomberi, 2013 weli, 

#682/06)   

profesori  

e. xaraiSvili 

(samecniero 

redaqtori) 

asocirebuli 

profesorebi: 

i. gagniZe 
l. labaZe 

m. nacvalaZe 
i. nacvliSvili 

m. CavleiSvili 
 (saredaqcio kolegia) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

anotacia 
saxelmZRvanelo  ,,Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions”  (Autors: 

Walter Nicholson, Christopher M.Snyder Publisher: Cengage Learning, II th Edition, 
2011 ISBN-13: 978-1111525538. 784 pages) gankuTvnilia magistrantebisaTvis. 
calkeuli Temebis gamoyeneba mizanSewonilia  doqtorantebisaTvis. 
saxelmZRvanelo aseve, garkveul daxmarebas gauwevs  bakalavriatis 
studentebs, romelTac surT siRrmiseulad Seiswavlon mikroekonomikuri 
Teoriebi. wigni mniSvnelovania  mikroekonomikuri Teoriebis swavlebiTa 
da kvleviT dainteresebuli akademiuri personalisaTvis. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

gagniZe ineza `marTlmadidebl

oba da ekonomika~ 

Tbilisi, 

gamomc. 

`universali~ 

69 
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anotacia 

naSromi exeba religiisa da mecnierebis, ekonomikaSi moqmedi ZiriTadi 
principebis, Sidasafirmo urTierTobebis, qveynis konkurentunarianobis 

problemebis xedvas marTlmadidebluri moZRvrebis aspeqtiT. 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

gagniZe ineza mikroekonomikis 

konkurentunarianoba 

– Tanamedrove 

midgoma, iv. 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo uni-

versitetis 

ekonomikisa da 

biznesis fakul-

tetis saer-

TaSoriso 

referirebadi da 

recenzirebadi 

samecniero-

praqtikuli  Jur-

nali `ekonomika 

da biznesi~, 

#5  Tbilisi, Tsu 9 gverdi 

 

(gv. 79-88) 

anotacia 
statiaSi ganxilulia msoflio ekonomikuri forumis globaluri 

konkurentunarianobis 2008-2014 wlebis angariSebSi saqarTvelos ekonomikis 
maCveneblebi. cnobili mkvlevarebis naSromebze dayrdnobiT dasabuTebulia 

klasterebis efeqtianoba qveynis ekonomikis ganviTarebaSi. 
 

2. gagniZe ineza ganaTlebisa da 

rwmenis 

urTierTkavSiris 

sinergiuli 

efeqtis Sesaxeb 

 

VII samecniero 

konferencia 

`qristianoba 

da ekonomika~ 

gori, 

saqarTvelo 

(moxsenebaTa 

krebuli) 

Tbilisi,  

Tsu  

 

 

4 gverdi 



 49 

anotacia 
naSromSi ganxilulia ganaTlebis sitemaSi saxelmwifos Carevis 

aucileblobis argumentebi da saxelmwifos saganmanaTleblo funqciebi. 
ganaTlebisa da rwmenis  urTierTobis Sesaxeb mocemulia msoflio 
moazrovneebis: goeTes, plankis, ainStainis da sxvaTa gamonaTqvamebi. 
gamoyenebulia wm. ilia marTlis (ilia WavWavaZis), wm. gabriel episkoposis 
(qiqoZe) da saqarTvelos kaTolikos patriarqis ilia II mosazrebebi.  
3. gagniZe ineza codnis 

samkuTxedis 

modelis 

formirebis 

winapirobebi 

meRvineobis 

ganviTarebaSi 

saqarTveloSi, 

II saerTa-
Soriso 

samecniero-
praqtikuli 
konferencia 
`bioekonomika 
da soflis 
meurneobis 
mdgradi 

ganviTareba~, 
Sromebis 
krebuli 

Tbilisi,  

Tsu  

 

4 gverdi 

anotacia 
naSromSi ganxilulia meRvineobis ganviTarebis tendenciebi bolo wlebis 
manZilze. gaanalizebulia statistikuri informacia yurZnis warmoebis 
moculobis, yurZnis Rvinoebis eqsportis, lideri eqsportiori Rvinis 
mwarmoeblebis Sesaxeb. aRniSnulia, rom saqarTveloSi meRvineobis msoflio 
standartebiT ganviTarebis mizniT gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 
samewarmeo universitetebis formirebas, romlebic Cvens SemTxvevaSi aris 
meRvineobaSi codnis samkuTxedis formireba-efeqtiani funqcionirebis 
winapiroba. 
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2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# avtori 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

ineza gagniZe  

Proceedings 

 

(Working paper) 

 

“Regarding 

Invisible Effect of 

Education and 

Science Cluster in 

Transitional 

Countries” 

 

 International 

Symposium THE 

ECONOMIC 

CRISIS: TIME FOR 

A PARADIGM 

SHIFT – TOWARDS 

A SYSTEMS 

APPROACH,  

 

January 24-25, 

Valencia, Spain, 

2013 

espaneTi,  

 

ISBN 

9788890824210 

8 gverdi 

anotacia 

naSromSi klasteris adgili mikroekonomikis konkurentunarianobaSi 
ganxilulia ganaTlebis klasteris magaliTze. axsnilia ganaTlebis 
klasteris xiluli da uxilavi efeqtebi. klasterebis efeqtianobis 
xelSemwyobi da xelSemSleli procesebi kaxeTis Rvinis klasteris 
magaliTzea mocemuli. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli 

 
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

gagniZe ineza ganaTlebisa da rwmenis 

urTierTkavSiris 

sinergiuli efeqtis 

Sesaxeb 

gori, 30 ivlisi, 

2013 w. 

2 gagniZe ineza codnis 
samkuTxedis modelis 

formirebis 
winapirobebi 
meRvineobis 

ganviTarebaSi 
saqarTveloSi 

Tbilisi, Tsu,  

11-12 oqtomberi 

2013 w. 

anotaciebi, ixile 1 (d)  
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2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli 

 
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

gagniZe ineza Regarding Invisible Effect of 

Education and Science Cluster 

in Transitional Countries 

 

(Proceedings) 

2013 wlis 24-25 
ianvari, 

espaneTi, 
valensia 

valensiis 
universiteti, 
ekonomikis 
fakulteti 

anotaciebi,  ixile 2 (d) 

 

asocirebuli profesori marina CavleiSvili 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

inglisuridan qarTul 

enaze saxelmZRvanelos 

 _  Microeconomic Theory: 

Basic Principles and 

Extensions. Autors: Walter 

Nicholson, Christopher 

M.Snyder Publisher: Cengage 

Learning, II th Edition, 2011 

ISBN-13: 978-1111525538. 

784 pages  _  Targmnis 

 saxelmwifo granti 

(xelSekruleba  _ 24 

oqtomberi, 2013 weli, 

#682/06)   

profesori e. 

xaraiSvili 

(samecniero 

redaqtori) 

asocirebuli 

profesorebi: 

i. gagniZe 

l. labaZe 

m. nacvalaZe 

i. nacvliSvili 

m. CavleiSvili 

 (saredaqcio kolegia) 

 

 

 

 

 

anotacia 
saxelmZRvanelo  ,,Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions”  (Autors: 

Walter Nicholson, Christopher M.Snyder Publisher: Cengage Learning, II th Edition, 
2011 ISBN-13: 978-1111525538. 784 pages) gankuTvnilia magistrantebisaTvis. 
calkeuli Temebis gamoyeneba mizanSewonilia  doqtorantebisaTvis. 
saxelmZRvanelo aseve, garkveul daxmarebas gauwevs  bakalavriatis 
studentebs, romelTac surT siRrmiseulad Seiswavlon mikroekonomikuri 
Teoriebi. wigni mniSvnelovania  mikroekonomikuri Teoriebis swavlebiTa 
da kvleviT dainteresebuli akademiuri personalisaTvis. 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis 

saTauri, 

Jurna-

lis/krebu-

lis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemlob

a 

gverdebis 

raodenob

a 

1 

 

m. 

CavleiSvili 

saqarTvelos 

sasursaTo 

usafrTxoebi

sa da 

sursaTiT 

uzrunvelyo

fis 

zogierTi 

sakiTxi  

Jurnali 

,,ekonomika 

da biznesi“  

#3, iv. 

javaxiSvili

s saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

Tsu 

gamomcemlob

a 

12  

2. e. 

xaraiSvili,  

m. 

CavleiSvili 

 

agraruli 

seqtoris 

ganviTarebis 

mdgomareoba 

da 

sasursaTo 

uzrunvelyo

fis donis 

Sefaseba 

saqarTveloS

i 

 

saerTaSoriso 

samecnierodpraqtikuli 

konferencia d 

,,postkomunisturi 

qveynebis ekonomikebis 

aqtualuri problemebi 

Tanamedrove etapze“ 

konferenciis SromaTa 

krebuli 

iv. 

javaxiSvili

s saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti

s paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

instituti, 

Tbilisi, 2013 

weli, 28d29 

ivnisi 

7 

3.  m. 

CavleiSvili,  

s. fetelava 

sainverticio 

proeqtebi 

saqarTvelos 

agrarul 

seqtorSi  

II saerTaSoriso 

samecnierodpraqtikuli 

konferenciad,,bioekonomi

ka da soflis 

meurneobis mdgradi 

ganviTareba“, 

konferenciis SromaTa 

krebuli 

iv. 

javaxiSvili

s saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

Tsu, 2013, 

oqtomberi 

8 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
M. Chavleishvili, 

G.Erqomaishvili, 

R. SeTuridze 

 

Strategic 

Tendencies of 

Food Safety in 

Georgia in 

Globalization 

Context 

World Academy of 

Science, 

Engineering and 

Technology. 

 

Waset.org. Paris, 

2013  

 

10p. 

 

2 M. Chavleishvili Social programs 

for regional 

development 

XIII 

Мiжнародноi 

науковоi 

конфференцii 

Соціально-

економічний 

розвиток 

України: 

європейський 

вибір 
( axalgazrda 

mecnierTa da 

studentTa 

saerTaSoriso 

konferencia, 

ukrainis 

socialur da 

ekonomikur 

ganviTareba: 

evropuli 

arCevani ) 

Мелiтополь, 2013 7p. 

 

3 N. Damenia, M. 

Chavleishvili 

 

Economic Aspects 

of Reveal of Risks 

in The Tourism 

Business  

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационная 

составляющая 

современного 

экономического 

Украина,  г. 

Умань 2013 

 

8 p. 



 54 

развития» 

 

Aაnotaciebi 

Strategic Tendencies of Food Safety in Georgia in Globalization Context 
The study discusses food safety problems which are faced by the population of Georgia in the 
context of globalization. The study also assesses the situation in the country with regard to provision 
of population with food and food safety indicators: food production; food export and import; food 
prices; and food balance. 

Within the scope of the above-mentioned indicators the following issues were analyzed: the 
existing state of food production in Georgia; major economic indicators of producing agricultural 
commodities; export and import dynamics for foodstuffs, dynamics of food expenditures. The food 
balance is assessed as well as Georgia's self-sufficiency rates, per capita consumption of food. 

The role of information and communication technologies in agrifood production and cooperation 
with EU with regard to regulating food safety of the country have also been assessed. 

As a result of the research, food safety strategy of Georgia, appropriate conclusions and 
conclusion-based recommendations are also presented. 

anotacia 

 Social programs for regional development  
naSromSi ganxilulia regionuli ekonomikuri politikis ganxorcielebaSi 
regionis socialdekonomikuri ganviTarebis programebis adgili da roli. 
ganxilulia regionuli ganviTarebis programebis SemuSavebis ZiriTadi 
principebi: programis miznebis, amocanebis kompleqsuriba da sistemuroba; 
RonisZiebaTa variantebis SemuSaveba da misi realizaciis alternatiuli 
pirobebis gaTvaliswineba; resursuli uzrunvelyofa; vadebis, 
Semsruleblebis, sakontrolo maCvanebelTa gansazRvra da sxva. 
warmodgenilia sarealizacio programuli proeqtis Sinaarsobrivi da 
funqcionaluri daxasiaTeba.  

anotacia 

 Economic Aspects of Reveal of Risks in The Tourism Business  
naSromSi Sefasebulia turistul biznesSi arsebuli mosalodneli riskebi, 
kerZod,  Sida da gere riskebi,maTgan Tavis daRwevis SesaZlebelobebi; 
gaanalizebulia saqarTvelos turistuli bazari. konkretuli statistikuri 
da pirveladi informaciis safuZvelze Seswavlilia turistul sferoSi 
arsebuli dmgomareoba, problemis regulirebisaTvis warmodgenilia 
garkveuli winadadebebi da rekomendaciebi.A 
  

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 
M.Chavleishvili, 

G.Erkomaishvili, R.Seturidze 

 

Strategic Tendencies of Food 

Safety in Georgia in 

Globalization Context 

 

Paris, 27-28 June 

 



 55 

moxsenebaTa anotaciebi 

   

1. The study discusses food safety problems which are faced by the population of Georgia in the 
context of globalization. The study also assesses the situation in the country with regard to provision 
of population with food and food safety indicators: food production; food export and import; food 
prices; and food balance. 

Within the scope of the above-mentioned indicators the following issues were analyzed: the 
existing state of food production in Georgia; major economic indicators of producing agricultural 
commodities; export and import dynamics for foodstuffs, dynamics of food expenditures. The food 
balance is assessed as well as Georgia's self-sufficiency rates, per capita consumption of food. 

The role of information and communication technologies in agrofood production and cooperation 
with EU with regard to regulating food safety of the country have also been assessed. 

As a result of the research, food safety strategy of Georgia, appropriate conclusions and 
conclusion-based recommendations are also presented. 
 

asocirebuli profesori ia nacvliSvili 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

inglisuridan qarTul 

enaze saxelmZRvanelos 

 _  Microeconomic Theory: 

Basic Principles and 

Extensions. Autors: Walter 

Nicholson, Christopher 

M.Snyder Publisher: Cengage 

Learning, II th Edition, 2011 

ISBN-13: 978-1111525538. 

784 pages  _  Targmnis 

 saxelmwifo granti 

(xelSekruleba  _ 24 

oqtomberi, 2013 weli, 

#682/06)   

profesori e. 

xaraiSvili 

(samecniero 

redaqtori) 

asocirebuli 

profesorebi: 

i. gagniZe 

l. labaZe 

m. nacvalaZe 

i. nacvliSvili 

m. CavleiSvili 

 (saredaqcio kolegia) 

 

 

 

 

 

anotacia 
saxelmZRvanelo  ,,Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions”  (Autors: 

Walter Nicholson, Christopher M.Snyder Publisher: Cengage Learning, II th Edition, 
2011 ISBN-13: 978-1111525538. 784 pages) gankuTvnilia magistrantebisaTvis. 
calkeuli Temebis gamoyeneba mizanSewonilia  doqtorantebisaTvis. 
saxelmZRvanelo aseve, garkveul daxmarebas gauwevs  bakalavriatis 
studentebs, romelTac surT siRrmiseulad Seiswavlon mikroekonomikuri 
Teoriebi. wigni mniSvnelovania  mikroekonomikuri Teoriebis swavlebiTa 
da kvleviT dainteresebuli akademiuri personalisaTvis. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 
ია 

ნაცვლიშვილი 

Mmdgradi 

mwarmoeblurobis 

zrdis 

gamowvevebi  

agrarul 

seqtorSi  

(globaluri 
tendenciebis 

mimoxilva);  
 II saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 

konferenciის 
masalaTa 
krebuli 
„bioekonomika da 
soflis 
meurneobis 
mdgradi 
ganviTareba“ 
Tbilisi, 11-12 

oqtomberi, 2013 

II 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciის 

masalaTa 

krebuli 

„bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba“; 

Tbilisi 

 
 11-12 

oqtomberi, 

2013 

Tsu, Tbilisi gv. 360-367 

2 

 

ia 

nacvliSvili 
Innovative 

Approaches in Global 

Trade – Factor of 

Promoting Wellbeing  

Worldwide 

(inovaciuri 

midgomebi 

globalur 

vaWrobaSi - 

msoflio 

keTildReobis 

gaumjobesebis 

faqtori) 

Jurnali „biznesi 

da ekonomika“ 

biznesi da 

ekonomika; 

N#1; ianvari-

Tebervali, 

2013 

ISBN 1987-5789 

 

 

Tsu, Tbilisi gv. 61-78 



 57 

asistent profesori Tamar lazariaSvili 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 lazariaSvili T.  sasursaTo 

usafrTxoebis roli 

mdgradi soflis 

meurneobis 

ganviTarebaSi 

 

II saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia 

,,bioekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba” 

Tbilisi, 11-12 

oqtomberi, 2013 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba –  

makroekonomikis kaTedra, ekonomikisa da biznesis fakulteti 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli –  

kaTedris xelmZRvaneli - profesori nodar xaduri 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba –  
profesori nodar xaduri 

    profesori mirian tuxaSvili 

    asocirebuli profesori nazira kakulia 

    asocirebuli profesori malxaz Ciqobava 

     asocirebuli profesori murman carciZe 

    asistent profesori  manana lobJaniZe 

    asistent profesori marina tabataZe 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

n. xaduri,  

n. kakulia,  
m. Ciqobava 

ekonomikis 

saxelmwifo 
regulireba. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 185 gv. 

2 n. xaduri,  ekonomikuri  150 gv. 
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n. kakulia,  
m. Ciqobava 

zrdis Teoriebi. 
rideri 

bakalavriatis 

studentebisaTvis 

3 n. xaduri,  
n. kakulia,  
m. Ciqobava 

makroekonomikuri 
prognozireba. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 95 gv. 

4 n. xaduri,  
n. kakulia,  

m. Ciqobava 

makroekonomika II. 
rideri 

magistraturis 
studentebisaTvis 

 230 gv. 

5. n. xaduri,  
n. kakulia,  

m. Ciqobava 

Ria ekonomikis 
makroekonomika. 

rideri 
magistraturis 

studentebisaTvis 

 210 gv. 

 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebi

s 

raodeno

ba 

1 

 

n. 
xaduri  

saqarTvelos ekonomika: mZime 
realoba da Semdgomi 

reformirebis ZiriTadi 
mimarTulebebi, profesor giorgi 

papavas 90 wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 

konferenciis masalebis krebulSi: 
postkomunisturi qveynebis 

ekonomikebis aqtualuri 
problemebi Tanamedrove etapze 

 

 ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, 

p. 
guguSvilis 
ekonomikis 

instituti, 
Tbilisi 2013 

10 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

n. xaduri saqarTvelos ekonomika: mZime 
realoba da Semdgomi 

reformirebis ZiriTadi 
mimarTulebebi, profesor 

giorgi papavas 90 
wlisTavisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecniero-

praqtikuli konferenciis 
masalebis krebulSi: 

postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri 

problemebi Tanamedrove etapze 

ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, p. 

guguSvilis 
ekonomikis 
instituti,  

 
Tbilisi 2013 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
RonisZiebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1.  

 

n. xaduri (OECD) globaluri 
forumi konkurenciis 

sakiTxebze 

q. parizi, safrangeTis 
respublika 

Tebervali 28 – marti 

01, 2013 w. 

2. n. xaduri (IMF) Rethinking Macro Policy 

II : first steps and early lessons 

[Olivier Blanchard] 

aSS, q. vaSingtoni 

16-17 aprili, 2013 წ 

3. n. xaduri ekonomikuri forumi 

“Innovating for Growth” – 

Istanbul, Turkey 

Istanbul, Turkey 

09-10 maisi,  2013 წ. 

4. n. xaduri On the occasion of the 20th 

anniversary of the introduction 

of national currencies in the 

Caucasus and Central Asia 

countries  - conference "The 

Transition Journey and the 

Road Ahead" by the IMF, the 

EBRD, and the authorities of 

Switzerland and the Kyrgyz 

Republic, Bishkek 

Kyrgyz Republic, Bishkek 

19-20 maisi,  2013წ. 

5.  n. xaduri konferencia yazaxeTis respublika 
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„Macroeconomic Policies for 

Sustainable and Resilient 

Growth in North and Central 

Asia“  

(q. almati) 

27-28 agvisto,  2013წ. 

 

profesori mirian tuxaSvili 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

Carim-East EEevrokavSiri f. fargusi evropis 
universitetis 
instituti, 
migraciis 

kvlevis centri, 
florencia, 
konsorciumi 

Carim-East, eqsperti 
saqarTvelodan, 

mirian tuxaSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
1. Sekrebilia da kritikuladaa gaanalizebuli oficialur da kerZo 

gamokvlevebSi, sxvadasxva samecniero literaturaSi gabneuli 
statistikuri masala, kompaqturi saxiT Sedgenilia migraciis 
statistikuri baza; 

2. Seswavlilia migrantTa dabrunebuli kontingentis sazRvargareT 
migraciis, migrirebis adgilze SromiTi da socialuri adaptaciis, 
samSobloSi dabrunebis kanonzomierebani, maTi ekonomikuri da 
socialuri adaptaciis meqanizmi. Ggamovlenilia dabrunebis 
intensivobis gazrdis gzebi; 

3. Seswavlilia saqarTveloSi iZulebiTi migraciis, adamianebiT 
vaWrobis(trefikingis), readmisiis da cirkularuli migraciis ZiriTadi 
tendenciebi da kanonzomierebani. 

4. Pproeqtis yvela Semadgeneli nawili dasrulebuli saxiT 
gamoqveynebulia Carim-East-is vebgverdze. 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

2 

 

 

 

 

SromiTi 
mobilobis xarji 

da sargebeli 
evrokavSirisa da 

aRmosavleT 
partniorobis 
qveynebs Soris 

EE 
 
 

evrokavSiri Lluka barbone 
mirian tuxaSvili, 

laSa labaZe 
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 anotacia 

  Seswavlilia saqarTvelos SromiTi migraciis efeqtianobis ZiriTadi 
parametrebi, misi socialur-ekonomikuri danakargebi da remitansis 
mniSvneloba qveynis socialur-ekonomikuri ganviTarebisaTvis. miRebuli 
Sedegebi da rekomendaciebi ganxilulia GASE-s konferenciaze briuselSi 
da mowonebulia evrokavSiris Sesabamisi komisiis mier. Ggamoqveynebulia 
eleqtronuli da beWvdiTi publikaciis formiT. 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 

krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

avtorTa jgufi, 

redaqtori: mirian 

tuxaSvili 

samecniero seria 

migracia 6 

Tbilisi, 

`universali~ 

168 

anotacia 
warmodgenil naSromebSi aris cda saerTaSoriso da lokalur doneebze 

Sromis bazris, dasaqmebisa da umuSevrobis migraciul procesebTan 
urTierTkavSiris Seswavlisa. 

  gankuTvnilia migraciis problemebiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 

monografiis 

saTauri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
Lasha Labadze  

Mirian Tukhashvili  

Costs and Benefits of 

Labour Mobility 

between the EU and 

the Eastern 

Partnership Partner 

Countries.  

Warsaw, Poland, 
2013 

56 

anotacia 

dawerilia sagranto proeqtis safuZvelze. saqarTvelos SromiTi 
migraciuli kavSirebis kanonzomierebaTa fonze dadgenilia raodenobrivi 
kavSirebi remitanssa da qveynis ekonomikur zrdas Soris. gamovlenilia is 
winaaRmdegobani, rac aferxebs realizaciis efeqtianobas. damuSavebulia 
rekomendaciebi remitansis swori ganawilebisa da biznesis xelSewyobis 
mimarTulebiT. 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis  

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

Mirian 

Tukhashvili 

 

 

 

Socio-economic 

problems of returning 

migrants’ reintegration 

in Georgia 

http://www.c

arim-

east.eu/media

/CARIM-

East_RR-2013-

15.pdf 

European University Institute 

Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies, Italy 

21p. 

 

gamosulia 

 rusul  

enazec 

anotacia 

Seswavlilia migrantTa dabrunebis procesi saqarTveloSi. avtoris mier  

ganxorcilebuli kvlevisa da sxva analogiuri kvlevis Sedegebze 

 dayrdnobiT, agreTve, axladmoZiebuli statistikuri informaciis 

 safuZvelze gamokveTilia dabrunebis procesis kanonzomierebani da  

Taviseburebani. saqarTveloSi samuSao Zalis siWarbis pirobebSi  

Sefasebulia dabrunebulTa pozicia Sromis bazarze da is ekonomikuri da  

samarTlebrivi sirTuleebi, rac Tan axlavs maTi integraciis process.  

mocemulia reintegraciis daCqarebis gzebi.  

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis  

raodenoba 

2 

 

 

 

 

 

Mirian 

Tukhashvili 

 

 

 

 

Refugees and displaced 

persons in Georgia 

http://www.c

arim-

east.eu/media

/exno/Explana

tory%20Notes

_2013-105.pdf 

European University 

Institute 

Robert Schuman Centre 

for Advanced Studies, 

Italy 

6p.  

 

(gamoqveynebulia 

 rusul enazec) 

anotacia 

ganxilulia saqarTveloSi iZulebiTi migraciis ZiriTadi formebi.  

yuradReba gamaxvilebulia iZulebiT gadaadgilebul pirTa gansaxlebis,  

maTi Sromis bazarze qcevis, umuSevrobis problemebze, TavianT  

sacxovrisSi dabrunebis perspeqtivaze. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis  

raodenoba 

http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-15.pdf
http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-15.pdf
http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-15.pdf
http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-15.pdf
http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-15.pdf
http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-15.pdf
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3 

 

 

 

 

 

 

Mirian 

Tukhashvili 

 

 

Human Traffi cking in 

Georgia 

 

http://www.c

arim-

east.eu/medi

a/exno/Expla

natory%20No

tes_2013-

143.pdf 

European University 

Institute 

Robert Schuman 

Centre for Advanced 

Studies, Italy 

 

6 p.  

(gamoqveynebulia 

 rusul enazec) 

anotacia 

saqarTveloSi adamianTa vaWroba, miuxedavad mis winaaRmdeg brZolisa,  

jer kidev metad mwvave problemad aRiqmeba. Ooficialuri statistikuri masalisa  

da trefikingis Sesaxeb sxva informaciis ganzogadebis safuZvelze  

Sefasebulia Seqmnili viTareba da misi ekonomikuri safuZvlebi. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnali

s/ 

krebuli

s nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis  

raodenoba 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Mirian 

Tukhashvili 

 

 

 

 

Readmission, Return 

and Reintegration in 

Georgia 

http://ww

w.carim-

east.eu/me

dia/exno/E

xplanatory

%20Notes_

2013-

68.pdf 

European University 

Institute 

Robert Schuman Centre 

for Advanced Studies, 

Italy 

 

6 p. 

(gamoqveynebulia 

 rusul enazec) 

anotacia 

naCvenebia, rogor izrdeba evrokavSiris Zalisxmeva dabrunebis procesis 
stimulirebis efeqtianobis asamaRleblad. Aaqcentirebulia procesis 
xelSewyobisaTvis evrokavSiris qveynebis mier gamoyofili Tanxis gamoyenebis 
gzebi. Sefasebulia ekonomikur reintegraciaSi readmisiis konkretuli roli. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis raodenoba 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Тухашвили 

Мириан 

 

 

 

Основные тенденции 
развития 
эмиграционных 
процессов в 
постсоветской 
Грузии. 
В Сб: 
«ИННОВАЦИОНН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ч. 1 Гомель, Беларусь. 

Изд. БГЭУ 

6 С. 



 64 

 В  
ЭКОНОМИЧЕСКО

М И БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИИ» 
 

anotacia 

ganzogadebulia bolo oci wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi mimdinare 
intensiuri migraciuli procesebi. Sefasebulia Seqmnili viTareba da 
dasabuTebulia teritoriuli mobilobis cvlilebis mosalodneli Sedegebi. 
gavlebulia analogia postsabWoTa qveynebTan, maT Soris belorusTan. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

Тухашвили Мириан Бывшие трудовые 

эмигранты на рынке труда 

Грузии 

15-16 мая, 2013 года, Минск, 

Беларусь. 

anotacia 

moxsenebaSi ganxilulia avtoris mier saqarTveloSi dabrunebul migrantTa 
pozicia qveynis Sromis  bazarze. dadgenilia is winaaRmdegobani, rac xels 
uSlis efeqtiani ekonomikuri reintegraciis process. dasabuTebulia 
winadadebani dabrunebulTa mravalmxrivi adaptaciis daCqarebisaTvis. 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

Тухашвили Мириан Основные тенденции 

развития эмиграционных 

процессов в постсоветской 

Грузии 

21–24 мая, 2013 года, 

Гомель, Беларусь. 

anotacia: 

ganzogadebulia bolo oci wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi mimdinare 
intensiuri migraciuli procesebi. Sefasebulia Seqmnili viTareba da 
dasabuTebulia teritoriuli mobilobis cvlilebis mosalodneli Sedegebi. 
gavlebulia analogia postsabWoTa qveynebTan, maT Soris belorusTan. 
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asocirebuli profesori nazira kakulia 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

ekonomikis 
saxelmwifo 
regulireba. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 185 gv. 

2 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

ekonomikuri 
zrdis Teoriebi. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 150 gv. 

3 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

makroekonomikuri 
prognozireba. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 95 gv. 

4 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

makroekonomika II. 
rideri 

magistraturis 
studentebisaTvis 

 230 gv. 

 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

Ria ekonomikis 
makroekonomika. 

rideri 
magistraturis 

studentebisaTvis 

 210 gv. 

6. n.kakulia instituciuri 
ekonomika.   
rideri 

magistraturis 
studentebisaTvis 

  

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebi

s 

raodeno

ba 

1 

 

n.kakulia gadasaxadebisadmi damokidebuleba 

qristianul religiaSi. 

 gori 2013, VII 

samecniero 

10 
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VII samecniero konferencia 

„qristianoba da ekonomika“d gori 

2013. iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 

universitetis gamomcemloba, 

seqtemberi 

konferencia 

 

2. n.kakulia agraruli seqtoris 

makroekonomikuri regulirebis 

ZiriTadi aspeqtebi. 

bioekonomika da soflis 

meurneobis mdgradi ganviTareba, II 

saerTaSoriso 

samecnierodpraqtikuli 

konferencia 

http://ispc.tsu.ge/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=58&Itemid=76&lang=

ka 

 ivane 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti. 

11d12 

oqtomberi 

 

3 n.kakulia Macroeconomic police of Georgia during 

Global Economic Crisis. 

VI International Scientific Conference 

“Social and Political Transformations in 

Today’s Crisis Society: Local, Regional and 

Global Dimensions”. Institute of Social 

Sciences of Odessa 

 Institute of 

Social Sciences 

of Odessa 

 

4 n.kakulia Macroeconomic results of Financial crisis in 

Georgia. 

The XIV International scientific conference 

on Financial Crisis-its course and 

socioeconomic consequences in Central and 

Eastern Europe. Naleczow, Poland, May 13-

15. (KRYZYS FINANSOWY, przebieg i 

skutki spoleczno-gospodarcze w europe 

srodkowej i wschodniej. Lublin) 

 Institute of 

Social Sciences 

of Odessa 

 

5 n.kakulia saxelmwifos roli globaluri 

ekonomikuri krizisis pirobebSi. 

postkomunisturi qveynebis 

ekonomi-kebis aqtualuri 

problemebi Taname-drove etapze, 

prof. g. papavas daba-debidan 90-e 

wlisTavisadmi miZRvnili 

   

http://ispc.tsu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76&lang=ka
http://ispc.tsu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76&lang=ka
http://ispc.tsu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76&lang=ka
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saerTaSoriso 

samecnieropraqtikuli 

konferenciis masalebis krebuli, 

p.  

guguSvilis ekonomikis institutis 

gamomcemloba. 

http://www.pgie.tsu.ge/ 

6.  profesor giorgi papavas gaxseneba. 

giorgi papava, dabadebidan 90de 

wlisTavi, Tsu, p. guguSvilis 

institutis gamomcemloba 

 Tsu, p. 

guguSvilis 

institutis 

gamomcemloba 

 

7.  

profesori giorgi papava. 

cxumdafxazeTis mecnierebaTa 

akademiis Sromebis krebuli, t. III.  

gamomcemloba „meridiani“ 

 cxumdafxaze

Tis 

mecnierebaTa 

akademiis 

Sromebis 

krebuli, t. 

III.  

gamomcemloba 

„meridiani“ 

 

 

asocirebuli profesori malxaz Ciqobava 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

ekonomikis 
saxelmwifo 
regulireba. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 185 gv. 

2 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

ekonomikuri 
zrdis Teoriebi. 

rideri 
bakalavriatis 

studentebisaTvis 

 150 gv. 

3 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

makroekonomikuri 
prognozireba. 

rideri 

 95 gv. 

http://www.pgie.tsu.ge/
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bakalavriatis 
studentebisaTvis 

4 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

makroekonomika II. 
rideri 

magistraturis 
studentebisaTvis 

 230 gv. 

 n. xaduri,  

n. kakulia,  

m. Ciqobava 

Ria ekonomikis 
makroekonomika. 

rideri 
magistraturis 

studentebisaTvis 

 210 gv. 

5 m. Ciqobava ekonomikuri 
zrdis Teoriebi. 

rideri 
magistraturis 

studentebisaTvis 

 150 gv. 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebi

s 

raodeno

ba 

1 

 

m.Ciqobava konvergenciis SesaZleblobebi 
neoklasikuri da endogenuri 
zrdis modelebis mixedviT. 
Jurn. „ekonomika da biznesi“ #4. 
Tsu gamomcemloba, 

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economi

cs/jurnal/ 

#4 Jurn. 

„ekonomika da 

biznesi“ #4. 

Tsu 

gamomcemloba

, 

 

10 

anotacia 
statiaSi gaanalizebulia konvergenciis SesaZleblobebi ekonomikuri 

zrdis neoklasikuri da endogenuri modelebis bazaze. aRniSnulia, rom 
absoluturi konvergencia, romlis miRweva SesaZlebelia neoklasikuri 
modeliT, empiriuli faqtebiT ar dasturdeba. orive modeli SesaZleblad 
miiCnevs mxolod SefardebiT konvergencias. amasTan, endogenuri modeli 
yuradRebas amaxvilebs adamian-kapitalSi investiciebis gansakuTrebul rolze. 

statiaSi aRniSnulia, rom e.w. mesame sayaros qveynebis faqtobrivi 
monacemebi mxolod umniSvnelod adasturebs SefardebiT konvergencias. ufro 
metic, xSir SemTxvevaSi dasturdeba divergenciis faqtebi, rac am qveynebSi 
adamian-kapitalSi investiciebis simciriTaa ganpirobebuli. aqedan gamomsinare, 
gansakuTrebiT mniSvnelovania samecniero kvlevevbisa da ganaTlebis 
saxelmwifos mxridan mxardaWera, rac adamian-kapitalis zrdis uTavresi 
faqtoria. sxva SemTxvevaSi, mdidar da Rarib qveynebs Soris cxovrebis 
doneebSi arsebuli gansxvaveba ufro gaRrmavdeba.    
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

m. Ciqobava globaluri finansur-

ekonomikuri krizisis 

fundamenturi mizezebi 

da misi daZlevis 

alternatiuli gzebi. 

iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti, 

„qristianoba da 

ekonomika“  

 gori 2013, VII 

samecniero konferencia 

anotacia 
mocemul naSromSi gaanalizebulia Tanamedrove finansur-ekonomikuri 

krizisis ZiriTadi faqtorebi.  yoveldRiurad nebismieri adamiani 
sargeblobs fuliT. magram Zalze mcire maTganma Tu icis monetaruli 
sistemis funqcionirebisa da Cvens cxovrebaze fulis pirdapiri an arapirda-
piri gavlenis Sesaxeb. fuli Zalze aiolebs sazogadoebaSi saqonelgacvlas, 
romelic efuZneba Sromis danawilebas da mas kacobriobis yvelaze genialur 
gamogonebad aqcevs. fuli SesaZlebels xdis specializacias da emsaxureba 
Cveni civilizaciis safuZvels. magram problema isaa, rom fuli ara marto 
emsaxureba saqonelgacvlas, aramed mas amuxruWebs, Tu is ugrovdeba maT, ro-
melTac saWiroze meti fuli aqvT da mimoqcevaSi ar xvdeba. amgvarad, iqmneba 
Taviseburi kerZo `sabaJo punqti~, sadac maT, romelTac saWiroze naklebi 
fuli aqvT, uwevT gadauxadon erTgvari `baJi~ imaT, romelTac saWiroze meti 
fuli gaaCniaT. amitom, krizisis daZlevisaTvis aucilebelia Tanamedrove 
monetaruli sistemis fundamenturi cvlileba. 
2 

 

m. Ciqobava inflaciis 

permanentulobis 

mizezebi da misi 

negatiuri Sedegebi. 

postkomunisturi 

qveynebis ekonomi-kebis 

aqtualuri problemebi 

Taname-drove etapze, 

prof. g. papavas daba-

debidan 90-e 

wlisTavisadmi miZRvni-

li saerTaSoriso 

samecniero-praqti-kuli 

Tbilisi, paata 

guguSvilis saxelobis 

ekonomikis instituti, 

20.06.2013 w. 
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konferenciis masalebis 

krebu-li, p. guguSvilis 

ekonomikis insti-tutis 

gamomcemloba. 

http://www.pgie.tsu.ge/ 

anotacia 
In the article are considered impossibility of permanent achievement of zero inflation at 

existence modern monetary system. According to the author, the reason of such result consists that 
the certain quantity of money doesn't participate in transaction and serve for payments of loan 
percent, that is, the nominal interest rate.  

As a result, the need for permanent payments of interest determines the concentration of 
large amounts of money in the monetary circulation, which do not participate in economic 
transactions and, accordingly, to create added value. Based on the foregoing, the concentration in 
the economy unsecured merchandise extra money entails inflation. 

The author believes that this is the main reason that in reality it is impossible to achieve zero 
inflation, which in the long term causes economic crises. 

Besides, it is shown that need of permanent payments of the interests causes increasing 
concentration of money in circulation which don't participate in transactions and respectively, in 
creation of the added values. As a result, concentration in economy of not overstocked money 
causes inflation. 

According to the author, the inflation, which permanence is caused by need of  payments of 
the interests, in spite of its size, represents the hidden mechanism of redistribution real wealth in 
favor of financial wealthy people. 
3 

 

m. Ciqobava sasursaTo 
usafrTxoeba, rogorc 
saxelmwifos mdgradi 
ekonomikuri 
ganviTarebis garanti. 
bioekonomika da 
soflis meurneobis 
mdgradi ganviTareba, II 
saerTaSoriso 
samecnierodpraqtikuli 
konferencia, ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti. 11d12 
oqtomberi  

ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti. 11-12 

oqtomberi  
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anotacia 
mocemul statiaSi gaanalizebulia saxelmwifos sasursaTo 

usafrTxoebis mniSvneloba da misi uzrunvelyofis ZiriTadi mimarTulebebi, 
xazgasmulia misi roli qveynis erovnuli usafrTxoebis miRwevaSi.  

statiaSi naCvenebia, rom ganviTarebis Tanamedrove etapze 
saqarTvelosTvis umniSvnelovanesi amocanaa mosaxleobis kvebis produqtebiT 
uzrunvelyofis gaumjobeseba, romlis gadaWras udidesi mniSvneloba aqvs 
qveynis namdvili suverenitetis uzrunvelsayofad da mdgradi ekonomikuri 
ganviTarebis misaRwevad. sasursaTo usafrTxoeba saxelmwifo politikis 
prioritetul mimarTulebad unda iqces, radganac is moicavs erovnuli, 
ekonomikuri, socialuri, demografiuli da ekologiuri faqtorebis farTo 
speqtrs.  

 

asocirebuli profesori murman carciZe 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 m. carciZe 

n. lacabiZe 

umuSevrobis 
gamomwvevi mizezebi 
da umuSevrobis 

statusis 
gansazRvris 

meTodologiuri 
safuZvlebi 

saqarTveloSi, 

Jurnali „migracia“, 

N6 , gamomcemloba 

„universali“, 

Tbilisi  2013 

w.  

gv. 119-140. 

anotacia 
samecniero statiaSi ganxilulia umuSevrobis, rogorc saqarTvelosaTvis 
mwvave socialur-ekonomikuri movlenis arsi da gamomwvevi mizezebi, 
mocemulia dasabuTebuli msjeloba imis Sesaxeb, rom masobrivi umuSevrobis 
daZlevis gareSe SeuZlebelia ekonomikis  efeqtiani funqcionireba. 
umuSevrobis daZleva da Sromisunariani mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis 
uzrunvelyofa  kvlav saxelmwifos makroekonomikuri politikis umTavres 
amocanad aris miCneuli, vinaidan swored igia  siRaribisa da cxovrebis 
dabali donis gamomwvevi ZiriTadi mizezi. 

2 m. carciZe 

 

umuSevrobis 

bunebrivi done, 
masze moqmedi 
faqtorebi da 

Sefaseba, Jurnali 

“ekonomika da 

biznesi” 

N3 maisi–

ivnisi 

Tsu 

gamomcemloba, 

Tbilisi 2013w. 

gv, 55–75. 
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anotacia 

naSromSi ganxilulia umuSevrobis bunebrivi donis, rogorc mniSvnelovani 
ekonomikuri kategoriis analizi. gamokvleulia da ganzogadoebulia is 
mniSvnelovani socialur-ekonomikuri faqtorebi, romlebic zemoqmedeben 
umuSevrobis bunebriv da mis saerTo doneze. gansakuTrebuli yuradReba eTmoba 
umuSevrobis bunebrivi donis maCveneblis gaangariSebas. am kuTxiT ganxilulia 
ganviTarebuli qveynebis praqtikaSi aprobirebuli modelebi.  dasabuTebulia, 
rom saqarTvelos ekonomikisa da Sromis bazarze arsebuli realuri 
mdgomareobidan gamomdinare, umuSevrobis bunebrivi donis gaangariSebis 
miznebisaTvis sxva meTodebTan erTad mizanSewonili iqneboda dasaqmebuli 
mosaxleobis optimaluri ricxovnobis modelis gamoyeneba. 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

m. carciZe 

 

Labour Market 

Regulation and 

Employment Policies in 

Georgia, European 

Applied Scinces 

N2 stuttgard, Germany 

2013 

p.183-187 

anotacia 
statiaSi ganxilulia Sromis bazris regulirebisa da dasaqmebis saxelmwifo 
politikis aqtualuri problemebi saqarTveloSi. dasabuTebulia, rom 
socialur-SromiTi urTierTobebis sferos mowesrigeba, umuSevrobis Semcireba 
da Sromisunariani mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis uzrunvelyofa 
SeuZlebelia Sromis bazris saxelmwifo regulirebisa da aqtiuri politikis 
gatarebis gareSe. naSromSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva Sromis bazris 
institutebisa da misi adekvaturi infrastruqturis, efeqtianad momuSave 
dasaqmebis samsaxuris Seqmnisa da ganviTrebis aucileblobas, rogorc qveynis, 
aseve regionebis doneze. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 
m. carciZe 

n. lacabiZe 

saqarTvelos soflis 

mosaxleobis efeqtiani 

dasaqmebis gzebi 

II saerTaSoriso 

samecniero–praqtikuli 

konferencia–
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„bioekonomika da soflis 

meurneobis mdgradi 

ganviTareba“, Sromebis 

krebuli, Tbilisi 2013w. 

11-12 oqtomberi 

anotacia 
samecniro-kvleviT naSromSi dasabuTebulia, rom dadebiTi Zvrebis 

miuxedavad, ekonomikur da socialur sferoSi uamravi gadauWreli problemis 
gamo, soflis mosaxleobis cxovrebis donis sagrZnobi gaumjobeseba ver 
ganxorcielda, umuSevroba kvlav  erT-erTi mTavari socialuri problemaa. 
misi daZlevisa da negatiuri Sedegebis Tavidan asacileblad aucilebelia 
dasaqmebis efeqtiani saxelmwifo politikis SemuSaveba da praqtikuli 
realizacia.  

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 
Murman Tsartsidze The State and the 

Development Prospects of 

Labour Market in Georgia 

2nd international Scientific 

Conference“Applied Sciences 

in Europe: tendencies of 

contemporary development” 

22th iune 2013. p.147-152.   

stuttgard, Germany. 

anotacia 
naSromSi detaluradaa gaanalizebuli saqarTvelos Sromis bazarze 

arsebuli realuri mdgomareoba, gamokveTilia ZiriTadi problemebi da 
funqcionirebis Taviseburebani. dasabuTebulia, rom socialur-SromiTi 
urTierTobebis sferos mowesrigeba, umuSevrobis Semcireba, Sromisunariani 
mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis uzrunvelyofa da saboloo jamSi 
siRaribis daZleva da cxovrebis donis amaRleba SeuZlebeli iqneba Sromis 
bazris regulirebis efeqtiani saxelmwifo politikis SemuSavebisa da misi 
realizaciis gareSe.  
 
asistent profesori manana lobJaniZe 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1. 

 

 

 

 

 

 

lobJaniZe m. 

 

 

 

 

 

religia da 

axalgazrdoba: 

komunikaciis 

axali formebis 

ZiebaSi 

 

VII samecniero 

konferencia 

`qristianoba 

da ekonomika~ 

gori, 

saqarTvelo 

(moxsenebaTa 

krebuli) 

Tbilisi,  

Tsu  

 

5 gverdi 

anotacia 

religia,  rogorc socialuri fenomeni TavisTavad  obieqtur faqtors 
warmoadgens, romelic iseve rogorc sxva socialuri instituciebi, 
sazogadoebis erT-erT socialur jgufze-axalgazrdobaze garkveul 
zemoqmedebas axdens. religia sazogadoebisaTviTvis ara calke mdgomi 
instituciaa, aramed religia unda ganvixiloT, rogorc  sazogadoebrivi 
cxovrebis nawilia, romlisganac izolirebuli aravinaa da maT Soris arc 
axalgazrdoba.  

eklesia rogorc socialuri institucia warmoadgens istoriul 
Camoyalibebul sistemas sazogadoebis da maT Soris axalgazrdebis swori 
cxovrebis wesis damkvidrebisaTvisaTvis,  rac metad mniSvnelovania Cveni 
sazogadoebisaTvis, myari da tradiciuli ojaxisaTvis, rac eris simyaris 
garantiaa. Tanamedrove civilizebul sazogadoebaSi eklesias,  ara mxolod 
religiuri ritualebis SenarCunebisa da gadacemis funqcia aqvs,  aramed 
socialuri institutis statusic gaaCnia, romelic mniSvnelovan rols 
asrulebs axalgazrdis formirebaSi, xels uwyobs WeSmariti faseulobebis 
formirebas.  

saxelmwifos keTildReoba arsebiTad damokidebulia maRali 
pasuxismgeblobis mqone ganaTlebul adamianebze, romelTac gacnobierebuli 
aqvT sakuTari profesiuli saqmianobis mniSvneloba qveynisaTvis.  

nebismieri eris warmatebuli momavali damokidebulia ganaTlebis 
sistemis swor mowyobasa da funqcionirebis maRal xarisxze. im qveynebSi, 
sadac ganaTlebis sistema efeqtiania, Sesabamisad jansaRia saxelmwifos 
yvela wamyvani instituti. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

lobJaniZe m. 

 

 

 

 

 

 

„kvalificiuri 

muSaxelis pozitiuri 
efeqtis gaZliereba 
migraciis procesSi“. 

 

 

GIZ- sakariero centri 

,,samSobloSi  
dabrunebuli kadrebis 
dasaqmebis xelSewyobis 

programa“ 
2012 wlis 2 noembers, 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lobJaniZe m. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

axalgazrdebis 
umuSevrobisa da 

dasaqmebis problemebi 
saqarTveloSi 

 

germaniis ekonomikuri 
TanamSromlobisa da 

ganviTarebis 

federaluri 

saministros BMZ 

dakveTiT, GIZ-i 

germanul saxlSi   

marTavs dialogis 
cikls Temaze: 

”profesiuli kadrebis 
migraciis politikur-

ekonomikuri 
efeqturobis zrda“.  

2013 wlis ianvari 

        Tbilisi 

II saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia 

,,bioekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba” 

Tbilisi, 11-12 

oqtomberi, 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 
axalgazrdebis umuSevroba umwvavesi problemaa nebismieri qveynisaTvis 

da maT Soris gamonaklisi arc saqarTveloa. ukanaskneli wlebSi moSlilia 
profesiuli ganaTlebis sistemasa da organizaciebs Soris urTierTobis 
meqanizmi, yovelgvari moTxovnis gauTvaliswineblad xdeba specialistebis 
momzadeba. marTalia, sabazro ekonomikis pirobebSi SeuZlebelia umaRlesi 
ganaTlebis mqone specialistebis profesiul-kvalificiuri Semadgenlobis 
sruli Sesabamisobis miRweva ekonomikis mudmivad cvalebad moTxovnebTan, 
magram miRebuli ganaTleba SromiTi mowyobisa da srulfasovani cxovrebis 
garantias unda iZleodes.        

gasaTvaliswinebelia, rom axalgazrdoba warmoadgens SromiTi 
resursebis Sevsebis ZiriTadad wyaros da aqedan gamomdinare, Sromis 
bazarze samuSao Zalis  mTavar mimwodebels, amitomac qveyanaSi arsebuli 
rTuli socialur-ekonomikuri viTarebis miuxedavad, axalgazrdebis 
profesiul momzadebasa da miznobrivi dasaqmebisaTvis, dRes 
ganxorcielebu;li investiciebi samomavlod gacilebiT did dadebiT 
zemoqmedebas moaxdens qveynis momaval socialur-ekonomikur ganviTarebaze.  
axalgazrdebis dasaqmebis xelSewyoba, mxolod Tanasworobis principze 
damyarebuli socialuri partniorobis farglebSi _ damqiraveblis, 
axalkursdamTavrebulis da saxelmwifos interesebis gaTvaliswinebiT unda 
ganxorcieldes.     
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asistent profesori marina tabataZe 

IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

 

# avtori 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

Gგვ. 

რaod. 

1 tabataZe 

marina  

finansuri regulirebis 

meqanizmebi makroekono- 

mikur TeoriaSi 

N 3 

 

bordo, safrangeTi 

safrangeTis politi- 

kuri ekonomikis 

asociacia 

10 

                                  anotacia 
samecniero statiaSi ganxilulia finansuri unstrumentebis gamoyenebis 

instituciuri da samarTlebrivi aspeqtebi sabazro urTierTobebis saxelmwifo  
regulirebis procesSi, ramdenadac ekonomikur sistemebs erTmaneTisagan 
swored saxelmwifos aqtiurobis xarisxi ganasxvavebs, rac upirvelesad, 
fulis agregatebis optimizaciasa da inflaciuri procesebis marTvaSi  unda 
gamoixatebodes. finansuri stabilizaciis misaRwevad aucilebelia 
saxelmwifos mier antiinflaciuri strategiis da finansuri krizisis marTvis 
meqanizmebis SemuSaveba, romlis ZiriTadi elementi fulis masis  swori 
limitebis gansazRvraa.   

statiaSi diferencirebulia antiinflaciuri saxelisuflebo 
instrumentebi, arapirdapiri meTodebis (fulis masis da saprocento ganakveTis 
regulireba, savaldebulo fuladi rezervebis marTva, operaciebi Ria bazarze) 
da pirdapiri meqanizmebis mixedviT (kreditebis, fasebisa da xelfasebis 
zRvruli sididis dadgena, gacvliTi kursis saxelmwifo regulireba). 
statiaSi gaanalizebulia saqarTveloSi  inflaciuri Targetis zeda zRvaris 
dadgenis   ekonomikuri da meTodologiuri sakiTxebi, misi roli finansuri 
stabilizaciis optimaluri modelis SemuSavebaSi. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 

2) ucxoeTSi 

 

# momxsenebeli moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

tabataZe marina gadasaxadebi – ekonomikis 

regulirebis 

mniSvnelovani meqanizmi 

parizi, safrangeTi 

ek. statistikis kvlevis 

centri, saerT. seminari 

“gadasaxadebis ekonomika” 

1–2 ivlisi, 2013 
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anotaciა 
moxsenebaSi ganxilulia sagadasaxado sistemis Taviseburebebi saxelmwifo 
mowyobis, xelisuflebis  ekonomikuri aqtiurobis, ganviTarebis  fazebis da 
makroekonomikuri proporciebis  mixedviT. gaanalizebulia  fiskaluri 
politikis diferencirebuli meqanizmebi  da monetarul politikasTan  misi  
kombinirebis formebi. moxsenebaSi ganxilulia saqarTveloSi sagadasaxado 
reformis mimarTulebebi da ZiriTadi Sedegebi, Sesabamisi instituciuri 
cvlilebebi da ganviTarebis tendenciebi. aRniSnulia saerTaSoriso 
TanamSromlobis roli da perspeqtivebi sagadasaxado kanonmdeblobis 
srulyofis procesSi, gaanalizebulia is  normatiuli aqtebi, romelsac 
SeuerTda saqarTvelo, gansazRvrulia saerTaSoriso SeTanxmebis 
prioritetebi, romelic unificirebuli ganakveTebis  SemoRebas emsaxureba 
da is pozitiuri Sedegebi,romelsac evrosabWos konvenciis  principebze 
agebuli sagadasaxado sistemis funqcionireba axdens erovnul ekonomikaze.  
gansakuTrebiT mniSvnelovania samarTlianobis da sajaroobis principebis 
dacva sagareo urTierTobebSi, ramdenadac samarTliani administrireba 
sagadasaxado sistemis qvakuTxedia, swored sajarooba, transparentuloba, 
sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba aucilebeli winapirobaa optimaluri 
sagadasaxado sistemis SeqmnisaTvis. 
  

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: ekonometrikis kaTedra 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori iuri ananiaSvili  
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
asocirebuli profesori akaki arsenaSvili; 

asocirebuli profesori merab julayiZe; 

asistent-profesori eka meyanwiSvili 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 

saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Mm. julayiZe TamaSTa Teoria 

ekonomistebisTvis 

Eeletronuli 
versia (ixile 
ekonomikisa da 

biznesis 
fakultetis 

biblioTekaSi) 

130 

anotaciebi 
TamaSTa Teoria ekonomistebisTvis 

saxelmRvanelSi, romelic leqciebis kursis saxiTaa warmodgenili 
ganxilulia 11 Tema, romelic ZiriTadad moicavs Semdeg sakiTxebs:  sruli 
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da arasruli informaciiT statikuri TamaSi, neSis wonasworoba wminda da 
Sereul strategiebSi, dinamiuri TamaSi srulyofili da arasrulyofili 
informaciiT, TamaSi idealuri da TiTqmis srulyofili informaciiT, 
baiesis wonasworoba da dinamiuri baiesuri TamaSebi, TamaSebi da pareto-
optimaloba, kvaziwrfivi ekonomika da kerZo wonasworoba, monopoliuri 
wonasworobis Tviseba, keTildReobis analizi monopoliis pirobebSi, 
pirveli, meore da mesame tipis fasismieri diskriminacia. Kkurnos 
wonasworobis modeli, Stakelbergis duopoliis modeli, bertranis modeli. 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

I. AnaniaSvili, V. 

Papava 

 

 

 

 

 

The Behavioral Model 

for Estimating the 

Laffer Fiscal Points. 

Buleten of the 

Georgian National 

Academy of Scieces. 

vol. 7, no. 1, 

2013 

 

 

 

 

Tbilisi, Georgian 

National 

Academy of 

Scieces 

 

 

142-150 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

I. AnaniaSvili, V. 

Papava 

 

 

 

 

Equilibrium and 

Optimal Tax Rates in 

the Models of 

Aggregate Demand and 

Aggregate Supply 

(Laffer-Keynesian 

Synthesis). Buleten of 

the Georgian National 

Academy of Scieces. 

vol. 7, no. 2, 

2013,   

  

 

 

 

Tbilisi, Georgian 

National 

Academy of 

Scieces 

 

 

166-178 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

I. AnaniaSvili, V. 

Papava 

 

 

 

On the Optimal Tax 

Burden (Denunciation 

of Plagiarism). GFSIS 

Center for Applied 

Economic Studies  

Research 

Paper 

02.2013 

 

 

 

 

Tbilisi, Georgian 

Foundation for 

Strategic and 

International 

Studies (GFSIS)  

 

1-16 

 

 

 

4.  

 

 

 

I. AnaniaSvili, V. 

Papava 

 

 

 

On the Laffer-

Keynesian Sinthesis. 

GFSIS Center for 

Applied Economic 

Studies  

Research 

Paper 

04.2013 

 

 

Tbilisi, Georgian 

Foundation for 

Strategic and 

International 

Studies (GFSIS) 

1-91 

 

 

 

http://gfsis.org/
http://gfsis.org/
http://gfsis.org/
http://gfsis.org/
http://gfsis.org/
http://gfsis.org/
http://gfsis.org/
http://gfsis.org/


 79 

  

 

 

5.  

i. ananiaSvili, 

v. papava 

 

qarTveli 

ekonomistis 

litvaSi 

gamoqveynebuli 

plagiaturi 

statiis Sesaxeb. 

//ekonomika da 
biznesi 

№1, 2013 

 

 

 

 

Tbilisi, Tsu  

 

 

 

 

 

 

171-192 

 

 

 

 

 

 

6.  m. julayiZe 

 

aqtivebze fasebis 

cvlilebis 

modeli// yovelkvi-

reuli gazeTi 

“bankebi da 

finansebi” 

#339, 17-23 

oqtomberi, 

2013 weli 

Tbilisi  

 

4 

7. e. meyanwiSvili Eekonomikis 

saxelmwifo 

regulirebis 

parametrebi// 

J. ekonomisti 

#4, 2013 Tbilisi 48-53 

anotaciebi 
I. AnaniaSvili, V. Papava 

The Behavioral Model for Estimating the Laffer Fiscal Points 
statiaSi ganxilulia erToblivi gamoSvebis moculobasa da biujetis 

Semosavlebze sagadasaxado tvirTis gavlenis Sefasebis midgoma. igi efuZneba 
qceviTi tipis models, romelSic gamoyenebulia entropiuli funqciis 
specifikuri varianti. SemoTavazebuli modeli maqsimaluri warmoebrivi 
efeqtis  da biujetis maqsimaluri sagadasaxado Semosavlebis Sesabamisi 
fiskaluri wertilebis gansazRvris saSualebas iZleva. gakeTebulia daskvna, 
rom aRniSnuli wertilebi TanxvedraSia laferis koncefciasTan, radganac 
qceviTi modelidan miRebuli wertilebisaTvis ekonomikuri resursebis 
gamoyenebis moculobis gansazRvra endogenurad xorcieldeba. miRebuli 
daskvnebi ilustrirebulia aSS-is ekonomikis Sesaxeb arsebuli monacemebis 
gamoyenebiT.  
I. AnaniaSvili, V. Papava 

Equilibrium and Optimal Tax Rates in the Models of Aggregate Demand and Aggregate Supply 

(Laffer-Keynesian Synthesis) 
statiaSi SemoTavazebulia makroekonomikuri wonasworobis modeli, 

romelSic erToblivi moTxovna da erToblivi miwodeba ganxilulia ara 
fasebis doneze, rogorc es tradiciulad aris miRebuli, aramed saSualo 
sagadasaxado ganakveTze damokidebuli funqciebis saxiT. SemoRebulia 
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optimaluri da wonasworuli sagadasaxado ganakveTis cnebebi. modelis 
analizis safuZvelze naCvenebia, rom roca mTavroba cdilobs wonasworuli 
saSualo sagadasaxado ganakveTis fiqsirebul doneze SenarCunebas, maSin 
optimaluri sagadasaxado gankveTis mniSvneloba fasebis doneze 
damokidebuli sidide xdeba  da erToblivi moTxovnis Sesabamisma cvlilebam 
SeiZleba gamoiwvios optimaluri ganakveTis wonasworulTan daaxloeba.  

 
I. AnaniaSvili, V. Papava 

On the Optimal Tax Burden (Denunciation of Plagiarism) 
statia warmoadgens pasuxs litvaSi gamomaval Jurnal 

“inteleqtualuri ekonomika”-Si (#4, 2012), gamoqveynebul statiaze, romelis 
Sinaarsic,  samwuxarod, mTlianad plagiati aRmoCnda. statiis mniSvnelovani 
nawili moicavs informacias Cveni avtorobiT gamoqveynebul sxvadasxva 
publikaciebidan. aqve mocemulia mokle mimoxilva im ZiriTadi siaxleebisa, 
romlebic miRebul iqna lafer-keinzianuri  sinTezis ideis ganviTarebis 
procesSi.  

aRsaniSnavia, rom es statia aSS-is eleqtronul biblioTekaSi SSRN erT 
Tveze meti xnis ganmavlobaSi didi interesiT sargeblobda da Sedioda 
moTxovnad statiaTa saukeTeso aTeulSi. 
 
I. AnaniaSvili, V. Papava 

On the Laffer-Keynesian Sinthesis 
Tanamedrove ekonomikur TeoriebSi gadasaxadebis roli, rogorc wesi,  

calmxrivad  Seiswavleba. keinzianzianuri modeli aqcents, ZiriTadad, im 
meqanizmze akeTebs, romliTac gadasaxadebi ekonomikaze erToblivi 
moTxovnis saSualebiT zemoqmedebs da TiTqmis ar iTvaliswinebs erToblivi 
miwodebis mxridan zemoqmedebis meqanizms. gadasaxadebis problemas 
calmxrivad ganixilavs, agreTve, miwodebis Teoria, romelSic wina planze 
sagadasxado ganakveTis erTobliv miwodebaze zemoqmedebaa wamoweuli. 
bunebrivia, gadasaxadebis rolis srulfasovani axsna da aRniSnuli 
Teoriebis calmxrivobis gadalaxva SesaZlebelia maTi sinTezis gziT. 
warmodgenil naSromSi SemoTavazebulia aseTi sinTezis modeli da 

kompleqsurad gaanalizebulia misgan gamomdinare Sedegebi.    

  
i. ananiaSvili, v. papava 
qarTveli ekonomistis litvaSi gamoqveynebuli plagiaturi statiis Sesaxeb 
 

anotacia: 
 

statia warmoadgens Cveni inglisurenovani statiis “On the Optimal Tax 

Burden (Denunciation of Plagiarism)” mniSvnelovnad gafarToebul qarTul variants, 
romelic daiwera litvaSi gamomaval Jurnal “inteleqtualuri ekonomika”-Si 
(#4, 2012), gamoqveynebul plagiaturi statiis pasuxad. statiaSi, garda imisa, 
rom naCvenebia Tu ra Sedegebi miiTvisa plagiatma avtorma, aseve  mocemulia 
mokle mimoxilva im ZiriTadi siaxleebisa, romlebic Cvens mier iqna miRebul 
lafer-keinzianuri  sinTezis ideis ganviTarebis procesSi.  
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m. julayiZe                        anotacia 
 

aqtivebze fasebis cvlilebis modeli 
      naSromSi ganxilulia fasiani qaRaldebis bazarze faswarmoqmnis 
sakiTxebi ekonomikur maTematikuri modelebis gamoyenebiT. dasabuTebulia, 
rom axali informacia bazris mier swrafad gaiTvaliswineba aqtivebis axal 
fasSi. gamokvlevam aCvena, rom aqciebis fasi volatiluria, vidre ryevebiT 
gamowveuli fundamentaluri faqtorebi, rogoricaa dividendebi. investori 
emociisa da sakuTari iracionalurobis xaziT Tu ar wava, fasiani 
qaRaldebis bazarze mogebas aucileblad miiRebs. 
 
e. meyanwiSvili 

Eekonomikis saxelmwifo regulirebis parametrebi 

anotacia 
 

statiaSi ganxilulia ekonomikis saxelmwifo regulirebis 
aucilebloba da parametrbi.  naCvenebia saxelmwifoebrivi regulirebis 
ZiriTadi mimarTulebebi, amasTan isic faqtia, rom saxelmwifom unda daicvas 
gansazRvruli moTxovnebi ekonomikis regulirebisas, rac aucilebelia 
Tavisufali konkurenciis pirobebSi, Seqmnas yvela safuZveli mewarmeobis 
ganviTarebisaTvis, romlis erT-erTi mniSvnelovani pirobaa safinanso 
politikis Camoyalibeba, anu rogori unda iyos igi tranzituli ekonomikis 
qveynebisaTvis, gamoikeTos ZiriTadi principebi, kerZod ki xelmisawvdomo 
kreditebi mewarmeobis stimulirebisaTvis, SeimuSaos saTanado 
kanonmdebloba, sadac gamijnuli iqneba saxelmwifosa da kerZo seqtoris 
ufleba-movaleobebi. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 
 
 
 

a. arsenaSvili, m. 
mwiTuri 

soflis meurneobaSi 
investiciebis 
efeqtianobis 

gansazRvris erTi 
meTodis Sesaxeb.// II 

saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 

konferencia 
“bioekonomika da 

soflis meurneobis 
mdgradi ganviTareba” 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universiteti, 

Tbilisi-2013weli, 
11-12 oqtomberi 

2 e. meyanwiSvili 
 

Gglobalizacia da 
postkomunisturi 
qveynebis ekonomikis 

28-29 ivnisi, Tbilisi, 
2013 
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ganviTarebis 

problemebi.// 
profesor giorgi 
papavas dabadebis 90de                                   
wlisTavisadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
samecnierodpraqtikuli 
konferencia 
,,postkomunisturi 
qveynebis aqtualuri 
problemebi Tanamedrove 
etapze“ 

 

3 e. meyanwiSvili,  
T. rostiaSvili,   

m. soselia 

funqcionaluri donis 
konkurentuli 
strategiebi mcire 
biznesisaTvis 
postkomunistur 

qveynebSi.  

28-29 ivnisi, Tbilisi, 
2013 

moxsenebaTa anotaciebi 
a. arsenaSvili, m. mwiTuri 

soflis meurneobaSi investiciebis efeqtianobis gansazRvris erTi 
meTodis Sesaxeb 

naSromSi ganxilulia soflis meurneobaSi investirebis Sefasebis 
kompleqsuri meTodi. am meTodis mixedviT investirebis efeqtianoba unda 
Sefasdes ara erTi romelime indikatoriT, aramed ramodenime maTganiT. 
investirebis efeqtianobis indikatorebad aRebulia: a) zogadi ekonomikuri 
efeqtianoba; b) mosalodneli zarali; g) Sromis nayofierebis koeficienti; d) 
teqnikuri aRWurvilobis koeficienti; e) investirebidan miRebuli danazogebi; 
v) investiciis amogebis dro; z) investiciis amogebis siCqare. optimalurad 
vTvliT iseT investirebas, romlisTvisac jamuri Sefaseba, CamoTvlili 
indikatorebis mixedviT, aris maqsimaluri. 
e. meyanwiSvili 

Gglobalizacia da postkomunisturi qveynebis ekonomikis ganviTarebis 
problemebi 

 
msoflios qveynebi mudmivad urTierToben saqonlis, momsaxureobisa da 
informaciis saerTaSoriso gacvlis gziT. bazari qveynebs Soris Slis 
sazRvrebs. Mmsoflio gadaiqceva erT ,,did soflad”. warmoebisa da bazris 
globalizacia progresirebs SeumCnevlad da SeuCereblad. ris Sedegebic 
sul ufro da ufro  xdeba mniSvnelovani da yovelTvis ar iZlevian 
optimizmis safuZvels. 

Mmocemul statiaSi ganixileba globalizaciis problemebi da keTdeba 
daskvna, imis Sesaxeb, rom neoliberalurma eqsperimentma msoflio 
ekonomikaSi ganicada kraxi, radgan is atarebs sistemur nakls. saWiroa 
msoflio finansur praqtikaSi Setanil iqnes seriozuli cvlilebebi, 
romlebic mimarTuli iqneba stabilutobis aRsadgenad  da erovnuli 
mTavrobis regulirebisa da dagegmvis funqciis gansamtkiceblad. Mmsoflio 
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ekonomikuri politika upirveles yovlisa unda ganviTardes xalxis 
keTildReobisa da maTi moTxovnilebebis dakmayofilebis gziT.  
 
e. meyanwiSvili, T. rostiaSvili,  m. soselia 
 

funqcionaluri donis konkurentuli strategiebi mcire biznesisaTvis 
postkomunistur qveynebSi 

 
  dResdReobiT, mewarmeebi iZulebuli arian eZebon dafaruli rezervebi 
konkurentuli upiratesobebis mosapoveblad. es rezervebi umeteswilad 
koncentrirebulia marketingis kompleqsis ZiriTad instrumentebSi _ 
saqonelSi, fasSi da ganawilebaSi.  

sasaqonlo politika erTian kompleqsSi aerTianebs saqonlis 
sasicocxlo ciklis, samomxmareblo faseulobis, samarko strategiis, 
`siaxlis~ SemuSavebis marketingul marTvas. 

sasaqonlo asortimentis regularuli ganaxlebis procesi 
ganuyofladaa dakavSirebuli kompaniis inovaciur politikasTan. 

samamulo warmoebis samarko saqonelze moTxovnilebis zrda saWiroebs 
sasaqonlo niSnebis (sn) gafarToebul gamoyenebas da brendingis samuSaoebis 
mniSvnelovan gaaqtiurebas. 
strategiul gegmaSi sawarmoebi unda xelmZRvanelobdnen ssc koncefciiT.    
mcire organizaciebisaTvis funqcionaluri strategiebis dedaarsi  
mdgomareobs gegmur-mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis SemuSavebaSi 
xelsayreli miznobrivi bazris dasabuTebis, myidvelebis maqsimaluri 
odenobis mozidvisa da sasurveli Semosavlebis misaRebad warmatebuli 
pozicionirebisaTvis.  
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

a. arsenaSvili investiciebis 

optimaluri 

ganawilebis 

cvladstruqturiani 

ekonomikur-

maTematikuri amocana.// 

saerTaSoriso 

konferencia 

“dinamikuri sistemebi: 

stabiluroba,  

marTva,optimizacia” 

beloruseTis 

saxelmwifo 

universiteti, 

maTematikis instituti, 

minski–2013 weli 14-15 

oqtomberi 

2 Е. Меканцишвили Механизм формирования 

электронного 

правительства, как новая 

16-18 мая   

Польша   г. Наленчов 
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форма государственного 

регулирования в условиях 

сетевой экономики.// XIV 

Международную научную 

конференцию <<Сетевое 

общество – Сетевая 

экономика в Центральной и 

Восточной Европе >> 

:Люблинский католический 

университет им. Иоанна 

Павла II 
moxsenebaTa anotaciebi 

a. arsenaSvili 
investiciebis optimaluri ganawilebis cvladstruqturiani ekonomikur-

maTematikuri amocana 
naSromSi Camoyalibebulia ekonomikis sxvadasxva seqtorebis 
urTierTdamokidebulebis maTematikuri modeli. gaTvaliswinebulia is 
garemoeba, rom sxvadasxva seqtorebs ganviTarebisTvis investirebis 
sxvadasxva periodebi sWirdebaT da zemoqmedebis Sedegic garkveuli drois 
(dagvianebis) Semdeg xdeba realurad SesamCnevi. ekonomikuri ganviTarebis 
aseTi procesi aRwerilia, rogorc optimaluri marTvis ekonomikur-
maTematikuri amocana, romlis mizania ise SeirCes seqtorebs Soris saerTo 
sainvesticio kapitalis wilobrivi ganawilebis koeficientebi da drois is 
momenti, rodesac unda moxdes investirebis struqturis Secvla, rom 
ekonomikis gansaxilveli seqtorebisTvis winaswar dasaxul mdgomareobas 
mivaRwioT maqsimaluri efeqtianobiT. Camoyalibebuli amocanisTvis 
miRebulia optimalobis aucilebeli pirobebi, rogorc investiciebis 
ganawilebis funqciebisTvis, aseve investirebis struqturis cvlilebis 
momentisTvis. sailustraciod moyvanilia erTi magaliTi. 

Е. Меканцишвили 

Механизм формирования электронного правительства, как новая форма государственного 

регулирования в условиях сетевой экономики 
     ekonomikis marTvis qseluri formebis ganviTarebas mivyavarT 
Tanamedrove ekonomikuri sistemis evoluciamde, romelic saWiroebs 
adekvaturi meqanizmis SemuSavebas saxelmwifos da sazogadoebis interesebis 
Sesabamisad. mocemul statiaSi ganxilulia eleqtronuli mTavrobis 
formirebis meqanizmi, rogorc qseluri ekonomikis saxelmwifo regulirebis 
axali forma. saubaria im Taviseburebebze, romelic damaxasiaTebelia 
eleqtronuli mTavrobisaTvis qseluri ekonomikis pirobebSi. eleqtronuli 
mTavrobis Camoyalibebis procesi ganxilulia oTx etabad. eleqtronul 
mTavrobaze gadasvla sakmaod rTuli procesia, misi Semecneba moiTxovs did 
dros da Zlier politikur xelmZRvanelobas.  
 eleqtronuli mTavrobis SeqmnasTan dakavSirebuli problemebi moicavs 
finansur teqnikuri xasiaTis problemebs, aseve Cinovnikebisa da moqalaqeebis 
mentalitetis Secvlis problemebs. amis gaTvaliswinebiT umetes qveynebSi 
eleqtronuli mTavrobis Camoyalibebis procesi mimdinareobs sakmaod 
Senelebulad.   
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba: ekonomikuri da socialuri statistikis 
kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori simon gelaSvili 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

profesori s. gelaSvili 
profesori q. marSava 
asoc. prof. n. abesaZe 
asoc. prof. m. mindoraSvili 

asoc. prof. m. muCiaSvili 
asistent-prof. z. Sonia 
asistent-prof. m. giorgobiani 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

devid er anderseni, 
denis jei svini,  Tomas 
ei viliamsi.   
statistika biznesisa da 
ekonomikisTvis, 11-e 
ganaxlebuli gamocema. 

© 2012 South-Western, 

Cengage Learning. 

   prof. q. marSava q. marSava 
s. gelaSvili 
m. mindoraSvili 
(saredaqcio kolegiis 
wevri)   l. Zebisauri 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 

 

 

 

 

Sesrulda saxelmZRvanelos Targmna da redaqtireba, romlis moculoba 
TiTqmis 1200 gverdia. masSi ganxilulia ekonomikisa da biznesis 
statistikis TiTqmis yvela Tema. yoveli Tema mdidaria praqtikuli 
magaliTebiTa da amocanebiT, rac advilad gasagebs xdis 
mkiTxvelisaTvis. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

Jinvalis 

hidroeleqtrosadguris  

energogeneraciis 

potencialis 

 

 kompania  

"jorjian uoTer 

end faueri" (GWP) 

q. marSava  

 

n. durgliSvili 

m. mindoraSvili 

i. keWaymaZe 
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prognozireba  

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

kvleva Catarda 2013 wlis oqtomer-noemberSi. kvleva ganxorcielda kompania  

"jorjian uoTer end faueri" –sTvis (GWP)  Sps ,,hidrodiagnostikis mier” da 
moicavda Semdeg kvleviT komponents:  

1. Jinvalis hidroeleqtrosadgurSi yoveldRiuri Semodinebis monacemTa 
bazis Seqmna; 

2. monacemTa bazis redaqtireba da statistikuri analizi; 
3. SemodinebaTa prognozireba; 
4. Sedegebis daprogrameba. 

Kkvlevis Sedegebi:  
• ganxorcielda 1968-2012 wlebSi Jinvalis hidroeleqtrosadgurSi 

yoveldRiuri Semodinebis monacemTa bazis Seqmna, damuSaveba da 

analizi statistikuri programebis SPSS-isa da Excel-is gamoyenebiT;  
• baza daiyo klasterebad sxvadasxva niSnis mixedviT; 
• klasterebisa da monacemTa mTliani bazisaTvis aigo normaluri 

ganawilebis funqciebi; 
• Sefasda klasterebis mniSvnelovneba saSualo wliuri Semodinebis 

formirebaSi; 
• SemuSavda Semodinebis prognozirebis modeli; 

• ganxorcielda miRebuli Sedegebis daprogrameba Microsoft Access-s 
gamoyenebiT.  

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 sigaretebis brendebis: 

„NUMBER ONE”  da 

“LUCKY STRIKE“   
aRrevis SesaZleblobebi     
 

,,Sps ojT”-i     n. durgliSvili q. marSava, 
i. keWaymaze, 
T. maWaraSvili. 
T. wiwilaSvili, 
z. Sonia 
 

 dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

sigaretebis brendebis: „NUMBER ONE”  da “LUCKY STRIKE“   aRrevis 
SesaZleblobebis kvleva Catarda 2013 wlis agvisto-seqtemberSi.  
kvleva ganxorcielda  ,,Sps ojT”-saTvis,  a(a)ip ,,kvleva, eqspertiza, 
marketingis” mier da moicavda sam komponents:  

1. dokumentebis analizi;  
2. raodenobrivi kvleva; 
3. sapilote kvleva.   

kvlevis Sedegad moxda: 

• sakvlevi brendebis aRrevis SesaZleblobebis Sefaseba; 

• sakvlevi brendebis SedarebiTi aRqmis ganmsazRvreli faqtorebis 
identificireba; 

• sakvlevi brendebis SedarebiTi aRqmis daxasiaTeba/ zogadi 
parametrebis arwera. 
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3 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 sociologiuri 

firma BCG –is 
mier Catarebuli 
samomxmareblo 
bazris kvlevis 
eqspertiza 

,,Sps ojT”-i     n. durgliSvili q. marSava 
 

 dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
2013 wlis ivlisSi sociologiuri firma BCG –is Catarebuli kvlevis 
eqspertizis Sedegad gamovlinda Semdegi saxis darRvevebi: 
kiTxvaTa araTanmimdevruloba; kiTxvebisa da pasuxTa variantebis 
bundovani formulirebebi; arasruli statistikuri analizi; 
Sedegebis aralevanturi interpretacia. 
kvleva Sefasda aravalidurad. 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

2013 weli.  

,,moklevadiani 

individualuri 

samogzauro 

saxelmwifo 

samecniero 

granti- 

saerTSoriso 

samecniero 

konferencia 

,,ekonomika da 

menejmenti (ICEM-

2013)”.  

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi. 

n. abesaZe n. abesaZe 

 2013 wlis 24-16 aprili-kaunasi (litva) saerTSoriso samecniero 

konferencia ,,ekonomika da menejmenti (ICEM-2013)”. 
K    konferenciaze  gakeTda  moxseneba  dasaqmebis  genderuli  
statistikis  meTodologiuri  srulyofis Sesaxeb, romlis Sedegadac  
moxsenebis mTliani teqsti gamoqveynda kaunasis  teqnologiuri  
universitetis samecniero  JurnalSi ,,ekonomika da menejmenti” ( #1) 

    

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 

 

s. gelaSvili, q. 

marSava, m. 

mindoraSvili, n. 

abesaZe, z. Sonia 

(avtorTa 

jgufTan erTad).  

 

statistika 

ekonomikasa da 

biznesisaTvis 

(leqciebis 

kursi), me-2 

nawili 

Tsu, 

(eleqtronuli 

versia) 

http://tsu.edu.ge/data

/file_db/economist_fa

culty/leqciastatistika2.

pdf 

246 

anotaciebi 

Tanamedrove msoflioSi statistikuri mecnierebis meTodebi farTod 
gamoiyeneba sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi da gansakuTrebiT ki 
ekonomikasa da biznesSi. amitom aucilebelia, rom studentebma farTod 
Seiswavlon konkretuli statistikuri meTodebis gamoyenebis Taviseburebebi 
sxvadasxva sferoSi, rac gaafarToebs SemdgomSi maTi dasaqmebis 
SesaZleblobas. swored am miznis miRwevas emsaxureba winamdebare leqciebis 
kursi, romelic did daxmarebas gauwevs rogorc studentebs, aseve praqtikos 
specialistebs. misi struqtura srulad Seesabameba Sesabamisi saswavlo 
disciplinis - ,,statistika ekonomikisa da biznesisaTvis-2” – damtkicebul 
silabuss. igi gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis nebismieri 
ekonomikuri, biznesis, socialuri da sxva specialobebisa da fakultetebis 
studentebisaTvis. igi did daxmarebas gauwevs aseve praqtikos specialistebs 
da am sakiTxebiT dainteresebul mkiTxvelTa farTo wres.  

2 avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 s. gelaSvili, q. 

marSava, m. 

mindoraSvili, n. 

abesaZe, z. Sonia 

(avtorTa 

jgufTan erTad).  

 

statistika 

ekonomikisa da 

biznesisaTvis/dam

xmare 

saxelmZRvanelo/. 

naw. 1.  

 

Tbilisi,  

“meridiani 

 

 

238  

Aanotacia 
 

Ppraqtikuli  damxmare  saxelmZRvanelo  moicavs silabusiT  
gaTvaliswinebuli yvela Temis  mixedviT ZiriTadi  definiciebis 
ganmartebas, sakiTxebis mokle Teoriul eqskurss, meTodologiur miTiTebebs 
tipuri  amocanebis  amoxsnas, samuSao testebsa da damoukidebeli  
muSaobisaTvis gankuTvnil amocanebs. 

3 avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

 s. gelaSvili, q. 

marSava, m. 

mindoraSvili, n. 

abesaZe, z. Sonia 

(avtorTa 

statistika 

ekonomikisa da 

biznesisaTvis/dam

xmare 

saxelmZRvanelo/. 

Tbilisi,  

“meridiani“ 

 

246  

http://tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/leqciastatistika2.pdf
http://tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/leqciastatistika2.pdf
http://tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/leqciastatistika2.pdf
http://tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/leqciastatistika2.pdf
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jgufTan erTad).  

 

naw. 2.  

 

 

Aanotacia 
Ppraqtikuli  damxmare  saxelmZRvanelo  moicavs silabusiT  
gaTvaliswinebuli yvela Temis  mixedviT ZiriTadi  definiciebis 
ganmartebas, sakiTxebis mokle Teoriul eqskurss, meTodologiur 
miTiTebebs tipuri  amocanebis  amoxsnas, samuSao testebsa da 
damoukidebeli  muSaobisaTvis gankuTvnil amocanebs. 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

4 

 

m. giorgobiani 
avtorTa 
koleqtivTan 
erTad 

,,gamoyenebiTi 
informatika 
ekonomikaSi, 
biznesSi, 
samarTalmcodneo
baSi da 
medicinaSi“ 
(Teoria, 
meTdologia, 
praqtika me-2 

gamoSvebა) 

Tsu, 2013 

gamomcemloba - 

,,universali“. 

Tbilisi 

 

 

 

anotacia 
     naSromi warmodgenilia Teoriuli da praqtikuli  nawiliT. 
Teoriul nawilSi minimumamdea Semcirebuli sainformacio procesebis 
zogadTeoriuli, sabaziso, fundamentaluri debulebebi, romlis 
codnis gareSe SeuZlebelia kompiuteruli teqnologiis agebisa da 
profesiuli gamoyenebis specifikis gageba.  
  rac Seexeba praqtikuli  nawilis Sinaarss, igi atarebs gamoyenebiT 
xasiaTs. misi mizania Sesabamisi specialobebis bakalavrebs gamoyenebiT 
informatikaSi praqtikuli savarjiSoebis saSualebiT Seaswavlos 
dReisaTvis moqmedi operaciuli sistemebis SesaZleblobebi  da 
laboratoriuli samuSaoebis  CatarebiT ki  gamoumuSaos 
damoukidebeli samuSaoebis Sesrulibis unar-Cvevebi. igi did daxmarebas 
gaewevs agreTve ekonomikasa da  biznesSi, samarTalmcodneobaSi da 
samedicino saqmianobis sferoSi dasaqmebul specialistebs efeqturad  
gadawyviton maT winaSe mdgomi amocanebi, aqtierad gamoiyenon 
Tanamedrove kompiuteruli teqnologiebis SesaZleblobebi.  

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
Simon 

Gelaschwili, 

DDDie globale Finanzkrise 

als Akzelerator der neuen 

4 Tbilisi, Tsu 20 



 90 

Andreas 

Nastansky 

internationalen 

Finanzmarktordnung 

(Jurn. ,,ekonomika da 

biznesi”)  

anotacia 
statiaSi ganxilulia Tanamedrove globaluri krizisis pirobebSi finansuri 
bazrebisa da sabanko sistemebis mniSvnelovani regulaciebis aucileblobis 
mimarTulebebi. es unda daiwyos mikroekonomikuri safexuridan da, kerZod ki, 
sabanko institutebidan. makroekonomikur maregulirebel sistemebs ki 
mTavari roli akisriaT sistemuri riskebis identifikaciisa da Semcirebis 
saqmeSi. aqve dasabuTebulia, rom finansuri sistemis optimaluri 
regulaciisaTvis aucilebelia saerTaSoriso da erovnuli saTanado 
normatiuli bazebis harmonizeba, rac xels Seuwyobs safinanso bazrebis 
regulaciaSi jer kidev arsebuli susti adgilebis mowesrigebas. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

2 s. 

gelaSvili 

soflis 

meurneobaSi 

ganusazRvrelobisa 

da riskebis 

statistikuri 

Sefaseba 

bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba. II 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferencia 

(Sromebis 

krebuli) 

    Tbilisi,  

Tsu 

6 

anotacia 
    statiaSi ganxilulia riskebis statistikuri analizisa da prognozirebis 
etapebi da naCvenebia, rom yvela es etapi erTmaneTTan organul kavSirSia da 
romelime maTganis arSesruleba gamoiwvevs mTliani ,,jaWvis“ gawyvetas, ris 
gamoc, saboloo angariSiT, ver moxdeba dasabuTebuli da menejmentisTvis 
aucilebeli Sedegebis miReba.  
     soflis meurneobaSi riskebis kompleqsuri statistikuri SefasebisaTvis 
aucilebelia ganisazRvros riskis ZiriTadi faqtorebi da moxdes maTi 
klasifikacia rigi kriteriumis mixedviT, kerZod: ekonomikuri sistemis 
ganviTarebis stadiebi, warmoebis garemosTan damokidebuleba, gamovlenis 
sfero, sameurneo saqmianobis Sedegebze moqmedebis xasiaTi da sxv.  
     soflis meurneobaSi riskebis kompleqsuri statistikuri Sefasebis erT-
erTi mniSvnelovani momentia faqtorTa gavlenis sididis gansazRvra 
saSedego maCveneblebze. kvlevis am etapze unda gairkves is‚ Tu yoveli 
faqtoruli niSani ra zomiT iwvevs saSedego niSnis sididis cvlilebas. 
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# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

q. marSava 

l. Zebisauri 

ruseTis bazris 

perspeqtiva _ 

realoba Tu 

iluzia? 

 

J. ,,ekonomika” 

11-12 Tbilisi 2013 15 

anotacia  

 
saqarTvelos umsxviles savaWro partniorebs tradiciulad uaxlesi   
mezobeli qveynebi warmoadgenen. saeqsporto potencialis realizaciis 
SesaZleblobebis maqsimalurad gamoyenebisaTvis, yvelaze mimzidvel bazarad  
ruseTi moiazreboda. asec iyo qarTul realobaSi manmade sanam qarTuli 
produqciis importze embargo gamocxaddeboda. 
Tanamedrove periodSi saqarTvelos mzera kvlav CrdiloeTiT aris 
mipyrobili. istoria meordeba da wlebis manZilze gawyvetili kavSirebi da 
dangreuli urTierTobebi kvlav aRdgenis perspeqtivis winaSe aRmoCnda. Tumca 
ra iyo da ra rCeba Crdiloeli mezoblis interesis SesanarCuneblad 
saqarTvelos eqsportis struqturaSi?  ramdenad Seswevs Zala da yofnis 
resursebi Cvens qveyanas im fufunebiT isargeblos, rasac ruseTis bazarze 
sakuTari produqciis eqsporti hqvia? Wirdeba ki amxela imperias swored is 
produqti risi warmoebisa da sxva qveynebis bazarze gatanis SesaZleblobac 
saqarTvelos gaaCnia? embargos gauqmebaze aranakleb mniSvnelobisa. 

statistikur monacemTa farTo speqtris analizi cxadyofs ruseTis bazris 
upiratesobasa da realur perspeqtivas. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 m. 

mindoraSvili 

statistikuri 

indikatorebis 

roli soflis 

meurneobis 

ganviTarebis 

globalur 

strategiaSi 

bioekonomika da 
soflis 
meurneobis 
mdgradi 
ganviTareba. II 
saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
konferencia 

Tbilisi,  
Tsu  

4 

anotacia 
gonivruli da informirebuli gadawyvetilebebis misaRebad soflis 
meurneobisa da zogadad soflis ganviTarebis statistikas xSirad iyeneben 
politikis Semqmnelebi, donorebi da kerZo seqtoris warmomadgenlebi. Tavis 
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mxriv, aseTi statistikis warmoebisa da relevanturi indikatorebis 
SemuSavebis winapirobebi momxmarebelTa moTxovnilebebidan momdinareobs. 
amasTan, uamravi diskusiisa da Sefasebis safuZvelze eqspertebic da 
sazogadoebac im daskvnamde midian, rom informaciis flobidan miRebuli 
sargebeli bevrad aRemateba masze gaweul xarjebs. 
statistikuri indikatorebis Tema axali ar aris, Tumca aRniSnulTan 
dakavSirebuli kritikuli sakiTxebis simravle kidev ufro xazs usvams 
Sesaswavli problemis gazrdil mniSvnelobas. amasTan aRsaniSnavia, rom 
mravali indikatori kvlavac relevanturad rCeba, Tumca maTi nawili 
axleburad gaazrebas an refokusirebas saWiroebs. 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 n. abesaZe, r. 

qinqlaZe 
mosaxleobis 
jandacvis  
statistikis  
zogoerTi  
aspeqtebi 
saqarTveloSi. 

J. ,,ekonomika“,   

# 9-10 

 

Tbilisi gv. 52-69. G 

 

 

 

 

 

 

 

 Aanotacia 
statiaSi  mocemulia mosaxleobis  jandacvis  sistemaSi arsebuli  
mdgomareobis  statistikuri  suraTi, gansakuTrebuli aqcenti  
gadatanilia  dedaTa  da bavSvTa  janmrTelobis mdgomareobis 
tendenciebze da maTi srulyofis RonisZiebebze, gamovlenilia  
jandacvis  sferos kamnonzomierebani  calkeuli  saxis daavadebebis 
mixedviT. 

2 n. abesaZe, r. 

qinqlaZe 

regionuli 

statistikis 

organizaciis  

saerTaSoriso 

gamocdilebis 

sakiTxisaTvis.   

 

Jurnali 

,,ekonomika“, 

#1-2 

 

Tbilisi gv. 81-87. 

 Aanotacia 
naSromSi ganxililia regionaluri statistikis organizaciis  
srulyofis  sakiTxebi saqarTveloSi,  gamovlenilia  saqarTvelos 
regionalur  statistikaSi  arsebuli xarvezebi  da ganviTarebuli  
regionaluri statistikis mqone qveynebis  magaliTze  dasaxulia  
statistikis  srulyofis RonisZiebani. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

Jurnalis/ 

krebulis 

gamocemis 

adgili, 

gverdebis 

raodenoba 
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lis/krebulis 

dasaxeleba 

nomeri gamomcemloba 

1 

 

m. giorgobiani  turizmis 

statistikis 

sagani, 

amocanebi da 

maCveneblTa 

sistemis 

gaangariSeba  

informaciuli 

teqnologiebis 

gamoyenebiT 

IV 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferencia 

,,inovaciebi 

turizmSi: 

ekonomika da 

biznesi 

 

“baTumi-

trapizoni, 8-9 

ivnisi. 2013 

4 

anotacia 
    turizmis seqtori aris erT-erTi yvelaze swrafad mzardi seqtori 
saqarTveloSi. am procesma ganapiroba statistikuri mecnierebis sruliad 

axali dargis - turizmis statistikis warmoSoba. turizmis statistikis 
amocanebs miekuTvneba: turizmis saqmianobis moculobis, struqturis, 
dinamikisa da sxva movlenebTan urTierTkavSiris statistikuri Seswavla. 
turizmis statistikis ZiriTad amocanas ki warmoadgens mecnierulad 
dasabuTebuli, utyuari statistikuri monacemebis Tavisdrouli damuSaveba 
da analizi. 

    statistikurad damuSavebuli sando monacemebi turizmis swori                                            

დდაgmvis safuZvels iZleva. amdenad, turizmis  ganviTarebis realuri 

sსსუraTis misaRebad aucilebelia statistikuri analizis Tanamedrove 

meმეTodebis gamoyeneba.  

   informaciuli teqnologiebი turizmis dargis specialistebs saSualebas 
aZlevT awarmoon monacemTa analizi maRalkvalificiurad.   
 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 simon gelaSvili soflis meurneobaSi 

ganusazRvrelobisa da 

riskebis statistikuri 

Sefaseba  

11-12 oqtomberi,  

Tsu 

anotacia 
      warmodgenilia soflis meurneobaSi riskebis statistikuri analizisa 
da prognozirebis etapebi da naCvenebia, rom yvela es etapi erTmaneTTan 
organul kavSirSia da romelime maTganis arSesruleba gamoiwvevs mTliani 
,,jaWvis“ gawyvetas, ris gamoc, saboloo angariSiT, ver moxdeba 
dasabuTebuli da menejmentisTvis aucilebeli Sedegebis miReba.  
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     soflis meurneobaSi riskebis kompleqsuri statistikuri SefasebisaTvis 
aucilebelia ganisazRvros riskis ZiriTadi faqtorebi da moxdes maTi 
klasifikacia rigi kriteriumis mixedviT, kerZod: ekonomikuri sistemis 
ganviTarebis stadiebi, warmoebis garemosTan damokidebuleba, gamovlenis 
sfero, sameurneo saqmianobis Sedegebze moqmedebis xasiaTi da sxv.  
     soflis meurneobaSi riskebis kompleqsuri statistikuri Sefasebis erT-
erTi mniSvnelovani momentia faqtorTa gavlenis sididis gansazRvra 
saSedego maCveneblebze. kvlevis am etapze unda gairkves is‚ Tu yoveli 
faqtoruli niSani ra zomiT iwvevs saSedego niSnis sididis cvlilebas. 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

q. marSava saqarTvelos 

saeqsporto 

potencialis 

statistikuri analizi 

29.11.2013  

saqarTvelos 

ekonomikur 

mecnierebaTa akademia, 

iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tsu,  korp. 

10,  aud. 206. 

 Aაnotaciა 
saqarTvelo, rogorc Savi zRvis regionisa da „abreSumis gzis“ erT-

erTi centraluri qveyana, calkeul istoriul periodebSi, misi 
saxelmwifoebrivi danawilebis miuxedavad, aqtiurad iyo CarTuli sxvadasxva 
qveynebTan savaWro-ekonomikur urTierTobebSi da rogorc damoukidebel da 
civilizebul qveyanas, Tavisi wvlili Sehqonda teritoriulad 
gancalkevebul saxelmwifoebs Soris savaWro-ekonomikuri kavSirebis 
damyareba-ganviTarebis saqmeSi. 
           sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg saqarTvelo didi ekonomikuri 
siZneleebis winaSe aRmoCnda. Tumca, saerTaSoriso safinanso organizaciebis 
daxmarebiT qveyanam SeZlo moexdina sagareo vaWrobis Rrma liberalizacia: 
gauqmda eqsport-importis qvotireba da sagareo savaWro kontraqtebis 
registraciis moTxovna, Semcirda aqcizuri saqonlis nusxa da aqcizis 
gadasaxadis ganakveTebi. eqsportis xelSewyobis mizniT gauqmda sabaJo 
gadasaxadi eqsportze. 

dadebiTi Zvrebia infrastruqturis ganviTarebis mxriv. mimdinare wlis 
seqtembris dasawyisSi saqarTvelo-ruseTis sazRvarze ganaxlebuli sabaJo-
gamSvebi punqti ~yazbegi~ gaixsna, romelic aRWurvilia Tanamedrove 
sistemebiT, satvirTo manqanebis skanirebisa da arastandartuli manqanebis 
gatarebis sistemiT. ganviTarebuli da mowesrigebuli infrastruqtura da 
gamartivebuli sabaJo procedurebi damatebiT stimuls Seqmnis saqonlis 
eqsportisaTvis.  

realuri perspeqtivis gamosavlenad da pragmatuli Teoriis 
Camosayalibeblad statistikuri aparatis sruli arsenalis gamoyenebiT  
ganxorcielda Soreul da uaxloes warsulSi saqarTvelos sagareo 
vaWrobaSi  Camoyalibebuli tendenciebisa  da ganviTarebis perspeqtiulobis 
analizi. 

analizis Sedegad gakeTebuli daskvnebisa da Tanamedrove moTxovnebis 
gaTvaliswinebiT, mimdinare etapze qveyanam unda airCios eqsportze 
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orientirebuli strategiuli savaWro politika. saqarTvelos saeqsporto 
potencialis realizaciisaTvis mniSvnelovani winapirobaa aseve, investorebis 
mozidva da saimedo kapitaldabandebebis ganxorcieleba, romlebic xels 
Seuwyobs erovnuli warmoebis amoqmedebas, erovnuli produqciis xarisxisa 
da Sesabamisad, konkurentunarianobis amaRlebas, rac Tavis mxriv, eqsportis 
waxalisebisa da saeqsporto potencialis efeqturad gamoyenebis myari 
garanti iqneba. 

1 marine 

mindoraSvili 

statistikuri indikatorebis 

roli soflis meurneobis 

ganviTarebis globalur 

strategiaSi 

11-12 oqtomberi, Tsu, 

2013 

moxsenebis anotacia 
gonivruli da informirebuli gadawyvetilebebis misaRebad soflis 
meurneobisa da zogadad soflis ganviTarebis statistikas xSirad iyeneben 
politikis Semqmnelebi, donorebi da kerZo seqtoris warmomadgenlebi. Tavis 
mxriv, aseTi statistikis warmoebisa da relevanturi indikatorebis 
SemuSavebis winapirobebi momxmarebelTa moTxovnilebebidan momdinareobs. 
amasTan, uamravi diskusiisa da Sefasebis safuZvelze eqspertebic da 
sazogadoebac im daskvnamde midian, rom informaciis flobidan miRebuli 
sargebeli bevrad aRemateba masze gaweul xarjebs. 

statistikuri indikatorebis Tema axali ar aris, Tumca aRniSnulTan 
dakavSirebuli kritikuli sakiTxebis simravle kidev ufro xazs usvams 
Sesaswavli problemis gazrdil mniSvnelobas. amasTan aRsaniSnavia, rom 
mravali indikatori kvlavac relevanturad rCeba, Tumca maTi nawili 

axleburad gaazrebas an refokusirebas saWiroebs. 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. abesaZe 

o. abesaZe 

 

 

 

 

 

 

 

soflis meurneobis 

ganviTarebis  

tendenciebi 

saqarTveloSi.  

 

 

 

iv. javaxiSvilis  

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo   saerTSoriso 

samecniero-praqtikuli   

konferencia ,,bioekonomika 

da  soflis meurneobis  

mdgradi ganviTareba“, 

Sromebis krebuli. Tb., 2013. 

gv.7-11. 

Aanotacia 

moxsenebaSi dasabuTda soflis meurneobis ganviTarebis aucilebloba, 
daxasiaTebuli iyo soflis meurneobis ganviTarebaSi gamovlenili 
tendenciebi, ZiriTadi prioritetebi, gadmocemuli iyo dargis  ganviTarebis  
ZiriTadi parametrebis statistikuri  analizi, gamoikveTa soflis 
meurneobis ganviTarebis winaSe  arsebuli problemebi  da  gamovlinda  misi 
ganviTarebis prioritetuli  mimarTulebebi 

# momxsenebeli/ moxsenebis forumis Catarebis  
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momxseneblebi  saTauri  dro da adgili 

   2 

 

 

 

 

 

 

    n. abesaZe, 

r. qinqlaZe, q. CitalaZe 

 

 

 

 

 

kidev erTxel 

turizmis 

statistikis 

kvlevis 

obieqtisa da 

amocanebis 

Sesaxeb.    

baTumis  SoTa rusTavelis  

saxelwifo universitetis 

IV saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferenciis: ,,inovaciebi 

turizmSi: ekonomika da  

biznesi“ Sromebis krebuli. 

baTumi-trapizoni. gv.268-272. 

 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Simon Gelaschwili 

(Markus Porsche-

Ludwig, Wolfgang 

Gieler, Jürgen Bellers) 

 

HHandbuch 

Sozialpolitiken der 

Welt 

Münster,  

LIT verlag 

712 

anotacia 

     krebulSi ganxilulia msoflios sxvadasxva qveyanaSi (maT Soris 
saqarTveloSi) socialuri politikis ZiriTadi mimarTulebebi da 
aRniSnulia maTi pozitiuri da negatiuri aspeqtebi. krebulSi didi adgili 
aqvs daTmobili socialuri procesebis amsaxveli statistikuri informaciis 
empiriul analizs da oficialuri monacemebis safuZvelze gaangariSebulia 
adekvaturi statistikuri maCveneblebi. 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

N N. Abesadze The priority 

directions in the 

employment policy 

in Georgia 

 

The Problems of 

systained social-

ecomonic 

development  of  

Republic of  

Summary 

scientific workc.   

 

Armenia. Erevan. p.175-179. 
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anotaciebi 

naSromSi ganxilulia  umuSevrobis statistikuri Sefasebis  sakiTxebi 
saqarTveloSi. Ggamovlenilia umuSevrobis gamomwvevi  mizezebi da mocemulia 
dasaqmebisa da umuSevrobis realuri statistikuri  suraTi,   D  arsebuli 
statistikuri monacemebis safuZvelze gakeTebulia prognozuli 
gaangariSebebi. 

2. N N. Abesadze 

 

 

 

The   

Methodological 

issues of the. 

improvement of 

gender statistics 

of employment. 

 

Journal: 

,,Economics and 

management.“ 

№1  

Kaunas, Lituania  p.154-158 

 Aanotacia 
      statia iTvaliswinebs dasaqmebis genderuli statistikis 
meTodologiuri  sakiTxebis srulyofis  sakiTxebs.   naSromSi 
agebuli  iqna dasaqmebis cvalebadi, fiqsirebuli  da struqturuli 
Zvrebis indeqsebi genderul WrilSi da arsebuli informaciuli 
uzrunvelyofis pirobebSi  ganxorcielda am indeqsebis gaangariSeba, 
Sesabamisad ganxorcielda indeqsis faqtoruli daSlis  Sedegad 
miRebuli Sedegebis statistikuri analizi. 
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  biznesis administrirebis mimarTuleba  aerTianebs Svid kaTedras: 

1. finansebisa da sabanko saqme; 

2. buRaltruli aRricxva da auditi; 

3. saerTaSoriso biznesi; 

4. menejmenti da administrireba; 

5. marketingi; 

6. turizmisa da maspinZlobis menejmenti; 

7. informaciuli teqnologiebi  ekonomikasa da biznesSi. 

fakultetis SemadgenlobaSia _ „saerTaSoriso sawarmoTa marTva“  - ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis da  fridrih 
Sileris saxelobis ienis (germania) universitetis erToblivi samagistro 
programa ormagi xarisxiT. (akreditebuli). 

 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: finansebi da sabanko saqmis kaTedra  

2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori irakli kovzanaZe  
3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

asocirebuli profesori avTandil CuTlaSvili 
asocirebuli profesori mixeil CikvilaZe 
asocirebuli profesori emzar jgerenaia 
asocirebuli profesori xaTuna barbaqaZe 

asocirebuli profesori leila RuduSauri 

asistent profesori nato kakaSvili 
 

profesori irakli kovzanaZe 

IV publikaciebi: 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
И. К. Ковзанадзе „Посткризисное 

развитие 

мирового 

банковского 

сектора: 

тенденции и 

перспективы“ 

„Деньги и 

Кредит“, №3, 

Москва, 2013, стр.,60-63. 
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anotaciebi 

В статье рассматриваются текущие тенденции и перспективы развития мирового банковского 
сектора с учетом воздействия различных факторов. анализируются изменения в ключевых 
составляющих банковской деятельности: капитале, структуре и качестве активов, ликвидности, 
доходности, управлении, регулировании.  
In article the current tendencies and prospects for development of the world banking sector taking 
into account influence of various Factors are considered. Changes in key components of bank activity 
are 
analyzed: capital, structure and quality of assets, liquidity, profitability, management, regulation. 
Ключевые слова: кризис; мировой банковский сектор; тенденции развития; капитал; 
ликвидность; качество активов; доходность; система управления; регулирование. 
Key words: crisis; world banking sector; development tendencies; capital; liquidity; quality of assets; 
profitability; control system; regulation. 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

2 

 

 

irakli kovzanaZe 

(monawile)  

 

 

irakli kovzanaZe 

(monawile) 

Warsaw Stock Exchange: IPO 

Summit  

 

Asian Development Bank 

Institute (ADBI): Regional 

Roundtable on Public Sector 

Management and Public-

Private Partnerships for 

Development Results, 

2013 – poloneTi, 

varSava 

 

2013 – iaponia, 

tokio 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
asocirebuli profesori avTandil CuTlaSvili 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

avTandil 

CuTlaSvili 

Aamerikis 

SeerTebuli 

Statebis 

socialur-

ekonomikuri 

“ekonomika da 

biznesi” 

2013/6 

Tbilisi. 

ivane 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

12 
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ganviTarebis 

ZiriTadi 

tendenciebi 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba 

Aanotacia 
 

     naSromSi Seswavlilia msoflios wamyvani ekonomikis mniSvnelovani 
indikatorebi, raTa dagvedgina maT Soris mizezSedegobrivi kavSirebi da 
gangvesazRvra, ra SesaZlo Sedegebia mosalodneli aSS-isa da mis 
partniorebisaTvis uaxloes momavalSi. 
     bolo 50 wlis cifrobrivi masalis safuZvelze gaanalizebulia aSS-is 
federaluri vali, mSp-is dinamika da Taviseburebani, maTi Tanafardoba 
msoflio mSp-an. aseve Seswavlilia zogierTi sxva indikatori, rogoricaa mSp 
mosaxleobis erT sulze, mTliani erovnuli danazogis dinamika, samuSaos 
xangrZlivoba da muSaobis intensiurobis maxasiaTeblebi, calkeuli 
socialuri xasiaTis parametrebi. 
     ganxilulia zogierTi sakiTxi, romelic mniSvnelovania saqarTvelos 
safinanso sistemis mdgradi ganviTarebisaTvis. 
 
asocirebuli profesori xaTuna barbaqaZe 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

xaTuna barbaqaZe sadazRvevo 

momsaxurebis 

regionaluri marketingi 

 

Tbilisi 

2 xaTuna barbaqaZe turistuli 

organizaciebis marTvis 

efeqtiani parametrebis 

Sesaxeb 

 

baTumi 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
sadazRvevo momsaxurebis regionaluri marketingi 

 
saqarTveloSi sadazRvevo momsaxurebebis regionaluri bazari met-

naklebad warmatebiT arsebobs da viTardeba. sadazRvevo kompaniebis 
umetesoba ganagebulia TbilisSi magram unda aRiniSnos, rom dedaqalaqis 
kompaniebs aqvT filialebis didi da sakmarisad ganviTarebuli qseli, rac 
maT saSualebas aZlevs moicvan regionaluri sadazRvevo bazari. sadazRvevo 
marketingi warmoadgens specifikur ekonomikur movlenas, romelic arsebiTad 
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gansxvavdeba ekonomikuri cxovrebis sxva sferoebis marketingisagan, rac 
gamowveulia dazRvevis gansakuTrebuli socialur-ekonomikuri roliT da 
misi gansakuTrebuli adgiliT ekonomikuri urTierTobebis sistemaSi da 
sazogadoebrivi warmoebis procesSi.  

marketingis strategia da teqtika mdgomareobs ara marto sadazRvevo 
bazris mopovebaSi, aramed Camoyalibebul moTxovnaze mudmivi kontrolis 
ganxorcielebaSi, raTa saWiroebisamebr gardaqmnas konkurenciuli brZolis 
strategiuli programebi da taqtika. 

 
turistuli organizaciebis marTvis efeqtiani parametrebis Sesaxeb 

 
Tanamedrove ekonomikur pirobebSi adgili aqvs turizmis uprecedento 

zrdas, romlis Sedegadac mniSvnelovnad gaizarda misi roli ekonomikaSi. 
ekonomikuri globalizaciis pirobebma – xelmisawvdomi bazrebi,  
sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis ganviTareba, Sida da 
saerTaSoriso konkurencia, axali turistuli produqtisa da gasaRebis 
axali bazrebis gaCena _ mniSvnelovnad Seuwyo xeli turizmze moTxovnis 
gazrdas da Secvala turistuli organizaciebis strategiebi da warmoaCina 
axali midgomebi marTvis TvalsazrisiT. 

turistul bazarze cvlilebebi TavisTavad iTxovs turistuli 
organizaciebis mxridan saTanado reagirebas. turistuli organizaciebis 
marTvis efeqtiani parametrebi ganisazRvreba maCveneblebis erTobliobiT, 
romlebic adastureben organizaciis miznebis miRwevasa da 
konkurentunarianobis zrdas. amitom, SesaZlebelia gamoiyos warmatebuli 
turistuli organizaciis maCveneblebis ZiriTadi jgufebi: turistuli 
organizaciis konkurentunarianobis maCveneblebi; Sromis xarisxisa da 
Sedegianobis maCveneblebi; socialuri efeqtianobis maCveneblebi. 

 amrigad, turistuli organizaciebis marTvis efeqtianobis parametrebi 
_ es aris menejerebis saqmianobis ZiriTadi Sedegi. menejerebi SeimuSaveben 
Tavisdroul, maRalefeqtur gadawyvetilebebs da SeuZliaT momxmareblebs 
SesTavazon maRali xarisxis turistuli produqtebi. xarisxiani da 
usafrTxo turistuli produqti _ aris is, risiU miRebac surs momxmarebels. 

turistuli organizaciis xarisxis marTvis sistema _ es aris 
urTierTdakavSirebuli elementebis erToblioba, romlis ZiriTad mizans 
warmoadgens momxmarebelTa moTxovnilebebis dakmayofileba, maTTvis maRali 
xarisxis momsaxurebebisa da turistuli produqtebis SeTavazeba.  

turistuli organizacia valdebulia Seasrullos yvela Tavisi 
valdebuleba, gaiTvaliswinos turistebis survilebi da izrunos maT 
maRalxarisxian momsaxurebaze. turistul organizaciebSi marTvis 
efeqtianoba, upirveles yovlisa, ganisazRvreba momxmareblebis moTxovnebis 
yovelmxrivi dakmayofilebiT.  
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asocirebuli profesori mixeil CikvilaZe 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mixeil CikvilaZe sabiujeto 

Semosavlebis 

Tanamedrove aspeqtebi 

saqarTveloSi 

 

ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

paata guguSvilis 

ekonomikis institutი 

profesor giorgi 

papavas dabadebidan 90-e 

wlisTavisadmi 

miZRvnili 

saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferenciis 

masalebis krebuli 

 

postkomunisturi 

qveynebis ekonomikebis 

aqtualuri problemebi 

Tanamedrove etapze 

28-29 ivnisi, 2013) 

 

Tbilisi  

2013 

 

asocirebuli profesori leila RuduSauri 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Lleila 

RuduSauri 

sabanko da 

sakredito 

Tb., gamomcemloba 

,,inteleqti”, 2013. 

152 gv. 
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organizaciebis 

reinJineringi: 

Teoria da 

praqtika. Mme-2 

gamocema, 

cvlilebebiTa da 

damatebebiT. 

Aanotacia 
Tanamedrove banks, mkacri bankTaSorisi konkurenciisa da finansuri 

momsaxurebis bazris mudmivi cvalebadobis pirobebSi, gadarCenis 
aucilebloba aiZulebs seriozulad gadaxedos Tavisi saqmianobis TiToeul 
aspeqts. Aaxali finansuri produqtebisa da teqnologiuri inovaciebis 
mzardi nakadi saWiroebs ganviTarebis mimarTulebis swor da, amave dros, 
swraf prognozs. sabanko momsaxurebaze fasebis dadgenis primitiulma, e. w. 
,,paketurma” praqtikam sabolood amowura Tavisi SesaZleblobebi, vinaidan 
Tanamedrove etapze upiratesoba finansuri momsaxurebis konkretuli 
saxeobis moTxovnas eniWeba. aRniSnuli faqtorebi, sxva faqtorebTan erTad, 
ayalibeben sferos, sadac mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miRebis dros 
dasaSvebi Secdomebis areali mudmivad mcirdeba.    
      sabanko sistemis msoflio gamocdileba cxadyofs, rom qveynis 
sakredito sistemis bevri rTuli sakiTxi SeiZleba daZleul iqnes, Tu 
gaTvaliswinebuli iqneba sabanko sistemis marTvis uaxlesi Teoriebi, maT 
Soris, pirvel rigSi, sabanko biznes-procesebis reinJineringi. 
            naSromSi ganxilulia bankebis reinJineringis, anu bankebis biznes-
procesebis fundamenturi reorganizaciis Tanamedrove meqanizmi, bankebis 
saqmianobis optimaluri da maqsimalurad   efeqturi modelebis agebisa da 

funqcionirebis axali formebi da meTodebi, teqnika da teqnologiebi. 
            naSromi gaTvaliswinebulia finansebisa da sabanko saqmis specialobis 
magistrantebis, doqtorantebis, mecnier-muSakebis, bankirebisa da sabanko 
saqmiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

leila RuduSauri   Bბiujeturi dagegmvis 

Tanamedrove sistema 

komerciul bankebSi 

 

ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo univer-

sitetiს paata 

guguSvilis ekonomikis 

instituti, profesor 

giorgi papavas daba-

debidan 90-e wlis-
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Tavisadmi miZRvnili 

saerTaSoriso samecni-

ero-praqtikuli konfe-

rencia Temaze:  

,,postkomunisturi 

qveynebis ekonomikebis 

aqtualuri problemebi 

Tanamedrove etapze“. 

Tb., 28-29 ivnisi, 2013. 

 

moxsenebaTa anotaciebi 
biujeturi dagegmvis sistema Tanamedrove bankis marTvis   uaRresad 

warmatebul da efeqtian instruments warmoadgens da, aqedan gamomdinare, 
misma ugulebelyofam SeiZleba seriozulad Seasustos menejmenti da bankis 
xelmZRvaneloba faqtobrivad ara marto safinanso nakadebis regulirebis 
erT-erTi yvelaze optimaluri saSualebis, aramed TviTregulirebisa da 
motivaciis qmediTi meqanizmis gareSe aRmoCndes.  

naSromSi ganxilulia biujeturi dagegmvis Tanamedrove modelebis arsi, 
Taviseburebani da danergvis meqanizmi sabanko sferoSi. 

 

asistent profesori nato kakaSvili 
 
                            IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

nato 
kakaSvili 

 

 
 
 
nato 

kakaSvili 
 

rogor 
gamoviangariSoT 
sadazRvevo 
premia.  Jurn. 
biznesi da 
kanonmdebloba;   

samogzauro 
dazRvevis 
finansuri 
mdgradobis 
maCveneblebi 

Jurn. 
biznesi da 
kanonmdebloba   

6 oqtomberi, 

2013 weli  

 

 

 

 

 

 maisi, 2013 

Tb.,2013  
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anotaciebi 
                                       Travel insurance as  financial stability indicators                          
                                   N..Kakashvili - Professor of Tbilisi State University     
  The insurance companies are offering such important insurance products such as travel insurance, 
the insurance market is becoming increasingly in demand. Travel Insurance actuality caused by the 
fact that the trip could cause a little trip to a nice change of plans. Travel insurance is an effective way 
to avoid a trip to unforeseen large expenses. Tourists are almost always occurs in extreme situations, 
so it is necessary for the safety of travel insurance. This product can be purchased at almost all 
insurance companies, but not so much of a traveler enjoys it.   Tourist activity in the financial stability 
of insurance rates can be estimated to determine the cash flow deficit spending time with definitely 
and tariff revenue ratio. Estimated cash flow deficit significantly affecting the quality of the 
company's insurance portfolio value 
                                          Abstract 
THE THEORETICAL BASIS FOR THE 
CALCULATION OF INSURANCE PREMIUMS 
Insured deposits are insured by the insurer for the insurance premium is the amount that the insurer 

intended 

by him for the costs of insurance and insurance services under the agreement for compensation for 

damage caused accidentally. The price of insurance services – setting insurance rates, the amount 

prescribed in insurance unit, specifi ed period of time. Cost models include two groups of factors: a 

possible adaptation of the insurance risk (net -bet precautionary measures and exclusion) and a market 

area change (p roceedings of the expense and profi t) risk. Tariff for economic reasons is the cost of 

insurance services, the impact on the insurance fund and the means of production requirements. 

Insurance rates are determined by the content and structure of the essence of insurance. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 nato kakaSvili saqarTvelos 

agroseqtori da 

dazRveva 

Tsu, II saerTaSoriso 

konferencia 

bioekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba  

Tbilisi,2013 

Abstract 
Of the agro-sector and insurance system 

Without the participation of the rural - agricultural production insurance and reinsurance system 
can’t be created because of unstable conditions, crop insurance is associated with greater risks. In 
addition, the state's resources are limited. 
Market economy conditions, objective and subjective factors, it is necessary to develop an effective 
model for the development of agriculture, however, we deem it advisable to forming a special 
agriculture credit and insurance systems, rural infrastructure, competitive products. 
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asistent profesori daviT aslaniSvili 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

saqarTvelos 

safondo bazris 

mimoxilva 2012 

wlis agvisto - 

2013 wlis 

seqtemberi 

saqarTvelos 

sainvesticio 

jgufi pliusi 

daviT 

aslaniSvili, 

ditrix miuleri 

daviT 

aslaniSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

momzadda kvleva saqarTvelos safondo industriis sakiTxebze, aRniSnuli 
informaciis mixedviT mimdinareobs rigi sakanonmdeblo cvlilebis 

damuSaveba safondo bazarze arsebuli umZimesi mdgomareobis gaumjobesebis 
mizniT. kvleva gamoqveynebulia Semdeg eleqtronul misamarTze: 

http://www.investgroup.ge/padmin/ge/research_main_page/files/GSE_Market_Review_September
_2012_-_August_2013.pdf 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

daviT 

aslaniSvili/ 

qristine omaZe 

 

 

daviT 

aslaniSvili/ 

qristine omaZe 

 

 

 

 

Kkavkasiis 

universitetis 

samecniero 

Sromebis krebuli 

 

ivane 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

paata guguSvilis 

kavkasiis 

universitetis 

gamomcemloba, 

q.Tbilisi 

 

Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba 

 

11 (TerTmeti) 

 

 

 

 

7(Svidi) 

 

 

 

 

 

http://www.investgroup.ge/padmin/ge/research_main_page/files/GSE_Market_Review_September_2012_-_August_2013.pdf
http://www.investgroup.ge/padmin/ge/research_main_page/files/GSE_Market_Review_September_2012_-_August_2013.pdf
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daviT 

aslaniSvili 

 

 

 

ekonomikis 

institutis 

profesor giorgi 

papavas 

dabadebidan 90-e 

wlisTavisadmi 

miZRvnil 

saerTaSoriso sam

ecniero-

praqtikul 

konferenciaze: 

„postkomunisturi 

qveynebis 

ekonomikebis 

aqtualuri 

problemebi 

Tanamedrove 

etapze“ 

 

ivane 

javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

paata guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

saerTaSoriso 

samecniero - 

analitikuri 

Jurnali 

„ekonomisti“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (xuTi) 

 

 

anotaciebi 
1. naSromi asaxavs 2007 wels dawyebuli msoflio ekonomikuri krizisis 

mizezebs, mis gavlenas msoflio ekonomikaze da krizisTan brZolis 
meTodebs. ganxilulia aSS mTavrobis qmedebebi da maT mier 

amoqmedebuli TARP-is programis Sinaarsi da gamoyofili finansebisa 
da programebis Sinaarsi. amasTanave mocemulia Tu ra sxvaobaa 
arsebul krizissa da 1929 d 1933 ww „didi depresiis“ kriziss Soris. 
daskvnis saxiT mimoxilulia arsebuli krizisi ganviTarebis sami 
SesaZlo scenari 

2. naSromi asaxavs saqarTvelos saxelmwifo fasiani qaRaldebis bazris 



 108 

mdgomareobas da mocemulia situaciuri analizi da samomavlo 
perspeqtiva (2012 wlis 1 maisi - 2013 wlis 22 ivlisis periodSi). 
mocemul naSromSi mimoxilulia saxelmwifo fasiani qaRaldebis 
bazris, saxeldobr saxazino valdebulebaTa bazris arsebuli 
situacia da tendenciebi, moculoba, brunva. cal calkea ganxilulia 
mokle da grZelvadiani dafarvis mqone fasiani qaRaldebi da maTi 
maxasiaTeblebi. agreTve mimoxilulia aRniSnuli instrumentis 
problematika da dasaxulia am problemebis gadaWris gzebi; 

gamoqveynebuli naSromis naxva SesaZlebeli Semdeg eleqtronul misamarTze: 

1. http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/ekonomisti_4-2013.pdf; 

2. http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/Konf.2013_sul_bolo.pdf; 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

daviT 

aslaniSvili 

saqarTvelos 

saxelmwifo 

fasiani 

qaRaldebis 

bazari: 

situaciuri 

analizi da 

perspeqtiva, 

Jurnali 

„ekonomisti“, 

Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

instituti 

agvisto - 

seqtemberi N 

4  

q. Tbilisi 5 (ხუთი) 

gverdi 

აnotaciebi 
mocemul naSromSi mimoxilulia saxelmwifo fasiani qaRaldebis bazris, 
saxeldobr saxazino valdebulebaTa bazris arsebuli situacia da 
tendenciebi, moculoba, brunva. cal calkea ganxilulia mokle da 
grZelvadiani dafarvis mqone fasiani qaRaldebi da maTi maxasiaTeblebi. 
agreTve mimoxilulia aRniSnuli instrumentis problematika da dasaxulia 
am problemebis gadaWris gzebi 

 

 

 

 

 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/ekonomisti_4-2013.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/Konf.2013_sul_bolo.pdf


 109 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba buRaltruli aRricxvis da auditis 
kaTedra  

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli profesori elene xarabaZe.  

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
 nadeJda kvataSiZe _ asocirebuli profesori 
 nana sreseli _ asocirebuli profesori 

 izolda WilaZe _ asocirebuli profesori 
 Tea munjiSvili _ asocirebuli profesori  
 marina maisuraZe _ asocirebuli profesori 
 levan sabauri _ asocirebuli profesori  

 merab jiqia _ asocirebuli profesori 

 mariam vardiaSvili asistent-profesori 
 nino lomiZe asistent-profesori 
 nikoloz qoiava asistent-profesori 

 
profesori elene xarabaZe  

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
b) saxelmZRvaneloebi 

 

d) statiebi 

# avtori/ 
statiis 

saTauri, 
Jurnalis/ gamocemis 

adgili, 
gverdebis 

saleqcio kursebi (gamoqveynebuli/ eleqtronuli) 

(eleqtronuli kursebisTvis -  el.misamarTi) 

1 Excel 2010 interaqtiuli savarjiSoebiTa da amocanebiT , nawili 

Ihttp://press.tsu.ge//GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html 

2 E xcel 2010 interaqtiulisavarjiSoebiTadaamocanebiT , nawili 

IIhttp://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html 

3 E xcel 2010 interaqtiuli savarjiSoebiTa da amocanebiT , 

nawiliШhttp://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW3/index.html 

4 video gakveTilebi  Camtasia Studio – Si 

http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/VideoGakvetilebi/index.html 

5  Exact Globe 2003-mokle aRwera   

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Exact%20Globe%202003.pdf 

http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW3/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/VideoGakvetilebi/index.html
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Exact%20Globe%202003.pdf
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avtorebi Jurna-

lis/krebu-

lis 

dasaxeleba 

krebulis 

nomeri 

gamomcemloba raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

elene xarabaZe realuri 

RirebulebiT 

Sefasebis 

gamoyeneba 

soflis 

meurneobaSi 

 

bioekonmomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba 

 

 

Tbilisi 2013 

 

Tsu 

gamomcemloba 

565-568 

The paper presents the preparation and submission of financial statements of enterprises in 
agriculturw specifics. The accounting policies related to agriculture, as well as growth, decline, 
kvlavtsarmoebisa and propagation of the biological assets accounting method. The adoption of the 
fetus at the time of the original and the real value of agricultural products. 
b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

2 

 

elene xarabaZe 

 

 

 

elene xarabaZe 

buRaltruli 

aRricxvis 

safuZvlebi 

 

finansuri aRricxva 

 

Tbilisi 2013 

gamomcemloba 

`meridiani” 

 

Tbilisi 2013 

gamomcemloba 

`meridiani” 

309 

 

 

367 

anotaciebi 

1. wignSi ganxilulia buRaltruli arricxvis Teoriis sakiTxebi, 
buRaltruli aRricxvis martivi sistema, buRaltruli cikli, 
sameurneo operaciebis registraciidan – finansuri angariSgebis 
ZiriTadi komponentebis momzadebis CaTvliT. 

2. wignSi ganxilulia finansuri aRricxvis Teoriisa da praqtikis 
sakiTxebi buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebis 
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moTxovnebis Sesabamisad. ganxilulia fuladi saSualebebis, 
moTxovnebisa da valdebulebebis, materialuri maragebis, ZiriTadi 
saSualebebisa da aramaterialuri aqtivebis, sakuTari kapitalis, 
Semosavlebisa da xarjebis buRaltruli aRricxvis sakiTxebi, 
finansuri angariSgeba da misi momzadebis teqnika. 

wigni momzadebulia finansuri aRricxvis silabusis Sesabamisad 
da gankuTvnilia ekonomikuri profilis umaRlesi saswavleblebis 
akademiuri personalisa da studentebisaTvis, praqtikis muSakTaTvis, 
finansuri aRricxvis sakiTxebiT dainteresebuli pirebisaTvis. 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

avtorTa jgufi buRaltruli 
aRricxvis 
safuZvlebi 

(savarjiSoebis 
krebuli) 

Tbilisi 2013 

gamomcemloba 

`meridiani” 

 

408 

anotacia 

wigni gaTvaliswinebulia ekonomikisa da biznesis fakultetis bakalavriatis 
pirveli da meore kursis studentebisaTvis. igi sasargeblo iqneba agreTve, 
aRniSnuli sakiTxebiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis. wigni karg 
samsaxurs gauwevs aRricxvis dargis praqtikos muSakebs, romelTac survili 
aqvT gaecnon da Rrmad Seiswavlon buRaltruli aRricxvis warmoebis wesi 
saerTaSoriso standartebis Sesabamisad. 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

T.munjiSvili 

e.xarabaZe 

Modeling of 

security and risk of 

bankruptcy of 

enterprise 

OBSŁUGIWANIE 

MASZYN I 

URZĄDZEŃ. 

 Scientific Journals Maritime 

University of Szczecin 

12 
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ZINTEGROWANE 

SYSTEMY  

ZARZĄDZANIA:  

JAKOŚĆ-ŚRODOWISKO-

BEZPIECZEŃSTWO-

TECHNOLOGIA 

2 T.munjiSvili 

e.xarabaZe 

Efficiency 

interactive forms 

of educating in the 

system of 

education 

 

www.wpf-

unesco.org 

 www.wpf-unesco.org 10 

A anotaciebi 
1. statiaSi ganxilulia gadamzidavi  firmebis gakotrebis 

prognozirebisa da Sefasebis maTematikuri modelebi. Ggadamzidavi  
firmebis finansuri angarSigebis safuZvelze gadaxdiunarianobis 
dadgena da Sesabamisi prognozis gakeTeba. 

2. moxsenebaSi warmodgenilia interaqtiuri swavlebis meTodebi 
kerZod sistema “kiber 1”, romelic Seiqmna buRaltruli 
aRricxvisa da auditis kaTedraze.    

 

marina maisuraZe _ asocirebuli profesori 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.maisuraZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

sawarmoTa 

gaerTianebis 

identificireba, 

aqtivebis da 

valdebulebebis 

aRiareba da 

Sefaseba Jurnali 

,,ekonomika da 

biznesi” 

N 3 maisi-

ivnisi 

 

 

 

 

 

 

 

daibeWda Tsu  

bazaze 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wpf-unesco.org/
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

m.maisuraZe 

 

 

 

 

 

 

m.maisuraZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.maisuraZe, 

n. CavleiSvili 

 

 

sawarmoTa 

aqtivebis 

gaufasurebis 

regulireba 

Jurnali 

,,ekonomika da 

biznesi”2013 

 

konsolidirebuli 

finansuri 

angariSgebis 

momzadebis da 

wardgenis 

sakiTxebi. 

profesor giorgi 

papavas 

dabadebidan 90-e 

wlisTavisadmi 

miZRvnili 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

masalebis 

krebuli 

buRaltruli 

aRricxvis 

Taviseburebebi 

soflis 

meurneobis 

sawarmoebSi. 

bioekonomika da 

soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba,me-2 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

Sromebis krebuli 

 

 

 

N1  ianvari 

Tebervali 

 

 

 

 

 

28-29 ivnisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

oqtomberi 

 

 

 

daibeWda Tsu  

bazaze 

 

 

 

 

 

Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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nadeJda kvataSiZe _ asocirebuli profesori  

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemlob

a 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

n.kvataSiZe gadavadebuli 

mogebis gadasaxadi. 

Jurnali 

`buRaltruli 

aRricxva~ 

2013w. # 1 Tbilisi, 

buRalterTa 

da 

auditorTa 

federacia. 

9 

moxsenebaTa anotaciebi 
statiaSi ganxilulia gadvadebuli mogebis gadasaxadebis warmoqmnis 

mizezebi da korporaciebisaTvis maTi aRiarebis aucilebloba. konkretul 
praqtikul magaliTze ilustrirebulia wlebis mixedviT rogorc 
gadavadebuli sagadasaxado aqtivis warmoqmna da misi gamoyeneba, aseve 
gadavadebuli sagadasaxado valdebulebis warmoqmna da misi dafarva. 
statiaSi dasabuTebulia gadavadebuli gadasaxadebis aRiarebis Sesabamisoba 
finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis principebTan, maTi 
gamoyenebis mniSvneloba menejmentisaTvis.  
2 n.kvataSiZe finansuri aqtivebis 

klasifikacia da 
FSefaseba. Jurnali 
`ekonomika da 
biznesi~,  

2013w. @# 2 Tbilisi, 
Tsu 

5 

moxsenebaTa anotaciebi 
statiaSi ganxilulia finansuri aqtivebis aRiarebis Sefasebis meTodebi 

axali fass 9 `finansuri instrumentebis~ (2013w.) Sesabamisad. fass-is Tanaxmad 
Sefasebas safuZvlad unda daedos kompaniis finansuri aqtivebis marTvis 
biznes-modelebiT maTi flobis mizani: sakontraqto fuladi nakadebis miReba 
an gayidva. Sesabamisad Sefaseba unda moxdes Semdegi ori meTodidan 
erTerTiT: amortizebuli RirebulebiT an realuri RirebulebiT (mogebisa da 
zaralis angariSgebaSi asaxviT, an sxva sruli Semosavlis angariSgebaSi 
asaxviT). rodesac biznes-modelis mizani ar aris fuladi nakadebis miReba 
ZiriTadi da saprocento Tanxis saxiT, aqtivi yovelTvis fasdeba realuri 
RirebulebiT.  
3 
 

n.kvataSiZe importirebuli 
saqonlis 
Sefaseba. Jurnali 
`buRaltruli  
aRricxva~. 

2013w. # 6 Tbilisi, 
buRalterTa 

da 
auditorTa 
federacia. 

5 
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moxsenebaTa anotaciebi 
statiaSi ganxilulia saerTaSoriso savaWro palatis mier damtkicebuli 
saqonlis miwodebis Mpirobebis saxeobebi, aseve importirebuli saqonlis 
TviTRirebulebis gansazRvris sakiTxebi. importirebuli saqonlis 
Rirebulebis dadgena xdeba misi myidvelis sakuTrebaSi gadmosvlis dRes 
dafiqsirebuli ucxouri valutis gasacvleli kursiT. rodesac saqonlis 
SeZena xdeba saavanso gadaxd(eb)iT, maSin is fasdeba avans(eb)is gadaxdis dRes 
dafiqsirebuli kursiT. avans(eb)is gadafaseba fass-iT ar aris nebadarTuli. 
 

konferenciebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenob

a 

1 n.kvataSiZe biologiuri 

aqtivebi da 

realuri 

Rirebulebis 

koncefcia  

II saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
konferenciis 
`bioekonomika da 
soflis 
meurneobis 
dgradi 
ganviTareba~-s 
masalebi. 

Tbilisi, 

Tsu-s 

gamomcemloba 

6 

  moxsenebaTa anotaciebi 
biologiuri aqtivebi unda Sefasdes gayidvisaTvis saWiro Sefasebuli 

danaxarjebiT Semcirebuli realuri RirebulebiT, garda im SemTxvevebisa ro-
desac SeuZlebelia realuri Rirebulebis saimedod Sefaseba.  fass 13 
`realuri Rirebuleba~-s Tanaxmad, realuri Rirebuleba aris fasi Sefasebis 
TariRisaTvis, romelic iqneboda miRebuli aqtivis gayidvidan an gadaxdili 
valdebulebis gadacemisas Cveulebrivi operaciis ganxorcielebis dros 
bazris monawileTa Soris.  

  realuri Rirebulebis ganmarteba xazs usvams, rom realuri 
Rirebuleba aris Sefaseba, romelic efuZneba bazars da ara Sefaseba, romelic 
efuZneba sawarmos specifikas.  

realuri Rirebuleba ganisazRvreba aqtiuri bazris monacemebiT da fass- 
uwodebs mas `gasvlis fass~. gasvlis fasi aris aqtivebis flobidan 
`gamosvlaSi~ gadaxdili fasi.  
2 n.kvataSiZe erToblivi 

saqmianobis 

aRricxva.  

 

 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

„postkomunisturi 

qveynebis 

Tbilisi, 2013. 

Tsu-s paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba 

5 
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ekonomikebis 

aqtualuri 

problemebi 

Tanamedrove etapze“ 

masalebi. 

moxsenebaTa anotaciebi 
erToblivi saqmianoba aris SeTanxmeba, romelic or an met mxares aniWebs 

erToblivi kontrolis uflebas. erToblivi kontroli aris mxareebs Soris 
SeTanxmebiT gamijnuli kontroli. erTobliv kontrols maSin aqvs adgili, 
rodesac arsebiTi saqmianobis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba moiTxovs 
erTsulovan Tanxmobas makontrolebeli mxareebis mier. 

 erTobliv saqmianobas miekuTvneba erToblivi operaciebi  da erToblivi 
sawarmoebi. erToblivi operaciebi aris SeTanxmeba, romlis mixedviTac 
mxareebs gaaCniaT erToblivi kontroli da SeTanxmebasTan dakavSirebuli 
uflebebi aqtivebze da pasuxismgebloba valdebulebebze. erToblivi sawarmo 
aris SeTanxmeba, romlis mixedviT mxareebs gaaCniaT erToblivi kontroli  da 
SeTanxmebasTan dakavSirebuli ufleba wminda aqtivebze. 

 

nana sreseli asocirebuli profesori 

IV publikaciebi:  

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

nana sreseli auditi 

Teoria 
tsu.edu.ge/data/file_d

b/economist_faculty/a

uditisteoria.pdf 

137 

anotaciebi 
kursis mizania studentebs  gaacnos auditis arsi, mniSvneloba, 
standartizaciis  amocanebi,  Seaswavlos ZiriTadi cnebebi, principebi da 
koncefciebi, daauflos isini auditis ZiriTad terminologias, auditoruli 
kontrolis meTodisa da meTodologiis sabazo sakiTxebs;  ganuviTaros 
studentebs globaluri da sistemuri azrovneba; gamoumuSaos maT is 
unarCvevebi, romelic aucilebelia profesionali auditorisaTvis;  gaacnos  
auditis  standartebis  SemuSavebis  istoriuli winapirobebi  da is 
faqtorebi, ramac ganapiroba maTi SemuSavebis  aucilebloba; Seaswavlos  
studentebs  specialuri  wesebi,   xerxebi da is meTodebi, romelic 
gamoiyeneba auditorul saqmianobaSi auditis saerTaSoriso standartebis 
(ass) Sesabamisad;  gaacnos  auditis sakanonmdeblo baza,  Camouyalibos 
auditis saerTaSoriso  standartebSi  orientaciis  unari;  ass Sinaarsi,  
Semadgenloba  da struqtura. 
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Tea munjiSvili asocirebuli profesori 

                             IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.gamsaxurdia,  

T. munjiSvili 

 

 

 

globaluri 

konkurencia 

da 

saqarTvelo: 

realoba da 

perspeqtivebi. 

Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba.  

 

 
Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba. 

 

gv.132-135 

 

 

 

 

 

2 T. munjiSvili 

 
kompiuteruli 

sistemebis 

 SoTa rusTavelis 

saxelmwifo 

gv.143-147 

saleqcio kursebi (gamoqveynebuli/ eleqtronuli) 

(eleqtronuli kursebisTvis -  el.misamarTi) 

1 Excel 2010 interaqtiulisavarjiSoebiTadaamocanebiT , nawili 

Ihttp://press.tsu.ge//GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html 

2 E xcel 2010 interaqtiulisavarjiSoebiTadaamocanebiT , nawili 

IIhttp://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html 

3 E xcel 2010 interaqtiulisavarjiSoebiTa da amocanebiT 

,ნაწილიШhttp://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW3/index.html 

4 video gakveTilebi  Camtasia Studio – ში 

http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/VideoGakvetilebi/index.html 

5  Exact Globe 2003-mokle aRwera   

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Exact%20Globe%202003.pdf 

http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW3/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/VideoGakvetilebi/index.html
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Exact%20Globe%202003.pdf
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roli 

turizmis 

ganviTarebaSi 

 

 

 

SoTa 

rusTavelis 

saxelmwifo 

universiteti; 

aWaris ar 

turizmis da 

kuroretebis 

departamenti 

Savi zRvis  

teqnikuri 

universiteti. 

 

universiteti; 

aWaris ar 

turizmis da 

kuroretebis 

departamenti Savi 

zRvis  teqnikuri 

universiteti. 

 

3. T. munjiSvili 

 

codnisa da 

unar-Cvevebis 

gamovlenis 

eleqtronuli 

sistema 

„kiber 1“ 

Jurnali 

„ekonomika da 

biznesi“ 

4 Tsu gv.133-152 

4. T. munjiSvili 

d.sixaruliZe 

tnk-ebis 

monawileoba 

soflis 

meurneobis 

faseulobaTa 

jaWvis 

sxvadasxva 

stadiaze da 

maTi gavlena 

mimRebi 

qveynis 

ekonomikaze 
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2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

T.munjiSvili 

e.xarabaZe 
Modeling of 

security and risk 

of bankruptcy of 

enterprise 

 

OBSŁUGIWANIE 

MASZYN I 

URZĄDZEŃ. 

ZINTEGROWANE 

SYSTEMY  

ZARZĄDZANIA:  

JAKOŚĆ-

ŚRODOWISKO-

BEZPIECZEŃSTWO-

TECHNOLOGIA 

 Scientific Journals 

Maritime University of 

Szczecin 

12 

 

 

 T.munjiSvili 

e.xarabaZe 
Efficiency 

interactive forms 

of educating in 

the system of 

education 

 

www.wpf-

unesco.org 

 

 

 www.wpf-unesco.org 10 

 T.munjiSvili 

T.SuRliaSvili 
Socio-Economic 

aspects of  labor 

markets and 

regional 

unemployment in 

Georgia 

 

Scientific Journals  

 www.wngig.amu.edu.pl 11 

http://www.wpf-unesco.org/
http://www.wngig.amu.edu.pl/
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Universytet IM. 

ADAMA 

MICKIEWICA W 

POZNANIU 

 T.munjiSvili 

T.SuRliaSvili 
Socio-Economic 

aspects of  labor 

markets. 

 Одеський національний 

економічний 

університет 

7 

 

levan sabauri asocirebuli profesori 

 

IV publikaciebi:  

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levan sabauri 

 

 

 

 

sabazro 

ekonomikaze 

gadasvlis 

regionuli 

marTvis 

safuZvlebi 

soflis 

meurneobaSi. 

bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba,me-

2 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

Sromebis 

krebuli 

 

11-12 

oqtomberi 

  

8 
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nino lomiZe asistent-profesori 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nino Lomidze 

nino lomiZe 

Construction 

Business 

Development 

Tendency In Post-

Crisis Georgia 
samSeneblo 
biznesis 

ganviTarebis 
tendenciebi 

postdkrizisul 
saqarTveloSi 

Journal:  

Economics And 

Managemet 

Economics And 

Management: 

2013. 18 (1) 

 

saerTaSorisod 

referirebadi 

Jurnali 

ekonomika da 

menejmenti 

 

ISSN 2029-9338 

(ONLINE) 

6 

anotacia 

2008 wlis agvistos movlenebis Semdeg (ruseTdsaqarTvelos omi da msoflio 
finansuri krizisi) samSeneblo biznesi CixSi moeqca. rom aRaraferi vTqvaT 
mcire da saSualo sididis kompaniebze, gakotrebis safrTxis winaSe aRmoCnda 
bazris mravali lideri developeruli kompania. mimdinare wlebSi 
statistikuri maCveneblebis gaumjobesebis miuxedavad, samSeneblo biznesi 
kvlav krizisis aqtiur fazaSia. maqsimalurad SezRudulia bankebis mxridan 
samSeneblo kompaniebze sesxebis gacema, rasac samSeneblo seqtoris 
warmomadgenlebi bankebis developeruli biznesiT dainteresebiT xsnian. 
saxezea interesTa konfliqti, rac TavisTavad xels uSlis mSeneblobis 
biznesis ganviTarebas qveyanaSi.   
 
izolda WilaZe asocirebuli profesori 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

 

izolda WilaZe, 
zeinab 

gogoriWiani 

savarjiSoebis 

krebuli 

mmarTvelobiT 

aRricxvaSi 

Tb., gamomc. 

`meridiani~, 2013 

178 gv. 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

izolda 

WilaZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

izolda 

WilaZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izolda  

  WilaZe 

 

 

 

 

 

 

 

izolda 

WilaZe 

 

normatiuli 

SromiTi 

danaxarjebis 

aRricxvis 

meTodika. 

Jurnali: 

buRaltruli 

aRricxva 

www.bmc.ge 

 

biznesis 

analizis arsi da 

sagani. 

moxsneba 

saerTaSoriso 

samecniero 

konferenciaze 

`postkoministuri 

qveynebis 

ekonomikebis 

aqtualuri 

sakiTxebi 

Tnamedrove 

etapze. 

 

rwmenis gavlena 

aRricxvis 

obieqturobaze. 

moxsneba 

samecniero 

konferenciaze; 

qristianoba da 

ekonomika 

 

mesaqonleobis 

produqciis 

 

      N 4 

 2013. N 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konferenciis 

Sromebis 

krebuli, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konferenciis 

Sromebis 

krebuli, 2013 

 

 

 

 

konferenciis 

Sromebis 

 

 

Tbilisi, baf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tb., Tsu da 

paata 

guguSviis 

saxelobis  

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba. 

2013 

 

 

 

 

 

Tsu-s 

gamomcemloba 

 

 

 

 

Tbilisi,  

Tsu-s 

 

 

 

5 gv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 gv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 gv. 

 

 

 

 

 

6 gv. 
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TviTRirebulebis 

kalkulaciis 

problemuri 

sakiTxebi. 

moxseneba 

saerTaSoriso 

samecniero 

konferenciaze: 

bioekonomika da 

soflis 

meurenobis 

mdgradi 

ganviTareba 

krebuli 

 

 

 

gamomcemloba. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asocirebuli profesori merab jiqia 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

merab jiqia 

giorgi saxokia 

jemal ananiZe 

buRaltruli 

gatarebebi da 

ekonomikuri 

analizis ZiriTad 

maCvenebelTa 

nusxa 

Tbilisi 2013 

GOGgamomcemloba 

`georgika~ 

 

132 

anotaciebi 

winamdebare wigni `buRaltruli gatarebebi da ekonomikuri analizis 
ZiriTad maCvenebelTa nusxa~, imis mcdelobaa, rom praqtikuli daxmareba 
gauwios buRaltrebsa da auditorebs, rameTu auditis winaSe dasaxuli 
miznebisa da amocanebis Sesruleba pirvel rigSi unda eyrdnobodes 
sameurneo-safinanso saqmianobis amsaxveli informaciis ekonomikuri 
analizis meTodebsa da xerxebs, rac, Cveni azriT, erT-erTi mniSvnelovani 
xelSemwyobi faqtori unda gaxdes auditis maRal doneze CatarebisTvis. 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 

 

 

 

 

merab jiqia 

 

 

 

 

 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

masalebis 

krebuli 

 

eTerzeTebis 

warmoebis 

efeqtianobis 

amaRlebis 

gzebi 

saqarTveloSi 

 

 

 

 

  

 

11-12 

oqtomberi 

2013 

 

 

 

Tbilisi 2013 

 

 

Tsu 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

mariam vardiaSvili asistent-profesori 

IV publikaciebi:  

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 m. 

vardiaSvili 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

masalebis 

krebuli 

 

biologiuri 

aqtivebis  

aRricxvis 

organizaciis 

aqtualuri 

sakiTxebi 

  11-12 

oqtomberi 

2013 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 mariam vardiaSvili 

biologiuri 

aqtivebis 

aRricvis 

organiaziis 

aqtualuri 

sakiTxebi 

Sromebis 

krebuli –

bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi  

ganviTareba 

Tbilisi-2013 4 (176-179) 

 anotacia 

 

 statiaSi ganxilulia biologiuri aqtivebis aRricxvis organiaziis 

aqtualuri sakiTxebi, sasoflo-sameurneo sawarmoebSi, buRaltruli 

aRricxvis saerTaSoriso standartebSi Camoyalibebuli aRricxvis wesebisa 

da principebis Sesabamisad .  

 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: saerTaSoriso biznesis kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori iaSa mesxia 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
    profesori Teimuraz Sengelia 
    asocirebuli profesori larisa yorRanaSvili 
     asocirebuli profesori uSangi samadaSvili 
    asocirebuli profesori daviT sixaruliZe 

    asocirebuli profesori SoTa SaburiSvili 
     asistent profesori leila qadagiSvili 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

Mmesxia iaSa arSemdgari 

politikuri 

2013, #2 http://b-

k.ge/arqivi.html 

14 gverdi 

http://b-k.ge/arqivi.html
http://b-k.ge/arqivi.html
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 kohabitaciis 

ekonomikuri 

gamowvevebi, 

eleqtronuli 

Jurnali 

“biznesi da 

kanonmdebloba”, 

,  

2 Mmesxia iaSa 

 

 

 

 

 

 

Political 

instability and 

economic 

turbulence in 

Georgia,  

“Economics and  

Business” 

2013, #5 International 

refereed and 

reviewed cientific 

and practical 

journal of the 

Faculty of 

Economics and 

Business, Iv. 

Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

   28 gverdi 

3 Mmesxia iaSa sasursaTo 

komponenti 

saqarTvelos 

erovnuli 

usafrTxoebis 

sistemaSi, 

eleqtronuli 

Jurnali 

"biznesi da 

kanonmdebloba” 

2013, #7 http://b-

k.ge/arqivi.html 

  11 gverdi 

Aanotacia 

gamokvleulia saqarTveloSi xelisuflebis cvlilebis Sedegad warmoqmnili 
politikuri dapirispirebis gavlena ekonomikur zrdaze da biznesis 
aqtivobaze, gakeTebulia daskvna, rom orxelisuflianobis damkvidrebam da 
umciresobis revanSistulma politikam negatiuri gavlena moaxdina qveynis 
ekonomikur ganviTarebaze. gaanalizebulia axali xelisuflebis mier 
gatarebuli ekonomikuri politika da gamovlenilia misi Zlieri da susti 
mxareebi,  gakeTebulia daskvna, rom aRebuli kursis SenarCunebis SemTxvevaSi 
saxelisuflebo ekonomikuri programebi ver Sesruldeba da ekonomikuri 
weli pesimisturi prognoziT dasruldeba. SemoTavazebulia winadadebebi da 
rekomendaciebi ekonomikuri zrdis tempebis daCqarebis mimarTulebiT. 

GSeswavlialia sasursaTo komponentis adgili da roli qveynis erovnuli 
usafrTxoebis sistemaSi. SemoTavazebulia sasursaTo usafrTxoebis 
kategoriis gagebis axleburi, gafarToebuli midgoma. dasabuTebulia, rom 

http://b-k.ge/arqivi.html
http://b-k.ge/arqivi.html
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gardamaval etapze qveynis agrosasursaTo seqtori ver uzrunvelyofda 
qveynis sasursaTo usafrTxoebas da am kuTxiT dRemde gatarebuli 
RonisZiebebi arasakmarisia. SemoTavazebulia konkretuli winadadebebi 
agrosasursaTo seqtoris Semdgomi ganviTarebisa da stabilurobis 
uzrunvelyofis mimarTulebiT.    

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebu-

lis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

I. Meskhia, 
 R. Seturidze 

The 

European 

Union's 

Generalized 

System of 

Preferences 

(GSP) and the 

Prospect of a 

Unified Database 

lSSN 2010-376X  

World Academy 

of Science, 

Engineering and 

Technology  

October 

Barcelona 

2013 

P. 4 

Aanotacia 

statiaSi gaanalizebulia evrokavSiris preferenciuli generalizebuli 
sistema da masSi mimdinare reformebis arsi. Sefasebulia am kuTxiT 
evrokavSirsa da saqarTvelos Soris Camoyalibebuli urTierTobebis Zlieri 
da susti mxareebi, gamokvleulia  saqarTvelos eqsport-importis 
Taviseburebebi, maTze moqmedi faqtorebi da pirobebi, warmodgenilia sagareo 
savaWro politikis srulyofis winadadebebi.  
 

profesori Teimuraz Sengelia 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 
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1 

 

 

 

 

2013- 2014 

წლებშიInternational 
Business: 

Environments & 
operations. Fouteenth 
edition. Autors:  John 

D. Daniels; Lii 
H.Radebaugh, Daniel 
P. Sullivan. (2013) . 
ISBN – 13;978-0-13-
266866-8; ISBN – 10; 
013-266866-1. 844 

pages 
saxelmZRvanelos 

Targmna da 
gamocema  

iv.javaiSvilis 

sax.  Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

prof. T. Sengelia i. jayeli, k. 

macabiZe. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

International 

Collection of the 

Scintific Works 

Edited by : Teimuraz 

Shengelia; Alexandre 

Gribincea ; Iuri Kozak  

, Marina Baranovskaia; 

Tatiana Borzdova; 

Marie Gerodes –   

  INTERNATIONAL 

BUSINESS IN THE 

WORLD 

ECONOMIC SYSTEM 
International 

Collection of the 

Scintific Works 

Edited by : Teimuraz 

Shengelia; Alexandre 

Gribincea ; Iuri Kozak  

, Marina Baranovskaia; 

Tatiana Borzdova; 

Marie Gerodes –    

 

Tbilisi: Universal – 

2013. 166 c. 

176 

anotacia 

wignSi ganxilulia saerTaSoriso biznesis ganviTarebis gzebi da 
tendenciebi msoflioSi. is Sedgenilia avtorTa koleqtivis mier. 

safRangeTidan, aSS-idan, CexeTidan, ukrainidan, moldovidan da sxva 
mecnierebis monawileobiT  
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b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

  Т.Шенгелия Ю. 

Козак 

 

Международные 

экономические 

Отношения 

 

Киев, 2013 

Гриф присвоен  

Министерством 

образования и науки, 

молодежи и спорта 

Украины 

                          ( 

Письмо №1/11-5222 

от 17.04.2012 г. ) 

642 

  

 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

Significance and 

Tendencies of Small 

Business 

Development;pp. 

143-147  

(T. Shengelia)   

 

Investment 

Environment in Focus 

on Science and 

Technology from a 

Georgian Perspective 

Georgia and the 

Prospects of its 

Development;pp. 

213-226  

(T. Shengelia and R. 

Mindeli, Tbilisi State 

University, Georgia)     

Focus on Science and 

Technology from a 

Georgian Perspective  

 

 

 

 

 

Focus on Science and 

Technology from a 

Georgian Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Science 

Publishers  

© Copyright   2013 

USA 

 

 

 

 

Nova Science 

Publishers  

© Copyright   2013 

USA       

441 

 

 

 

 

 

 

 

441 
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d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
T.Shengelia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Shengelia 

 Influence of 
Role of 

International 
Business on 

Formation of 
International  

 Relations 
Policy 

 

 

 Globalization 
and Place of 
Georgia 
                     in 
International 
Business 

  International 

Journal of 

Science... ISSN 1939-5825 

Volume 5, 

Number 3-4, pp.   

 

 

 

 

International 

Journal of 

Science... ISSN 1939-5825 

Volume 6,  

September 3-4, 

pp.   

  

© 2013 Nova 

Science 

Publishers, Inc. 

NY USA© 2013  

 

 

 

 

  

© 2013 Nova 

Science 

Publishers, Inc. 

NY USA© 2013 

NNN 

127-136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140-149 

 

asocirebuli profesori larisa yorRanaSvili 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

l. 

yorRanaSvili 

saerTaSoriso 
turizmis 

usafrTxoebis 

problema 
globalizaciis 

pirobebSi. 
krebuli 

«inovaciebi 
turizmSi: 

ekonomika da 
biznesi». 

 BbaTumi-

trapizoni 

5  

(A4 formati) 
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Aanotaciebi 
saerTaSoriso turizmis usafrTxoebis problema 

globalizaciis pirobebSi 
saerTaSoriso turizmis usafrTxoeba aris usafrTxoebis specialuri 

sfero, romelsac garkveuli Taviseburebebi axasiaTebs. erTi mxriv, 
saerTaSoriso turizmis usafrTxoebaze uSualod zemoqmedebs globalur 
garemoSi mimdinare ekonomikuri, politikuri, socialuri, teqnologiuri, 
bunebrivi da sxva procesebi da movlenebi, xolo, meore mxriv, saerTaSoriso 
turizmi xels uwyobs axali tipis globaluri sivrcobrivi kavSirebis 
damyarebas, romlebic qveynebisa da xalxebis daaxloebas, civilizaciebis 
usazRvrebo da urTierTSexamebul ganviTarebas, omebisa da konfliqtebis 
saSiSroebebis Semcirebas ganapirobeben. saerTaSoriso turizmis usafrTxoeba 
pirdapiraa dakavSirebuli saerTaSoriso da saxelmwifo politikasTn, 
turistuli firmebisa da sawarmoebis mier gamoyenebul zomebsa da TviT 
turistTa qcevasTan. naSromSi gaanalizebulia saerTaSoriso turizmis 
usafrTxoebis problema msoflio ekonomikuri forumisa  da turizmis 
msoflio organizaciis monacemebis gamoyenebiT, naCvenebia saerTaSoriso 
turizmis usafrTxoebaze sxvadasxva globaluri problemebis zegavlena, maT 
Soris gansakuTrebuli yuradRebaa gamaxvilebuli terorizmis saSiSroebebze. 
aRniSnulia, rom saqarTveloSi saerTaSoriso turizmis ganviTarebasa da 
tუristTa usafrTxoebis dacvas xels uwyobs erovnuli usafrTxoebis 
koncefcia, romelSic gansazRvrulia qveynis ekonomikuri usafrTxoebis 
ZiriTadi mimarTulebebi. 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. 

yorRanaSvili 

 

 

 

 

 

 

 

 

saqarTvelosa 
da ruseTis 
ekonomikuri 

TanamSromlobis 
problemebi da 
perspeqtivebi 

globalizaciis 
pirobebSi. 
K krebuli 
«ruseTi 

globalizaciis 
winaSe» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanqt-

peterburgi 

(ruseTi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

(A4 formati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 l. 

yorRanaSvili 

 

saqarTvelos 
sagareo 
vaWroba: 

tomi 2 Mminski 

(belorusi) 

2 

(A4 formati) 
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politika da 
ganviTarebis 
tendenciebi. 
Kkrebuli 

«socialur-
ekonomikuri 
ganviTarebis 

prognozirebisa 
da saxelmwifo 
regulirebis 
problemebi» 

3 l. 

yorRanaSvili 

postsabWoTa 
saqarTvelos 

transformaciis 
zogierTi 
Sedegi. 

Kkrebuli 
Ë”ekonomikuri 
ganviTarebis 
erovnuli 
modelebis 

transformacia 
globalizaciis 

pirobebSi”.   

 Kkievi 

(ukraina) 

2 

(A4 formati) 

 

Aanotaciebi 

saqarTvelosa da ruseTis ekonomikuri TanamSromlobis problemebi da 

perspeqtivebi globalizaciis pirobebSi 

      saqarTvelom diplomatiuri urTierTobebi ruseTTan daamyara 1992 wlis 
1 ivliss. am droidan ori qveyanis ekonomikur TanamSromlobaSi SeiZleba 
gamovyoT ori periodi: aqtiuri TanamSromlobisa (1992-2005 гг.) da 
urTierTobaTa destabilizaciis (2006 wlidan dRemde) periodebi. Ppirvel 
periodSi saqarTvelo-ruseTis ekonomikuri TanamSromloba aqtiurad 
viTardeboda yvela mimarTulebiT, muSaobda ekonomikuri TanamSromlobis 
mTavrobaTaSorisi komisia, xelmowerilia 100-ze meti saxelmwifoTaSorisi da 
mTavrobaTaSorisi SeTanxmeba politikur, ekonomikur, kulturul, 
samarTlebriv, humanitarul da sxva sferoebSi. 2001-2005 wlebSi ganixileboda 
saxelmwifoTaSorisi CarCo xelSekrulebis proeqti, magram 2006 wels 
dawyebuli urTierTobaTa destabilizaciis Sedegad am proeqtze muSaoba 
Sewyda. 2008 wlis agvistos omis Semdeg saqarTvelom miiRo gadawyvetileba 
ruseTTan diplomatiuri urTierTobebis Sewyvetis Sesaxeb. amis miuxedavad 
saqarTvelo-ruseTis savaWro-ekonomikuri urTierTobebi ar Sewyvetila da 
ruseTi destabilizaciis periodSic ki saqarTvelos savaWro partniorebis 
pirvel aTeulSi Sedis. naSromSi gaanalizebulia saqarTvelo-ruseTis 
savaWro urTierTobebisa da investiciebis dinamika da struqtura, am ori 
qveynis ekonomikuri TanamSromlobis SesaZleblobebi da perspeqtivebi 
globalizaciis pirobebSi.  

saqarTvelos sagareo vaWroba: politika da ganviTarebis tendenciebi 

      naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos sagareo savaWro politika da 



 133 

sagareo vaWrobis ganviTarebis tendenciebi, naCvenebia liberaluri sagareo 
savaWro politikis roli qveynis biznesgaremos gaumjobesebasa da sagareo 
vaWrobis ganviTarebaSi. 

postsabWoTa saqarTvelos transformaciis zogierTi Sedegi 

      naSromSi gaanalizebulia postsabWoTa saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebis tendenciebi da Sedegebi Sesabamisi statistikuri monacemebisa 
da sxvadasxva saerTaSoriso reitingebis gamoyenebiT.    
 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 l. yorRanaSvili 

 

Eekonomikuri 

usafrTxoeba: aSS-s 

gamocdileba da 

saqarTvelos realoba 

prezident abraham 
linkolnis getisburgSi 
sityviT gamosvlis 150-e 

wlisTavisadmi 
miZRvnili 

amerikismcodneobis 
meToTxmete 

yovelwliuri 
saerTaSoriso 
konferencia. 

    16-18 maisi, 2013 w. 
ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakultetis 

amerikismcodneobis 
instituti, 
Tbilisi 

2 

 

l. yorRanaSvili 

 

saerTaSoriso turizmis 

usafrTxoebis problema 

globalizaciis 

pirobebSi 

 

IV saerTaSoriso 
samecniero praqtikuli 
konferencia «inovaciebi 
turizmSi: ekonomika da 

biznesi». 
B8-9 ivnisi, 2013 w.  
SoTa rusTavelis 

saxelmwifo 
universiteti, 

baTumi-trapizoni 
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moxsenebaTa anotaciebi 
E 

Eekonomikuri usafrTxoeba: aSS-s gamocdileba da saqarTvelos realoba 

 
aSS-Si mniSvnelovani gamocdilebaa dagrovili erovnuli ekonomikuri 

usafrTxoebis sferoSi. es gamocdileba gviCvenebs, rom mdgradi sabazro 
ekonomikis pirobebSic ki ekonomikuri usafrTxoebis problema aqtualuria 
da misi uzrunvelyofis meqanizmebi mudmiv srulyofas saWiroeben. 2010 wels 
aSS-s prezidentis barak obamas mier gamocxadebulia qveynis erovnuli 
usafrTxoebis axali strategia, romelSic miTiTebulia, rom aSS-s erovnuli 
usafrTxoeba ekonomikis aRorZinebazea damokidebuli. sabWoTa kavSiris 
daSlis Semdeg saqarTvelom, rogorc suverenulma saxelmwifom, SeimuSava 
erovnuli usafrTxoebis sakuTari koncefcia. masSi gansazRvrulia qveynis 
ekonomikuri usafrTxoebis ZiriTadi mimarTulebebi. moxsenebaSi 
gaanalizebulia aSS-sa da saqarTvelos erovnuli usafrTxoebis koncefciebi 
da gakeTebulia Sesabamisi daskvnebi. 

 

saerTaSoriso turizmis usafrTxoebis problema 

globalizaciis pirobebSi 

      gaanalizebulia saerTaSoriso turizmis usafrTxoebis problema 
msoflio ekonomikuri forumisa  da turizmis msoflio organizaciis 
monacemebis gamoyenebiT, naCvenebia saerTaSoriso turizmis usafrTxoebaze 
sxvadasxva globaluri problemebis zegavlena, maT Soris gansakuTrebuli 
yuradRebaa gamaxvilebuli terorizmis saSiSroebebze. aRniSnulia, rom 

saqarTveloSi saerTaSoriso turizmis ganviTarebasa da tუristTa 
usafrTxoebis dacvas xels uwyobs erovnuli usafrTxoebis koncefcia, 
romelSic gansazRvrulia qveynis ekonomikuri usafrTxoebis ZiriTadi 
mimarTulebebi. 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

l. yorRanaSvili 

 

saqarTvelosa da 

ruseTis ekonomikuri 

TanamSromlobis 

problemebi da 

perspeqtivebi 

globalizaciis 

pirobebSi. K   

saerTaSoriso 

samecniero konferencia 

«ruseTi 

globalizaciis winaSe» 

20-21 ivnisi, 2013 w. 

sanqt-peterburgis 

saxelmwifo agraruli 

universiteti, 

q. sanqt-peterburgi,  

ruseTi 

2 l. yorRanaSvili socialur-ekonomikuri saerTaSoriso 
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 transformacia samxreT 

kavkasiis qveynebSi: 

realoba da 

perspeqtivebi 

samecniero konferencia 

«qalaqebisa da 

regionebis socialur-

ekonomikuri 

transformacia 

postkomunistur 

qveynebSi» 

1-3 seqtemberi, 2013 w.  

Aadam mickeviCis 

universiteti, 

q. poznani, poloneTi 

3 l. yorRanaSvili 

 

sasoflo turizmis 

roli saqarTvelos 

periferiuli regionebis 

ganviTarebaSi 

Gglobalizacia-2013 –   

VI saerTaSoriso 

konferencia 

«ekonomikuri zrdisa da 

regionuli ganviTarebis 

politikuri faqtorebi 

tranzitul 

ekonomikebSi» 

10-12 seqtemberi, 2013 w. 

ostrovas univrsiteti, 

q. ostrova, CexeTi 

4 l. yorRanaSvili 

 

saqarTvelos sagareo 

vaWroba: politika da 

ganviTarebis 

tendenciebi. 

 

KXIV saerTaSoriso 

samecniero konferencia 

 «socialur-

ekonomikuri 

ganviTarebis 

prognozirebisa da 

saxelmwifo 

regulirebis 

problemebi». 

24-25 oqtomberi, 2013 w. 

belorusis respublikis 

ekonomikis saministros 

ekonomikis samecniero-

kvleviTi instituti. 

Mq. Mminski, belorusi 

5 l. yorRanaSvili 

 

postsabWoTa 

saqarTvelos 

transformaciis 

zogierTi Sedegi 

Ë  

saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli  

konferencia 

”ekonomikuri 

ganviTarebis erovnuli 
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modelebis 

transformacia 

globalizaciis 

pirobebSi”.  

20-22 noemberi, 2013 w. 

Kkievis erovnuli 

savaWro-ekonomikuri 

universiteti,  

Kq. kievi, ukraina 

moxsenebaTa anotaciebi 
saqarTvelosa da ruseTis ekonomikuri TanamSromlobis problemebi  

da perspeqtivebi globalizaciis pirobebSi 

      daxasiaTebulia saqarTvelo-ruseTis ekonomikuri TanamSromlobis ori 
periodi: aqtiuri TanamSromlobisa (1992-2005 ww.) da urTierTobaTa 
destabilizaciis (2006 wlidan dRemde) periodebi, gaanalizebulia am 
TanamSromlobis problemebi, naCvenebia misi ganviTarebis SesaZleblobebi da 
perspeqtivebi globalizaciis pirobebSi.  
 

socialur-ekonomikuri transformacia samxreT kavkasiis  

qveynebSi: realoba da perspeqtivebi 

       
      gaanalizebulia samxreT kavkasiis qveynebis transformaciis ZiriTadi 
aspeqtebi, ganxilulia maTi socialur-ekonomikuri ganviTarebis ZiriTadi 
tendenciebi da perspeqtivebi.   

 
sasoflo turizmis roli saqarTvelos periferiuli  

regionebis ganviTarebaSi 

 

sasoflo turizmis ganviTarebisaTvis saqarTvelos aqvs saTanado 
resursebi, amitom man SeiZleba didi roli iTamaSos saqarTvelos 
periferiuli regionebis ganviTarebaSi. naSromSi warmodgenilia sasoflo 
turizmis SesaZleblobebi saqarTvelos periferiuli regionebis 
infrastuqturis ganviTarebaSi, sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis 
gafarToebaSi, axali samuSao adgilebis Seqmnasa da soflis mosaxleobis 
Semosavlebis zrdaSi, soflebidan mosaxleobis migraciis procesebis 
SemcirebaSi, mitovebuli soflebisa da teritoriebis aRorZinebaSi, 
biznesgaremos gaumjobesebaSi da a. S.   

saqarTvelos sagareo vaWroba: politika da ganviTarebis tendenciebi 

 
      gaanalizebulia saqarTvelos sagareo savaWro politika da sagareo 
vaWrobis ganviTarebis tendenciebi, naCvenebia liberaluri sagareo savaWro 
politikis roli qveynis biznesgaremos gaumjobesebasa da sagareo vaWrobis 
ganviTarebaSi. 

postsabWoTa saqarTvelos transformaciis zogierTi Sedegi 

       gaanalizebulia postsabWoTa saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
tendenciebi da Sedegebi Sesabamisi statistikuri monacemebisa da sxvadasxva 
saerTaSoriso reitingebis gamoyenebiT.    
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 asocirebuli profesori uSangi samadaSvili 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

Mmcire biznesis 

mwarmoebeli 

saxelmwifo 

biujeti 

Nnino 

elizbaraSvili 

Nnino 

elizbarsvili 

uSangi 

samadaSvili 

D dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

dasrulebuli proeqtis Sedegad msmenelebs gamoumuSavdebaT biznes-ideis 
Camoyalibebis, misi sicocxlisunarianobis damasabuTebeli da realizebis 

biznes-gegmis Sedgenis, mis Sesabamisad sakuTari biznesis momzadebis, 
Camoyalibebis, warmatebuli funqciionireba-ganviTarebisaTvis praqtikuli 

unar-Cvevebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

uSangi 

samadaSvili, 

revaz Sengelia 

Tanamedrove 

ekonomika 

Tbilisi, 

“universali” 

2013 

-349gv. 

Aanotacia 
naSromi gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis ekonomikuri profilis 
yvela donis studentebis, profesor_maswavleblebisa da ekonomikis, 
mikroekonomikis, makroekonomikis sakiTxebiT dainteresebuli mkiTxvelTa 
farTo wrisaTvis. 
 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

uSangi 

samadaSvili 

Bbiznesis 

safuZvlebi 

Tbilisi 

U”universali” 

2013 

564gv 

Aanotacia 
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saxelmZRvanelo Sesrulebulia disciplinis CarCo-programis mixedviT. igi 
gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis ekonomikuri profilis studentebis, 
profesor-maswavleblebis, damwyebi da moqmedi mewarmeebisa da 
menejerebisaTvis da biznesiT da ekonomikis sakiTxebiT dainteresebul 
mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. naSromis ZiriTadi faseuloba axali ideebi, 
maTi Teoriul-praqtikuli xasiaTi da saqarTvelos pirobebTan da 
TaviseburebebTan adaptirebaa. Tu gsurT warmateba biznesSi yvelaze 
efeqtiani ideebidan, nu daayovnebT, SeudegiT am wignis SemoqmedebiT 
aTvisebas. 
g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

uSangi 

samadaSvili. 

Kkaci-ideebis 

generatori da 

akademikosis 

mSobeli.  

 

G ekonomikis 

instituti. 

Ggiorgi papavas 

dabadebidan 90- e 

wlisTavi 

Tsu paata 

guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamocemloba. 

Tbilisi 2013w. 

Ggv. 72-78     

Aanotacia 

Ggadmocemulia profesor giorgi papavasTan dakavSirebiT mogonebebi 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

uSangi 

samadaSvili 

Ushangi 

samadashvili                                           

 

saqarTvelos 
msoflio 

ekonomikasTan 
integraciis 
ZiriTadi  

mimarTulebani 
Jurnali- 
“ekonomika da 
biznesi” 
The main directi 
Georgia's 
integration into 
the world 
economy 

2013w. 

ivlisi- 

agvisto 

daibeWda 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

bazaze 

14 gverdi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 

uSangi samadaSvili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uSangi samadaSvili  
                                           
 

 
 
uSangi samadaSvili  

  
                                          

 

biznesi da inovaciuri 
ekonomika - saSualo 
klasis formirebis 
wyaro saqarTveloSi 

Business and innovative 

economy - the source of the 

formation of the middle class 

in Georgia 

 
 
korporaciuli 
kultura qarTul 
turistul kompaniebSi 

Corporate culture in the 

Georgian tourist company  
 
mcire Ria ekonomika, 
rogorc saqarTvelos 
saerTaSoriso biznesSi 
CarTvis saSualeba 
Small open economy, as a 
means of inclusion of Georgia 
in international business 
 

akaki wereTlis 
saxelmwifo 
universiteti.  

akaki wereTlis 
saxelmwifo 

universitetis 80 wlisa 
da biznesis, 

samarTlisa da  
socialur mecnierebaTa 
fakultetis 20 wlis 

iubilesadmi miZRvnili 
saerTaSoriso  

samecniero-praqtikul 
konferencia  

24-25 maisi, 2013 quTaisi  
saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
konferencia 

,,inovaciebi 
turizmSi: ekonomika 
da biznesi“ 8 -9 
ivnisi 2013 weli 
baTumi 

 
 
profesor giorgi 
papavas dabadebidan 90-e 
wlisTavisadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 
kofrenciis masalebis 
krebuli. 
Ppostkomunisturi 
qveynebis ekonomikebis 
aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze. 28-
29 ivnisi. Tbilisi  2013 
weli Tbilisi 
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asocirebuli profesori daviT sixaruliZe 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

umaRlesi 

saswavleblebis 

mxardaWeris 

sagranto 

programa (UAG), 

„mdgradi 

energetikis 

politikuri 

ekonomiis“axali 

saleqcio kursis 

Seqmna 

USAID, 

aRmosavleT-

dasavleTis 

marTvis 

instituti  

(EWMI), 

,,saqarTveloSi 

sajaro 

politikis, 

advokatirebisa 

da samoqalaqo 

sazogadoebis 

ganviTareba  

(G-PAC),, 

granti # G 

90113210301620 

daviT sixaruliZe 

murTaz kvirkvaia 

vasil kikutaZe 

 

 

ivane pirveli 

nikoloz sumbaZe 

irakli galdava 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqti - ,,mdgradi energetikis politikuri ekonomikis axali saleqcio 
kursis Seqmna“ - xorcieldeba aRmosavleT-dasavleTis marTvis institutis 

(EWMI) programis  „saqarTveloSi sajaro politikis, advokatirebisa da 

samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis“ (G-PAC) farglebSi. saleqcio kursi 
Seiqmna grigol robaqiZis saxelobis universitetis biznesis marTvis 
skolaSi, biznesis administrirebis samagistro programis energetikis 

menejmentis modulis gasaumjobeseblad, USAID-is umaRlesi saswavleblebis 
mxardamWeri grantis farglebSi. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
daviT sixaruliZe 

Tea munjiSvili 

 

bioekonomik da 

soflis 

saqarTvelo,  

Tbilisi 

 

430-435 
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meurneobis 

ganviTareba 

(Sromebis 

ekonomika) 

აnotaciebi 

tnk-ebis monawileoba soflis meurneobis faseulobaT jaWvis sxvasaxva 
stadiaze da maTi galena mimRebi qveynis ekonomikaze 

soflis meurneoba warmoadgens ekonomikis wamyvan dargs, romelic 
globalizaciis pirobebSi axali gamomwvevis winaSe dgas. tnk-ebis CarTva 
soflis meurneobaSi aseve Zalzed mniSvnelovania gansakuTrebiT 
ganvitarebadi qveynebisaTvis. tnk-ebi soflis meurneobaS monawileoben 
rogorc pirdapiri ucxouri investiciebis saxiT aseve xelSekrulebiTi 
formiT, romlebic gansxvavebul gavlenas axdenen mimRebi qveynis agraruli 
seqtoris ganviTarebaze. soflis meurneobaSi tnk-bis CarTis dadebiTi efeqti 
aixsneba kapitalis formirebis SesaZleblobebiT, axali teqnologiebis 
gadacemiT, dasaqmebis zrdiT, adgilobrivi samamulo firmebis stimulirebis 
gziT da sagareo bazrebze wvdomiT. tnk-ebs SeswevT unari dargis 
ganviTarebaS mniSnelovani wvlili Seitanon. Tumca tnk-ebis saqmianoba 
SesaZloa aseve uaryofiTi Sedegis momtani iyos adgilobrivi wvrili 
fermerebis gandevniT da msxvil firmebze damokidebulebis zrdiT.    

 
g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

daviT 

sixaruliZe; 

vasil kikutaZe 

evraziis 
multidisciplina
ruli forumi, 

Sromebis 
krebuli: 

,,adgilmdebareobi
s upiratesoba da 

saqarTvelos 
potenciali 
pirdapiri 
ucxouri 

investiciebis 
mozidvaSi“ 

saqarTvelo,  

Tbilisi 

 

 

Aanotaciebi 
Location Advantage and Georgia’s Potential to Attract Foreign Direct Investment 

This paper reviews the one of the element of dunning’s eclectic paradigm to explain the role of 
location-specific (L) advantages as determinants of foreign direct investment location. OLI paradigm 
is a general framework, which explains that for foreign direct investment (FDI) to take place 
according to three factors: ownership advantage, location advantage and internalization advantage. 
Location advantages try to explain why firm should want to locate in a foreign country. 
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Multinational enterprise will typically engage it foreign production when they find it in their best 
interest to combine their ownership advantages and certain internalization gains with production in 
foreign country.  This paper then analyzes the location advantages of Georgia to explain the inflow 
of FDI to Georgia’s economy. It also analyzes the motive behind FDI in Georgia. These motivations 
serve to determine what policies the host country should pursue in order to facilitate the location of 
FDI in Georgia’s economy. 
 

asocirebuli profesori SoTa SaburiSvili 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

S. 

SaburiSvili 

ofSoris 

fenomeni 

Tanamedrove 

biznesSi 

ekonomika da 

biznesi N5  

Tbilisi 

2013 

89-101 

2 l. 

qadagiSvili 

S. 

SaburiSvili,  

soflis 

meurneobis 

Tanamedrove 

mdgomareobis 

analizi da 

ganviTarebis 

orientirebi 

saqarTveloSi 

Sromebis 

krebuli – 

bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba.  

Tbilisi 

2013 

475-480 

anotaciebi 
1. ofSoris fenomeni Tanamedrove biznesSi  

Tanamedrove pirobebSi termini `ofSori~, farTo gagebiT gamoiyeneba da 
aRniSnavs rogorc firmebs, romlebic iyeneben sxva qveynebs Tavisi safinanso 
saqmianobis dagegmvis dros, aseve zonebs (saxelmwifo an  teritoria), sadac 
ucxouri sawarmoebisaTvis moqmedebs specialuri sagadasaxado, savaluto da 
organizaciuli SeRavaTebi.  

ofSoruli kompaniebi sxvadasxva mizniT iqmneba, romelTagan 
aRsaniSnavia: dabegvris optimizacia; saerTaSoriso imijis Seqmna; biznesis 
realuri mflobelis Sesaxeb informaciis dafarva; kapitalis sazRvargareT 
gatana da masze sakuTrebis uflebis dacva. yvelaze xSirad ofSoruli 
kompaniebi iqmneba rezidentobis principiT gadasaxadebis kanonieri gziT 
minimizaciisaTvis. ofSoruli sqemebis dagegmvis procesi, rig safrTxeebTan 
erTad, dakavSirebulia firmis momgebianobis zrdasTan. ofSorul biznesSi 
realuri muSaoba ukve arsebuli meqanizmebis mudmiv aprobaciasTan erTad 
moiTxovs axali gadawyvetilebebis dauRalav Ziebas. 
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2. saqarTvelos soflis meurneobis Tanamedrove mdgomareobis analizi da                                                                                              

ganviTarebis orientirebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                          
2012 wlis 1 oqtombris arCevnebis Sedegad saqarTveloSi axali 

mTavrobis mosvlis Semdeg, erT-erTi ZiriTadi prioriteti soflis 
meurneobis ganviTareba gaxda. 2013 wlis biujetidan gamoyofilma 182.282 mln 
larma da 1 miliardiani soflis meurneobis ganviTarebis fondis Seqmnam 
saTanado efeqti mogvca da praqtikuli nabijebic gadaidga. sabazro 
motivaciebis Sesabamisad ganisazRvra soflis meurneobis ZiriTadi  
prioritetebi.  

marTalia soflis meurneobis sferoSi garkveuli pozitiuri Zvrebi 
SeiniSneba, magram isini jerjerobiT epizodur xasiaTs atareben. Cveni azriT, 
uaxloes momavalSi saWiroa soflis meurneobis ganviTarebis axali 
strategiis  SemuSaveba. statiaSi SemoTavazebulia soflis meurneobis 
ganviTarebis ZiriTadi orientirebi da gakeTebulia daskvna, rom swori da 
mecnierulad dasabuTebuli strategiis safuZvelzea SesaZlebeli Cveni 
qveynis soflis meurneobis aRmavloba, rac gaaZlierebs saxelmwifos da 
xels Seuwyobs mosaxleobis cxovrebis donis amaRlebas. 
 
d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemlo

ba 

gverdebis 

raodenob

a 

1 

 

S. 

SaburiSvili, 

d. sixaruliZe 

saqarTvelos 

ekonomikuri 

ganviTarebis 

tendenciebi 

globalizaciis 

pirobebSi 

sagareo ekonomikuri 

kavSirebis 

ganviTarebis da 

ucxouri investiciebis 

mozidvis problemebi: 

regionuli aspeqti  

donecki 

(ukraina) 

2013 

392-395 

2 S. 

SaburiSvili, 

T. xoStaria 

adamianiseuli 

resursebis 

problemebis 

kritikuli 

Sefaseba 

turistul da 

maspinZlobis 

seqtorSi 

biznesis ganviTarebis 

SesaZleblobebi 

Sidleci 

(poloneTi) 

2013 

132-141 

3 S. 

SaburiSvili 

strategiis 

fenomeni 

Tanamedrove 

biznesSi 

ekonomikis 

ganviTarebis 

aqtualuri problemebi 

globaluri 

gamowvevebis fonze 

odesa 

(ukraina) 

2013 

209-212 
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4 S. 

SaburiSvili 

inovaciebis 

komercializac

iis 

Taviseburebebi 

ekonomikis inovaciuri 

ganviTareba: 

mewarmeoba, ganaTleba, 

mecniereba 

minski 

(belorusi) 

2013 

173-176 

5 i. mesxia, S. 

SaburiSvili 

saqarTvelos 

ekonomikuri 

gaviTarebis 

Taviseburebebi  

politikuri 

kohabitaciis 

pirobebSi: 

Sedegebi da 

prognozebi 

ekonomikuri 

ganviTarebis erovnuli 

modelebis 

transformacia 

globalizaciis 

pirobebSi 

kievi 

(ukraina) 

2013 

95-97 

6 S. 

SaburiSvili 

efeqtiani 

biznes-

strategiis 

formirebis 

Taviseburebebi 

 

qveynebis integraciis 

Taviseburebebi 

msoflio ekonomikur, 

politikur da 

samarTlebriv 

sivrceSi 

mariupoli 

(ukraina) 

2013 

259-261 

anotaciebi 
1. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis tendenciebi globalizaciis 

pirobebSi 
saqarTveloSi ganxorcielebuli ekonomikuri reformebi ZiriTadad 

vaWrobis msoflio organizaciisa da evrokavSiris moTxovnebis safuZvelze am 
organizaciebis standartebTan dasaaxloeeblad mimdinareobda. reformebi 
iTvaliswinebda biznesis garemos gaumjobesebas, korufciis Semcirebas, 
sagadasaxado da sabajo procedurebis gamartivebas. arsebiTi progresi iyo 
miRweuli sagareo vaWrobis, sabanko da satelekomunikacio seqtoris 
ganviTarebaSi.  
2. adamianiseuli resursebis problemebis kritikuli Sefaseba turistul da 

maspinZlobis seqtorSi 
turistuli seqtori gadamwyvet rols TamaSobs msoflio masStabiT 

ekonomikuri sistemis ganviTarebaSi. es seqtori bevri ganviTarebadi 
qveynisaTvis ucxouri Semosavlis miRebis umniSvnelovanesi wyaroa. am 
sferoSi momuSave organizaciebi da menejerebi arsebiT problemebs awydebian 
iseTi problemebis gadawyvetaSi romelic dakavSirebulia saTanado kadrebis 
moZieba, gadamzadebasa da motivirebasTan. statiaSi kritikuladaa 
gaanalizebuli adamianiseuli resursebis martvis problemebi turistul da 
maspinZlobis seqtorSi 

3. strategiis fenomeni Tanamedrove biznesSi  
Tanamedrove biznesSi strategia _ marTvis procesis erT-erTi ZiriTadi 

Semadgeneli nawilia, romelic gulisxmobs grZelvadiani miznebis miRwevis 
saSualebebis gansazRvras. es xangZlivi da gulmodgine azrovnebis nayofia, 
rodesac sawarmos garemos, Sida struqturis, resursebis Zlieri da susti 
mxareebis analiziT, mosalodneli Sedegebis prognozirebiT, xdeba 
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arasasurveli scenarebis Tavidan acileba.  
4. inovaciebis komercializaciis Taviseburebebi 

inovaciuri ideis dabadeba jer-kidev ar niSnavs imas, rom momavalSi 
warmateba iqneba miRweuli. siaxlis Semcveli ideis SemuSaveba SeuZlia 
mocemul sferoSi kompetentur adamians, Tumca Canafiqridan mis 
ganxorcielebamde grZeli gzaa. pirvel rigSi idea aqtualuri unda iyos, anu 
Seesabamebodes bazris da sazogadoebis moTxovnilebebs. amis Semdeg unda 
moxdes ideis optimizacia, raTa is iyos realizebadi da momgebiani. 
mniSvnelovani sakiTxebia: inovaciuri saqonlis an momsaxurebis erTgvari 
unikaluroba da konkurentunarianoba, uswrebs Tu ara is bazarze arsebul 
saqonels, ramdenad mimzidveli iqneba idea lobistebisa da sponsorebisaTvis, 
ra saxsrebi aqvs gamomgonebels, ra nawili unda moizidos man sxva 
wyaroebidan, konkretulad sad SeiZleba eZios es wyaroebi, aseve is vadebi, 
romelSic gaweuli danaxarjebi anazRaurdeba da SesaZlebeli gaxdeba 
mogebaze gasvla. winaswar unda Sefasdes potenciuri partniorobis 
SesaZleblobebi, resursebis xelmisawvdomoba, bazarze dawinaurebis gzebi da 
am mdgomareobis SenarCunebis saSualebebi. gonivruli nabijia im 
SesaZleblobebis gansazRvra, romlebmac didi Zalisxmevisa da investiciebis 
gareSe SeiZleba warmateba ganapirobos. cxadia, ideis momavlisaTvis 
aucilebelia man moipovos gudvili da kargi reputacia sazogadoebis 
TvalSi.  

5. saqarTvelos ekonomikuri gaviTarebis Taviseburebebi  politikuri 
kohabitaciis pirobebSi: Sedegebi da prognozebi 

saparlamento arCevnebamde ramdenime TviT adre da arCevnebis Semdgom 
priodSi saqarTveloSi daiwyo ekonomikuri zrdis tempebis Semcireba. 
ekonomikur zrdaze gansakuTrebiT negatiuri gavlena moaxdina opoziciaSi 
myofi wina xelisuflebis mier saxelmwifo interesebis sazianod partiuli 
interesebis wina planze dayenebam da axali xelisuflebis metismetad 
frTxilma da gaubedavma moqmedebam. 

6. efeqtiani biznes-strategiis formirebis Taviseburebebi 
 strategia gulisxmobs konkurentebisagan gansxvavebul qmedebebs an 

msgavs saqmianobas, magram sxva gzebiT. aRniSnulidan gamomdinare, efeqtiani 
strategiis erT-erTi umniSvnelovanesi maxasiaTebeli SeiZleba gadmovceT 
ori sityviT _ `iyavi gansxvavebuli~. strategiis warmateba damokidebulia 
mraval funqciaze da maT optimalur Sexamebaze. saqmianobis formaTa 
efeqtiani Sexameba strategiis erT-erTi uZvelesi da umniSvnelovanesi ideaa, 
radgan saqmianobis calkeuli mimarTulebebi did gavlenas axdenen 
erTmaneTze. amasTan efeqtiani  strategia gulisxmobs arCevanis gakeTebas 
mraval alternativas Soris. 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba - menejmentisa da administrirebis kaTedra 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli profesori daviT narmania  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba –  
profesori giorgi RaRaniZe  
asocirebuli profesori badri ramiSvili 
asocirebuli profesori vasil kikutaZe 
asocirebuli profesori giorgi SixaSvili 

asocirebuli profesori eka Coxeli 
asocirebuli profesori giuli qeSelaSvili 
asocirebuli profesori nugzar paiWaZe 
asocirebuli profesori natalia xaraZe 

asistent profesori eka gulua 

 

profesori giorgi RaRaniZe  
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

giorgi 

RaRaniZe 

 

 

 

 

 

 

giorgi 

RaRaniZe 

 

 

 

 

 

giorgi 

RaRaniZe 

 

 

 

1. saqarTveloSo 
warmoebuli eleqtro 
energiis saeqsporto 
potenciali, 
samecniero praqtikuli 
Jurnali „ekonomika da 
biznesi“ 

 

 

2. konkurentunarianobisa 
da strategiis 
urTierTkavSiris 
sakiTxebi,  samecniero 
praqtikuli Jurnali 
„ekonomika da biznesi“ 

 

3. QqarTuli sasoflo 

sameurneo produqciis 

konkurentunarianoba da  

saeqsporto strategiebis 

formirebis sakiTxebi 

N2 

marti-

aprili, 

2013 

 

 

 

 

 

N4 ivlisi-

agvisto, 

2013 

 

 

N 6 

ნოემბერი–

დეკემბერი, 

2013  

Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi 

 

 

 

 

 

Tbilisi 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 
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evrokavSiris bazarze,  

samecniero praqtikuli 

Jurnali „ekonomika da 

biznesi“   

anotaciebi 
1. statiaSi ganxilulia eleqtroenergiis rogorc saeqsporto produqtis, 

warmoebisa da realizaciis SesaZleblobebi. gaanalizebulia 
saqarTvelos saxmeleTo mezoblebis moTxovna am produqciaze, 
Sefasebulia eleqtroenergiis, rogorc sxva saeqsporto produqciis 
warmoebisaTvis iafi resursis mniSvneloba, gaanalizebulia aseve 
strategiuli gadawyvetilebebis mniSvneloba dargis 
konkurentunarianobis Semdgomi zrdisaTvis. 

2. winamdebare publikaciaSi ganxilulia saqarTvelos 
konkurentunarianobisa da sxvadasxva strategiebis urTierTkavSiris 
sakiTxebi. gaanalizebulia konkurentunarianobis sxvadasxva 
maCveneblebi da misi gazomvis meTodebi. aseve  gaanalizebulia 
calkeuli klasterebis formireba, maTi konkurentunarianobis zrda da 
maTi kavSiri strategiebTan. 

3. winamdebare publikaciaSi ganxilulia saqarTvelos soflis meurneobis 
produqciis konkurentunarianobis sakiTxebi evrokavSiris bazarze, 
ganxilulia konkurentunarianobis Sefasebis indeqsi. aseve ganxilulia 
evrokavSiris bazarze Sesvlis saeqsporto strategiebis SerCevis  
sakiTxebi.  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

 

giorgi RaRaniZe qarTuli sasoflo 

sameurneo produqciis 

konkurentunarianoba da 

SesaZlo saeqsporto 

strategiebis 

formirebis sakiTxebi 

თბილისი, 11–12 

ოქტომბერი,2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

ganxilulia qarTuli agraruli produqciis konkurentunarianobis 

Sefasebisa da saeqsporto strategiebis formirebis zogadi sakiTxebi. 
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2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

 

giorgi RaRaniZe axali gamowvevebi 

saerTaSoriso 

kompaniebis marTvaSi 

1. Gglobaluri 
biznesis 

konferencia, opatiJa, 

xorvatia, 2013, 
masalebi, ISSN 1848-

2252; gv.73.inglisur 
enaze 

moxsenebaTa anotaciebi 

ganxilulia saerTaSoriso kompaniebis marTvis problemebi, gaanalizebuli 
konfliqtebi, romlebic SesaZlebelia warmoiSvas am procesSi. 
warmodgenilia am problemebis gadawyvetis garkveuli gzebi. 

 

 
asocirebuli profesori eka Coxeli 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

eka Coxeli strategiuli 

menejmenti 

Tbilisi, 

gamomcemloba 

“universali” 

390 

anotacia 

saxelmZRvanelo warmoadgens me-2 gamocemas, gankuTvnilia Tsu ekonomikisa 
da biznesis fakultetis studentebisTvis da aseve strategiebiT 
dainteresebuli pirebisaTvis. wignSi ganxilulia strategiuli menejmentis 
Teoriuli sakiTxebi, praqtikuli problemebi, kompaniebis strategiebis 
SemuSavebisa da realizaciis Tanamedrove midgomebi, ideebi da principebi, 
romliTac kompaniebs SeuZliaT miaRwion warmatebas grZelvadian periodSi, 
mTavari faseulobebis, konkurentuli upiratesobis Seqmnis safuZvelze. 
 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 

 

 

 

 

eka Coxeli menejmentis 

mniSvnelovani 

aspeqtebi da 

da maTi 

mniSvneloba 

qarTul 

biznes-

komaniebSi, J. 

ekonomika 

 

#3; 2013 weli Tbilisi 6 

2 eka Coxeli biznes-

kompaniebis 

mdgradi 

ganviTarebis 

orinetirebi, 

J. ekonomika 

#3; 2013 weli Tbilisi 5 

Aanotaciebi 

statiaSi “menejmentis mniSvnelovani aspeqtebi da da maTi mniSvneloba 
qarTul biznes-komaniebSi” ganxilulia kompaniebis menejmentisTvis 
aucilebeli mniSvnelovani aspeqtebi, midgomebi, mimarTulebeli. aseve 
qarTuli kompaniebisTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebi, menejmentis 
dadebiTi mxareebi da naklovanebebi, dasaxulia gzebis maTi srulyofisaTvis  

statiaSi “biznes-kompaniebis mdgradi ganviTarebis orinetirebi” ganxilulia 
kompaniebisTvis mdgradi ganviTarebis mniSvneloba, is ZiriTadi 
maxasiaTeblebi, romlebmac unda uzrunvelyos kompaniebis mdgrad 
ganviTareba da dasaxulia konkretuli gzebi misi efeqtiani 
ganxorcielebisTvis. 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
Eka Chokheli, 

Nino Mikiashvili 

The Ways for 
the 
Improvement of 
Competitive 
Environment 
and some 
Directions of 
Antimonopoly 
Regulation 
(Example of 

#11 Kaunas 5 
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Georgia); 
M.„Economics 
and 
Management”  

 

anotacia 

statiaSi “konkurentuli garemos srulyofis gzebi da antimonopoliuri 
regulirebis zogierTi mimarTulebebi” ganxilulia konkurentuli garemos 
mniSvneloba da misi SeqmnisaTvis aucilebeli momentebi. Sefasebulia 
saqarTveloSi arsebuli konkurentuli garemo da regulirebis meTodebi  
vardebis revoluciamde, mis Semdgom, uaxloes periodSi da gakeTebulia 
daskvnebi biznes-kompaniebisTvis efeqtiani garemos Sesaqmnelad.   
 

asocirebuli profesori badri ramiSvili 

 

publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori 
saxelmZRvanelos saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

badri 

ramiSvili 

 

 

 

 

badri 

ramiSvili 

operaciuli menejmenti (saleqcio 

kursi eleqtronuli versia) 

 

 

 

 

strategiuli menejmenti 

(saleqcio kursi eleqtronuli 

versia, ganaxlebuli) 

Tsu-s gamomcemlobis veb-

gverdi  

http://old.press.tsu.ge/GEO/inte

rnet/internetgak/MENEJMENT

I/index.html 

 

Tsu-s gamomcemlobis veb-

gverdi   

http://old.press.tsu.ge/GEO/inte

rnet/internetgak/STRATEGIUL

I/index.html 

160 gverdi 

(A4) 

 

 

 

 

 

128 gverdi 

(A4) 

Aაnotaciebi 
operaciuli menejmenti 

            leqciebis kursi gankuTvnilia biznesis administrirebis sabakalavro 
programis studentebisTvis. masSi warmodgenilia Semdegi Temebi: operaciuli 
menejmentis arsi; operaciuli strategia; proeqtebis marTva; prognozireba; 
materialuri produqtis proeqtireba; momsaxurebis proeqtireba; xarisxis marTva; 
procesebisa da sawarmoo simZlavreebis dagegmva; sawarmoo obieqtebis ganlageba da 
farTis dagegmva; adamianuri resursebis da SromiTi procesis dagegmva; miwodebis 
jaWvis marTva; maragebis da dasawyobebis marTva. yovel saleqcio Temas darTuli 
aqvs sakontrolo kiTxvebi. saleqcio kurss Tan axlavs tipuri amocanebis da 

http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/MENEJMENTI/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/MENEJMENTI/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/MENEJMENTI/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/STRATEGIULI/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/STRATEGIULI/index.html
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/STRATEGIULI/index.html
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testebis programa, romlis meSveobiT students SeuZlia  moemzados gamocdisTvis. 
strategiuli menejmenti 

             leqciebis kursi gankuTvnilia biznesis administrirebis sabakalavro 
programis menejmentis modulis studentebisTvis. masSi warmodgenilia Semdegi 
Temebi: strategiuli menejmentis arsi da mniSvneloba; strategiuli menejmentis 
amocanebi da organizaciuli cvlilebebis mimarTulebebi; strategiis formebi da 
tipebi; kompaniis makrogaremos analizi; biznes-landSaftis analizi; kompaniis Sida 
garemos strategiuli analizi; organizaciuli kulturis arsi da strategiuli 
mniSvneloba; biznes-erTeulis strategia; konglomeratuli strategia; mcire 
biznesis strategia; strategiuli alternativebi: identificireba da SemuSaveba; 
strategiuli alternativebis Sefaseba; strategiis realizeba. yovel saleqcio 
Temas darTuli aqvs sakontrolo kiTxvebi.  

d) statiebi 

 

# avtori 
statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

2 

 

badri 

ramiSvili 

 

 

badri 

ramiSvili 

 

Tanamedrove organizaciuli 

struqturebi  

Jurnali „ekonomika“ 

 
virtualuri organizaciebi 

- globalur ekonomikaSi 
saqarTvelos biznesis swrafi 
integrirebis SesaZlebloba 
Jurnali „ekonomika da biznesi“ 

#1-2 

 

 

 

#4 

Tbilisi Sps 

“ekonomika” 

 

 

Tbilisi Tsu 

61-68 gv. 

(7,5 gv.) 

 

 

101-118 gv. 

(17 gv) 

Aanotaciebi 
Tanamedrove organizaciuli struqturebi 

naSromi eZRvneba organizaciuli struqturis evoluciis process da am mxriv sadReisod Seqmnil 
viTarebas. mokled aris aRwerili organizaciuli struqturis ganviTarebis istoria. gansakuTrebuli yuradReba 
eTmoba iseTi Tanamedrove struqturul warmonaqmnebs, rogoric aris: partisipatiuri, edhokratiuli, 
qseluri da virtualuri struqturebi. masSi, aseve ganxilulia zefunqciuri samuSao jgufis formirebis 
ganmapirobebeli faqtorebi da misi mniSvneloba. motanilia qseluri organizaciis avtoriseuli definicia. 
samecniero naSromSi gaanalizebulia is faqtorebi, ramac ganapiroba menejentSi aRniSnuli 
mimarTulebiT arsebuli tendenciebi. avtori agreTve exeba am axali struqturuli formebis qarTuli biznesis 
mier gamoyenebis perspeqtivebs da gakeTebulia daskvna, rom am mxriv gansakuTrebiT aqtualuria 
virtualuri organizaciebis formirebis sakiTxi. 

 
virtualuri organizaciebi - globalur ekonomikaSi saqarTvelos biznesis 

swrafi integrirebis SesaZlebloba 
komerciuli organizaciis formirebisa da marTvis mxriv umTavresi movlenaa 

virtualuri organizaciebis formirebis sakiTxi, rac menejmentis pasuxia biznes-
garemoSi mimdinare cvlilebebis mimarT. statiaSi gaanalizebulia is faqtorebi, 
romlebic zemoqmedebs komerciul organizaciebze. motanili da gaanalizebulia 
virtualuri organizaciebis definiciebi, maTi warmoSobis ganmapirobebeli 
faqtorebi da is perspeqtivebi da problemebi, romlebic maT funqcionirebasTan 
aris dakavSirebuli. statiis daskvniT nawilSi ganxilulia is upiratesobebi rac 
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virtualuri organizaciebis formirebam SeiZleba moutanos qarTul bizness da 
gakeTebulia daskvna, rom virtualuri organizaciebi saqarTvelos biznesis 
globalur ekonomikaSi swrafi integrirebis erT-erTi umniSvnelovanesi 
instrumentia. 

 
asocirebuli profesori vasil kikutaZe 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

umaRlesi 

saswavleblebis 

mxardaWeris 

sagranto 

programa (UAG), 

„mdgradi 

energetikis 

politikuri 

ekonomiis“axali 

saleqcio kursis 

Seqmna 

USAID, 

aRmosavleT-

dasavleTis 

marTvis 

instituti (EWMI), 

,,saqarTveloSi 

sajaro 

politikis, 

advokatirebisa 

da samoqalaqo 

sazogadoebis 

ganviTareba 

 (G-PAC),, 

granti # G 

90113210301620 

murTaz kvirkvaia 

vasil kikutaZe 

daviT sixaruliZe 

 

ivane pirveli 

nikoloz sumbaZe 

irakli galdava 

proeqtis anotacia 
proeqti: „eleqtroenergetikuli politikis modelirebisa da analizis axali 
saleqcio kursis Seqmna“ - xorcieldeba aRmosavleT-dasavleTis marTvis 

institutis (EWMI) programis „saqarTveloSi sajaro politikis, 

advokatirebisa da samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis“ (G-PAC) farglebSi. 
saleqcio kursi Seiqmna grigol robaqiZis saxelobis universitetis biznesis 
marTvis skolaSi, biznesis administrirebis samagistro programis 

energetikis menejmentis modulis gasaumjobeseblad, USAID-is umaRlesi 

saswavleblebis mxardamWeri grantis farglebSi. 
2 proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 
umaRlesi 

saswavleblebis 

mxardaWeris 

sagranto 

USAID, 

aRmosavleT-

dasavleTis 

marTvis 

murTaz kvirkvaia 

vasil kikutaZe 

 

 

ivane pirveli 

nikoloz sumbaZe 

irakli galdava 

giorgi 

muxigulaSvili 
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programa (UAG), 

,,eleqtroenergeti

kuli politikis 

modelirebisa da 

analizis” axali 

saleqcio kursis 

Seqmna 

 

 

instituti (EWMI), 

,,saqarTveloSi 

sajaro 

politikis, 

advokatirebisa 

da samoqalaqo 

sazogadoebis 

ganviTareba (G-

PAC),, 

granti # 

78512210301620 

giorgi qelbaqiani 

proeqtis anotacia 

proeqti - ,,mdgradi energetikis politikuri ekonomikis axali saleqcio 
kursis Seqmna“ - xorcieldeba aRmosavleT-dasavleTis marTvis institutis 

(EWMI) programis  „saqarTveloSi sajaro politikis, advokatirebisa da 

samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis“ (G-PAC) farglebSi. saleqcio kursi 
Seiqmna grigol robaqiZis saxelobis universitetis biznesis marTvis 
skolaSi, biznesis administrirebis samagistro programis energetikis 

menejmentis modulis gasaumjobeseblad, USAID-is umaRlesi saswavleblebis 
mxardamWeri grantis farglebSi. 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

vasil kikutaZe 

,,energetika: 

regionaluri 

problemebi da 

ganviTarebis 

perspeqtivebi“ me-

2 saerTaSoriso 

samecniero 

konferenciis 

Sromebis 

krebuli: ,,mwvane 

Senobebis 

Sefasebis 

sistemebis (LEED) 

organizacia da 

marTva“ 

saqarTvelo, 

quTaisi, akaki 

wereTlis 

saxelmwifo 

universiteti, 

USAID, WINROCK 
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Aაnotaciebi 

mwvane Senobebis Sefasebis sistemebis (LEED) organizacia da marTva 
 

mwvane Senobebis ,,simwvanis xarisxis“ Sefaseba ZiriTadad dafuZnebulia 
dainteresebuli mxareebis konsesusze mwvane Senobebis Sesaxeb, Sesabamisad 
mwvane Senobebis Sefasebis mkacri reitinguli sistemis arseboba aqtualuri 
problemaa. LEED-is mwvane Senobis reitinguli Sefasebis sistema warmoadgens 
konsensusis Sedegad SemuSavebul da aRiarebul standarts, romelSic 

gaTvaliswinebulia sxvadasxva mxareebis intersebi. LEED-s Sefasebis sistema 
damyarebulia sawarmoo procesebis parametrebis Sefasebaze kreditebis 
meSveobiT, romelic farTod gamoiyeneba ganviTarebul qveynebSi.   

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

vasil 

kikutaZe 

aramaterialuri 

aqtivebis cneba 

saSemfaseblo 

saqmianobaSi 

akademiuri macne  saqarTvelo, 

Tbilisi 

gr. robaqiZis 

universitetis 

gamomcemloba 

გვ. 47-50; 

Aაnotaciebi 

termins ,,aramaterialuri aqtivi” bevri gansazRvreba gaaCnia, rac dakavSirebulia 
iuridiul, sabuRaltro da sagadasaxado moRvaweobis sferoebTan. Tumca, 
rogorc wesi, es gansazRvrebebi specifiuria maTi daniSnulebidan gamomdinare. 
aramaterialuri aqtivi Sefasebis miznebidan gamomdinare upirveles yovlisa 
ganxiluli unda iyos, rogorc qoneba. imisgan damoukideblad, aris Tu ara 
aqtivi materialuri an aramaterialuri, is unda iyos sakuTrebis uflebebis 
obieqti. imisaTvis, rom aqtivi iyos sakuTrebis uflebis obieqti, is unda iyos 
identificirebadi. rac Seexeba aramaterialur aqtivs, mas unda qondes zusti da 
viwro gansazRvreba, romelic axdens mis, rogorc unikaluri sakuTrebiTi 
obieqtis, identificirebas. ekonomikuri analizisa da Sefasebis miznebidan 
gamomdinare aramaterialuri aqtivebi SesaZlebelia daiyos: aramaterialur uZrav 
qonebad da aramaterialur moZrav qonebad. aramaterialuri uZravi qoneba 
Sedgeba yvela im individualuri nivTieri uflebebisgan, mogebisgan da sxva 
uflebebisgan, romlebic damaxasiaTebelia fizikuri uZravi qonebis 
sakuTrebisaTvis. 

2) ucxoeTSi 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 daviT evraziis saqarTvelo,  
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 sixaruliZe; 

vasil kikutaZe 

multidisciplina

ruli forumi, 

Sromebis 

krebuli: 

,,adgilmdebareobi

s upiratesoba da 

saqarTvelos 

potenciali 

pirdapiri 

ucxouri 

investiciebis 

mozidvaSi“ 

Tbilisi 

აnotaciebi 

Location Advantage and Georgia’s Potential to Attract Foreign Direct Investment 
This paper reviews the one of the element of dunning’s eclectic paradigm to explain the role of 
location-specific (L) advantages as determinants of foreign direct investment location. OLI paradigm 
is a general framework, which explains that for foreign direct investment (FDI) to take place 
according to three factors: ownership advantage, location advantage and internalization advantage. 
Location advantages try to explain why firm should want to locate in a foreign country. 
Multinational enterprise will typically engage it foreign production when they find it in their best 
interest to combine their ownership advantages and certain internalization gains with production in 
foreign country.  This paper then analyzes the location advantages of Georgia to explain the inflow 
of FDI to Georgia’s economy. It also analyzes the motive behind FDI in Georgia. These motivations 
serve to determine what policies the host country should pursue in order to facilitate the location of 
FDI in Georgia’s economy.  
 

asocirebuli profesori giorgi SixaSvili 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1.  saerTaSoriso 

turizmis 

mniSvneloba 

saqarTvelos 

regionebis 

ganviTarebis 

saqmeSi (svaneTis 

magaliTze) 

Sromebis 

krebuli 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciisa 

- `inovaciebi 

turizmSi: 

 baTumi-

trabzoni, 

2013. 

5 gv. 
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ekonomika da 

biznesi~. 8-9 

ivnisi, baTumi-

trabzoni, 

2013. 

2.  satreningo 

proeqti: 

`profesiuli 

orientacia, 

sakuTari 

biznesis dawyeba 

da marTva~ 

Jurn. 

`ekonomika da 

biznesi~  

2013, #4 Tbilisi, Tsu 14 gv. 

3.  saqarTveloSi 

agroekologiuri 

turizmis 

ganviTarebis 

mmarTvelobiTi 

saorganizacio-

saproeqto 

aspeqtebi 

Sromebis 

krebuli II 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciisa 

- 

`bioekonomika 

da soflis 

meurneobis 

mdgradi 

ganviTareba~. 

Tbilisi, 2013. 

 Tbilisi, Tsu 6 gv. 

anotaciebi 
1.  saerTaSoriso 

turizmis 
mniSvneloba 
saqarTvelos 
regionebis 
ganviTarebis 
saqmeSi 

turizmi Tavisi realobidan gamomdinare, 
msoflioSi aRiarebulia, rogorc Semosavlebis miRebis 
udidesi wyaro da erT-erTi yvelaze rentabeluri 
sfero. misi mniSvneloba gansakuTrebiT didia mTeli 
rigi qveynebis ekonomikis ganviTarebaSi, am mxriv 
gamonaklisi arc saqarTveloa.  

naSromis bolos SemoTavazebulia proeqti 
saqarTvelos ulamazesi kuTxis svaneTis gamorCeul 
turze. es proeqti emsaxureba, imas, rom ucxoelma 
turistebma da ara marto maT, SeZlon ukeT gaecnon am 
kuTxis ulamazes adgilebs, safexmavlo bilikebiT 
dalaSqron mTaTa ulamazesi masivebi, xeobebi, 
gaimdidron fotoalbomebi da miiRon waruSleli 
STabeWdilebebi, xolo svaneTi datovon xelmeored 
naxvis dauokebeli surviliT.  

2.  satreningo 
proeqti: 
`profesiuli 
orientacia, 

sazogadoebriv cxovrebaSi mimdinare rTuli da 
mravalferovani  procesebi calkeuli adamianebisa da 
organizaciebisagan moiTxovs treningebis gavlas, 
romlis mizania miRweul iqnes codnisa da 
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sakuTari 
biznesis dawyeba 
da marTva~ 

kvalifikaciis mudmivi zrda da garemo cvlilebebTan 
saTanado adaptacia. 

statiis avtoris mier SemuSavebuli da realur 
satreningo praqtikaSi qveynis masStabiT ukve 
ganxorcielebulia da samomavlodac aris dagegmili 
proeqti _ „profesiuli orientacia, sakuTari biznesis 
dawyeba da marTva“.  

proeqtis mizania saqarTvelos regionebSi mcxovrebi 
mosaxleobis samuSao bazrisTvis saWiro unar-CvevebiT 
aRWurva, maT moTxovnilebebze morgebuli profesiuli 
orientaciis, sakuTari biznesis dawyebisa da marTvis 
adaptirebuli kursis SemuSaveba da swavleba. 

profesiuli orientaciis da biznes-treningebi qveynis saganmanaTleblo 
strategiis umniSvnelovanesi rgolia, ris gamoc aucilebelia maTi praqtikuli 
ganxorcieleba socialur-ekonomikuri ganviTarebis yvela doneze, maT Soris, 
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis ekonomikisa da 
biznesis fakultetze.  

3.  saqarTveloSi 
agroekologiuri 
turizmis 
ganviTarebis 
mmarTvelobiTi 
saorganizacio-
saproeqto 
aspeqtebi 

saqarTveloSi agroekologiuri turizmis 
progresuli ganviTarebisaTvis aucilebelia erToblivi 
mmarTvelobiTiDda saorganizacio-saproeqto 
RonisZiebebis ganxorcieleba saxelmwifos, eklesiisa da 
biznes-seqtoris monawileobiT. 

saxelmwifos mxridan saWiroa iseTi politikis 
SemuSaveba-gatareba, romelic mosaxleobas sofelSi 
daamagrebs.  

Cven mier SemoTavazebuli saproeqto winadadebis - 
turistuli kompaniis Seqmna-funqcionirebis umTavresi 
mizania, xeli Suwyos saqarTveloSi agroekologiuri 
turizmis ganviTarebas, daasaqmos mosaxleba da miiRos 
stabiluri Semosavlebi.  

saWiroa erToblivad SemuSavdes da ganxorcieldes 
qarTuli qristianuli Temis (soflis) aRorZinebis 
proeqti. Temebi unda ganlagdes saTanado regionebSi 
arsebuli eklesia-monastrebis irgvliv. aseT TemebSi 
sinergiulad ganviTardeba agroekologiuri da 
samomlocvelo turizmi, riTac safuZveli Caeyreba 
qveynis ekonomikur da sulier winsvlas. 
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asocirebuli profesori nugzar paiWaZe 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis

/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomceml

oba 

gver

debis 

raod

enoba 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 3 

 

4 

 

5 

n. paiWaZe 

 

 

 

 

n. paiWaZe 

 

 

n. paiWaZe 

 

n. paiWaZe 

 

n. paiWaZe 

 

xelmZRvanelTa kvalifikaciis 
mwyobri da gamarTuli sistema: 
organizaciaTa warmatebuli 
saqmianobis sawindari, J. 
“ekonomika da biznesi.~ 
 Sromis efeqtianobis marTvis 
srulyofis sakiTxebi, J. 
“ekonomika da biznesi.~  
organizaciaSi codnis marTva 
da misi srulyofis zogierTi 
sakiTxi, Sromebis krebulSi “ 
postkomunisturi qveynebis 
aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze~.adamianuri 
resursebis marTvis 
Tanamedrove politika, 
Sromebis krebulSi: 
“globalizacia da mecnierebis 
aqtualuri problemebi 21-e 
saukuneSi~. 
konomikis agrarul seqtorSi 
adamianuri kapitalis marTvis 
meqanizmis formirebis 
zogierTi sakiTxi, Sromebis 
krebulSi :”bioekonomika da 
soflis meurneobis mdgradi 
ganviTareba~. 
 

   2 

 

 

  5 

 

 

 

 

  

Tsu 

Tbilisi 

 

Tsu 

Tbilisi 

 

 

Tsu, p. 

guguSvlis 

ekonomikis 

instituti 

  

Tbilisis 

saswavlo 

universite
ti 

 

Tsu  

17 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

  

 

 5 

5 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

n. paiWaZe 

 

 

 

n. paiWaZe 

 

 

 

 n. paiWaZe 

 organizaciaSi codnis 

marTva da misi 

srulyofis zogierTi 

sakiTxi 

adamianuri resursebis  

Tanamedrove politika 

 

 

Aekonomikis agrarul 

seqtorSi damianuri 

kapitalis marTvis 

meqanizmis zogierTi 

sakiTxi  

 2013 wlis ivnisi, Tsu-

is p. guguSvilis 

ekonomikis institutSi 

 

2013 wlis maisi, 

Tbilisis saswavlo 

universitetSi 

 

 2013 wlis oqtomberi, 

Tbilisis saxelmwifo 

universitetSi 

 
Nnino faresaSvili asistent-profesori 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

 

giuli 

qeSelaSvili, 

nino faresaSvili 

,proeqtebis menejmenti’’ gamomcemloba 

,,meridiani’’ 

404 gv. 

2. nino faresaSvili 

 

,,organizaciuli qcevis 

safuZvlebi’’, I nawili 

gamomcemloba 

,,meridiani’’ 

231 gv. 

anotaciebi 
saxelmZRvanelo ,,proeqtebis menejmenti’’ warmoadgens saswavlo kurss. igi 

studentebs Camouyalibebs proeqtebis menejmentis miznobriv integrirebul 
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xedvas, romelic dakavSirebuli iqneba proeqtis Sesabamisobaze organizaciis 
strategiasTan. integraciis procesSi proeqtis SerCevis sakiTxis ganxilva 
organizaciis strategiisa da proeqtis warmatebiT ganxorcielebis erT-erTi 
umniSvnelovanesi pirobaa. 

proeqtebis rolisadmi didi yuradReba ganpirobebulia imiT, rom 
Tanamedrove mkacri globaluri konkurenciis pirobebSi maTi saSualebiT 
SesaZlebeli xdeba organizaciaTa strategiuli miznis miRweva. `cvlilebaTa 
epoqaSi gadarCenisaTvis~ brZolam mravali kompania aiZula gamoeyenebina 
progresuli teqnologiebi, romlebic biznesis warmarTvis ganuyofel 
nawilad iqca. aRsaniSnavia, rom kompaniis momaval warmatebas yvela proeqtis 
erT strategiul mimarTulebad gaerTianeba gansazRvravs. 

naSromi miznad isaxavs proeqtis SemuSavebis, SerCevis, kontrolisa da 
marTvis, organizaciuli kulturisa da gundis marTvis, samuSaoTa 
organizaciis saproeqto sistemis sakiTxebis Teoriul da praqtikul 
dauflebas. yovelive amis codna moeTxoveba nebismieri donis menejers. 
saxelmZRvaneloSi ganxiluli sakiTxebis daufleba maT saSualebas miscems 
gaiziaron proeqtebis SemuSavebasa da marTvaSi arsebuli msoflio 
gamocdileba da gamoimuSaon Tanamedrove menejerisaTvis aucilebeli unar-
Cvevebi.  

saxelmZRvanelo ,,organizaciuli qcevis safuZvlebi’’- warmoadgens 
organizaciebSi jgufebisa da individebis kvlevas. misi Seswavla dagvexmareba 
ukeT SevicnoT rogorc sakuTari Tavi, aseve garSemomyofebi samuSaosTan 
dakavSirebul situaciebSi. is xels Seuwyobs Cvens potenciur karierul 
warmatebas axal dinamiur, cvlad, rTul da perspeqtiul samuSao adgilebze.  

globalizaciam, informaciulma teqnologiebma, korporatiulma 
restuqturizaciam da sxva cvlilebebma potenciurad Searyia ndobisa da 
valdebulebis maCveneblebi, rac aucilebelia TanamSromelTa motivaciisa-
Tvis. imisaTvis, rom SevqmnaT metad motivirebuli samuSao Zala, pirvel rigSi 
aucilebelia maTi moTxovnilebebisa da stimulebis gageba da imis garkveva, 
Tu rogor ukavSirdeba es cnebebi individualur miznebsa da qcevas. 

saxelmZRvaneloSi _ `organizaciuli qceva~ gansakuTrebuli yuradReba 
eTmoba organizaciaSi maRali efeqtianobis miRwevas globalizaciis 
pirobebSi, yuradReba gamaxvilebulia organizaciebSi individualuri da jgu-
furi qcevis parametrebze, TviT organizaciebis bunebaze, xolo Semdeg 
organizaciuli qcevis ZiriTad procesebze: marTvaze, Zalauflebasa da 
politikaze, informaciasa da komunikaciebze, gadawyvetilebaTa miRebaze, 
konfliqtebsa da molaparakebebze da bolos, cvlilebebze, inovaciebsa da 
stresze. 

XXI saukuneSi mniSvnelovan devizad iqca samuSao Zalis mravalferovneba. 
maSin, rodesac Cven vakvirdebiT sqesTan, rasobriv da eTnikur 
kuTvnilebasTan, asakTan, fizikur SesaZleblobebTan da seqsualur 
orientaciasTan dakavSirebiT mraval gansxvavebas warmateba axal samuSao 
adgilze damokidebulia sxvadasxva kulturaSi aRzrdil, sxvadasxva asakisa 
da sqesis, gansxvavebuli rasobrivi da eTnikuri kuTvnilebis mqone 
adamianebTan muSaobis unarze. imisaTvis, rom vmarToT sxva adamianebi da 
vimuSaoT maTTan, pativi vceT maT individualur Taviseburebebs da SevafasoT 
mravalferovneba, saWiroa vflobdeT pirovnebaTaSorisi da kulturuli 
urTierTobebis Taviseburebebs. 
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aRniSnuli disciplina did daxmarebas gagviwevs informaciis gamoyenebis 
da codnis SeZenis procesSi, romelic Tavismxriv saSualebas gvaZlevs 
warmatebiT SeveguoT cvlad garemos. saxelmZRvaneloSi Tanabarzomierad aris 
yuradReba gamaxvilebuli organizaciuli qcevis sam doneze; individualurze, 
gundurze da organizaciulze. masSi harmoniulad aris Serwymuli Teoria, 
kvleva da marTvelobiTi praqtika. daculia balansi yvelasaTvis kargad 
cnobil Teoriebs, midgomebsa da ukanaskneli wlebis samecniero miRwevebs 
Soris.  

 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomceml

oba 

gverdebi

s 

raodenob

a 

1 

 

nino 

faresaSvili, 

rusudan 

maisuraZe 

 

,,riskebis marTva da 

gadawyvetilebis 

Ziebis analizi 

menejmentsa da 

statistikaSi’’ 

Jurnali ,,axali 

ekonomisti’’, #1 

Tbilisi  

2. nino 

faresaSvili 

,,organizaciuli 

qcevis regulirebis 

meTodebi’’ 

Jurnali ,,biznesi da 

ekonomika’’, #4 

Tbilisi 

ebf.journal@

tsu.ge, 

www.press.t

su.ge 

გვ.119–132 

3.  nino 

faresaSvili 

..eTikurad jansaRi 

organizaciuli 

garemo pirobebis 

uzrunvelyofa’’ 

1. samecnierokonferenci

a: ,,qriastianoba da 

ekonomika’’, Tsu   

Tbilisi, 

gori 

10 gv. 

4. nino 

faresaSvili 

,,ekoturizmis 

menejmentis 

maregulirebeli 

meqanizmebi’’ 

IV saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferencia ,,turizmi: 

ekonomika da biznesi”, 

S. rusTavelis 

saxelmwifo 

universiteti, 

biznesis skola, 

aWaris ar turizmisa 

da kurortebis 

departamenti, Savi 

zRvis teqnikuri 

universiteti 

baTumi-

trapizoni

, 8-9 

ivnisi 

gv. 316-320  

5. nino ,,proeqtebisa da ivane javaxiSvilis Tbilisi, gv. 

mailto:ebf.journal@tsu.ge
mailto:ebf.journal@tsu.ge
http://www.press.tsu.ge/
http://www.press.tsu.ge/
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faresaSvili investiciebis 

urTierTkavSiris 

marTvis rigi 

aspeqtebi’’ 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis paata 

guguSvilis 

ekonomikis instituti, 

saerTaSoriso 

samecniero-praqtikul 

konferencia: 

postkomunisturi 

qveynebis ekonomikebis 

aqtualuri 

problemebi 

Tanamedrove etapze 

28-29 

ivnisi 

6. nino 

faresaSvili 

,,Sromis bazari - 

maregulirebeli 

meqanizmebi’’ ,  

a. wereTlis 

saxelmwifo 

universitetis 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

Sromebis krebuli 

quTaisi, 

naw. 2 
naw. 2, 

 გვ. 249-

254 

anotaciebi 
1.  ,,riskebis marTva da gadawyvetilebis Ziebis analizi menejmentsa da 

statistikaSi’’-is anotacia: riskebis marTva da gadawyvetilebis Ziebis analizi 
Tanamedrove saqmiani urTierTobebis umniSvnelovanesi sakiTxia.  nebismier 
processa da organizaciul struqturaSi saWiroa riski ganxilul iqnas 
rogorc movlena da gatardes Sesabamisi RonisZiebebi misi prevenciis mizniT. 
amavdroulad unda vaRiaroT, rom riski rTuli struqturuli movlenaa da 
mraval faqtors efuZneba. nebismieri procesis ganxorcilebisas 
riskmenejmentis procesis aucileblobis gacnobiereba mniSvnelovani 
faqtoria. misi kargad ganxorcielebis  da Sesabamisad Tanmimdevrulad 
marTvis pirobebSi, riskis marTvis marTebuli politika gamoavlens ara marto 
arasasurvel movlenebs, aramed amavdroulad SesaZloa gamoikveTos momgebiani 
da warmatebuli ganviTarebis perspeqtivebi. 

sameurneo da sainvesticio saqmianobis marTva ganusazRvrelobis pirobebSi 
– es aris prognozirebad SedegSi gadaxrebis donis gamovlenis, 
mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miRebisa da realizaciis procesi, romlebic 
saSualebas iZlevian Tavidan aviciloT an SevamciroT uaryofiTi zemoqmedeba 
SemTxveviTi faqtorebis aRdgenis processa da Sedegebze, imavdroulad 
Semosavlis maRali donis uzrunvelyofiT; 

  sameurneo da sainvesticio saqmianobis riskebis marTvis sistema agebuli 
unda iyos rekrutentuli midgomis safuZvelze, e.i. hqondes mudmivi 
modificirebis unari marTvis meTodebis kompleqsis gamoyenebiT, adeqvaturad 
Semosuli sainformacio nakadebis yvela etapze; 
 2. statiaSi ,,organizaciuli qcevis regulirebis meTodebi’’ statiaSi 
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,,organizaciuli qcevis regulirebis meTodebi’’ yuradReba gamaxvilebulia imaze, 
rom maRali moraluri principebis mimdevari individebi asruleben 
samsaxureobriv davalebebs ufro ukeTesad da aRweven ufro maRal Sedegebs. 
midgoma, romelic orientirebulia adamianur resursebze iTvaliswinebs 
menejeris ZiriTadi yuradRebis gadarTvas TanamSromlebis kontrolidan muSaTa 
SromiTi maCveneblebis zrdis mxardaWerisken. organizaciuli qcevis situaciuri 
midgomis Tanaxmad efeqtianobis miRweva sxvadasxva situaciaSi iTvaliswinebs 
specifikur qcevebs. mravalferovnebis  aqtiuri  marTva ki  xels  uwyobs  
organizaciis konkurentul  upiratesobas – maRldeba  samuSao Zalis 
pasuxismgeblobis xarisxi, umjobesdeba  rogorc individualuri,  ise  jgufuri  
Sromis  mwarmoebluroba. 

3. statiaSi ..eTikurad jansaRi organizaciuli garemo pirobebis 
uzrunvelyofa’’ ZiriTadi aqcenti gadatanilia pirobnebis individualur 
Tvisebebze. adamianebs aqvT unikaluri pirovnuli maxasiaTeblebi, 
moTxovnileba, ganvlili wlebiT miRebuli gamocdileba an isini imyofebian 
gansxvavebul fizikur mdgomareobaSi drois konkretul periodebSi da 
amavdroulad SesaZlebelia warmoadgendnen sxvadasxva socialuri wris 
wevrebs. konkretuli mizezebis damoukideblad individebis qmedeba 
ganpirobebulia realobis aRqmiT. seleqciuri aRqma arcTu iSviaTad xdeba 
Sromis procesis calkeuli elementis araswori gansjis sagani, magram 
momavalSi man SeiZleba uzrunvelyos axali STabeWdilebebis Camoyalibeba. 
xelmZRvanelebma unda gaiTavison TanamSromlebis gansakuTrebuloba da 
Caataron aRqmis analizi. aseve yuradsaRebia personalis emocionaluroba. 
Yyovelive zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT unda moiZebnos individualuri 
midgoma TiToeuli muSakisaTvis. 

 Tu ganvixilavT menejmentis mecnierul instrumentebs, socialur 
fsiqologias  da sxva disciplinebs, Cven gvaqvs SesaZlebloba, gamovikvlioT 
adamianis qceva organizaciebSi, misi gansxvavebuli sazRvrebis 
gaTvaliswinebiT. organizaciuli problemebis idealuri gadawyveta ar 
arsebobs, Mmagram nebismieri kompaniis muSakebs aqvT SesaZlebloba, 
gaaumjobeson SromiTi urTierToba. es procesi sakmaod rTulia, magram 
miRebuli Sedegi amarTlebs maT mier gaweul Zalisxmevas. 

4. statia ,,ekoturizmis menejmentis maregulirebeli meqanizmebi’’ yuradReba 
gamaxvilebulia imaze, rom sxva qveynebTan SedarebiT, ekoturizmis kuTxiT, 
saqarTvelos didi potenciali gaaCnia. misi ganviTareba gansakuTrebiT 
SesaZlebelia dacul teritoriebsa da nakrZalebze. ra upiratesoba da 
SesaZleblobebi gaaCnia saqarTvelos am kuTxiT? unikaluri da iSviaTi 
ekosistemebisa da biomravalferovnebis arseboba, endemizmis maRali done, 
xeluxlebeli buneba, istoriul-kulturul ZeglTa simravle 

 ekoturistebs ukve movlili aqvT wamyvani turistuli qveynebi, 
saqarTvelo ki aris axali da gansxvavebuli produqti maTTvis. Sesabamisad, 
swori  politikis ganxorcielebis Sedegad mosalodnelia ekoturizmis 
mdgradi ganviTareba. SesaZleblobebis gamoyenebisaTvis saWiroa mTeli rigis 
RonisZiebebis srulyofa, raTa turistuli produqtebis paketi iyos msoflio 
standartebis Sesabamisi da konkurentunariani. Aaqve ganxilulia mTeli rigi 
ekoturizmis menejmentis maregulirebeli meqanizmebi.  

 
5. statiaSi ,,proeqtebisa da investiciebis urTierTkavSiris marTvis rigi 

aspeqtebi’’ ganxilulia sainvesticio proeqtebis riskebis analizi, romlebic 
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gulisxmobs riskisadmi midgomas ara rogorc statistikuri, aramed rogorc 
marTvadi monacemebisadmi, romlis donezec saWiroa da SegviZlia zemoqmedeba 
movaxdinoT. aqve unda avRniSnoT, ,,misaRebi riskis” cneba. am koncefciis qveS 
igulisxmeba is, rom SeuZlebelia sruliad aRmoifxvras arasasurveli 
movlenebi, romelTa moxdena mosalodnelia ama Tu im proeqtis 
ganxorcielebisas, amitom dasaxuli miznis ganxorcielebas unda vecadoT 
garkveulwilad kompromisuli riskis donis pirobebSi. swored amas uwodeben  
,,misaRebi riskis” dones  da is Seesabameba raRac Sualeds mosalodnel 
mogebasa da SesaZlo danakargebs Soris. 

 
  6. statiaSi `Sromis bazari – maregulirebeli meqanizmebi~ ganxilulia 
jansaRi Sromis bazris formirebis sakiTxebi, romlebic moiTxovs specifikuri 
institutebis Seqmnas da urTierTobebis damyarebas _ makroekonomikur 
regulirebas; sawarmos qveda struqturebis kompleqsur saqmianobas; Sromis 
bazris kontragentebis interesebis SeTanxmebaTa uzrunvelyofis xelSemwobi 
organoebisa da samsaxurebis sistemas. 

 mocemulia problemis gadawyvetis umniSvnelovanesi gzebi, kerZod: jansaRi 
regionaluri ganviTarebisTvis efeqtiani mmarTvelobiTi sistemis 
Camoyalibeba. igi gulisxmobs saerTaSoriso gamocdilebis gaTvaliswinebiT 
saqarTveloze morgebuli sistemis Seqmnas, romelSic gaerTianebul iqneba 
sxvadasxva midgomebidan CvenTvis dadebiTi aspeqtebi mentaluri, socialur-
ekonomikuri da kulturuli faqtorebis gaTvaliswinebiT. regionuli 
ganviTarebis WrilSi prioritetuli segmentebis gamoyofa, romelic, upirveles 
yovlisa, moaxdens adgilobrivi mosaxleobis ganviTarebis stimulirebas. 

 

2) ucxoeTSi 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. ,,Пути 

Усовершествования 

Эффективности 

Управления 

Социальных 

Предприятий’’ 

Инновационная 

составляющая 

современного 

экономического 

развития» 

Уманский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени Павла 

Тычины(Украина, 

Польша, Российская 

Федерация) 

Е-mail: Kaf-econom-

pidpr@ya.ru 

 

2.  Strategic Settlement 

Mechanisms of Trade 

Relationships 

Between EU and 

 Материалы XII 

Международной 

научно-методически 

конференции 

ukraina, 26-27, 03., 

2013. 

 

 6 gv. 

mailto:Kaf-econom-pidpr@ya.ru
mailto:Kaf-econom-pidpr@ya.ru
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Georgia 

anotaciebi 

    ,,Пути Усовершествования Эффективности Управления Социальных Предприятий’’-is  
 socialuri mewarmeebs agreTve aqvT saSualeba daafuZnon sawarmo 
samewarmeo iuridiuli piris formiT, da wesdebiT gansazRvron socialur 
miznebTan dakavSirebuli sakiTxebi. arasamewarmeo iuridiuli pirebis bazaze 
ekonomikuri saqmianobis warmoeba unda atarebdes damxmare xasiaTs da igi ar 
unda gadavides arsebiTad samewarmeo saqmianobaze. Tumca kanonmdebloba ar 
ganmartavs, Tu ras niSnavs ”arsebiTad samewarmeo saqmianobaze gadasvla” da 
SesaZloa ekonomikuri saqmianobis masStabis zrdisas organizaciebi 
aRmoCndnen riskis qveS. arasamewarmeo iuridiuli piris mier sawarmodan 
miRebuli dividendi eqceva diskriminaciul dabegvris reJimSi. kerZod, mis 
mier miRebuli dividendi ibegreba 15% mogebis gadasaxadiT, maSin, roca 
saqarTvelos erTi sawarmos mier meore sawarmodan miRebuli dividendi 
saerTod ar ibegreba. garda amisa, fizikuri pirebisa da ucxouri 
sawarmoebis mier saqarTvelos sawarmodan miRebuli dividendi ibegreba 
dabali sagadasaxado ganakveTiT. 
msoflio bankis jgufis mier Catarebuli kvlevis Sedegad, materialuri 
warmoebis sferoSi saqarTvelos eqvs dargSi aqvs fardobiTi upiratesoba. 
esenia: xilis, bostneulis, Rvinis, saSeni masalebis, tansacmelis, 

medikamentebisa da samedicino mowyobilobis warmoeba. rogorc CASE/Global 

Insight-ის kvlevebma aCvena, dasaxelebuli dargebidan yvelaze SesamCnevi 

gavlenis moxdena DCFTA-ს safeiqro produqciis gamoSvebaze SeuZlia: 
xelSekrulebis dadebis Semdeg 5 wlis ganmavlobaSi igi damatebiT 55%-iT 
SeiZleba gaizardos. aRsaniSnavia, rom am sasaqonlo jgufze ukve vrceldeba 
reJimi. 
    Sejamebis saxiT SeiZleba iTqvas, rom 6 SefardebiTi upiratesi mqone 

dargidan DCFTA-ი aSkarad pozitiur gavlenas mxolod erTis warmoebaze 
moaxdens, samSi es gavlena mniSvnelovani ar iqneba, danarCen orSi ki mxolod 
nawilobrvi SeiniSneba.  
    modelis saSualebiT simulaciis SedegebiT Tu vimsjelebT, 

evrokavSirTan  DCFTA-is ganxorcilebis SemTxvevaSi mTliani qarTuli 
eqsportma momdevno xuTi wlis ganmavlobaSi 13.3%-iT SeiZleba moimatos, 
xolo importi ki damatebiT 7.4% gaizrdeba, Tumca aRniSvnis Rirsia is 
faqti, rom 2006 wels ganxorcielebuli tarifebis liberalizaciis Sedegad, 
importma damatebiT 5.6% moimata. kvlevis mixedviT, aseve mniSvnelovani 
zemoqmedeba momdevno 5 wlis ganmavlobaSi ganxorciledeba pirdapir ucxour 
investiciebze, fasebis dinamikaze, xelfasebze da momsaxurebis balansze. 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba -  marketingis kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori n. Todua 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
asocirebuli profesori babulia mRebriSvili 

asocirebuli profesori Carita jaSi 

asocirebuli profesori nana oqruaSvili 
asocirebuli profesori maka kobalava 
asistent profesori ekaterine urotaZe 
asistent profesori daviT nergaZeEE 

IV publikaciebi: 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

n.Todua, 

e.urotaZe 

saerTaSoriso 

marketingi 

Tbilisi 

http://www.tsu.edu.ge

/data/file_db/economi

st_faculty/marketingi%

20todua.pdf  

276 

anotaciა 
saxelmZRvaneloSi ganxilulia marketinguli kvlevis 
umniSvnelovanesi sakiTxebi: marketingis informaciuli 
uzrunvelyofa, marketinguli kvlevebis roli biznesSi, 
marketinguli kvlevis procesi, marketinguli kvlevis problemis 
gansazRvra, marketinguli kvlevis proeqti, marketinguli kvlevis 
ZiriTadi meTodebis daxasiaTeba, mnacemebis Segrovebis formebi, 
marketinguli informaciis Sekrebis organizacia, damuSaveba da 
wardgena. 
 saxelmZRvanelo gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis biznesis 
administrirebis specialobis bakalavrebisaTvis. igi gamoadgeba 
aseve praqtikos marketologebs da marketingis sakiTxebiT 
dainteresebul pirebs. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

n.Todua, e.urotaZe 

 

saqarTvelos turistul 

bazarze momxmarebelTa 

motivaciis cvlilebis 

IV saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia „inovaciebi 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/marketingi%20todua.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/marketingi%20todua.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/marketingi%20todua.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/marketingi%20todua.pdf
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

n.Todua  

 

 

 

 

 

 

 

 

n.Todua 

 

 

 

 

Carita jaSi   

 

 

 

 

b. mRebriSvili 

 

 

 

 

 

b. mRebriSvili 

 

 

 

marketinguli kvleva.  

 

 

 

 

 

saqarTvelos sasursaTo 

bazarze momxmarebelTa 

motivaciis cvlileba 

postkrizisul 

periodSi. 

 

 

 

 

momxmarebelTa 

loialurobis 

marketinguli kvleva 

 

 

socialuri media 

marketingis mniSvneloba 

turizmSi 

adgilis marketingi da 

turistuli regionis 

imijis  

formireba 

 

krebuli - inovaciebi 

turizmSi:ekonomika da 

biznesi 

ekologiuri 

marketingis 

ganviTarebis 

SesaZleblobebi 

saqarTveloSi 

 

krebuli - bioekonomika 

da soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba 

 

turizmSi: ekonomika da 

biznesi“   

2013 wlis 4-5 ivnisi, 

(baTumi, trapizoni)   

 

II saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia 

„bioekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba“ 

(Tsu) 

Tbilisi, 2013 wlis 14 

oqtomberi  

 

VI saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia  

goris saswavlo 

universitetSi, 2013 

wlis 11 noemberi 

 

8th Silk Road International 

Conference "Development of 

Tourism in Black and Caspian 

Seas Regions"2013 May . Savi 

zRvis universiteti 

Tbilisi, gv. :137-240 

http://silkroad.ibsu.edu.ge/in

dex.php/silkroad/silkroad8th/

paper/view/231 
Tbilisi 2013, 

gamomcemloba 

universali 

 

 

 

Tbilisi 2013 

 

http://silkroad.ibsu.edu.ge/index.php/silkroad/silkroad8th/paper/view/231
http://silkroad.ibsu.edu.ge/index.php/silkroad/silkroad8th/paper/view/231
http://silkroad.ibsu.edu.ge/index.php/silkroad/silkroad8th/paper/view/231
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moxsenebaTa anotaciebi 

1. naSromSi gaanalizebulia turistul industriasTan 
dakavSirebuli sferoebis cvlilebaTa struqtura da maTi gavlena 
saqarTvelos turistul garemoze. qarTveli momxmareblebis azriT, 
turizmis iseTi sfero, rogoricaa ganTavsebis adgilebi, Zalian 
mniSvnelovania qarTuli turizmis ganviTarebisTvis da maTi 
struqturis cvlileba uaxloes momavalSi mosalodnelia. 
qarTveli momxmarebeli miiCnevs, rom transporti umniSvnelovanes 
gavlenas axdens Cveni qveynis turizmis ganviTarebaze. 
respondentebma gansakuTrebiT gamoyves sahaero da sagzao 
transportis mniSvneloba. isini varaudoben, rom saqarTveloSi 
uaxloes awleulSi mosalodnelia yvela saxeobis transportis 
struqturis cvlileba. 
qarTveli momxmareblebis azriT, turistuli garemos  
formirebaSi umniSvnelovanesia saxelmwifos roli. isini Tvlian, 
rom swored saxelmwifom unda uzrunvelyos is ZiriTadi 
infrastruqtura, romelic adgilobrivi turizmis  
ganviTarebisTvisaa saWiro. qarTveli momxmareblebi Tvlian, rom 
uaxloes aTwleulSi turizmis ganviTarebaSi aseve mniSvnelovnad 
gaizrdeba sazogadoebrivi asociaciebis roli.   
infarstruqturas turistuli garemos ganviTarebaSi kritikuli 
mniSvneloba gaaCnia. qarTveli momxmareblebis azriT, marto 
CaRweva ar aris sakmarisi, isini transportirebasTan erTad, 
komforts da sxva damatebiT momsaxurebasac iTxoven. qarTveli 
momxmareblebi Tvlian, rom warmoebisa da mSeneblobis industriis 
ganviTareba aseve aucilebelia, raTa turistebis moTxovnebi 
maqsimalurad dakmayofildes.  qarTveli momxmareblebi Tvlian, 
rom warmoebisa da mSeneblobis industriis ganviTareba aseve 
aucilebelia, raTa turistebis moTxovnebi maqsimalurad 
dakmayofildes.  qarTveli momxmareblebis umetesoba dadebiTad 
aRiqvams dRevandel turistul garemos da qveynis 
infrastruqturas, aseve mis usafrTxoebasa da prestiJs 
saerTaSoriso asparezze. isini aseve miiCneven, rom 
gasaumjobesebelia samarTlebrivi baza, personalis kvalifikacia 
da maRalmTiani regionebis infrastruqtura. turizmis 
ganviTarebis xelSemSleli faqtorebis gamosasworeblad ki, 
qarTveli momxmareblebis azriT, aucilebelia saxelmwifos 
gaaqtiureba. 

2. statiaSi naCvenebia, rom postkrizisul periodSi saqarTvelos 
samomxmareblo bazarze sxvadasxva tipis sasursaTo produqtebze 
ekonomiis gavrcelebul meTodia iseTi maRaziebis Zieba, sadac 
Cveuli brendebi SedarebiT iafia. amitom finansuri pirobebis 
gauaresebis miuxedavad, qarTveli momxmarebeli brendze da Cveul 
markaze sakmaod mijaWvulia. amasTan, igi sxvadasxva sasursaTo 
produqtze ekonomiisTvis mravalgvar xerxs mimarTavs. miuxedavad 
yvelafrisa, rig produqtebze (magaliTad, yveli, rZis sxva nawarmi 
da sxva) mosaxleoba uars ver ambobs, samagierod, maTze 
ekonomiisTvis mimarTavs iaffasian maRaziebs an ufro iSviaTad 
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eZebs iaf markebs da erTdroulad didi raodenobiT yidulobs. 
kvleva adsturebs, rom yvelaze nakleb ekonomias qarTveli 
momxmarebeli gaswevs purze, bavSvTa kvebaze, kvercxsa da yvelze. 
pursa da bavSvTa kvebasTan mimarTebaSi momxmareblebi yvelaze 
naklebad iyeneben ekonomiis sxvadasxva meTods. xolo iseTi 
produqtebi, rogoricaa xizilala da konservebi, ekonomiis gawevis 
mizniT, kvebis racionidan SeiZleba sruliad iqnes amoRebuli. 
aseve, ekonomiis gawevis didi maCvenebliT xasiaTdeba Tambaqo, 
alkoholuri sasmelebi da saneleblebi. mZime finansuri 
mdgomareobis miuxedavad, mosaxleobis didi nawili mzad aris 
daiviwyos sasursaTo produqtebze ekonomia, rodesac saqme 
dResaswaulebs exeba. es mianiSnebs imaze, qarTveli 
momxmareblisTvis sxvadasxva saxis dResaswaulebs gansakuTrebuli 
adgili uWiravs da isini mniSvnelovnad ganapirobeben maT 
samomxmareblo qcevas kvebis produqtebTan mimarTebaSi. 
aRsaniSnavia is faqti, rom qarTveli momxmareblebis TiTqmis 
mesamedi mzad aris Zviri gadaixados bavSvTa kvebaSi, rac kidev 
erTxel adasturebs, Tu ramdenad didia bavSvis roli da maTze 
zrunvis motivi sasursaTo produqtebis yidvis Sesaxeb 
gadawyvetilebis miRebisas.  

3. Tanamedrove biznesSi umniSvnelovanesi roli eniWeba 
momxmareblebTan xangrZlivvadiani urTierTobebis damyarebas.  
loialurobis programebis SemuSaveba da praqtikuli aTviseba 
kompaniebis warmatebas ganapirobebs. amitom marketingis 
mecnierebaSi loialurobis Seswavlas didi yuradReba eqceva.  
ucxoeli mkvlevarebi loialurobas mravalganzomilebian cnebad 
moiazreben, romelic uamrav stadiasa da interpretacias moicavs. 
momxmarebelTan urTierTobis xangrZlivoba dadebiT gavlenas 
axdens kompaniis Semosavlianobaze. aqedan gamomdinare,  kompaniam 
Tavisi sabazro Zalisxmevis garkveuli nawili unda mimarTos 
momxmareblis loialurobis ganviTarebaze, SenarCunebasa da 
gazrdaze. samwuxarod, momxmarebelTa  loialurobis kvleva 
saqarTveloSi naklebad tardeba, rac, sxva faqtorebTan erTad, 
biznesis ganviTarebas aferxebs. qarTul  kompaniebs arasakmarisi 
informacia gaaCniaT maT mier warmoebuli produqcisadmi 
momxmarebelTa damokidebulebis Sesaxeb, rac xels uSlis  
loialurobis mopovebas da mis SenarCunebas.   arsebuli xarvezis 
daZlevisaTvis saWiroa marketinguli kvlevebis Catareba.  
aRniSnulis gaTvaliswinebiT, naSromSi Catarebulia marketinguli 
kvleva, romelSic gamoyenebulia gamokiTxvis meTodi. miRebuli 
monacemebis damuSavebis Sedegad gamovlenilia qarTveli 
momxmareblebis loialurobis Taviseburebebi, kerZod, dadgenilia, 
rom qarTvel momxmareblebs axasiaTebs saSualoze odnav maRali 
donis loialuri qceva, maT SeiZleba hyavdeT favoriti brendi, 
Tumca axal gamoCenilzec ar amboben uars.  kvlevis saSualebiT 
dadginda, Tu produqtisa da momsaxurebis romel atributs aqcevs 
momxmarebeli yuradRebas yvelaze metad, ramdenad arian isini 
aqtiurebi kompaniebis mier gamocxadebul loialurobis aqciebSi, 
vis azrs iTvaliswineben yidvis dros, raSi gamoixateba maTi 
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loialuroba, ra donis CarTulobasTan gvaqvs zogadad saqme, ra 
saxiT xdeba informaciis moZieba da yidvis Sesaxeb 
gadawyvetilebis miReba qarTveli momxmareblebis mier. kvlevis 
Sedegebi sasargebloa rogorc qarTuli, ise ucxouri 
kompaniebisaTvis, romlebis saqarTvelos bazarze saqmianobas 
gegmaven. 

4. statiaSi mocemulia axali informaciuli   teqnologiebis roli  
turizmis marketingSi. saerTaSoriso turizmis kvlevis centris 
monacemebiT turistuli biznesis 88 % iyenebs socialur medias 
momxmareblebTan  komunikaciisaTvis , xolo turistTa  77% endoba 
im rekomendaciebsa da rCevebs, romlebsac  iReben sxvadasxva 
socialuri qselebidan. saqarTveloSi Makademiuri  gamokvlevebi 
socialuri media marketingis mniSvnelobaze  turizmSi   naklebad 
aris  warmodgenili. 

5. statiaSi daxasiaTebulia adgilis marketingis roli regionis 
turistuli  imijis CamoyalibebaSi aWaris magaliTze. avtori 
ayalibebs  aWaris, rogorc turistuli regionis, imijis 
SeqmnisTvis saWiro komponentebs: turistuli produqtis imiji, 
regionis vizualuri maxasiaTeblebis imiji, turistuli biznes 
saqmianobis imiji, infrastruqturis pirveladi da meoradi 
faqtorebis imiji. 

6. statiaSi avtori ekologiur marketings ganixilavs Tanamedrove 
ekologiuri problemebis gadaWris saSualebad. mas saqarTveloSi 
ekologiuri marketingis gamoyenebis sferod, pirvel rigSi, 
soflis meurneoba da soflis meurneobis produqtebis 
gadammuSavebeli mrewveloba miaCnia. statiaSi Camoyalibebulia is 
ZiriTadi faqtorebi, romlebic qveyanaSi ekologiuri marketingis 
ganviTarebis winaaRmdeg moqmedebs. 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

n.Todua, C.jaSi 

 

 

 

 

 

 

C.jaSi 

 

 

 

 

Behavior   Changing    through    

of Social     marketing 

(Georgian Case). 

 

 

 

makroekonomikuri 

politikis axali 

aspeqtebi (genderuli 

mimoxilva) 

 

 

სოციალური მარკეტინგის 

მსოფლიო კონფერენცია.   

ტორონტო (კანადა), 

2013 წლის 21-24 აპრილი. 

http://wsmconference.com/ 

 
2013 wlis zafxulis 
skola , krakovi, 
poloneTi 
http://www.pl.boell.org/web/
96-1187.html 

 

http://wsmconference.com/
http://www.pl.boell.org/web/96-1187.html
http://www.pl.boell.org/web/96-1187.html


 171 

 

3.  

 

C.jaSi 

genderuli  

Tanasworobis roli 

instituciuri 

meqanizmebis  

efeqtianobisaTvis  -win  

evropis 2020 wlis 

amocanebis 

gansaxorcieleblad 

vilniusi, litva     

moxsenebaTa anotaciebi 
1. Catarebuli kvlevis mizans warmoadgenda  socialuri marketingis  

rolis  warmoCena qarTul sazogadoebaSi, konkretulad, sagzao 
usafrTxoebis kampaniaSi.  moxseneba exeboda  qarTuli 
gamocdilebis,  usafrTxoebis Rvedebisadmi  momxmarebelTa damoki-
debulebis,  momxmarebelTa qcevis transformirebis  procesisa da   
axali qcevis  mxardaWeris formebis ganxilvasa da analizs.  

kvlevaმ cxadyo, rom qarTveli momxmareblebis  umetesoba 
pozitiurad afasebs    Rvedebis SemoRebas,    nawili ki miiCnevs, 
rom dabal siCqareze Rvedis gamoyeneba aucilebeli araa.    
aRsaniSnavia is faqti, rom pozitiurad   Sefasda samoqalaqo 
sazogadoebis mier  mosaxleobis cnobierebis amaRlebis mizniT 
Catarebuli  sainformacio  samuSaoebi,  agreTve kerZo biznesis 
mier  mxardaWerili  saganmanTleblo da kulturuli RonisZiebebi.  

2. moxsenebaSi  warmoCenilia  makro-ekonomikuri politikis  
tendenciebi saqarTveloSi.liberaluri  ekonomikuri politikis 
Sedegebi.       axali realobidan gamomdinare socialurad  
orientirebuli politika, romelic  genderuli Tanasworobis  
miRwevis erTerTi  mniSvnelovani indikators warmoadgens.  

3. moxsenebaSi  gaanalizda   genderuli instituciuri meqanizmebis   
roli    politikur da ekonomikuri ganviTarebis   procesebSi,    
demokratiuli principebis gansaxorcieleblad     saqarTveloSi.              
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba. Tsu, ekonomikisa da biznesis fakultetis 
turizmisa da maspinZlobis menejmentis kaTedra 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  
profesori maia margvelaSvili.  
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
asocirebuli  profesori  nana kacitaZe  
asistent profesori merab xoxobaia  
asistent profesori valeri arRuTaSvili 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

m. margvelaSvili 

 

 

 

m. margvelaSvili 

„Globalization Impact on 

Higher Education of 

Developing Countries - Case 

of Georgia“. 

“Modern Tourism Demand 

Influence on Destinations”. 

milanis universiteti 

(milani, italia) 2013 

wlis 27-29 ivnisi. 

 

 

mexikos avtonomiuri 

universiteti (mexiko, 

meqsika) 2013 wlis 4-6 

dekemberi. 

anotaciebi 

1. kvlevis mizani iyo saqarTvelos magaliTze dayrdnobiT globalizaciis 
zegavlenis Seswavla ganviTarebadi qveynebis umaRles saganmanaTleblo 
politikaze. aRniSnuli miznis misaRwevad kritikulad gavaanalizeT 
saqarTveloSi umaRles saganmanTleblo sistemaSi mimdinare reformebi, 
aRniSnul sakiTxTan dakavSirebuli samarTlebrivi, analitikuri 
dokumentebi, kvleviTi naSromebi, saerTaSoriso da erovnuli 
arasamTavrobo da samTavrobo organizaciebis angariSebi, 
samecnierodpraqtikuli konferenciebis masalebi, sagranto proeqtebis 
farglebSi gamocemuli Sromebi. umaRles saganamanTleblo sferoSi 
mimdinare reformebis problemebis identificirebaSi dagvexmara Cveni 
praqtikuli CarTuloba da monawileoba, amitom warmodgenili 
Sefasebebi emyareba profesorebis, programis xelmZRvanelebis da 
xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris wevrTa TvaliT danaxul poziciebs. 
TsudSi gatarebuli saganmanaTleblo reformebis da xarisxis 
uzrunvelyofis Sida da gare meqanizmebis moqmedebis  Sefasebis 
Sedegebi gaanalizebulia SWOT analizis mixedviT. 

2. turistuli mogzaurobebis mkveTri zrdisa da turistuli daniSnulebis 
adgilebis farTo arCevanis miuxedavad, mTelma am zrdam, rogorRac 
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SeniRba is faqti, rom turizmi TavisTavad, bevri kuTxiT, mniSvnelovnad 
ar Secvlila. ufro bevrma mosanaxulebelma adgilma, naklebma fasebma 
da gadaadgilebisaTvis saWiro naklebma drom mniSvnelovnad gazarda 
potenciuri momxmareblis arCevanis areali. Sesabamisad, gaCnda farTo 
asparezi turizmis specifikuri, xSirad ufro individualuri xasiaTis 
mqone, formebisaTvis. ase, turizmis iseT formebs, rogorebicaa: 
ekoturizmi, kulturuli turizmi, memkvidreobis turizmi, daerqva e.w. 
“axali turizmi”, miuxedavad im faqtisa, rom turizmis es formebi 
arsebobdnen jer kidev turizmis saTaveebSi. siaxle ki mdgomareobs 
imaSi, rom turizmis saerTo zrdas TavisTavad mohyva am specifiur 
formebSi monawileTa raodenobis zrdac, ramac ufro gamoaCina isini. 
rasakvirvelia turizmis elementebi gaxda “post-modernistuli” 
cxovrebis nawili, magram miuxedavad garkveuli cvlilebebisa 
globalur da adgilobriv doneebze - turizmis bevri elementi 
ucvleli rCeba. rogorc turizmis istoria da samecniero kvlevebi 
gviCveneben - warmatebas aRweven is turistuli daniSnulebis adgilebi, 
romlebic gamoirCevian unikalurobiT da xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi rCebian saintereso da mimzidveli vizitorebisaTvis. am 
sakiTxebs unda mieqces seriozuli mniSvneloba saqarTvelos erovnuli 
turizmis ganviTarebisas. 
 

 
 
 
 
 
 I 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba,  
I. laboratoria) dasaxeleba:  ekonomikasa da biznesSi informaciuli 

teqnologiebis kaTedra 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: profesori demur siWinava 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

asistent-profesori rusudan seTuriZe;  

asistent-profesori Tina melqoSvili. 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

d. siWinava 

 

 

 

 

 

d. siWinava 

mokarnaxe 

informatikaSi, Ms 

Windows 7, Ms Word 

2010  

 

damxmare 

saxelmZRvanelo  

 

mokarnaxe 

informatikaSi, Ms 

Excel 2010, damxmare 

saxelmZRvanelo  

 

Tbilisi 

 

gamomcemloba 

“iverioni”, 2013 

 

 

 

Tbilisi 

 

gamomcemloba 

“iverioni”, 2013 

 

 

160 gv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 gv. 

anotaciebi 

mokarnaxe informatikaSi, Ms Windows 7, Ms Word 2010,  
damxmare saxelmZRvanelo  

naSromi warmoadgens informatikis praqtikul saxelmZRvanelos. masSi 
srulyofiladaa ganxiluli: operaciuli sistema Windows 7-i,  teqsturi 
procesori Word 2010-i,  gamoTvliTi teqnikis ganviTarebis qronologia, zo-
gierTi kompiuteruli firmebis mokle istoria da kompiuteris mavnebloba 
da misgan Tvis dazRvevis SesaZleblobebi.  

 winamdebare naSromi, ZiriTadad, gankuTvnilia operaciuli sistema Win-

dows 7-isa da teqsturi procesoris Word 2010-is rogorc inglisuri, ise ru-
suli versiebis SemswavlelTaTvis. amitom saxelmZRvaneloSi yvela ingli-
sur termins gverdiT frCxilebSi uweria misi Sesatyvisi rusuli versiis 
mixedviT. 

saxelmZRvaneloSi,  yvela operaciis Sesruleba aRwerilia procedure-
bis saxiT, romlebic moicaven qvemoqmedebebs. calkeuli moqmedebebi erTmane-
Tisagan gamoyofilia isrebiT. isrebs Soris moTavsebulia erTi moqmedeba da 
zogjer moqmedebis Sedegic. 

saxelmZRvanelos Seqmnisas avtoris mizani sqeltaniani wignis gamocema 
ki ara, aramed wignis minimalur fizikur moculobaSi, masalis maqsimumis 
ganTavseba iyo. am mizniT, saxelmZRvaneloSi tradiciuli ekranuli suraTe-
bis warmodgena minimumamdea daiyvanili, ramdenadac es suraTebi procedure-
bis garCevis dros gamodis monitoris ekranze. aman ganapiroba is, rom 
warmodgenil wignSi, Tavis moculobasTan SedarebiT, orjer meti masalaa 
ganTavsebuli. 

saxelmZRvaneloSi gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs procedurebis 
aRweris stili, romelsac informatikis saxelmZRvanelobis bazarze 
pirdapiri analogi ar gaaCnia.  

mokarnaxe informatikaSi, Ms Excel 2010,  
damxmare saxelmZRvanelo 

naSromi warmoadgens informatikis praqtikul saxelmZRvanelos. masSi 
srulyofiladaa ganxiluli: cxriluri procesori Excel 2010-i da 
kompiuteris mavnebloba da misgan Tvis dazRvevis SesaZleblobebi.  

 winamdebare naSromi gankuTvnilia cxriluri procesori Excel 2010-is, 
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rogorc inglisuri, ise rusuli versiebis SemswavlelTaTvis. amitom saxel-
mZRvaneloSi yvela inglisur termins gverdiT, frCxilebSi uweria misi 
Sesatyvisi, rusuli versiis mixedviT. 

saxelmZRvaneloSi,  yvela operaciis Sesruleba aRwerilia procedure-
bis saxiT, romlebic moicaven qvemoqmedebebs. calkeuli moqmedebebi erTmane-
Tisagan gamoyofilia isrebiT. isrebs Soris moTavsebulia erTi moqmedeba da 
zogjer moqmedebis Sedegic. 

avtoris mizani sqeltaniani wignis gamocema ki ara, aramed wignis 
minimalur fizikur moculobaSi, masalis maqsimumis ganTavseba iyo. am 
mizniT, saxelmZRvaneloSi tradiciuli ekranuli suraTebis warmodgena 
minimumamde daiyvana, ramdenadac es suraTebi procedurebis garCevis dros 
gamodis monitoris ekranze. aman ganapiroba is, rom warmodgenil wignSi, 
Tavis moculobasTan SedarebiT, orjer meti masalaa ganTavsebuli. 

saxelmZRvaneloSi gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs procedurebis 
aRweris stili, romelsac informatikis saxelmZRvanelobis bazarze 
pirdapiri analogi ar gaaCnia.  

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. siWinava 

 

 

 

 

 

d. siWinava 

g. nakaSiZe 

 

informaciis 

sivrciTi 

modelirebis 

sakiTxisaTvis 

 

 

Jurnali 

„ekonomika da biznesi“ 

№3 

გვ. 113–124 

http://www.tsu.edu.ge/ 

 

 

soflis meurneobis 

sawarmoTa 

funqcionirebis 

srulyofa 

kompiuteruli 

imitaciuri 

modelirebis 

gamoyenebiT 

 

med2 saerTaSoriso 

samecnierodpraqtikuli 

konferencia 

„bioekonomika da 

soflis meurneobis 

Tbilisi 

 

gamomcemloba 

Tsu 

 

 

 

 

Tbilisi 

 

gamomcemloba 

Tsu 

 

 

 

12 gv 

 

 

 

 

 

 

 

6 gv. 

http://www.tsu.edu.ge/
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mdgradi ganviTareba“ 

anotaciebi 
informaciis sivrciTi modelirebis sakiTxisaTvis 

statia eZRvneba virtualuri realobis problemebs, sadac mTavari 
adgili uWiravs informaciis sivrciTi modelirebis sakiTxis kompleqsur 
kvlevas.  

naSromSi erTmaneTisgan gamijnulia Tanamedrove kompiuterul 
virtualur realobaSi arsebuli informaciis sivrciTi (3D) modelebi 
zogierTi mkvlevaris mier sivrciT (3D) modelebad wodebuli 2D 
modelebisgan.  

statiaSi informaciis namdvil sivrciTi modelad wodebulia holograma. 
virtualuri realobis yvela danarCeni modeli, avtoris azriT, faqtobrivad 
aris informaciis organzomilebiani (2D) da ara samganzomilebiani (3D) 
modeli. vinaidan informaciis am organzomilebiani (2D) modelebis warmosaxva 
samganzomilebiani (3D) modelis saxiT xorcieldeba specialuri xelsawyoebis 
(saTvaleebis, Cafxutebis da a. S.) saSualebiT. 

statiaSi aseve mocemulia informaciis sivrciTi modelirebis 
fantastiuri SesaZleblobebi da gamoyenebis udidesi perspeqtivebi. 

soflis meurneobis sawarmoTa funqcionirebis srulyofa  
kompiuteruli imitaciuri modelirebis gamoyenebiT 

 
demur siWinava, gulad nakaSiZe  

 
statia eZRvneba soflis meurneobis sawarmoTa funqcionirebis 

srulyofis problemebs da maTi gadawyvetis gzebs, rogoricaa: respublikis 
masStabiT avtomatizebuli sainformacio-sacnobaro sistemis Seqmna, 
informaciis damuSavebis uqaRaldo teqnologiis SemuSaveba da 
prognozirebisaTvis saWiro gamoyenebiTi programuli paketebis Seqmna da 
danergva, romelic manqanuri imitaciis safuZvelze uzrunvelyofs am 
sawarmoebSi teqnologiuri procesebis marTvis organizaciuli formis 
optimaluri variantebis SerCevis SesaZleblobas. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

d. siWinava, 

g. nakaSiZe 

 

 

soflis meurneobis 

sawarmoTa 

funqcionirebis 

srulyofa 

kompiuteruli 

imitaciuri 

modelirebis 

 
 iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

 

 saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 
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gamoyenebiT  konferencia  

 

 
 11-12 oqtomberi 2013 

Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 
soflis meurneobis sawarmoTa funqcionirebis srulyofa  

kompiuteruli imitaciuri modelirebis gamoyenebiT 

demur siWinava,  
gulad nakaSiZe  

    statia eZRvneba soflis meurneobis sawarmoTa funqcionirebis 
srulyofis problemebs da maTi gadawyvetis gzebs, rogoricaa: respublikis 
masStabiT avtomatizebuli sainformacio-sacnobaro sistemis Seqmna, 
informaciis damuSavebis uqaRaldo teqnologiis SemuSaveba da 
prognozirebisaTvis saWiro gamoyenebiTi programuli paketebis Seqmna da 
danergva, romelic manqanuri imitaciis safuZvelze uzrunvelyofs am 
sawarmoebSi teqnologiuri procesebis marTvis organizaciuli formis 
optimaluri variantebis SerCevis SesaZleblobas. 

 

asistent-profesori rusudan seTuriZe 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 r.seTuriZe 

qarTveli mecnieris 

TvaliT danaxuli 

qarTuli sabaJos 

reformebi/Tsu 

mecniereba 

NN4 

Tbilisi, 

Tsu 

mecniereba 

 

4gv./112gv. 

anotaciebi 

statia exeba saqarTvelos saxelmwifos erT–erT strategiul sferoSi, 
sabaJo sistemaSi 2004-2012 wlebSi ganxorcielebul efeqtur reformebs, iseTi 

movlenebis mimarT, rogoricaa korufcia da danaSaulebrivi qmedeba, araadekvaturi 

administrirebis instrumentebi, infrastruqturis modernizacia, sakanonmdeblo 

bazis srulyofa. mimovixilavT am movlenebis dros warmoqmnil winaaRmdegobebs. 

CamovayalibebT  sabaJo sistemaSi ganxorcielebul nabijebs, sabaJo samsaxuris 

reformis Sedegad miRweul warmatebebs, romelic gamoixateba sabaJo momsaxurebis 

samarTlian, martiv da sando sagadasaxado sistemis SeqmnaSi, korufciis 
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winaaRmdeg brZolaSi miRweul warmatebebSi, gamWvirvale, swraf, eleqtronuli 

saxis momsaxurebaSi, adamianuri resursebis marTvis gamarTuli sistemis 

CamoyalibebaSi, erTiani avtomatizebuli sistemebis (Asycuda World, PIRS, Government 

Finance Management Information System da a.S.) gamarTul muSaobaSi. gavaanalizebT 
reformis dadebiT da uaryofiT mxareebs da davsaxavT reformis momaval 

strategias. 

statiaSi gakeTebulia daskvna, rom reformis swori warmarTva sakmaod 

rTuli procesia, rac bevr faqtorzea damokidebuli, rasac vfiqrobT dReisTvis 
saqarTvelos saxelmwifom warmatebiT gaarTva Tavi da vimedovnebT momavalSic 

SeZlebs winaaRmdegobebis gadalaxvas. 
statia SesaZlebelia sasargeblo iyos im ganviTarebadi qveynebis 

specialistebisaTvis, sadac aqtualuria reformis Catareba saxelmwifo seqtorSi, 

kerZod ki sabaJo sistemaSi. 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis

/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemlo

ba 

gverde

bis 

raode

noba 

1 

m.CavleiSvili, 

g.erqomaiSvili, 

r.seTuriZe 

sasursaTo usafrTxoebis 

strategiuli mimarTulebebi 

saqarTveloSi globalizaciis 

pirobebSi/ World Academy of Science, 

Engineering AND Technology 

Issue 78 

plSSN 

2010-376X 

elSSN 

2010-3778 

safrangeTi, 

parizi 

5gv./293

4gv. 

2 
i.mesxia, 

r.seTuriZe 

evrokavSiris preferenciuli 

generalizebuli sistemis 

reforma da saqarTvelosTan 

erToblivi sainformacio sistemis 

perspeqtiva/World Academy of Science, 

Engineering AND Technology 

Issue 82 

plSSN 

2010-376X 

elSSN 

2010-3778 

espaneTi, 

barselona 

5gv./460

gv. 

anotaciebi: 
1. naSromSi ganxilulia globalizaciis pirobebSi saqarTveloSi mosaxleobis 

sasursaTo usafrTxoebis problemebi, Sefasebulia qveyanaSi mosaxleobis 
sursaTiT uzrunvelyofis arsebuli mdgomareoba, sasursaTo usafrTxoebis 
indikatorebi: sursaTis warmoeba; sursaTis eqsporti da importi; sursaTis 
fasebi; sasursaTo balansi.  

zemoaRniSnuli indikatorebis CarCoSi gaanalizebulia: saqarTveloSi 
sasursaTo warmoebis arsebuli mdgomareoba; agraruli produqciis warmoebis 
ZiriTadi ekonomikuri maCveneblebi; Sefasebulia sursaTis eqsport-importis 
dinamika, sursaTiT uzrunvelyofis donis maCveneblebi, sursaTze gaweuli 
danaxarjebis dinamika, adgilobrivi sasursaTo bazris uzrunvelyofis done; 
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warmodgenilia agrosasursaTo produqtebze fasebis analizi; Sefasebulia 
sasursaTo balansi; sasursaTo produqtebiT saqarTvelos TviTuzrunvelyofis 
koeficientebi; erT sul mosaxleze sursaTis moxmareba da arsebuli sursaTis 
energetikuli Rirebulebis analizi.  

sasursaTo usafrTxoebis srulyofili Sefasebis da sursaTis 
xelmisawvdomobis Seswavlis mizniT gaanalizebulia Sinameurneobebis saSualo 
Tviuri Semosavali, siRaribis done, sursaTze gaweuli danaxarjebi. Sefasebulia 
agrosasursaTo warmoebaSi sainformacio-sakomunikacio teqnologiebis roli da 
evrokavSirTan TanamSromloba qveynis sasursaTo usafrTxoebis regulirebaSi.  

kvlevis Sedegad warmodgenilia saqarTveloSi sasursaTo usafrTxoebis 
strategia, Sesabamisi daskvnebi, romelTa safuZvelze mocemulia rekomendaciebi. 

2. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis, investiciebis mozidvis, cxovrebis 
donis amaRlebis erT–erTi mniSvnelovani faqtoria evrokavSiris bazarze 
saqarTveloSi warmoebuli produqciis Tavisufali SeRwevadoba. 
saqarTvelosaTvis evrokavSiri umniSvnelovanesi savaWro partnioria, 
saqarTvelosa da evrokavSirs  savaWro barierebis moxsnis mimarTulebiT 
muSaobis ukve sakmaod didi gamocdileba daugrovda. miuxedavad amisa, arsebobs 
problemebi.  

statiaSi mimovixileT evrokavSirTan preferenciuli sistemebi, evrokavSiris 
preferenciuli generalizebuli sistema (GSP) da masSi mimdinare reformis arsi, 
SevafaseT am kuTxiT evrokavSirsa da saqarTvelos Soris Camoyalibebuli 
urTierTobis Zlieri da susti mxareebi, gavaanalizeT ukanasknel wlebSi 
saqarTvelos eqsporti da importi, agreTve gavaanalizeT saqarTvelosa da 
evrokavSiris erTiani sainformacio sistemis perspeqtiva, CamovayalibeT arsebuli 
da mosalodneli pozitiuri, negatiuri faqtorebi, analizidan gamomdinare 
warmovadgineT Sesabamisi rekomendaciebi. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 r.seTuriZe 

(m.CavleiSvili, 

g.erqomaiSvili) 

sasursaTo usafrTxoebis 

strategiuli mimarTulebebi 

saqarTveloSi 

globalizaciis pirobebSi 

2013 wlis 27-28 ivnisi, 

safrangeTi, parizi 

 

2 r.seTuriZe 

(seqciis 

xelmZRvaneli) 

evrokavSiris preferenciuli 

generalizebuli sistemis 

reforma da saqarTvelosTan 

erToblivi sainformacio 

sistemis perspeqtiva 

2013 wlis 14-15 

oqtomberi, 

espaneTi, barselona 

 

 
moxsenebaTa anotaciebi: 
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naSromSi ganxilulia globalizaciis pirobebSi saqarTveloSi mosaxleobis 
sasursaTo usafrTxoebis problemebi, Sefasebulia qveyanaSi mosaxleobis 
sursaTiT uzrunvelyofis arsebuli mdgomareoba, sasursaTo usafrTxoebis 
indikatorebi: sursaTis warmoeba; sursaTis eqsporti da importi; sursaTis 
fasebi; sasursaTo balansi.  

zemoaRniSnuli indikatorebis CarCoSi gaanalizebulia: saqarTveloSi 
sasursaTo warmoebis arsebuli mdgomareoba; agraruli produqciis 
warmoebis ZiriTadi ekonomikuri maCveneblebi; Sefasebulia sursaTis 
eqsport-importis dinamika, sursaTiT uzrunvelyofis donis maCveneblebi, 
sursaTze gaweuli danaxarjebis dinamika, adgilobrivi sasursaTo bazris 
uzrunvelyofis done; warmodgenilia agrosasursaTo produqtebze fasebis 
analizi; Sefasebulia sasursaTo balansi; sasursaTo produqtebiT 
saqarTvelos TviTuzrunvelyofis koeficientebi; erT sul mosaxleze 
sursaTis moxmareba da arsebuli sursaTis energetikuli Rirebulebis 
analizi.  

sasursaTo usafrTxoebis srulyofili Sefasebis da sursaTis 
xelmisawvdomobis Seswavlis mizniT gaanalizebulia Sinameurneobebis 
saSualo Tviuri Semosavali, siRaribis done, sursaTze gaweuli danaxarjebi. 
Sefasebulia agrosasursaTo warmoebaSi sainformacio-sakomunikacio 
teqnologiebis roli da evrokavSirTan TanamSromloba qveynis sasursaTo 
usafrTxoebis regulirebaSi.  

kvlevis Sedegad warmodgenilia saqarTveloSi sasursaTo usafrTxoebis 
strategia, Sesabamisi daskvnebi, romelTa safuZvelze mocemulia 
rekomendaciebi. 

2. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis, investiciebis mozidvis, 
cxovrebis donis amaRlebis erT–erTi mniSvnelovani faqtoria evrokavSiris 
bazarze saqarTveloSi warmoebuli produqciis Tavisufali SeRwevadoba. 
saqarTvelosaTvis evrokavSiri umniSvnelovanesi savaWro partnioria, 
saqarTvelosa da evrokavSirs  savaWro barierebis moxsnis mimarTulebiT 
muSaobis ukve sakmaod didi gamocdileba daugrovda. miuxedavad amisa, 
arsebobs problemebi.  

statiaSi mimovixileT evrokavSirTan preferenciuli sistemebi, evrokavSiris 
preferenciuli generalizebuli sistema (GSP) da masSi mimdinare reformis 
arsi, SevafaseT am kuTxiT evrokavSirsa da saqarTvelos Soris 
Camoyalibebuli urTierTobis Zlieri da susti mxareebi, gavaanalizeT 
ukanasknel wlebSi saqarTvelos eqsporti da importi, agreTve gavaanalizeT 
saqarTvelosa da evrokavSiris erTiani sainformacio sistemis perspeqtiva, 
CamovayalibeT arsebuli da mosalodneli pozitiuri, negatiuri faqtorebi, 
analizidan gamomdinare warmovadgineT Sesabamisi rekomendaciebi. 
 
 
asistent-profesori Tina melqoSvili 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 
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1 Tina melqoSvili 

(monawile) 

r.seTuriZe 

(momxsenebeli) 

evrokavSiris preferenciuli 

generalizebuli sistemis 

reforma da saqarTvelosTan 

erToblivi sainformacio 

sistemis perspeqtiva 

2013 wlis 14-15 

oqtomberi, 

espaneTi, barselona 

 
moxsenebaTa anotaciebi 

1. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis, investiciebis mozidvis, 
cxovrebis donis amaRlebis erT–erTi mniSvnelovani faqtoria evrokavSiris 
bazarze saqarTveloSi warmoebuli produqciis Tavisufali SeRwevadoba. 
saqarTvelosaTvis evrokavSiri umniSvnelovanesi savaWro partnioria, 
saqarTvelosa da evrokavSirs  savaWro barierebis moxsnis mimarTulebiT 
muSaobis ukve sakmaod didi gamocdileba daugrovda. miuxedavad amisa, 
arsebobs problemebi.  

statiaSi mimovixileT evrokavSirTan preferenciuli sistemebi, evrokavSiris 
preferenciuli generalizebuli sistema (GSP) da masSi mimdinare reformis 
arsi, SevafaseT am kuTxiT evrokavSirsa da saqarTvelos Soris 
Camoyalibebuli urTierTobis Zlieri da susti mxareebi, gavaanalizeT 
ukanasknel wlebSi saqarTvelos eqsporti da importi, agreTve gavaanalizeT 
saqarTvelosa da evrokavSiris erTiani sainformacio sistemis perspeqtiva, 
CamovayalibeT arsebuli da mosalodneli pozitiuri, negatiuri faqtorebi, 
analizidan gamomdinare warmovadgineT Sesabamisi rekomendaciebi. 
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ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის  ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი; პ.სარაჯიშვილის 

სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი. 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. აკად. რ. შაქარიშვილი  

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

პროფ. აკად. რ. შაქარიშვილი;   

ასოცირებული პროფესორი ალექსანდრე ცისკარიძე 

ასოცირებული პროფესორი დარეჯან გუგუციძე 

ასოცირებული პროფესორი  თამარ  ვაშაძე 

ასოცირებული პროფესორი  ნანა კვირკველია 

ასოცირებული პროფესორი დავით გიგინეიშვილი 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

დიპლომისშემდგომი 

განათლების/სარეზიდენტ

ო პროგრამებისპროექტი 

ნევროლოგიის 

სპეციალობით. 

რ.შაქარიშვილი დ.გუგუციძე 

მ.კიზირია 

ა.ცისკარიძე 

მ.ჯანელიძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

სარეზიდენტო განათლება წარმოადგენს სამედიცინო განათლების კონტინუუმის ნაწილს, 

რომელსაც წინ უსწრებს პრედიპლომური სამედიცინო განათლებადიპლომირებული 

მედიკოსის კვალიფიკაციის მინიჭებით (Medical Doctor) და მანდატორულად მოსდევს 

უწყვეტი პროფესიული განვითარება. სარეზიდენტო განათლება ექვემდებარება სპეციფიკურ 

რეგულაციებს და წესებს. თრეინინგი მიმდინარეობს კლინიკურ გარემოში, სადაც 

ახალგაზრდა ექიმი წრთობას გადის უფრო გამოცდილი კოლეგის მეთვალყურებით. 

უკანასკნელი კი პასუხისმგებელია რეზიდენტის კლინიკური და აკადემიური მუშაობის 

მთელ პროცესზე.  
სარეზიდენტო განათლების პროცესი მოიცავს თეორიული თრეინინგის ფაზას, ძირითად 

ყველაზე ექსტენსიურ – პროფესიული თრეინინგის ფაზას (vocational), სპეციალისტის და 

სუბსპეციალისტის თრეინინგის ფაზასფ და სხვა ფორმალიზებულ თრეინინგ პროგრამებს 

წინასწარ განსაზღვრული საექსპერტო ფუნქციების/კომპეტენციების მისაღწევად.   

სარეზიდენტო პროგრამის ქვაკუთხედს ნევროლოგიურ პაციენტებზე ორგანიზებული , 

პროგრესული, პასუხისმგებლიანი ზრუნვა წარმოადგენს. აღნიშნული მიიღწევა 

კლინიკის/უნივერსიტეტის შესაბამისი გამოცდილების მქონე აკადემიური სამედიცინო 

პერსონალის (faculty) ზედამხედველობისა და ხელმძღვანელობის პირობებში.  

სარეზიდენტო პროგრამის დასრულებისათვის რეზიდენტს უკვე ჩამოყალიბებული აქვს 

ზრდასრული სპეციალისტის კლინიკური აზროვნება, უნარ-ჩვევები, გააჩნია ინტერესი 

სამეცნიერო საქმიანობის მიმართ. რეზიდენტურის კურსდამთავრებულს უკვე კარგად აქვს 

განვითარებული აკადემიური, ანუ საგანმანათლებლო უნარ-ჩვევები.  საწავლების პროცესი 

ემსახურება არა მხოლოდ სწვალების ობიექტისათვის (სტუდენტი, დამწყები რეზიდენტი) 



ცოდნის გადაცემას, არამედ აუმჯობესებს რეზიდენტის დიდაქტიკურ უნარებს და 

განამტკიცებს დარგობრივ ცოდნას, ეხმარება მას კლინიკურ საქმიანობაში. სარეზიდენტო 

განათლების უწყვეტობა სარეზიდენტო პროგრამის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. იგი 

ამზადებს რეზიდენტს სამედიცინო პროფესიული სწავლების უწყვეტობის 

კონცეფციისათვის და საფუძველს უყრის “მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის” (life-

long learning) პრინციპებს. ამგვარი ტიპის რეზიდენტურა უზრუნველყოფს სრულყოფილი 

საგანმანათლებლო (დიდაქტიკური და კლინიკური) გამოცდილების მქონე 

კურსდამთავრებულის მზადებას დამოუკიდებელი სამედიცინო ნევროლოგიური 

პრაქტიკისათვის. 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

# 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 RPC01201 

მე-2 ფაზის მრავალცენტრული, 

რანდომიზირებული, 

ორმხრივად ბრმა, პლაცებოთი 

კონტროლირებადი,  

პარალელურ ჯგუფებში 

მიმდინარე კვლევა გაფანტული 

სკლეროზის რეციდივული 

ფორმით დაავადებული 

პაციენტების პერორალური 

პრეპარატით RPC1063 

მკურნალობის ეფექტიანობისა და 

უსაფრთხოების დასადგენად 

ოქმის ნომერი 

RPC01201  

PPD Development. 

Receptos.Inc10835 

Road to the Cure, Suite 

205 San Diego, 

CA92121 USA (აშშ) 

 

სპონსორი: Sheila 

Gujrathi, MD 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე, 

ნ.შენგელია 

ნ. კვირკველია 

 

2 

 

NU-100   მე–3 ფაზის, 

მულტიცენტრული, ორმაგი ბრმა, 

რანდომიზებული, პლაცებო 

კონტროლირებადი, 

პარალელური ჯგუფის კვლევა, 

რომელიც ტარდება გაფანტული 

სკლეროზის გამწვავებითი 

ფორმების მქონე პაციენტებში NU 

100 უსაფრთხოებისა და  

ეფექტურობის შესაფასებლად. 

Nuron Biotech, Inc.1 

East Uwchian Avenue, 

#302, Exton, PA 19341 

USA.  

Phone:+16109686700 

 

Shankar Musunuri, 

PhD, MBA 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე, 

 

3 LAQ-MS-305 (CONCERTO) მე-3 

ფაზის მრავალნაციონალური, 

მრავალცენტრული, 

რანდომიზირებული, ორმაგად 

ბრმა, პარალელურ ჯგუფებში 

ჩატარებული, პლაცებოთი 

კონტროლირებადი კვლევა, 

რომელსაც მოჰყვება აქტიური 

მკურნალობის პერიოდი, რათა 

მოხდეს ეფექტურობის, 

უსაფრთხოებისა და 

შპს ტევა 

ფარმაცეუტიკალ 

ინდასტრიზ, 

ისრაელი, პეტაჩ 

ტიკვა 

 

პროფ. ჯანკარლო 

კომი 

ნევროლოგიის 

დეპარტამენტი, წმ. 

რაფაელის 

საავადმყოფო, 

ოლგეტინას ქ.48, 

20132 მილანი, 

იტალია 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე, 

ლ.ნამაზოვა 

ნ. კვირკველია 

 



ამტანიანობის შეფასება 

პერორალურად მიღებული 

ლაქვინიმოდის ორი დოზის (0,6 

მგ/დღე ან 1,2 მგ/დღე) 

შემთხვევაში, გაფანტული 

სკლეროზის რეციდივულ-

რემისიული ფორმით (RRMS) 

დაავადებულ სუბიექტებში 

 

4 105 MS 301 ADVANCE 

მე-3  ფაზის 

მრავალნაციონალური, 

მრავალცენტრული, 

რანდომიზირებული, ორმაგად 

ბრმა, პარალელურ ჯგუფებში 

ჩატარებული, პლაცებოთი 

კონტროლირებადი 

კვლევა,რომელიც შეისწავლის 

რეციდივულ-რემისიული 

გაფანტული სკლეროზის მქონე 

პაციენტებში პრეპარატ ბეტა1 

ალფას (BIIB017)ეფექტურობას.  

BIOGEN Idec Inc. 14 

Cambridge Center 

02142, USA 

 

Janet M.Price MD  

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე 

ნ. კვირკველია 

 

5 105 MS 302 ATTAIN დოზის 

სიხშირით ბრმა, 

მრავალცენტრული, 

განვრცობითი კვლევა შორეული 

უსაფრთხოების და 

ეფექტურობის შერსაფასებლად 

პეგილირებული ინტერფერონ 

ბეტა 1 ალფა  (BIIB017) -ის 

რეციდივული გაფანტული 

სკლეროზის მქონე პაციენტებში. 

BIOGEN Idec Inc. 14 

Cambridge Center 

02142, USA 

 

Janet M.Price MD  

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე, 

ნ. კვირკველია 

 

6 GATE პროტოკოლი GTR001 

მრავალნაციონალური, 

მრავალცენტრული, 

რანდომიზირებული, ორმაგად 

ბრმა, პარალელურ ჯგუფების 9 

თვიანი, ექვივალენტური კვლევა, 

რომლითაც ადარებენ GTR 

(Synthon)  -ს და Copaxone(Teva) 

ეფექტურობას, უსაფრთხოებასა 

და ამტანობას მორეციდივე 

გაფანტული სკლეროზით 

დაავადებულ პაციენტებში, 

რასაც მოყვება 15 თვიანი  

მკურნალობა GTR -ის 

Pharmaceutical 

Company Synthon BV 

(Nedeland) 

 

Jenine Oberye 

Clinical Project 

Leader 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე, 

ნ. კვირკველია 

 



გრძელვადიანი სამკურნალო 

ეფექტის შეფასებით 

დაავადებულ პაციენტებში.   

7 . MS-LAQ-301E საერთაშორისო 

მულტიცენტრული, ღია ტიპის, 

ცალმხრივი დანიშნულების MS-

LAQ-301-ის  (ALLEGRO) კვლევის 

გაგრძელება გამწვავებით 

მიმდინარე გაფანტული 

სკლეროზის მქწონე პაციენტებში 

ყოველდღიურად 0.6მგ-იანი 

დაქვინიმოდის პერორალური 

მიღებისას დაავადების 

მიმდინარეობაზე მისი 

ხანგრძლივი უსაფრთხოების, 

ამტანობისა და ეფექტის 

შეფასებისათვის. 

შპს ტევა 

ფარმაცეუტიკალ 

ინდასტრიზ, ნეტანია 

ისრაელი,  

 

გლობალური 

კლინიკური 

ხელმძღვანელი  

დან ბარ-ზოპარი 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე. 

 

8 MS-LAQ-302E საერთაშორისო 

მულტიცენტრული, ღია ტიპის, 

ცალმხრივი დანიშნულების MS-

LAQ-302-ის  (BRAVO) კვლევის 

გაგრძელება გამწვავებით 

მიმდინარე გაფანტული 

სკლეროზის მქწონე პაციენტებში 

ყოველდღიურად 0.6მგ-იანი 

დაქვინიმოდის პერორალური 

მიღებისას დაავადების 

მიმდინარეობაზე მისი 

ხანგრძლივი უსაფრთხოების, 

ამტანობისა და ეფექტის 

შეფასებისათვის. 

შპს ტევა 

ფარმაცეუტიკალ 

ინდასტრიზ, ნეტანია 

ისრაელი,  

 

გლობალური 

კლინიკური 

ხელმძღვანელი  

დან ბარ-ზოპარი 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია, 

თ.ცინცაძე. 

 

9 MS-GA-301 (GALA) 

საერთაშორისო 

მულტიცენტრული, 

რანდომიზებული, პარალელური 

ჯგუფის, ორმაგი ბრამა 

დიზაინის კვლევა, რომლის 

მიზანია შეაფასოს პლაცებოსთან 

შედარებით გლატირამერ 

აცეტატის (GA) 40 მგ-ის კვირაში 

სამჯერ ინექციის ეფექტურობა, 

უსაფრთხოება და ამტანობა 

პაციენტებში, რომელთაც 

აღენიშნებათ გამწვავება-

რემისიით მიმდინარე 

შპს ტევა 

ფარმაცეუტიკალ 

ინდასტრიზ, ნეტანია 

ისრაელი,  

 

ომარ-ხანი 

გაფანტული 

სკლეროზის 

ცენტრის 

ანალიზის 

ლაბორატორიის 

ხელმძღვანელი, 

ვეინ-სტეიტი 

უნივერსიტეტის 

მედიცინის სკოლა, 

დეტროიტი, აშშ.  

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

მ.კიზირია,  

თ ცინცაძე.  

 



გაფანტული სკლეროზი 

10 რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა 

ჯვარედინი კვლევა, რათ 

აშეფასდეს დღში სამჯერადად 

მიღებული 75მგ CVN2197944-ის 

ეფექტურობა და უსაფრთხოება 

პლაცებოსთან შედარებით 

პოსტჰერპესული ნევრალგიის 

მქონე პაციენტებში, კვლევის 

ნომერი 2197944/201,. 

სპონსორი : 

Convergence 

Pharmaceuticals Ltd 

 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

ნ.კვირკველია,  

ნ. შენგელია.  

 

11 ორმაგი ბრმა პლაცებო-

კონტროლირებადი, 

რანდომიზებული კვლევა, 

რომელიც ტარდება 

პერორალურად მიღებული 

EMA401-ის (ანგიოტენზინ  II  

ტიპის რეცეპტორების 

ანტაგონისტი) სამკურნალო 

კონცეფციის დამტკიცების, 

უსაფრთხოების, ამტანობისა და 

ფარმაკოკინეტიკური პროფილის 

განსაზღვრისათვის პაციენტებში 

პოსტჰერპესული ნევრალგიით 

ეტაპი II ა ). 

სპონსორი-Spinfex 

Pharmaceuticals Pty 

Limited). 

 

PI:  რომან 

შაქარიშვილი 

 

ნ.კვირკველია,   

ნ. შენგელია. 

 

12 თავის ტვინის პირველადი 

სიმსივნეების ეპიდემიოლოგია 

საქართველოში: პროსპექტული 

პოპულაციური კვლევა 

რუსთაველის სახ. 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

(08_207_6-329_GP) 

 

კვლევის 

სამ.დირექტორი: 

რ.შაქარიშვილი. 

PI:  

დ.გიგინეიშვილი, 

ა.ცისკარიძე 

ნ.შენგელია, 

ს.ქარცივაძე, 

გ.შალაშვილი 

თ. გიგინეიშვილი 

 

13 Allegro – Assesment of oral 

laquinimod in preventing 

progression of Multiple Sclerosis 

 

TEVA Pharmaceutical 

ind. 

ა.ცისკარიძე დ.გუგუციძე 

თ.ვაშაძე 

 

14 Bravo – Benefit-Risk assesment of 

avonex and laquinimod 

 

TEVA Pharmaceutical 

ind. 

ა.ცისკარიძე დ.გუგუციძე 

თ.ვაშაძე 

 

15 Gala – A multinational, multicenter, 

randomized, parallel-group study 

performed in subjects with RR MS 

to assess the efficacy, safety and 

tolerability of Glatiramer Acetate 

injection 40mg administered three 

TEVA Pharmaceutical 

ind. 

ა.ცისკარიძე დ.გუგუციძე 

თ.ვაშაძე 

 



times a week compared to placebo 

in double-blind design 

 

16 Concerto - A multinational, 

multicenter, randomized, double-

blind parallel-group  placebo-

controlled study followed by an 

active treatment period to evaluate  

efficacy, safety and tolerability of 

two doses of oral administration of 

laquinimod in subjects with 

relapsing RRMS. 

 

TEVA Pharmaceutical 

ind 

ა.ცისკარიძე დ.გუგუციძე 

თ.ვაშაძე 

 

17 ADVANCE – A phase III Clinical 

Trial of Pegylated Interferon beta-1a 

in RMS 

 

 ა.ცისკარიძე დ.გუგუციძე 

 

18 CP-NU100-01.00 – A phaze 3 

multicenter double-blind 

randomized placebo-controlled 

parallel-group study to evaluate the 

safety and efficacy of Nu100 in 

patinets with relapsing forms of MS 

 

Biogen idec  

 

 

ა.ცისკარიძე დ.გუგუციძე 

თ.ვაშაძე 

 

19 GATE (Multicenter randomized 

double-blind, placebo-controlled 

parallel-group, 9 month, 

equivalence trial comparing the 

efficacy and tolerability of GTR 

(Synthon BV) to Copaxone (Teva) in 

subjects with RR MS followed by an 

open-label 15 month GTR treatment 

part evaluating the long-term GTR 

treatment effects. 

 

Synthon BV 

 

 დ.გუგუციძე 

თ.ვაშაძე 

 

 

20  A  randomized double 

blind crossover study to compare 

the efficacy and safety of 

CNV2197944 75mg tid versus 

placebo in patients with post-

herpetic neuralgia 

Convergense 

Pharmaceutical 

 

 

 დ.გუგუციძე 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 



დ) სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

დ.გიგინეშვილი, 

ნ.შენგელია, 

გ.შალაშვილი, 

ს.ქარცივაძე, 

ს.რორმანი, 

ს.ცისკარიძე, 

რ.შაქარიშვილი.  

თავის ტვინის პირველადი 

სიმსივნეების 

ეპიდემიოლოგია – 

პოპულაციური კვლევის 

პირველი წელის 

მონაცემები. 
რენტგენოლოგიისა და 
რადიოლოგიის 
მაცნე/Georgian Journal of 
radiology  

2012; 1-2(38-39): 

23-31. 
თბილისი 9 

2 

Gigineishvili D, 

Tsiskaridze A, 

Shakarishvili R 

Incidence rates of the primary 

brain tumours in Georgia – a 

prospective population-based 

study. Bull Georg Nat Acad 

Sci 

2013, 7(2):149-157. Tbilisi 8 

3 

Kvirkvelia N. B; 

Shakarishvili R.R 

ნერვკუნთოვანი გადაცემის 

დაზიანების 

ელექტროფიზიოლოგიური 

თავისებურებები 

მიასთენიით და ლამბერტ-

იტონის მიასთენიური 

სინდრომით დაავადებულ 

პაციენტებში 

September 26-

28,2013, Tbilisi 

Georgia I. 

Beritashvili 

Society of 

Physiologists 

third National 

Congress,  

2 

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებუ-

ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

Gigineishvili D, 

Shengelia N,  

Shalashvili G, 

Rohrmann S, 

Tsiskaridze A, 

Shakarishvili R 

Primary brain 

tumour 

epidemiology in 

Georgia: first-

year results of a 

population-

based study. 

Journal of 
Neuro-Oncology  

2013, 112(2):241-246 
Springer, New 

York, USA 
6 

2 Gigineishvili D, Primary brain 2013, 112(2):241-246 Springer, New 6 



Shengelia N,  

Shalashvili G, 

Rohrmann S, 

Tsiskaridze A, 

Shakarishvili R 

tumour 

epidemiology in 

Georgia: first-

year results of a 

population-

based study. 

Journal of 

Neuro-Oncology  

York, USA 

3 

M. Kapianidze, M. 

Janelidze, N. Mikava, 

N. Kvirkvelia, N. 

Lobjanidze, 

S. Kapianidze, N. 

Akiashvili, T. 

Maisuradze. 

Neurology, 

Prevalence and 

radiological 

peculiarities of 

metabolic 

syndrome and 

hypertension in 

stroke patients 

Journal of the Neurological 

Sciences 333 (2013) e1–e64, 

journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/jn

s 

No: 605 

Topic: 3 — Stroke 

 

Vienna 4 

4 

T. Akhvlediani, E. 

Rowlinsonb, R. 

Shakarishvilia, T. 

Tsertsvadzec,d, 

N. Tatishvilie,  

N. Kvirkveliaa,  

D. Chkhartishvilif,  

M. Kapianidzeg, 

N. Akiashvilig,  

N. Beradzeh, L. 

Dziguad, L. Malaniah, 

M. Farrellb, 

E. Duegerb, J. Sejvari 

Epidemiology 

and etiology of 

acute flaccid 

paralysis of 

infectious origin 

in Georgia 

 

Journal of the Neurological 

Sciences 333 (2013) e1–e64, 

journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/jn

s 

No: 2235 

Topic: 36 — Other Topic 

 

Vienna 2 

5 

T. Akhvlediania,b, E. 

Rowlinsonc, C. 

Bautistad, M. Farrellc, 

T. Kuchuloriaa,b, T. 

Tsertsvadzeb,e, R. 

Shakarishvilib,f, N. 

Tatishvilig, 

N. Kvirkveliab, N. 

Dvalie, M. Karchavae, 

T. Tsintsadzef, L. 

Kandashvilif, 

R. Chlikadzeh, P. 

Imnadzeh, M. 

Hepburni, G. 

Pimentelj, B. Housej, 

E. Duegerc, R. Rivardi. 

Etiologic agents 

of central 

nervous system 

infections in 

Georgia 

 

Journal of the Neurological 

Sciences 333 (2013) e1–e64, 

journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/jn

s 

No: 2280 

Topic: 36 — Other Topic 

 

Vienna 2 

6 
M. Kapianidze, N. 

Akiashvili, M. 

Resistant 

hypertension de 

Journal of the Neurological 

Sciences 333 (2013) e1–e64, 
Vienna 3 



Janelidze, N. 

Kvirkvelia, N. 

Lobjanidze, 

T. Maisuradze, N. 

Mikava, L. 

Chinchaladze. 

 

novo after 

aneurismal 

subarachnoid 

haemorrhage 

 

journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/jn

s 

No: 260 

Topic: 36 - Other Topic 

 

7 N. Kvirkveliaa,b, 

N.Mikavac, R. 

Nikolaishvilia,M. 

Jibladzeb, T. 

Akhvledianid, 

R. 

Shakarishvilia.Maisura

dze. Neurology, 

Low and high 

frequency 

repetitive nerve 

stimulation in 

the diagnosis of 

myasthenia 

gravis 

Journal of the Neurological 

Sciences 333 (2013) e1–e64, 

journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/jn

s 

No: 2405 

Topic: 7 - Neuromuscular 

disorders 

Vienna  

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

დ.გიგინეიშვილი, 

რ.შაქარიშვილი 

ზეპირი ლექცია პლენარულ 

სხდომაზე: 'ანთება და 

შფოთვა: არსებული 

მონაცემების განხილვა' 

პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია 'ტვინის 

დაავადებები: 

ნეირომეცნიერებისა და 

მედიცინის გზაშესაყარზე' 

თბილისი, 30სექ.–03ოქტ. 2013 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

დ.გიგინეიშვილი ‘პაროქსიზმული 

მოვლენების მქონე პაციენტთა 

სასწრაფო ჩვენებებით 

საავადმყოფოში 

მიმართვიანობის პატერნი’ 

მე–30 მსოფლიო ეპილეფსიის 

კონგრესი, მონრეალი, კანადა, 

23–27 ივნისი, 2013. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

Emergency admission patterns of patients presenting with paroxysmal events. Epilepsia (Wiley)2013; 54 

(sup.3):38 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

მეანობა-გინეკოლოგია-რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი 

 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება - თსუ, მედიცინის ფაკულტეტი მეანობა-გინეკოლოგია-

რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი. 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი-პროფ. არჩილ ხომასურიძე  

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

არჩილ ხომასურიძე, 

ჯენარა ქრისტესაშვილი 

არსენ გვენეტაძე 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  
სამუშაოს 

ხელმძღვანელი  
სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

საქართველოში ქალთა 

რეპროდუქციული ქცევა და მასთან 

დაკავშირებული რისკ ფაქტორები 

ასოც.პროფ.ჯენარა 

ქრისტესაშვილი 

დოქტორანტი თამუნა 

ჯაფარიძე 

 

 

 

დოქტორანტურის მე-2 წელი -   გაანალიზებულია ლიტერატურა, მიმდინარეობს კვლევის 

მასალის ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება, მომზადებულია გამოსაქვეყნებლად 

ერთი საჟურნალო სტატია.                    

2 

ანტიმიულერული ჰორმონის 

მნიშვნელობა ოვარიული რეზერვის 

შეფასებაში და "ინ ვიტრო" 

განაყოფიერების ეფექტურობაში 

ასოც.პროფ.ჯენარა 

ქრისტესაშვილი 

(თანახელმძღვანელი) 

დოქტორანტი 

ლიუდმილა ბარბაქაძე 

 

დოქტორანტურის მე-3 წელი -  მომზადებულია ლიტერატურის მიმოხილვა, მიმდინარეობს 

კვლევის მასალის საბოლოო ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება, მიღებულია 

გამოსაქვეყნებლად ერთი საჟურნალო სტატია უცხოურ იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში, 

გაგზავნილია 1 სტატია ასევე უცხოურ იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში. მომზადებულია 

გამოსაქვეყნებლად 2 საჟურნალო სტატია. ნაშრომის შედეგები მოხსენებულია ევროპის 

გინეკოლოგთა ასოციაციის X კონგრესზე ქ.ბრიუსელში და საერთაშორისო კონფერენციაზე 

"რეპროდუქციული დარღვევების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე 

მიდგომები" თბილისი 

3 

ოვარიული რეზერვის პარამეტრების 

კორელაცია სხეულის მასის 

მაჩვენებლებთან რეპროდუქციული 

ასაკის ქალებში. 

ასოც.პროფ.ჯენარა 

ქრისტესაშვილი 

დოქტორანტი 

ნუცა ალადაშვილი 

 
დოქტორანტურის მე-2 წელი -   გაანალიზებულია ლიტერატურა, მიმდინარეობს კვლევის 

მასალის შეგროვება, მზადდება გამოსაქვეყნებლად ერთი საჟურნალო სტატია.                    

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 



ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ა. გვენეტაძე,  

ზ.საბახტარაშვილი,   

თ.  ცაავა   

მენსტრუაციისწინა  

სინდრომი 

(პრაქტიკული  

სახელმძღვანელო) 

გამომცემლობა “ 

ფოუნტაინ ჯორჯია „ 

20 

2 ა. გვენეტაძე,  

ზ.საბახტარაშვილი,   

ქ. კაკაშვილი   

ქ. ქანთარია 

ლ. ძოწენიძე 

ესთეტიური  

ენდოკრინოლოგია 

(პრაქტიკული  

სახელმძღვანელო) 

გამომცემლობა “ 

ფოუნტაინ ჯორჯია „ 

90 

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

J. Kristesashvili, 

M. Chipashvili, 

M. Jorbenadze,   

 

Sexual Development 

Anomalies (SDA) as a 

Cause of Primary 

Amenorrhea. 

GIORNALE 

ITALIANO DI 

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 

Vol  XXXV- N.4, 

2013 

Italia, 

CIC Edizioni 

Internazionali 

594-595 

ანოტაციები 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ჯ. ქრისტესაშვილი ინ ვიტრო განაყოფიერება და 

სქესობრივი განვითარების 

ანომალიები 

საქართველოს რეპროდუქციული 

მედიცინისა და ბიოლოგიის 

ასოციაციის კონფერენცია 

"თანამწედროვე მიღწევები ინ ვიტრო 

განაყოფიერებაში". თბილისი, 

04.02.2013. 

2 ჯ. ქრისტესაშვილი 

 

მენისტრილის გამოყენება 

კლიმაქტერული 

დარღვევების 

მკურნალობაში 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია "თანამედროვე 

მიდგომები რეპროდუქციული 

დარღვევების მკურნალობაში" 



 ქუთაისი, 28.06.2013  

 

3 ჯ. ქრისტესაშვილი 

 

ქლამიკანტრის გამოყენება 

უროგენიტალური 

ინფექციების მკურნალობაში 

 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია "თანამედროვე 

მიდგომები რეპროდუქციული 

დარღვევების მკურნალობაში". 

ბათუმი, 18.07.2013  

 

4 ჯ. ქრისტესაშვილი 

 

ესტროგენული დეფიციტით 

განპირობებული 

უროგენიტალური 

დარღვევების მკურნალობის 

თანამედროვე მიდგომები 

საქართველოს ექიმთა 

პოსტდიპლომური განათლების 

ასოციაციის ორგანიზებით 

გამართულიII პოლიპროფილური 

სამედიცინო კონფერენცია 

„კლინიკური პრაქტიკის 

საერთაშორისო სტანდარტები“. ჩაქვი, 

19.07.2013 

5 ჯ. ქრისტესაშვილი 

 

ანტიმიულერული 

ჰორმონის მაჩვენებლები 

ნორმასა და სხვადასხვა 

რეპროდუქციული 

პათოლოგიების შემთხვევაში 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

”რეპროდუქციული დარღვევების 

დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 

თანამედროვე მიდგომები” თბილისი, 

22.11.2013 

6 არსენ გვენეტაძე 

მ.მ.დ.;თსუ-ს 

ასოც.პროფესორი;  

 

გენიტალური  ენდომ

ეტრიოზი  და 

რეპროდუქციული ფუნქცია   

  I პოლიპროფილური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ კლინიკური  

პრაქტიკის  საერთაშორისო 

სტანდარტები „     

08-18.02.  2013წ.  ბაკურიანი 

 

7 არსენ გვენეტაძე  მ.მ.დ. 

;თსუს  ასოც.  პროფესო

რი; ლელა ირემაძე;  

 

გაცხიმოვნება   და  რეპროდ

უქციული ფუნქცია   

  I პოლიპროფილური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ კლინიკური  

პრაქტიკის  საერთაშორისო 

სტანდარტები „     

08-18.02.  2013წ.  ბაკურიანი 

 

8 არსენ გვენეტაძე  მ.მ.დ. 

;თსუს  ასოც.  პროფესო

რი;   თამარ  ძოწენიძე;  

 

საშვილოსნოს  ღრუს 

პათოლოგიები და 

რეპროდუქციული ფუნქცია  

  I პოლიპროფილური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ კლინიკური  

პრაქტიკის  საერთაშორისო 

სტანდარტები „     

08-18.02.  2013წ.  ბაკურიანი 

 

9 არსენ  გვენეტაძე   მ.მ.დ

.;  ასოც.  პროფესორი;    

     ზ. საბახტარაშვილი 

მ.მ.დ.  თამთა  ცაავა ;    

 

ART - დამხმარე 

რეპროდუქციული 

ტექნოლოგიები უნაყოფობის 

სამკურნალოდ 

 

  I პოლიპროფილური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ კლინიკური  

პრაქტიკის  საერთაშორისო 

სტანდარტები „     

08-18.02.  2013წ.  ბაკურიანი 

 



 არსენ გვენეტაძე  მ.მ.დ.  

;თსუ-სს  ასოც.  

პროფესორი; ზურაბ 

საბახტარაშვილი 

მ.მ.დ.  

გენიტალური ინფექციები, 

თანამედროვე ხედვა  

 

  IIპოლიპროფილური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ კლინიკური  

პრაქტიკის  საერთაშორისო 

სტანდარტები „     

13 – 21. 07.2013წ.  ჩაქვი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

J. Kristesashvili Assessment of ovarian reserve 

tests in different age groups of 

infertile women in Georgia. 

Congress of the European 

Society of Gynecology. 2013  

18/21 Sept. Brussels,Belgium 

2 J. Kristesashvili 

 

Sexual Development Anomalies 

(SDA) as a Cause of Primary 

Amenorrhea. 

 

Congress of the European 

Society of Gynecology. 2013  

18/21 Sept. Brussels,Belgium. 

 

3 J. Kristesashvili 

 

Rational management of the 

sexual development anomalies. 

XI ISRAELI-GEORGIAN 

SCIENTIFIC CONFERENCE: 

"Scientific-Practions in 

Medicine- Reality and 

Prospects".  Tel-Aviv, october 

10-17, 2013. 

 ა. გვენეტაძე; კამპუსის  

მონაწილე 

Scarring in the female 

reproductive tract- mechanism 

and menegment 

ESHRE Campis 2013; Edinburg, 

United Kingdom , 5-6 February 

 ა. გვენეტაძე ;  მონაწილე Ultrasound in perproductive 

medicine 

Malibor, Slovenia 7-8March 

 ა. გვენეტაძე ;  მონაწილე Efficent Management of 

Reproduction Clinic The USA 

Experience 

Boston, USA;  

17-18. 10. 2013 

 ა. გვენეტაძე ;  მონაწილე Endoscopy in 

reproductive medicin 

Leuven – Belgium; 

 20-22. 11. 2013 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება  ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს-პ 
ცენტრი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფექციურ 
დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი.  

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძე. თსუ ინფექციურ დაავადებათა 
და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი. ინფექციური 
პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს-პ ცენტრის გენერალური 
დირექტორი.    
I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

სრული პროფესორი: თენგიზ ცერცვაძე, 
ასოცირებული პროფესორი: ლალი შარვაძე, 
ასისტენტ პროფესორი: მანანა თოდუა 
მოწვეული პედაგოგები:  ნატალია ბოლოკაძე, მარინა ენდელაძე. 
დოქტორანტები: ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი, მარინე ქარჩავა, ნათია დვალი, ლანა 
გაწერელია, მარიამ სვანიძე, აკაკი აბუთიძე, ნინო რუხაძე.     

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

“აივ ინფექციის 

ინდიკატორული 

დაავადებების კვლევა 

ევროპის რეგიონში 

(HIDES) 

კოპენჰაგენის აივ 

ინფექცია/შიდსის 

პროგრამა, 

კოპენჰაგენის 

უნივერსიტეტი. 

დანია.  

 

ნიკოლოზ 

ჩხარტიშვილი 

ნიკოლოზ 

ჩხარტიშვილი, ნინო 

რუხაძე, აკაკი 

აბუთიძე, მაია 

ცინცაძე, გიორგი 

ხეჩიაშვილი.  

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ევროპის რეგიონში აივ ინფიცირებული პაციენტების უმრავლესობა არ არის დიაგნოსტირებული. 

არადიაგნოსტირებული აივ ინფექცია საფრთხეს უქმნის ინფიცირებულ ადამიანს, ვინაიდან ამ 

დროს აივ ინფექციის სპეციფიური მკურნალობა გვიანდება. ამასთანავე, აივ ინფიცირებული 

ადამიანი, რომელმაც არ იცის საკუთარი აივ სტატუსი, საშიშროებას წარმოადგენს 

საზოგადოებისათვის, ვინაიდან ცნობილია, რომ ის პირები,  რომლებმაც არ იციან, რომ ისინი აივ 

ინფიცირებულები არიან, უფრო დიდი რისკს წარმოადგენენ აივ ინფექციის გადაცემის 

თვალსაზრისით, ვიდრე ის პაციენტები, რომელთაც იციან საკუთარი სტატუსის შესახებ.  

 

ზემოთაღნიშნული კვლევის ამოცანაა შესწავლილ იქნას აივ ინფექციის პრევალენტობა 

(გავრცელება) სპეციფიური დაავადებების ან პათოლოგიური მდგომარეობების მქონე იმ 

პაციენტებში, რომელთაც ჯერ არ ჩატარებიათ გამოკვლევა აივ ინფექციაზე და საჭიროებენ 

მკურნალობას თავისი დაავადების გამო.  

 

ამ კვლევაში ევროპის მასშტაბით ჩართული იქნებიან ის პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ აივ 

ინფექციის 11 სხვადასხვა ინდიკატორული დაავადებიდან 1 დაავადება მაინც.   

 



კვლევა ექიმებს და ჯანდაცვის მუშაკებს დაეხმარება იმის უკეთ გარკვევაში, თუ სად გადიან 

მკურნალობას არადიაგნოსტირებული აივ ინფიცირებული პაციენტები. მრავალი აივ 

ინფიცირებული ავადმყოფი ხვდება სამედიცინო დაწესებულებებში, მაგრამ მათი აივ 

ინფიცირების სტატუსი რჩება გაურკვეველი. ამ კვლევაში თქვენი მონაწილეობა ევროპის 

რეგიონში ექიმებს და ჯანდაცვის ექსპერტებს დაეხმარებათ იმის განსაზღვრაში, თუ ჯანდაცვის 

სისტემის რომელ რგოლში უნდა დაინერგოს აივ ინფექციაზე ტესტირება, როგორც ავადმყოფების 

რუტინული „მოვლის“ (მეთვალყურეობა/მკურნალობა) პროცესის ერთ-ერთი ნაწილი.  

 

 

2 

 

 

 

 

„აივ/შიდსის და 

ტუბერკულოზის 

კოინფექციის კვლევა 

ევროპის რეგიონში. 

პრესპექტული 

მულტიკოჰორტუ-ლი 

კვლევა“.   

 

კოპენჰაგენის აივ 

ინფექცია/შიდსის 

პროგრამა.  

 

კოპენჰაგენის 

უნივერსიტეტი. 

დანია.  

 

ნატალია ბოლოკაძე ნატალია ბოლოკაძე, 

ნინო ლანჩავა, 

ქეთევან მშვიდობაძე.   

აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის კოინფექციის შესწავლა ევროპის რეგიონში. პრესპექტული 
მულტიკოჰორტული კვლევა.  
აივ/შიდსით ავადმყოფებში ტუბერკულოზი ყველაზე გავრცელებულ კოინფექციას წარმოადგენს.  

მაღალაქტიური ანტირეტროვირუსული მკურნალობა გავლენას ახდენს აივ/შიდსის და 

ტუბერკულოზის კოინფექციის კლინიკურ მიმდინარეობაზე, დაავადების მენეჯმენტზე და 

პროგნოზზე, ასევე კოინფექციის ინციდენტობაზე. ევროპის რეგიონის ქვეყნები ტუბერკულოზის 

გავრცელების მხრივ განსხვავდებიან.  

აივ/შიდსის და ტუბერკულოზის კოინფექციის მკურნალობა სერიოზულ სიძნელეებთან არის 

დაკავშირებული. კერძოდ, შიდსით ავადმყოფებში ანტირეტროვირუსული მკურნალობის და 

ტუბერკულოზის მკურნალობის დაწყების დროის საკითხი კვლავ დილემად რჩება, 

იმუნორეკონსტიტუციის სინდრომის განვითარების მაღალი რისკის გამო.  

 

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ზემოთაღნიშნული საკითხების შესწავლა და ანალიზი 

ევროპის რეგიონის სხვადასხვა ქვეყანაში. კვლევის შედეგები ექსპერტებს დაეხმარება აივ/შიდსის 

და ტუბერკულოზის კოინფექციის უკეთესი მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში.  

 

 

3 

 

 

 

 

“აივ/შიდსით 

ავადმყოფთა 

მკურნალობა და 

მოვლა“.  

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 

მალარიასთან 

ბრძოლის 

გლობალური ფონდი 

 

თ. ცერცვაძე ლ.შარვაძე,  

ფ. გაბუნია, ნ. 

ბოლოკაძე, ნ. 

მაჭარაშვილი, მ. 

ქარჩავა, ლ. 

გაწერელია, ლ. ძიგუა, 

მ. მირზიაშვილი და 

სხვ.  

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

აღნიშნული პროექტის გრძელვადიანი მიზანია აივ ინფიცირებულ პაციენტებში გადარჩენის 

მაჩვენებლების გაუმჯობესება. პროექტის სპეციფიური მიზნებია: 

 

 საქართველოს ტერიტორიაზე შიდსის სამკურნალო ცენტრების ფუნქციონირების 



უზრუნველყოფა 

 კლინიკურ და ლაბორატორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით აივ/შიდსით 

ინფიცირებულთა უზრუნველყოფა ანტირეტროვირუსული მკურნალობით 

 აივ/შიდსით ინფიცირებულთა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის მონიტორინგი 

თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული მეთოდების მეშვეობით;  

 აივ ინფიცირებული ყველა ორსულის და მათი ახალშობილის პროფილაქტიკური 

ანტირეტროვირუსული მკურნალობით უზრუნველყოფა;   

 

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური 

იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრის კოორდინაციით, რომელშიც აგრეთვე ჩართულია შიდსის 

სამკურნალო სამი რეგიონული ცენტრი ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში. პროექტი 

წარმოადგენს გლობალური ფონდის მე-2 რაუნდის პროექტის ღონისძიებების გაგრძელებას, 

რომლის ფარგლებშიც საქართველომ უზრუნველყო არვ მკურნალობის უნივერსალური (100%) 

ხელმისაწვდომობა.  

 

პარალელურად ხორციელდება მკურნალობაზე მყოფი ავადმყოფების ლაბორატორიული 

მონიტორინგი (ვირუსული დატვირთვისა და СD4 ლიმფოციტების რაოდენობის განსაზღვრა, 

რეზისტენტობის განსაზღვრა არვ მედიკამენტების მიმართ).  

 

პროქტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე აივ ინფიცირებული ორსულების პროფილაქტიკური 

არვ მკურნალობა ვირუსის დედიდან ბავშვზე გადაცემის პროფილაქტიკის მიზნით.   

 

 

4 

 

 

 

 

„აივ ინფექცია/შიდსის 

ოპორტუნისტული 

ინფექციების და 

კოინფექციების 

მართვის 

გაუმჯობესება 

საქართველოში 2011-

2015 წლებში“.  

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 

მალარიასთან 

ბრძოლის 

გლობალური ფონდი 

 

თ. ცერცვაძე ლ.შარვაძე, თ. 

კაკაბაძე, ფ. გაბუნია, ნ. 

ბოლოკაძე, ნ. 

მაჭარაშვილი, მ. 

ენდელაძე, ლ. ძიგუა, 

მ. მირზიაშვილი.  

ა. აბუთიძე.  

პროექტის მიზნები 

ღონისძიება I. მიკობაქტერიული ინფექციების დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება და ატიპიური 

მიკობაქტერიული დაავადებების მკურნალობა 

 

აივ/შიდსით ავადმყოფებში აქტიური ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა გართულებულია. პროექტი 

ითვალისწინებს ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის დიაგნოსტიკის (მგბ-დიაგნოსტიკა, ნახველში 

ტუბერკულოზის მიკობაქტერიების დნმ დიაგნოსტიკა) მიღებული და თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვას ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრში.   

 

ღონისძიება II. საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია სკრინინგის უზრუნველყოფის გზით 

 

საშვილოსნოს ყელის კიბო შიდს-ინდიკატორული სიმსივნეა. აივ ინფიცირებულ ქალებში 

ცერვიკალური ინტრაეპითელური ნეოპლაზიის  რისკი 5-10-ჯერ მაღალია, მათი Pაპ ნაცხი 

პათოლოგიურია შემთხვევათა 20- 40%-ში. 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის რუტინულად 



დანერგვა, რაც მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ციტოლოგიური გამოკვლევას 

პაპანიკოლაუს შეღებვის მეთოდით და პათოლოგიური ნაცხის შემთხვევებში პაპილომავირუსის 

მაღალი ონკოგენობის მქონე ვირუსის იდენტიფიკაციისთვის PHV DNA კვლევა პოლიმერიზაციის 

ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით.   

 

ღონისძიება 3. სოკოვანი ინფექციების მართვის გაუმჯობესება 

 

სოკოვანი ინფექციები აივ/შიდსთან ასოცირებული ხშირი ოპორტუნისტული ინფექციებია. 

სოკოვანი ოპორტუნისტული ინფექციების უმრავლესობა კარგად ექვემდებარება ანტიმიკოზურ 

თერაპიას, მაშინ როდესაც დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის გარეშე მთავრდება ლეტალური 

გამოსავალით. 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ზემოთ აღწერილი ოპორტუნისტული სოკოვანი პათოგენების 

იდენტიფიცირებისთვის შესაბამისი მორფოლოგიურ-კულტუროლოგიურ-მოლეკულური 

ლაბორატორიული მეთოდების დანერგვა. 

 

ღონისძიება 4. აივ ინფექციის და С ჰეპატიტის კო-ინფექციის მართვა და მკურნალობა 

 

HIV/HCV კოინფექცია დიდ პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში აივ ინფიცირებულ პირთა 

ავადობისა და სიკვდილობის თვალსაზრისით. ყოველი მეორე აივ ინფიცირებული პირი 

კოინფიცირებულია С ჰეპატიტის ვირუსით. ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო საქართველოში 

აივ ინფიცირებულ პირთა კლინიკური მართვის თვალსაზრისით დიდ მნიშვნელობა აქვს С 

ჰეპატიტის მკურნალობას. 

 

პროექტის მიზანია აივ ინფექცია/შიდსით ავადმყოფებში С ჰეპატიტის ანტივირუსული 

მკურნალობა.  

  

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თენგიზ ცერცვაძე, 

ნინო  გოჩიტაშვილი  

მაია ლომთაძე, 

მაკა სვანიძე, 

ლალი შარვაძე, 

ლანა გაწერელია, 

ნიკოლოზ 

ჩხარტიშვილი, 

ცისანა შარტავა  

 

„აივ 

ინფექცია/შიდსით 

ავადმყოფთა 

მკურნალობა და 

მოვლა“.  

  

(კლინიკური 

სახელმძღვანელო 

რეკომენდაცია – 

გაიდლაინი) 

 

ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი 

 

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 

მალარიასთან 

ბრძოლის 

გლობალური ფონდი 
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აივ ინფექციის ანტივირუსული თერაპია 1996 წელს მისი პირველად შემოსვლის შემდეგ მყარად 



უმჯობესდება. ეს დაკავშირებულია ახალი მოქმედების მექანიზმის მქონე მედიკამენტების 

შემუშავებესთან, ეფექტურობის და წამლის მიმართ რეზისტენტული ვირუსის მიმართ აქტივობის 

გაუმჯობესებასთან, დოზირების მოხერხებულობასა და უკეთეს ამტანობის პროფილთან. 

მოცემული კლინიკური რეკომენდაციის მიზანს წარმოადგენს არსებულ უახლეს სამეცნიერო 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის და შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება აივ 

ინფიცირებულ/შიდსით დაავადებულ პაციენტთა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის და 

მეთვალყურეობის შესახებ ექიმი სპეციალისტებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.  

გაიდლაინის დანერგვა საქართველოში ხელს შეუწყობს აივ ინფექცია/შიდსის სწორ მართვას, 

პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას, 

საზოგადოებაში დაავადების გავრცელების შემცირებას. 

მოცემული კლინიკური რეკომენდაცია განიხილავს აივ ინფიცირებულ/შიდსით დაავადებულ 

პაციენტთა კლინიკურ მართვას, კერძოდ, მოზარდ და ზრდასრულ       (15 წელზე) აივ 

ინფიცირებულთა პირველად შეფასებას, არვ თერაპიის დაწყებას, არვ მკურნალობის პირველ, 

მეორე რიგს და გადარჩენის რეჟიმს, ართ წარმატების და არაეფექტურობის კრიტერიუმებს, 

არაეფექტურობის მიზეზებს და მათ მართვას, თერაპიაზე დამყოლობის მნიშვნელობას და მისი 

მიღწევის გზებს, არვ თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა კლინიკურ და ლაბორატორიულ 

მეთვალყურეობას. გაიდლაინი არ მოიცავს რეკომენდაციებს ბავშვთა ასაკის (< 15 წელზე) აივ 

ინფიცირებულთათვის.  

წარმოდგენილი კლინიკური რეკომენდაცია განკუთვნილია საქართველოში აივ 

ინფექცია/შიდ¬სით დაავადებულთა მართვაში ჩართული ექიმებისთვის და სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის.  

 

2 თენგიზ ცერცვაძე, 

ლალი შარვაძე, 

მაია ლომთაძე, 

მაკა სვანიძე, 

ეკატერინე ქარქაშაძე,  

აკაკი აბუთიძე,  

ირმა შველიძე, 

ნიკოლოზ 

ჩხარტიშვილი, 

ცისანა შარტავა.  

„აივ ინფექცია/შიდსის 

დედიდან ბავშვზე 

გადაცემის 

პროფილაქტიკა“.  

  

(კლინიკური 

სახელმძღვანელო 

რეკომენდაცია – 

გაიდლაინი) 

 

ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი 

 

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 

მალარიასთან 

ბრძოლის 

გლობალური ფონდი 
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აივ ინფექციa/შიდსის დედიდან შვილზე გადაცემის პროფილაქტიკას  მნიშვნელოვანი 

ყურადღება ენიჭება გლობალური მასშტაბით, განსაკუთრებით    მაღალი რისკისა და რესურს 

შეზღუდულ ქვეყნებში. ამ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია ეფუძნება 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალ  (WHO) 2012 წლის პროტოკოლს.  

წინა ვერსიის (2007წ), გამოცემიდან მნიშვნელოვანი პროგრესი მოხდა დედიდან შვილზე 

აივ/შიდსის პროფილაქტიკის სფეროში.    

 

ახალ ვერსიაში კლინიკური სცენარების უფრო ფართო სპექტრია წარმოდგენილი.  კლინიკური 

სცენარები ეხება, როგორც გართულებულ ასევე გაურთულებელ ორსულობას, კოინფექციით 

(HCV, HBV, TB) ორსულთა მართვას,  წამალდამოკიდებულ ორსულთა მენეჯმენს, დღენაკლ 

ახალშობილთა მართვას, ახალშობილთა კვების საკითხებს და სხვ.  

 



ახალი ვერსიის რეკომენდაციები ეფუძნება რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევების  

შედეგებს და შესაბამისად მტკიცებულების მაღალი ხარისხის შემცველია.   

გაიდლაინის ზოგადი მიზანი 

მოცემული კლინიკური რეკომენდაციის მიზანს წარმოადგენს არსებულ უახლეს სამეცნიერო 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის და შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება აივ 

ინფექციa/შიდსის დედიდან შვილზე გადაცემის პროფილაქტიკის შესახებ ექიმი 

სპეციალისტებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისათვის. გაიდლაინის დანერგვა 

საქართველოში ხელს შეუწყობს აივ ინფექციის დედიდან შვილზე გადაცემის რისკის 

მინიმუმამდე დაყვანას.   

 

3 თენგიზ ცერცვაძე, 

ნინო ბადრიძე, ფატი 

გაბუნია.  

„აივ ინფექციაზე 

გამოკვლევის 

ჩვენებები“.  

 

 

 

კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია-

გაიდლაინი   

აივ ანტისხეულებზე 

რუტინული 

ტესტირების 

დანერგვისთვის  

ჯანდაცვის 

დაწესებულებებში და 

აივ ინფექცია/შიდსის 

გამოვლენის  

და დიაგნოსტიკის 

გაუმჯობესებისთვის 

საქართველოში  

ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი 

 

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 

მალარიასთან 

ბრძოლის 

გლობალური ფონდი 
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საქართველოში პაციენტთა უმრავლესობა, რომელთაც აივ ინფექციის დიაგნოზი დაესვათ გვიან 

სტადიაზე როგორც წესი, ნამყოფები იყვნენ კონსულტაციაზე ჯანდაცვის პროფესიონალებთან აივ 

ინფექციეზე მიმანიშნებელი საწყისი სიმპტომების  გამოვლენის გამო. კერძოდ,  როგორც 

ჩატარებულმა გამოკვლევამ გვიჩვენა აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული საწყისი სიმპტომების 

გამოვლენიდან და მათ გამო ექიმთან პირველი ვიზიტიდან აივ ინფექციის დიაგნოზის დასმამდე 

საშუალოდ გასული იყო 26 თვე. შესაბამისად ადრეული დიაგნოზის შესაძლებლობა ხელიდან 

იყო გაშვებული.  

სიმართლეა, რომ აივ ინფექციაზე ეჭვის მიტანა არ არის ადვილი – სიმპტომების უმრავლესობა 

ბუნდოვანია და არასპეციფიკური. პაციენტები, აივ ინფექციასთან ასოცირებული ნიშნებითა და 

სიმპტომებით, შესაძლოა მოხვდნენ ჯანდაცვის იმ პროფესიონალებთან რომელთაც არ აქვთ 

ნანახი აივ ინფექცია/შიდსის ბევრი შემთხვევა და შესაბამისად,  მასზე  მიიტანენ ეჭვს დაბალი 

ალბათობით. ეს სირთულეები დამატებით დატვირთულია ისტორიული აღქმით, რომ აივ 

ინფექციაზე ტესტირება განსხვავებულია, რთულია და არ წარმოადგენს იმ რუტინული გამოკ-

ვლევების ნაწილს, რომელსაც მოიცავს დიფერენციული დიაგნოსტიკის გამოკვლევათა პანელი. 

კლინიცისტები ითვალისწინებენ ჯერ კიდევ ასეთი სტიგმატიზირებული დაავადების დიაგნოს-

ტიკის დრამატულ, ზოგჯერ აგრესიულ რეაქციას პაციენტის მხრიდან და დიაგნოზის საიდუმ-



ლოების აუცილებლობას. კლინიცისტები შესაძლოა შეხვდნენ წინააღმდეგობას პაციენტისგან 

გამოკვლევის შეთავაზების დროს და თავის მხრივ, აივ-ზე კონსულტაციის ჩატარებისას აუცი-

ლებელია კონსულტირების სპეციალური ჩვევებიც.   

აივ ინფიცირებულების გვიან გამოვლენასა და აივ ტესტირებასთან დაკავშირებული ზემოთ 

აღნიშნული პრობლემები არ არის ახალი ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ მათ გასაუმჯობესებლად 

2007 წელს საქართველოს შიდსის სამსახურმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის 

რეგიონულ ოფისთან ერთად შექმნა მეთოდური რეკომენდაცია „აივ ინფექცია/ შიდსზე გამო-

კვლევის ჩვენებები“ (ავტორთა ჯგუფი: ფ. გაბუნია, თ. ცერცვაძე, ნ. ბადრიძე),  ასევე,  ჯანმოს 

რეგიონული ოფისის ფინანსური ხელშეწყობით განახორციელა ამ საკითხისადმი მიძღვნილი 

რამოდენიმე ათეული სამუშაო შეხვედრა ჯანდაცვის პროფესიონალებთან 2007–2011 წწ. ზემოთ 

აღნიშნული ღონისძიებები მიზნად ისახავდა ახალი შემთხვევების ადრეულ სტადიაზე გა-

მოვლენის გაზრდას, სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცირებას.  

 

ამ კლინიკური სახელმძღვანელო-რეკომენდაციის გამოცემა ერთის მხრივ განპირობებულია წინა 

გაიდლაინის განახლებით და ჯანდაცვის პროფესიონალებისათვის უფრო დაწვრილებითი 

ინფორმაციის მიწოდებით, ექიმების ცოდნის დონის ამაღლებით, მათ შორის დაავადების 

კლინიკურ ნიშნებსა და სიმპტომებზე, მეორეს მხრივ მოწოდებული ინფორმაცია დაეხმარება 

ექიმს, თუ როგორ შემცირდეს აივ-ზე გამოკვლევის ბარიერები და რა შემთხვევაში მიიღოს  აივ 

ინფექციაზე ტესტირებამ რუტინული ხასიათი.  

 

წინამდებარე სახელმძღვანელო მოიცავს იმ აივ ასოცირებული კლინიკური ნიშნების, სიმპტომე-

ბის და სინდრომების მიმოხილვას, რომელთა დროს ჯანდაცვის სპეციალისტმა ეჭვი უნდა მიი-

ტანოს აივ ინფექციაზე და ჩაატაროს ნებაყოფლობითი, ინფორმირებული ტესტირება. პრაქტი-

კული რეკომენდაცია მორგებულია ჯანდაცვის სხვადასხვა პროფილურ დაწესებულებებში მო-

მუშავე სპეციალისტებზე და აივ ასოცირებული გამოვლინებები დალაგებულია დარგების მი-

ხედვით (მაგ: გადაუდებებლი დახმარების დეპარტამენტი, პედიატრია, ოფთალმოლოგია და ა.შ.).  

წინამდებარე გაიდლაინი ამავე დროს თვალსაჩინოდ განმარტავს აივ ინფიცირებულების 

გამოვლენის გაზრდის აუცილებლობას, რაც შეამცირებს არადიაგნოზირებული, გამოუვლენელი 

აივ ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობას საქართველოში.  

 

 

4 თენგიზ ცერცვაძე  

ნატალია ბოლოკაძე  

ფატი გაბუნია, 

ქეთევან მშვიდობაძე, 

მაია ლომთაძე, 

ნინო გოჩიტაშვილი, 

ლალი შარვაძე, 

აკაკი აბუთიძე, 

ნიკოლოზ 

ჩხარტიშვილი.  

 

ოპორტუნისტული 

ინფექციების 

მკურნალობა 

 

კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია-

გაიდლაინი   

აივ ანტისხეულებზე 

რუტინული 

ტესტირების 

დანერგვისთვის  

ჯანდაცვის 

დაწესებულებებში და 

აივ ინფექცია/შიდსის 

გამოვლენის  

ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი 

 

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 

მალარიასთან 

ბრძოლის 
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და დიაგნოსტიკის 

გაუმჯობესებისთვის 

საქართველოში  

ანტირეტროვირუსული თერაპიის ერაში მნიშნველოვნად შემცირდა ოპორტუნისტული ინფექ-

ციები და მათთან ასოცირებული სიკვდილობა აივ ინფექციის დროს. მიუხედავად ამისა, უკა-

ნასკნელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ოპორტუნისტული ინფექციები კვლავ რჩება აივ ინფიცირებულ 

პაციენტებში სიკვდილობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან მიზეზად. დიდი ბრიტანეთის 

ჯანმრთელობის დაცვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული ანალიზით აივ ინფიცირებული 

პაციენტების 19%-ში CD4 უჯრედების აბსოლუტური რიცხვი იყო ნაკლები 200/მმ3-ზე, რაც 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან რისკს ოპორტუნისტული ინფექციების განვითარებისათვის.  

აღნიშნული გაიდლაინი შექმნილია ექიმებისთვის და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მუშაკე-

ბისათვის, რათა დაეხმაროს მათ აივ ინფიცირებულ პაციენტებში მოსალოდნელი ან დადგენილი 

ოპორტუნისტული ინფექციების შესწავლასა და მართვაში. გაიდლაინის პირველ ნაწილში 

მოცემულია თავები, სადაც ყველაზე ტიპიური შიდს-ინდიკატორული ოპორტუნისტული 

ინფექციები განხილულია ორგანოთა სისტემების მიხედვით, მაგ., ნერვული სისტემის, სასუნთქი 

სისტემის და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები. მეორე ნაწილში განხილულია 

ოპორტუნისტული ინფექციები მათი გამომწვევის მიხედვით, მაგ., ჰერპესვირუსები, კანდიდები, 

ატიპიური მიკობაქტრია და სხვა. მესამე ნაწილში კი  საუბარი იქნება სპეციფიურ 

მდგომარეობებზე, მაგ. უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება, ლეიშმანიოზი, სიფილისი და სხვა.  

 

 

5 თენგიზ ცერცვაძე 

ლალი შარვაძე 

 

HCV ინფექციის   

მართვა აივ 

ინფექცია/შიდსით 

ავადმყოფებში 

 

კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია  

(გაიდლაინი) 

ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი 

 

შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და 
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ე.წ. “პრე-HAART ერაში” ჩატარებული კვლევების მიხედვით HCV ინფექციასთან დაკავშირებულ 

გართულებებს ჭარბობდა სიკვდილის ისეთი ექსტრაჰეპატური მიზეზები, როგორიცაა ოპორ-

ტუნისტული ინფექციები, ლიმფომა, განლევის სინდრომი და ა.შ. ამდენად, HCV ინფექციის 

გავლენა აივ ინფიცირებულთა სიკვდილობაზე იყო უმნიშვნელო.   

მაღალაქტიური ანტირეტროვირუსული თერაპიის დამკვიდრების შემდეგ ვირუსული ჰეპა-

ტიტებით განპირობებული ღვიძლის დაზიანება გახდა აივ ინფიცირებულთა სიკვდილობის ერთ-

ერთი წამყვანი მიზეზი. კოინფექციის მქონე ავადმყოფთა სიკვდილობის დაახლოებით 10-15% 

განპირობებულია ღვიძლის დაავადების შორსწასული შემთხვევებით.  

ზემოთაღნიშნული ხაზს უსვამს HIV კო-ინფიცირებულ ავადმყოფებში HCV ინფექციის მართვის 

გაიდლაინის მნიშვნელობას. 
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ოკულტური B ჰეპატიტის (OHBV) დროს, HHBV რნმი განსაზღვრადია ღვიძლში ან პერიფერიული 

სისხლის მონონუკლეარებში (HHBV), იმ დროს როდესაც ის არაგანსაზღვრადია სისხლის შრატში 

ან პლაზმაში. HBV გამოვლენილია მსოფლიოში, პაციენტების სხვადასხვა ჯგუფებში. ის ნაპოვნია 

არა მარტო უცნობი ეტიოლოგიის ქრონიკული ჰეპატიტის მქონე პაციენტებში, ასევე ის 

გამოვლენილია B ჰეპატიტის მიმართ მაღალი რისკის მქონე ჯგუფებში, როგორებიცაა მაგალითად: 

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები და B ჰეპატიტით ინფიცირებული პირების ოჯახის წევრები. 

Oოკულტური B ჰეპატიტი ასევე იქნა ნანახი ჯამრთელ პოპულაციაში, პირებში რომელთაც არ 

აღენიშნებათ ღვიძლის დაავადების რაიმე ნიშანი. საქართველოში, სადაც B ჰეპატიტის 

გავრცელება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია (6,7%) აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის, არ არის 

შესწავლილი ოკულტური B ჰეპატიტის პრევალენტობა. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენს 

საქართველოში, აივ-ით ინფიცირებულ პირებში ოკულტური B ჰეპატიტის შემთხვევების 

გამოვლენა. 

ჩვენს პილოტურ კვლევაში ანალიზისათვის შევარჩიეთ აივ-ით ინფიცირებული პაციენტების სამი 

ჯგუფი: ჯგუფი 1 – აივ-ით ინფიცირებული პაციენტები ღვიძლის დაავადებების გარეშე (N = 98), 

ჯგუფი 2 – უცნობი ეტიოლოგიის ღვიძლის დაავადებების მქონე აივ ინფიცირებული პირები (N = 

34) და ჯგუფი 3 – HIV/HBV კო-ინფიცირებული პაციენტები (N = 29). HBV რნმი გამოკვლეული 

იქნა HBV ნიმუშებში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით. HBV 

გენოტიპები განისაზღვრა შებრუნებითი ჰიბრიდიზაციის მეთოდით. ღვიძლის ფიბროზის 

ხარისხი შეფასდა ელასტოგრაფიის საშუალებით (Fibroscan).    

 

HBV ნიმუშებში HBV რნმი გამოვლენილი იქნა ჯგუფ 1–ში 2 შემთხვევაში (2%), ჯგუფ 2–ში 4 

შემთხვევაში (12%) და ჯგუფ 3–ში 9 შემთხვევაში (31%). გამოვლენილი 15 HBV -დან HBV 

გენოტიპი განისაზღვრა 13 პაციენტში, B ჰეპატიტის გენოტიპების შემდეგი განაწილებით: 6 (46%) – 

1ბ. 3 (23%) – 2a/2cდა 5 (38%) – 3a. ორ ნიმუშში გენოტიპი ვერ განისაზღვრა, B ჰეპატიტის ვირუსის 

უკიდურესად დაბალი ვირუსული დათვირთვის გამო.   

 

ჩვენი კვლევის მონაცემებმა აჩვენა აივ-ით ინფიცირებულ პაციენტებში ოკულტური HBV 

ინფექციის არსებობა. წინამდებარე კვლევაში არცერთი HBHBV გენოტიპი არ იყო უპირატესი. 

ღვიძლის ფიბროზი ნანახი იქნა უფრო ხშირად და ფიბროზის ხარისხი იყო უფრო მაღალი HHBV 

პაციენტებში. რაც მიუთითებს იმას, რომ გამოუვლენელმა ოკულტურმა B ჰეპატიტმა შეიძლება 

გარკვეული გავლენა იქონიოს ღვიძლის დაზიანებაზე. წინამდებარე კვლევამ აჩვენა, რომ აივ 

ინფიცირებულების მხოლოდ HHBV ანტისხეულებზე კვლევა არ ასახავს ოკულტური HBHBV კო-

ინფექციის ჭეშმარიტ პრევალენტობას. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ HBHBV -ის გამოსავლენად, ღვიძლის 



ბიოფსიის ხელმიუწვდომლობის შემთხვევაში HBV ნიმუშების HBHBV -რმნზე კვლევა იქნება 

ინფორმატიული.   

 

2) უცხოეთში 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თენგიზ ცერცვაძე 

 

გაიდლაინის სამუშაო 

ჯგუფის 

წევრი/ექსპერტი.  

„Consolidated 

guidelines on the use of 

antiretroviral drugs for 

treating and preventing 

HIV infection“.  

 

Recommendations for a 

public health approach. 

June 2013.  

World Health 

Organization  

 

Geneva, Switzerland  

267 

Executive Summary 

Consolidated ARV guidelines 2013, June 2013 
 

These consolidated guidelines provide guidance on the diagnosis of human immunodeficiency virus (HIV) 

infection, the care of people living with HIV and the use of antiretroviral (ARV) drugs for treating and 

preventing HIV infection. They are structured along the continuum of HIV testing, care and treatment. 

Behavioural, structural and biomedical interventions that do not involve the use of ARV drugs are not 

covered in these guidelines. 

 
The 2013 consolidation process combines and harmonizes recommendations from a range of WHO 

guidelines and other documents, including the following 2010 guidelines on using antiretroviral therapy 

(ART) for HIV infection in adults and adolescents, in infants and children and for treating pregnant 

women living with HIV and preventing HIV infection in infants. Comprehensive guidance is now 

provided on using ARV drugs across age groups and populations of adults, pregnant and breastfeeding 

women, adolescents, children and key populations. The guidelines also aim to consolidate and update 

clinical, service delivery and programmatic guidance. 

The 2013 guidelines reflect important advances in HIV responses during the past three years. Since 2010, 

new technologies, including CD4 point-of-care testing, and new service delivery approaches allow HIV 

testing and treatment monitoring to be diversified and decentralized. Simple, safer, once-daily, single-pill 

ARV regimens that are suitable for use in most populations and age groups have become more affordable 

and more widely available in low- and middle-income countries. Countries are moving towards earlier 

initiation of triple-drug regimens and simplified programming for the prevention of mother-to-child 

transmission of HIV (PMTCT) that emphasizes the long-term health of pregnant women and mothers 

living with HIV and preventing HIV infection among their children. 



The broader HIV prevention benefits of ARV drugs are being recognized: in addition to improving health 

and prolonging lives, ART prevents the sexual transmission of HIV, while pre-exposure prophylaxis of 

HIV with ARV drugs expands HIV prevention options and post-exposure prophylaxis of HIV continues to 

play an important role in managing HIV exposure in certain populations and settings, including for those 

who have been sexually assaulted. Although countries are at different stages of ART coverage and 

implementing the 2010 WHO guidelines, there is a consistent global trend towards initiating HIV 

treatment earlier. 

Consistent with previous WHO guidelines, the 2013 guidelines are based on a public health approach to 

the further scaling up of ARV drugs for treatment and prevention that considers feasibility and 

effectiveness across a variety of resource-limited settings. The new clinical recommendations in these 

guidelines promote expanded eligibility for ART with a CD4 threshold for treatment initiation of 500 

cells/mm3 or less for adults, adolescents and older children. Priority should be given to individuals with 

severe or advanced HIV disease and those with CD4 count of 350 cells/mm3 or less. ART is recommended 

to be initiated regardless of CD4 count for certain populations, including people with active tuberculosis 

(TB) disease who are living with HIV, people with both HIV and hepatitis B virus (HBV) infection with 

severe chronic liver disease, HIV-positive partners in serodiscordant couples, pregnant and breastfeeding 

women and children younger than five years of age. Harmonization of ART regimens for adults and 

children is recommended whenever possible, with a new, preferred first-line ART regimen. The need to 

phase out d4T in first-line ART regimens for adults and adolescents is being reinforced. 

Viral load testing is now recommended as the preferred approach to monitoring ART success and 

diagnosing treatment failure, complementing clinical and immunological monitoring of people receiving 

ART. 

The guidelines emphasize that ARV drugs should be used within a broad continuum of HIV care. 

Additional new recommendations provide guidance on community-based HIV testing and counselling and 

HIV testing of adolescents. Apart from new recommendations, summaries of and links to existing WHO 

guidance are provided for HIV testing and counselling, HIV prevention, general care for people living 

with HIV, the management of common coinfections and other comorbidities and monitoring and 

managing drug toxicities. Some existing recommendations need to be updated, and new recommendations 

will need to be reviewed in the next few years, as new evidence emerges. 

Expanded eligibility for ART and a wider range of options for using ARV drugs provide new opportunities 

to save lives, improve clinical outcomes and reduce HIV incidence but also pose challenges to policy-

makers and implementers in many countries. New operational guidance in 2013 provides 

recommendations for strengthening key aspects of the continuum of HIV care and improving linkages 

across the health system. This guidance focuses on strategies to improve retention in care and adherence 

to ART and on decentralizing the provision of ART to primary care, maternal and child health clinics, TB 

clinics and services to treat drug dependence. The operational guidance also addresses the implications of 

new clinical recommendations for laboratory services and supply systems for ARV drugs and other 

commodities. 

 

Guidance specifically developed for HIV programme managers addresses decision-making and planning 

for the strategic use of ARV drugs in the context of national governance processes, HIV epidemiology, 

health systems capacity, available financial resources and ethical and human rights considerations. 

Implementation considerations especially relevant to programme managers are provided for major new 

recommendations. A concluding chapter on monitoring and evaluation provides preliminary guidance on 

monitoring the implementation of new recommendations. 

The revision process for the 2013 guidelines was conducted in accordance with procedures established by 

the WHO Guidelines Review Committee. New clinical and operational recommendations in the 



guidelines are based on the GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and 

Evaluation) approach to reviewing evidence and decision-making. Modelling, expert consultations and 

country case studies have informed clinical, operational and programmatic guidance. The process has 

identified key gaps in knowledge that will guide the future research agenda. In addition to new 

recommendations based on the GRADE system, the guidelines summarize existing recommendations from 

other WHO guidelines. Most of these recommendations were developed using the GRADE system or a 

modification of the GRADE rating of the strength and quality of the evidence. 

 

The primary audience for these guidelines is national HIV programme managers, especially in low- and 

middle-income countries. The guidelines are anticipated to guide country policy decisions and planning 

the scaling up of ART. They will also be a valuable resource for clinicians and informing the priorities of 

development agencies, international organizations, nongovernmental organizations and other 

implementing partners during the next few years. 

The 2013 guidelines represent an important step towards achieving universal access to ARV drugs for 

treating and preventing HIV, increasing the efficiency, impact and long-term sustainability of ARV 

programmes and realizing the ultimate goal of ending the HIV epidemic. 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Nikoloz 
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Poor agreement between interferon-

gamma release assays and the 
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http://www.biomedcentral.com/1471-
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BMC Infectious Diseases 

BMC 

Infectious 

Diseases 2013, 

13:513 

BMC Infectious 

Diseases, USA 

7 

Abstract 

Background 

Improved tests to diagnose latent TB infection (LTBI) are needed. We sought to evaluate the performance of 

two commercially available interferon-gamma release assays (IGRAs) compared to the tuberculin skin test 

(TST) for the diagnosis of LTBI and to identify risk factors for LTBI among HIV-infected individuals in 

Georgia, a country with high rates of TB.  

Methods 

HIV-patients were enrolled from the National AIDS Center in Tbilisi, Georgia. After providing informed 

consent, each participant completed a questionnaire, had blood drawn for QuantiFERON-TB Gold in-Tube 

(QFT-GIT) and T-SPOT.TB testing and had a TST placed. The TST was read at 48–72 hrs with ≥ 5 mm 

http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/513
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/513


induration considered positive. 

Results 

Between 2009–2011, 240 HIV-infected persons (66% male) with a median age of 38 years and a median CD4 

count of 255 cells/μl (IQR: 124–412) had diagnostic testing for LTBI performed. 94% had visible evidence of 

a BCG scar. The TST was positive in 41 (17%) patients; QFT-GIT in 70 (29%); and T-SPOT.TB in 56 (24%). 

At least one diagnostic test was positive in 109 (45%) patients and only among 13 (5%) patients were all 

three tests positive. Three (1%) QFT-GIT and 19 (8%) T-SPOT.TB test results were indeterminate. The 

agreement among all pairs of tests was poor: QFT-GIT vs. T-SPOT.TB (κ = 0.18, 95% CI .07-.30), QFT-GIT 

vs. TST (κ = 0.29, 95% CI .16-.42), and TST vs. T-SPOT.TB (κ = 0.22, 95% CI .07-.29). Risk factors for LTBI 

varied by diagnostic test and none showed associations between positive test results and well-known risk 

factors for TB, such as imprisonment, drug abuse and immunological status. 

Conclusions 

A high proportion of HIV patients had at least one positive diagnostic test for LTBI; however, there was 

very poor agreement among all tests. This lack of agreement makes it difficult to know which test is superior 

and most appropriate for LTBI testing among HIV-infected patients. While further follow-up studies will 

help determine the predictive ability of different LTBI tests, improved modalities are needed for accurate 

detection of LTBI and assessment of risk of developing active TB among HIV-infected patients. 
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Abstract:  

 

In July-August 2009, eight patients with bloody diarrhea complicated by hemolytic uremic syndrome 

(HUS) were admitted to hospitals in Tbilisi, Georgia. 

 



We started active surveillance in two regions for bloody diarrhea and post-diarrheal HUS. Of 25 cases-

patients who developed HUS, half were ≥15 years old, 67% were female, seven (28%) died. No common 

exposures were identified. Among 20 HUS case-patients tested, Shiga toxin was detected in the stool of 2 

patients (one with elevated serum IgG titers to several E. coli serogroups, including O111 and O104). 

Among 56 persons with only bloody diarrhea, we isolated Shiga toxin-producing E. coli (STEC) O104:H4 

from 2 and Shigella from 10; 2 had serologic evidence of E. coli O26 infection. These cases may indicate a 

previously unrecognized burden of HUS in Georgia. We recommend national reporting of HUS and 

improving STEC detection capacity. 

 

 

3 Archil Chkhotua, 

Pati Gabunia, 

Avtandil Tataradze, 

Naira Nibladze, 

Tengiz Tsertsvadze, 

Laurent 

Managadze. 

„The first kidney 

transplant in HIV 

infected patient in 
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report and review 

of the literature“.  

International 

Journal of STD and 

AIDS.  

October, 2013.  3 

Abstract:  

 

Kidney transplantation was considered as contraindication for HIV infected patients. With the advent of 

highly active antiretroviral therapy (HAART) the life expectancy of patients with HIV has improved 

significantly. Therefore, kidney transplantation once absolutely contraindicated, is now considered a 

treatment alternative in these patients. We report the first successful living-related kidney transplant I 

HIV infected patient performed in Georgia. The case report is followed-up by the review of literature. To 

our best knowledge, this is the first report of the successful kidney transplant in HIV-infected patient in 

East Europe and former Soviet Union Countries including the Central Asia. 

 

 

 

4 Tsertsvadze T., 

Sharvadze L., 
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among hepatitis C 

infected genotype 2 
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V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

თენგიზ ცერცვაძე 

 

სამუშაო შეხვედრა 

"აივ/შიდსის და ვირუსული 

ჰეპატიტების კო-ინფექციების 

სამუშაო შეხვედრაზე 

მოწვეული იყო ქ. ბონის 

(გერმანია) საუნივერსიტეტო 

კლინიკის აივ 

ინფექცია/შიდსის 

31 ივლისი -  2 აგვისტო. 2013 

წ. ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსის და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი. 



მკურნალობის მართვა" 

 

 

დეპარტმენტის 

ხელმძღვანელი, მსოფლიოში 

აღიარებული ექსპერტი და 

წამყვანი სპეციალისტი აივ 

ინფექცის და ვირუსული 

ჰეპატიტების დარგში 

პროფესორი იურგენ 

როქსტრო. პროფესორი 

როქსტრო არის გერმანიის 

შიდსის საზოგადოების 

თავჯდომარე და ევროპის 

შიდსის კლინიკური 

საზოგადოების წევრი. 

 

2 ლალი შარვაძე 

 

სამუშაო შეხვედრა 

"აივ/შიდსის და ვირუსული 

ჰეპატიტების კო-ინფექციების 

მკურნალობის მართვა" 

 

 

სამუშაო შეხვედრაზე 

მოწვეული იყო ქ. ბონის 

(გერმანია) საუნივერსიტეტო 

კლინიკის აივ 

ინფექცია/შიდსის 

დეპარტმენტის 

ხელმძღვანელი, მსოფლიოში 

აღიარებული ექსპერტი და 

წამყვანი სპეციალისტი აივ 

ინფექცის და ვირუსული 

ჰეპატიტების დარგში 

პროფესორი იურგენ 

როქსტრო. პროფესორი 

როქსტრო არის გერმანიის 

შიდსის საზოგადოების 

თავჯდომარე და ევროპის 

შიდსის კლინიკური 

საზოგადოების წევრი. 

 

31 ივლისი -  2 აგვისტო. 2013 

წ. ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსის და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-

პრაქტიკული ცენტრი. 

3 თენგიზ ცერცვაძე 
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სიმპოზიუმზე მომხსენებლები 
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TB/HIV co-infection in Georgia 

სასტენდო მოხსენება 

 

EACS 2013 AIDS conference, 

16-19 October, 2013, Brussels, 

Belgium. 

 

Abstract 

The aim of the study was to describe the clinical and epidemiological features of HIV patients with 

Tuberculosis. We performed a retrospective analysis of demographic, clinical and laboratory data from HIV 

patients admitted to the in-patient Department of  Infectious Diseases, AIDS and Clinical Immunology 

Research Center of Georgia (IDACIRC) since 2011. Therefore, 544 patients were included in the study.   

Among 544 HIV infected patients 89 (16%) were co-infected with TB. The median age of the patients was 

42 years (range 25-63 years). The average value of CD4 cell count was 99cells/mm3. Among HIV/TB co-

infected patients 64 were pulmonary TB patients (18 sputum smear positive and 46 sputum smear 

negative), 16 extrapulmonary TB patients (8 - meningeal TB,  4 - lymph node TB, 2 – miliary TB, 1- pleural 

TB and 1 – osteoarticular TB)   and 9 pulmonary+extrapulmonary TB patients (5 – pulmonary + meningeal 

TB,  3 – pulmonary + pleural TB,  1 – pulmonary +lymph node TB and 1 – pulmonary + osteoarticular TB). 

76 (85%) patients received TB treatment according to DOTS strategy, 12 (14%)– MDR-TB treatment and 1 

(1%) XDR-TB treatment.  TB was diagnosed in 16 HIV patients after initiation of ART, in 10 of them TB 

was evaluated like IRIS. 

Among 89 HIV/TB patients 16 deaths have been registered,  11 were due to TB and 5 -due to end-stage 

liver disease. The median time to death was 3 months; 31% of patients died within one month, 44% within 

3 months and 25% within 6 months after TB diagnosis. TB was the leading cause of death among HIV 

patients admitted to the in-patient Department of  IDACIRC. 

Our study provides further evidence of dramatic effect of TB on HIV disease outcomes in Georgia. Our 

analysis emphasizes that the poor HIV/TB outcomes in Georgia require urgent health system-wide 

response. 
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IL28B C/C and URVR as Earliest 
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with Difficult to Treat Genotype 
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სასტენდო მოხსენება 

 

APASL Liver week, 6-10 June, 

2013. Singapore.  

 

Objectives: Early identification of factors contributing to successful treatment of hepatitis C infection is 

important for researchers and clinicians. Studies conducted on the role of ultra rapid viral response 

(URVR) for prediction of sustained viral response (SVR) have shown its high positive predictive value 

(PPV). However, data on the combined effect of URVR with IL28B genotypes for prediction of SVR are 

lacking. Our aim was to study the role of URVR and IL28B genotypes for prediction of SVR among patients 

in Georgia infected with genotype  

1.Methods: Of a total of 156 patients enrolled in the study, 143 were included in the final analyses. Viral 

load testing for monitoring viral response was done at 3, 24, and 48, 72 hours and at 1, 2, and 4 weeks after 

treatment initiation. IL28B single nucleotide polymorphisms in rs12979860 were genotyped by real time 

PCR methods.     

Results: Our study revealed URVR as the earliest treatment predictor among genotype 1 patients harboring 

IL28B C/C genotype (PPV-100%). Moreover, C/C genotype was found have a high PPV among genotype 1 

patients without URVR or RVR unlike patients infected with genotype 2 or 3. URVR and IL28B C/C 

genotype were not as predictive of an SVR among genotype 2 and 3 patients; however RVR were highly 

predictive of an SVR in these patients. 

Conclusions: Our results suggest that testing for IL28B genotypes and viral load at week one and two may 

improve the ability to predict an SVR among HCV genotype 1 patients; this information can be useful to 

encourage patients to remain on treatment. 
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Abstract: A-589-0012-00177 

EACS 2013 AIDS conference, 

16-19 October, 2013, Brussels, 

Belgium. 

 

Objectives: Early identification of factors contributing to successful treatment of hepatitis C infection is 

important for researchers and clinicians. Studies conducted on the role of ultra rapid viral response 

(URVR) for prediction of sustained viral response (SVR) have shown its high positive predictive value 

(PPV). However, data on the combined effect of URVR with IL28B genotypes for prediction of SVR are 

lacking. Our aim was to study the role of URVR and IL28B genotypes for prediction of SVR among patients 

in Georgia infected with genotype 1.Methods:  Of a total of 156 patients enrolled in the study, 143 were 

included in the final analyses. Viral load testing for monitoring viral response was done at 3, 24, and 48, 72 

hours and at 1, 2, and 4 weeks after treatment initiation. IL28B single nucleotide polymorphisms in 

rs12979860 were genotyped by real time PCR methods. 

Results: Our study revealed URVR as the earliest treatment predictor among genotype 1 patients harboring 

IL28B C/C genotype (PPV-100%). Moreover, C/C genotype was found have a high PPV among genotype 1 

patients without URVR or RVR unlike patients infected with genotype 2 or 3. URVR and IL28B C/C 

genotype were not as predictive of an SVR among genotype 2 and 3 patients; however RVR were highly 



predictive of an SVR in these patients. 

Conclusions: Our results suggest that testing for IL28B genotypes and viral load at week one and two may 

improve the ability to predict an SVR among HCV genotype 1 patients; this information can be useful to 

encourage patients to remain on treatment. 
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The cascade of care in the 

eastern European country of 
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სასტენდო მოხსენება 

Abstract: MOPE143   

7th IAS Conference on HIV 

Pathogenesis, Treatment and 

Prevention (IAS 2013), June 30 – 

July 3, 2013, Kuala Lumpur 

Malaysia   

Background: ART improves survival and prevents new infections. Success of ART depends on effective 

engagement of HIV-positive persons in care. The objective was to identify gaps in the continuum of HIV 

care that impede realization of treatment as prevention concept in Georgia. 

Methods: The analysis included adult HIV patients reported January 1989 - June 2012. Data was extracted 

from the national HIV/AIDS database as of October 1, 2012. Patient was defined as linked to care if he/she 

had at least one CD4 cell count measurement after HIV diagnosis. Retention was defined as at least one 

CD4 cell count measurement within 12 months prior to database closure.  

Results: Of cumulative 3,295 HIV infections reported in Georgia, 2,545 were known to be alive by October 

1, 2012, which is 52% of estimated 4,900 persons living with HIV. Of 2,545 HIV diagnosed patients, 51% 

had history of IDU and 44% were infected via heterosexual contact. Among those diagnosed, 2,135 (84%) 

were linked to care and 1,847 (73%) were retained in care. Of 1,446 patients eligible for ART, 1,273 (88%) 

were on treatment and 985 (77%) of them had viral load < 400 copies/ml. Compared to heterosexually 

infected persons, IDUs were less likely to initiate care (89% vs. 80%, p< 0.0001), to remain in care (79% vs. 

67%, p< 0.0001) and to achieve viral suppression (83% vs. 72%, p< 0.0001). In multivariate analysis factors 

associated with the attrition from care were: history of IDU, HIV diagnosis before 2005 and baseline CD4 

count >350 cells/mm3.  

 

 

 



[Engagement in HIV care in Georgia] 
 

Conclusion: Findings demonstrate that majority of patients are retained in care. Loss of patients occurs at 

each step of the continuum of care, but the major gap is at the stage of HIV diagnosis. Additional efforts are 

needed to reduce the number of HIV infected persons unaware of their status.  
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The Cascade of Care in the 

Eastern European Country of 
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ზეპირი მოხსენება 

3rd International HIV Treatment 

as Prevention (TasP) Workshop, 

April 22-25, 2013, Vancouver, 

BC, Canada   

Background 

The injection drug use (IDU) driven HIV epidemic is rapidly expanding in Eastern European region. The 

growth of the epidemic in Georgia is slower compared to entire region. Since 2004 Georgia ensured 

universal access to free antiretroviral therapy (ART) and in 2012 begin to implement ART initiation 

criteria of CD4 count <350 cells/mm3. The aim of this analysis was to identify gaps in the continuum of 

HIV care that impede realization of treatment as prevention concept. 

Methods 

The analysis included all adult (age ≥18 years) HIV patients diagnosed in Georgia from 1989 through June 

2012. Data was extracted from the national HIV/AIDS database as of October 1, 2012. Patient was defined 

as linked to care if he/she had at least one CD4 cell count measurement after HIV diagnosis. Retention was 

defined as at least one CD4 cell count measurement within 12 months prior to database closure date. For 

quantifying proportion of patients who were eligible for ART or had viral suppression, CD4 cell count and 

viral load measurements closest to the October 1, 2012 were selected. Estimated number of people living 

with HIV was derived from Spectrum projection software. 

Results 

Of cumulative 3,295 cases of adult HIV infection reported in Georgia, 2,545 HIV patients were known to 

be alive as of October 1, 2012, which is 52% of estimated 4,900 persons living with HIV in the country. Of 

2,545 diagnosed HIV patients, 51% had history of IDU, 44% were infected via heterosexual contact and 4% 

- via male-to-male sex, 1% of patients acquired HIV through either blood transfusion or mode remained 

unknown. The median age at the time of diagnosis was 35 years and the median CD4 count was 223 

cells/mm3. Among the 2,545 HIV diagnosed persons 2,135 (84%) were linked to care and 1,847 (73%) were 

retained in care. Of 1,446 patients eligible for ART, 1273 (88%) were on treatment and 985 (77%) of them 

had viral load <400 copies/ml at the last assessment. Compared to heterosexually infected persons, IDUs 

were less likely to initiate care (89% vs. 80%, p<0.0001), to remain in care (79% vs. 67%, p<0.0001) and to 

achieve viral suppression (83% vs. 72%, p<0.0001). In multivariate analysis factors associated with the 

attrition from care were: history of IDU (PR 1.44, 95% CI: 1.03-2.01), HIV diagnosis before the universal 

availability of ART (PR 2.09, 95% CI: 1.63-2.67) and baseline CD4 count >350 cells/mm3 (PR 2.16, 95% CI: 

1.71-2.72).  

Conclusion 

Findings of our analysis demonstrate that majority of patients are retained in care. Loss of patients occurs at 

each step of the continuum of HIV care, but the major gap is at the stage of HIV diagnosis. Additional 

efforts are needed to reduce the number of HIV infected persons unaware of their status and to increase 

linkage and retention of IDUs. Earlier initiation of ART may improve retention in care. 

Figure. Engagement in HIV care in Georgia  
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Chkhartishvili N, Sharvadze L, 

Chokoshvili O, Gabunia P, 

Tsertsvadze T.   

Long-term Adherence to 

Antiretroviral Therapy (ART) in 

the Republic of Georgia 

 

სასტენდო მოხსენება 

Paper #582. 

20th Conference on Retroviruses 

and Opportunistic Infections 

(CROI 2013), March 3-6, 2013, 

Atlanta, GA, USA 

Background: There is little information on adherence to antiretroviral therapy (ART) in Eastern European 

region, where the HIV epidemic is largely driven by injection drug use (IDU). We sought to evaluate 

antiretroviral adherence in the Eastern European country with universal access to ART. 

 

Methods: Retrospective cohort included 569 adult patients first initiating ART at four clinics countrywide 

from January 2009 through June 2011. Adherence was measured by 6-month intervals based on medication 

refill compliance, defined as number of days supply of medication dispensed divided by days between 

prescription fills. Patients with >90% medication coverage were considered as adherent. Predictors of 

suboptimal adherence were assessed in modified Poisson regression. 

 

Results: Of 569 patients included 72% were males and 55% had history of IDU. The median age at ART 

initiation was 38 years. The majority of patients (77%) were started on efavirenz (EFV) based regimen, 10% 

and 13 % received nevirapine (NVP) and boosted protease inhibitor (PI) containing regimens respectively. 

The median follow-up was 12 months (range: 6-30 months). Proportion of adherent patients did not vary 

significantly over time, with more than 75% of patients demonstrating good adherence in each 6-month 

period. Although majority of persons with a history of IDU achieved high levels of adherence, proportion 

of adherent IDUs were lower than non-IDUs (Table). Overall, 182 (32%) patients had at least one episode 



of suboptimal adherence (<90%). In multivariate analysis history of IDU was associated with an episode of 

suboptimal adherence (RR 1.48, 95% CI: 1.03-2.14, p=0.03). Patients started on NVP-based ART were 

almost twice as likely to experience episode of suboptimal adherence compared to those receiving boosted 

PI (RR 1.97, 95% CI: 1.16-3.36, p=0.01). No differences were seen between EFV/NVP and EFV/PI 

containing regimens.  

 

Conclusion: Findings indicate that the majority of patients maintain high levels of adherence over time. 

Despite the increased risk of suboptimal adherence among persons with history of IDUs, study 

demonstrated that high levels of adherence can be achieved in this population as well. The study suggests 

that boosted PI is better alternative to NVP in cases when EFV cannot be prescribed. 

 

7 

 

O. Chokoshvili, N. 

Chkhartishvili, N. Chokoshvili, 

M. Tsinstadze,  

T. Tsertsvadze 

Female partners of IDU are 

under high-risk of HIV infection 

as HIV transmission shift from 

injection drug users to 

heterosexual contact: Republic of 

Georgia, 2002-2011 

 

სასტენდო მოხსენება 

Abstract: A-581-0199-01072 

7th IAS Conference on HIV 

Pathogenesis, Treatment and 

Prevention (IAS 2013). Kuala 

Lumpur, Malasia. 30 June – 3 

July, 2013.   

Background: HIV epidemic in Eastern European region is mainly driven by injection drug use 

(IDU) however increasing HIV heterosexual transmission have been reported. We conducted study to 

identify HIV transmission shift from IDU to heterosexual contact and reveal main risk factors of 

heterosexual HIV transmission in Eastern European country, republic of Georgia. 

Methods: We analyzed national HIV/AIDS surveillance data of Georgia for 2002-2011. We used 

logistic regression analysis to analyze HIV transmission shift from IDU to heterosexual 

transmission over time. Furthermore, data of HIV heterosexual transmission sub category was 

used to assess HIV heterosexual transmission risk factors. Data was analyzed in Stata-v12. 

Results: Of 1830 HIV cases analyzed, 1271 (69%) were male and median age was 37 year. 979 

(53%) were infected through IDU, among them 6 (1%) females. 851 (46%) were infected with 

heterosexual contact. 75 homosexual HIV positive men were registered, but they won't included in 

analysis. Logistic regression revealed significant association of increasing odds of infection HIV 

through heterosexual intercourse over time (OR 1. 10, 95% CI: 1.06-1.15, p< 0.0001). Females 

constituted 553 (65%) from 851 individuals infected through heterosexual contact. 445 (52%) 

reported unprotected sex with IDU. 89 (11%) had sex with partners from high HIV prevalence 

countries. Partners risk behavior was unknown for 317 (37%) individual, they were excluded from 

analysis. Multivariate analysis revealed that females are 36 times more likely to acquire HIV 

through heterosexual contact from IDU partner than males (OR 36.1, 95% CI: 18.31-71.27, p< 

0.0001). 

Conclusion: Study revealed that HIV heterosexual transmission increases over time and is 

strongly associated with sexual contact with IDU. Country should boost HIV prevention activities 

among IDU-s and their female partners to reduce HIV epidemic. 
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Poster: 291 

 

International Convention Centre 

Birmingham, UK.  

Abstract 

 

BACKGROUND/AIM. Occult hepatitis C (OCI) infection has been known as detectable HCV-RNA in the 

liver or peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in the absence of detectable serum or plasma HCV-

RNA. OCI has been detected among different patients groups worldwide, it has been found not only in 

chronic hepatitis patients of unknown origin, but also among several groups at risk for HCV infection 

(hemodialysis patients or family members of patients with occult HCV). This occult infection has been 

reported also in healthy populations without evidence of liver disease. Prevalence of occult Hepatitis C 

virus has not been investigated in Georgian population, where a rate of HCV infection is highest (6.7%) 

among Eastern European Countries.The aim of this study was to investigate the occurrence of occult HCV 

infection among HIV infected individuals in Georgia.METHODS. As a pilot study, we have selected three 

groups of HIV infected patients for analyses: Group 1- HIV infected patients without evidence of liver 

disease (n = 98), group 2- HIV infected patients with cryptogenic liver disease (n = 34) and group 3- HIV 

/HBV co infected patients (n = 29).  HCV RNA was tested in PBMCs samples by real-time polymerase 

chain reaction.  HCV genotyping was performed by Line-probe assay based on reverse-hybridization 

technology. Liver fibrosis was evaluated by transient elastography (FibroScan®).RESULTS. HCV-RNA was 

detected in PBMCs specimens among 2 (2%) subjects from group 1, 4 (12%) subjects from group 2, and 9 

(31%) subjects from group 3. HCV genotypes were determined for 13 of 15 OCI subjects resulting 

following genotype distribution: 6 (46%) - 1b, 3 (23%) - 2a/2c and 5 (38%) - 3a.Two samples failed to be 

genotyped due to extremely low HCV viral load.CONCLUSIONS. Our data revealed the occurrence of 

occult HCV infection in HIV infected patients. No single HCV genotype was predominant in the present 

study.  Liver fibrosis was found more frequently and the fibrosis score was significantly higher in OCI 

patients versus negative ones, suggesting that undiagnosed OCI might impact on the clinical course of HIV 

infection. The study demonstrated that testing only for HCV antibody fails to identify the true prevalence 

of HCV co-infection among HIV infected patients.  We propose that in the absence of liver biopsy 

specimens, analysis of PBMC sample for HCV-RNA would be informative for detection of occult HCV. 
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ლაშა ლორია, ასოცირებული პროფესორი 

ქეთევან დადიანი, ასოცირებული პროფესორი  

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

TEMPUS Project: 

“Masters Programs in 

Public Health and Social 

Services” Project ID -  

511340-TEMPUS-1-

2010-1-NL-TEMPUS-

JPGR  

Funded by the Tempus 

(The Trans-European 

mobility scheme for 

university studies)  

project duration: 2010.X 

- 2013.X 

Project coordinator - 

University of Cumbria, 

UK 

leading University from 

Georgia - University of 

Georgia 

თსუ-ს მხრიდან: 

ნინო ჩიხლაძე; 

ნატა ყაზახაშვილი 

ლაშა ლორია 

ნატო ფიცხელაური 

პროექტის მოკლე ანოტაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 2010 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა 

ევროგაერთიანების TEMPUS-ის საგრანტო პრექტში 511303-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR  „ 

სამაგისტრო პროგრამები: საზოგადოებრივი ჯანდაცვასა  და სოციალურ  სერვისებში“ . პროექტში 

მონაწილეობდა  ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 9 უნივერსიტეტი, კერძოდ: კუმბრიის 

უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი), ტექნოლოგიების სამეფო ინსტიტუტი  KTH (სტოკჰოლმი, 

შვედეთი); ბაბეშ-ბოიას  სოციალური კვლევის უნივერსიტეტი (კლუჯ-ნაპოკა, რუმინეთი);  

ერევნის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  და  ერევნის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტი 

(სომხეთი), კიშინოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სახელმწიფო სამედიცინო და 

ფარმაცევტული  უნივერსიტეტი  (მოლდავეთი),  ხოლო საქართველოს მხრიდან თსუ და 

საქართველოს უნოვერსიტეტი. პროექტის განხორციელებაში წამყვანი უნივერსიტეტი იყო 

კუმბრიის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი) , რომელიც ამავე დროს პროექტის 

კოორდინატორის ფუნქციასაც ასრულებდა.  პროექტი მიზნად ისახავდა ევროპის რეგიონში 

მიმდინარე ცვლილებებისა და თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად  აზრთა გაზიარებას 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში, ასევე თანამშრომლობას სტუდენტთა სწავლებისა საქმეში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების  მიმართულებით. პროექტის 

ძირითადი მიზანი იყო მონაწილე  უმაღლეს სასწავლებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში, მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობისა 

და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი მაჩვენებლების მიხედვით პრობლემების 

წარმოჩენა და მომავალ სპეციალისტთა დიპლომისშემდგომ ეტაოზე სწავლება  საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით; თანამედროვე გამოწვევების 



შესაბამისას ახალი სამაგისტრო პროგრამის მომზადება, პროექტში ჩართული პარტნიორი 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, 

სტუდენტთა სწავლებისთვის  ახალი სასწავლო-საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება  და 

სტუდენტთა უზრუნველყოფა  უახლესი სასწავლო ლიტერატურით. 

       პროექტი დაიწყო 2010 წლის 15 ოქტომბერს და სამი წლის მანძილზე გაგრძელდა.   პროექტის 

შედეგები:  ტემპუსის პროექტის დაწყების შემდეგ თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი გაეცნო პროექტში 

მონაწილე უნივერსიტეტების გამოცდილებას. ახალი ინფორმაციის საფუძველზე პროექტის 

მსვლელობაშივე განხორციელდა ცვლილებები  სამაგისტრო პროგრამაში „საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა“, კერძოდ:  

1. სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლებისთვის  დაწესდა მისაღები კონტინგენტის 

ლიმიტი - არაუმეტეს 10 სტუდენტისა. (დასტურდება სამაგისტრო პროგრამის თაობაზე 

გაკეთებული განაცხადით) 

2. გაიზარდა  საათების რაოდენობა  სტუდენტის დამოუკიდებლად მუშაობისთვის (დასტურდება 

სტუდენტების მიერ შესრულებული საშინაო დავალებებით) 

3. სტუდენტებმა დავალებების შესრულება დაიწყეს არამხოლოდ ტრადიციული ვერბალური 

გადმოცემის ან წერითი ფორმით, არამედ ვიზუალური მასალის აქტიური გამოყენებით, რითიც  

სასწავლო პროცესი  უფრო საინტერესო  და ეფექტური გახდა. 

4. პედაგოგებმა აუხსნეს და სტუდენტებისთვის უფრო გასაგები გახდა სოციალურ ქსელების 

სასწავლო პროცესში გამოყენება, რაც რეალობაშიც აისახა: სტუდენტებმა შექმნეს საკუთარი 

ჯგუფი სოციალურ ქსელში, სადაც აქტიურად ცვლიან ინფორმაციებს და უზიარებენ ერთმანეთს 

საკუთარ შეხედულებებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების, 

ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე, სასწავლო მასალების თაობაზე და სხვ...   

5. შეიცვალა სწავლების გრაფიკი და სტუდენტებს სწავლისთვის დროის ასარჩევად მეტი 

თავისუფლება მიეცათ. სასწავლო   გრაფიკი გახდა უფრო მოქნილი და ელასტიური, ამდენად, 

მაგისტრანტს შეუძლია ლექტორთან შეთანხმებით  აუდიტორული მეცადინეობისთვის მისთვის 

მოსახერხებელი და სასურველი დრო განსაზღვროს.  

6. შეიცვალა სწავლების ფორმატი ნაცვლად ხანგძლივი აუდიტორული მეცდინეობებისა 

სტუდენტი მეტ დროს ანდომებს დამოუკიდებლად მუშაობას და მოსახლეობის საზოგადოების 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებული პრობლემების აღმოჩენას დამოუკიდებლად ახდენს 

(დასტუდება მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორების თაობაზე 

სტუდენტების მიერ შექმნილი ფოტოარქივით)  

7.  შეიცვალა სამაგისტრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა “სტრუქტურა, დაემატა ორი 

ახალი არჩევითი საგანი: „სოციალური ფსიქოლოგია“ და „ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და 

დაავადებათა პრევენცია“ (დასტურდება სილაბუსებით). 

8. შეიცვალა და გამარტივდა სამაგისტრო პროგრამის ტექსტური ნაწილი და სასწავლო საკითხები, 

რის საფუძველზეც მოიხსნა სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლის გასაგრძელებლად 

დაწესებული  წინაპირობები. 

9. 2013 წლის შემოდგომის  სემესტრიდან, მაგისტრანტებს მიეცათ შესაძლებლობა გააკეთონ 

არჩევანი თავისი სურვილის და ინტერესისსფეროს  მიხედვით, კერძოდ,  გაიარონ სწავლება 

არჩევითი საგანის მიხედვით (5 კრედიტი),  ან  მოამზადონ საკურსო ნაშრომი (5 კრედიტი) და ამ 

გზით შეასრულონ სემესტრის განმავლობაში შესასრულებელი 30 კრედიტი.  

10. სამაგისტრო პროგრამაში „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ განხორციელებული ცვლილებების 

თაობაზე გავრცელდა ინფორმაცია სტუდენტებში იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, 

რომელიც აკადემიურმა პერსონალმა მიიღო პროექტის ფარგლებში. შედეგად მოიმატა 

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლის მსურველთა რაოდენობამ (დასტურდება შემოსული 

განაცხადების რაოდენობით). 



11. შეძენილ იქნა ახალი ლიტერატურა 

12. მომზადდა სტუდენტებისთვის დამატებით წასაკითხი ლიტერატურა ე.წ. „რიდინგები“. 

13. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა რამდენიმე კვლევა, რომელიც მოხსენდა პარტნიორი 

უნივერსიტეტების მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე. 

14. პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მომზადებული სამეცნიერო 

სტატიები მოხსენებულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე და გამოქვეყნდა 

კონფერენციების შრომათა კრებულებში. 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტრები 
სახელმძღვანელოს 

სახელმწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ნატო ფიცხელაური, 

ნატა ყაზახაშვილი 

სამედიცინო 

მომსახურების 

ხარისხის 

განვითარების 

პერსპექტივები 

საქართველოში 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“ 

143 გვ 

წიგნში განხილულია სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის, მართვის და 

გაუმჯობესების საკითხები, ხარისხის კონცეფციის ევოლუციის კომპლექსური ანალიზი, როგორც 

საერთასორისო, ასევე ეროვნული გამოცდილების ჭრილში. ნაშრომში სხვა ფუნდამენტურ 

საკითხებთან ერთად განხილულია ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე 

პაციენტის უფლების და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის  უზრუნველყოფის სტრატეგიების 

განვითარების საკითხები. ასევე პაციენტის სამედიცინო და არასამედიცინო მოლოდინების 

დაკმაყოფილების მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების პროცესში. ნაშრომში 

წარმოდგენილია სამედიცინო მომსახურების ხარისხის თემატიკის აქტუალობა და მნიშვნელობა 

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმის მიმდინარეობის პროცესში. 

აღსანიშნავია, რომ ნაშრომი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის თაობაზე 

არსებული უახლესი მასალების სისტემაზაციის და ანალიზის პირველ მცდელობაა 

საქართველოში. ნაშრომი განკუთვნილია სამედიცინო მომსახურების ხარისხის საკითხებით 

დაინტერესებული პროფესიული საზოგადოებისთვის,  ჯანდაცვის დარგის სტუდენტებისთვის.  

 

დ) სტატიები 

 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ნატა ყაზახაშვილი  „სქესობრივი 

გზით გადამდები 

ინფექციები და 

ქალთა და 

კონფერენციის 

შრომათა 

კრებული გევრდი 

51. 

თბილისი, 

საქართველო 

290 



ბავშვთა 

ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა, 

საქართველო, 

2000-2012.“ 

საქართველოს 

მეან-

გინეკოლოგთა და 

პერინატოლოგთა 

მე-5 ყრილობა. 

„პრაქტიკული 

მეანობა-

გინეკოლოგიისა 

აქტუალური 

საკითხები“  

 4 ოქტომბერი, 

2013 

      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებისთვის, როგორც განვითარებულ, ისე 

განვითარებად ქვეყნებში, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები (სგგი) აქტუალურ 

პრობლემად რჩება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის უკანასკნელი მონაცემების 

მიხედვით, მსოფლიოში ყოველწლიურად ადგილი აქვს სქესობრივი გზით გადამდები 

განკურნებადი ინფექციების 448 მილიონ ახალ შემთხვევას 15-49 წლის ასაკის მოზარდებსა და 

მოზრდილებში. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ქალებში უფრო მეტად იწვევს მძიმე 

გართულებებს, ვიდრე მამაკაცებში. მაგალითად, ქლამიდიოზი და გონორეა მენჯის ღრუს 

ანთებითი დაავადებების, ექტოპიური ორსულობის და უნაყოფობის ყველაზე ხშირი გამომწვევია, 

ხოლო ადამიანის პაპილომა ვირუსი (HPV) ასოცირდება საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან. 

სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებს ორსულობისას შეუძლია გამოიწვიოს სანაყოფე წყლების 

ნაადრევი დაღვრა, ნაადრევი მშობიარობა და მშობიარობისშემდგომი ენდომეტრიტი. 

დადგენილია, რომ ორსულ ქალებში არანამკურნალები ადრეული სიფილისი მკვდრადშობადობის 

ყოველი მეოთხე შემთხვევის (25%) და ნეონატალური სიკვდილიანობის 14%-ის მიზეზია, რაც 

მთლიანობაში, პერინატალური სიკვდილიანობის დაახლოებით 40%-ია (WHO, 2010). ქალებში 

არანამკურნალები გონოკოკური და ქლამიდიური ინფექციები იწვევს მენჯის ღრუს ანთებითი 

დაავადებების დაახლოებით 40%-ს. მათგან დაახლოებით 25% უნაყოფობით სრულდება (WHO, 

2006). გარდა ამისა, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ზრდის აივ ინფექციის 

მიმღებლობას და ხელს უწყობს მის გავრცელებას. სგგი ძალზე სწრაფად და განსაკუთრებით 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ უმეტეს შემთხვევაში ინფიცირებულთა ასაკი 30 წელს არ აღემატება. 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სგგი-ით ყველაზე მეტად ავადდება მოსახლეობის სოციალურად 

და რეპროდუქციულად აქტიური ნაწილი.    

      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტში წინამდებარე სამეცნიერო კვლევის 

დაგეგმვის ძირითადი მიზანი იყო დასაბუთებული პასუხი გაგვეცა კითხვებზე: როგორ შეიცვალა 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში  დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

საქართველოში. წარმოადგენს თუ არა სგგი მზარდ პრობლემას დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის 

სისტემისთვის. არსებობს თუ არა სგგი გავრცელების ხელშემწყობი გარემოებები საქართველოში. 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი მასალები და არსებული 

სტატისტიკური მონაცემები რამდენად ხელმისაწვდომია და რამდენად სარწმუნოა.  რა 

გამოუყენებელი რესურსები არსებობს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისთვის და სხვ.   



 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 

 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის 

სათაური,ჟურნალის 

/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalandia L, 

Kazakhashvili N., 

Chikhladze N. 

 Loria L.  

Pitskhelauri N. 

 

 

 

 

 

 

“Review of the health 

insurance market of 

Georgia: Public 

Health Perspective”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference book, 

Page 109.   

The Project 

Tempus-511303-

2010-1-UK-

TEMPUS-JPCR 

“Masters 

Programmes in 

Public Health and 

Social Services". 

Materials of the 

Final Conference, 

23-27 September, 

2013 

International 

Conference 

Organised by The 

State University of 

Medicine and 

Pharmacy “Nicolae 

Testemitanu” and 

Moldova State 

University.  

Chisinau, 

Moldova. 

 

 

221 pages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Bubashvili I,  

Chikhladze N., 

Kazakhashvili N., 

Pitskhelauri N., 

Loria L 

“Reproductive Health 

and Rights in Georgia 

- a Public Health 

Concern”. 

 Conference book, 

Page 20.   

The Project 

Tempus-511303-

2010-1-UK-

TEMPUS-JPCR 

“Masters 

Programmes in 

Public Health and 

Social Services". 

Materials of the 

Final Conference, 

23-27 September, 

2013  

International 

Conference 

Organised by The 

State University of 

Medicine and 

Pharmacy “Nicolae 

Testemitanu” and 

Moldova State 

University.  

Chisinau, Moldova 

 

221 pages 

 

ანოტაციები 

1.  “საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით“ 

- ნაშრომში აღნიშნულია, რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად 

მნიშვნელოვანია გაიზარდოს მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე. 

ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისთვის სამედიცინო დაზღვევა ერთ-ერთ ეფექტურ ფინანსურ 

ინსტრუმენტად ითვლება.  სადაზღვევო სისტემის სწორი მენეჯმენტის პირობებში მნიშვნელოვნად 

უმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სადაზღვევო ბაზრის ფორმირება და 

სამედიცინო დაზღვევის სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში გასული საუკუნის 90-იანი 

წლებში დაიწყო. ცნობილია, რომ სამედიცინო დაზღვევა მხოლოდ  მოსახლეობის ჯანმრთელობის 



დაცვას არ უწყობს ხელს,  არამედ ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, მოსახლეობის 

სოციალურ კეთილდღეობას და უსაფრთხოებას. დაზღვევით სარგებლობის შემთხვევაში ადამიანი 

მოსალოდნელი რისკებისაგან თავს  დაცულად გრძნობს.  ჯანმოს განმარტებით „ჯანმრთელობა 

არის კარგი ფიზიკური და სულიერი მდგომარეობა, ასევე სოციალური კეთილდღეობა.“ ამიტომ, 

სამედიცინო დაზღვევას ერთ-ერთი წამყვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 

საქმეში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ 

აკადემიური პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვის გასაუმჯობესებლად მიიღო გადაწყვეტილება 

თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის თაობაზე. წინამდებარე ნაშრომის მიზანი იყო 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ინფორმირებულობის დონის შესწავლა სამედიცინო 

დაზღვევის თაობაზე. დაზღვევის სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება და 

მათი დაძლევის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო თსუ 

აკადემიურმა პერსონალმა - 500-მდე რესპონდენტი. გამოვლინდა, რომ  ჯანდაცვის სერვისებზე 

დაზღვეულთა ხელმისაწვდომობა გაიზარდა, ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობამ იმატა, თუმცა 

თავად სადაზღვევო შემთხვევების მენეჯმენტი სრულყოფას საჭიროებს. დაზღვეულთა განწყობა 

სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობის მიმართ მაღალია, რაც სადაზღვევო ბაზრის განვითარების 

პერსპექტივებზე მიუთითებს.  

2.  „ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და რეპროდუქციული უფლებები - საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის პრობლემა” -  სამეცნიერო ნაშრომი ეხება ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 

და რეპროდუქციულ უფლებებს საქართველოში. ნაშრომის თემის აქტუალობა ეჭვს არ იწვევს, 

ვინაიდან 

 საქართველოში მოსახლეობის აღწარმოების საქმეში მეტად რთული ვითარებაა შექმნილი. 

შობადობის შემცირება და ზოგადად კრიზისული დემოგრაფიული ვითარება მეცნიერ-მკვლევართა 

ყურადღებას დიდიხანია იპყრობს.  

       მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა გასული 

საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან. რთულ სოციალურ-ეკომონიკურ და პოლიტიკურ 

მდგომარეობას მოსახლეობამ შეცვლილი რეპროდუქციული ქცევით უპასუხა. ფერტილობის 

კოეფიციენტი სერიოზულად დაეცა და 1,4 (2008 წ) გაუტოლდა. მიუხედავად იმისა, რომ 

დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე ქვეყნის მთავრობამ ყურადღება გაამახვილა ქვეყანაში 

შექმნილ რთულ დემოგრაფიულ ვითარებაზე და როგორც დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის 

დაცვა, ასევე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 

ეროვნული პოლიტიკის და ჯანდაცვის განვითარების სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთ მთავარ 

პრიორიტეტად განსაზღვრა, მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ამდენად, 

საქართველოში ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები მეტად საინტერესო და 

მნიშვნელოვანია.   რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სწორი სახელმწიფოებრივი 

მიდგომისა და პოლიტიკის ფორმირება მოითხოვს მრავალმხრივი ინფორმაციის გაანალიზებას, 

სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, რათა მისი  შემდგომი განვითარების პრიორიტეტული 

მიმართულებების  შერჩევა მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოხდეს. 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პოლიტიკის განსაზღვრა დიდ სირთულეებთან არის 

დაკავშირებული, ვინაიდან ის, თავის მხრივ, კონკრეტული ქვეყნის მოსახლეობის 

რეპროდუქციული ქცევის კანონებს უნდა შეესაბამებოდეს. სხვადასხვა სოციალურ და ბუნებრივ 

პირობებში, განსხვავებული კულტურისა და ტრადიციების მქონე ქვეყნებში განსხვავდება 

მოსახლეობის რეპროდუქციული ქცევა.  ნაშრომში განხილულია რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის 

პოლიტიკა საქრთველოში. ასევე განხილულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

რეპროდუქციული ჯანდაცვის სტრატეგია, 1994 წ კაიროში მიღებული რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის პროგრამა და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა 

საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სისტემის  სუსტი მხარეები და ის 

ნაკლოვანებები, რომელთა აღმოფხვრის მაგალითებსაც იძლევა ევროპის რეგიონების სხვა 



ქვეყნების გამოცდილება. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის დონის დადგენის მიზნით სამეცნიერო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებულია 

კვლევა: გამოკითხულია 200 რესპონდენტი, საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი 

-  43% თვლის, რომ არავითარი ინფორმაცია არ აქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

1) საქართველოში 

 

მონაწილეობა საერთაშორისო ფორუმებში: 

2013 (26 იანვარი) მსოფლიო ბანკის “ახალგაზრდული ხმების”  რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის 

პროექტი.  პროექტის პირველი ეტაპი – "ფორუმი: მრგვალი მაგიდა სფეროში ჩართული 

ორგანიზაციების და ექსპერტების მონაწილეობით. მსოფლიო ბანკის თბილისის ოფისი, 

ნ.რამიშვილის ქ.5, თბილისი.  

 

2013 (16 აპრილი ) – American Pharmacy International (აშშ)/IDA Foundation (ნიდერლანდები)/ GPC 

საქართველო. კონფერენცია თემაზე: „ჯენერიკ-მედიკამენტები ეკონომიური შეფუთვით“. 

სასტუმრო  „თბილისი-მარიოტი“, თბილისი, საქართველო. 

 

2013 (24-25 ივნისი) - საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო/ GIMPHA (Georgian International Medical and Public Health Association) ერთობლივი 

საერთაშორისო კონფერენცია „მედეა 2013“ . სასტუმრო მარიოტ-ქორთიარდი. თბილისი, 

საქართველო. 

 

2013 (8 ივლისი) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ევროკავშირის TEMPUS –– ის პროექტი სასწავლო პროგრამა გამოყენებით ბიომეცნიერებებში“ 

დასკვნითი კონფერენცია. თსუ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. დარბაზი. თბილისი.    

 

2013 (4 ოქტომბერი) საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაცია. 

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა მე-5 ყრილობა „პრაქტიკული მეანობა-

გინეკოლოგიის აქტუალური საკითხები“. (ორალური მოხსენება). სასტუმრო „შერატონ-მეტეხი 

პალასი“. თბილისი, საქართველო 

 

# მომხსენებელი/მომხსენებლები  მოხსენების სათაური  
ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი 

1 

 

ნ. ყაზახაშვილი სქესობრივი გზით გადამდები 

ინფექციები და  დედათა და 

ბავშვთა ჯანმრთელობა. 

საქართველო, 2000-2012  

2013  წლის 4 ოქტომბერი. 

საქართველოს მეან-

გინეკოლოგთა და 

პერინატოლოგთა ასოციაცია. 

საქართველოს მეან-

გინეკოლოგთა და 

პერინატოლოგთა მე-5 

ყრილობა „პრაქტიკული 

მეანობა გინეკოლოგიის 

აქტუალური საკითხები“. 

სასტუმრო „შერატონ-მეტეხი 



პალასი“. თბილისი, 

საქართველო 

 

      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებისთვის, როგორც განვითარებულ, ისე 

განვითარებად ქვეყნებში, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები (სგგი) აქტუალურ 

პრობლემად რჩება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის უკანასკნელი მონაცემების 

მიხედვით, მსოფლიოში ყოველწლიურად ადგილი აქვს სქესობრივი გზით გადამდები 

განკურნებადი ინფექციების 448 მილიონ ახალ შემთხვევას 15-49 წლის ასაკის მოზარდებსა და 

მოზრდილებში. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ქალებში უფრო მეტად იწვევს მძიმე 

გართულებებს, ვიდრე მამაკაცებში. მაგალითად, ქლამიდიოზი და გონორეა მენჯის ღრუს 

ანთებითი დაავადებების, ექტოპიური ორსულობის და უნაყოფობის ყველაზე ხშირი გამომწვევია, 

ხოლო ადამიანის პაპილომა ვირუსი (HPV) ასოცირდება საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან. 

სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებს ორსულობისას შეუძლია გამოიწვიოს სანაყოფე წყლების 

ნაადრევი დაღვრა, ნაადრევი მშობიარობა და მშობიარობისშემდგომი ენდომეტრიტი. 

დადგენილია, რომ ორსულ ქალებში არანამკურნალები ადრეული სიფილისი 

მკვდრადშობადობის ყოველი მეოთხე შემთხვევის (25%) და ნეონატალური სიკვდილიანობის 14%-

ის მიზეზია, რაც მთლიანობაში, პერინატალური სიკვდილიანობის დაახლოებით 40%-ია (WHO, 

2010). ქალებში არანამკურნალები გონოკოკური და ქლამიდიური ინფექციები იწვევს მენჯის 

ღრუს ანთებითი დაავადებების დაახლოებით 40%-ს. მათგან დაახლოებით 25% უნაყოფობით 

სრულდება (WHO, 2006). გარდა ამისა, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ზრდის აივ 

ინფექციის მიმღებლობას და ხელს უწყობს მის გავრცელებას. სგგი ძალზე სწრაფად და 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ უმეტეს შემთხვევაში ინფიცირებულთა ასაკი 30 

წელს არ აღემატება. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სგგი-ით ყველაზე მეტად ავადდება 

მოსახლეობის სოციალურად და რეპროდუქციულად აქტიური ნაწილი.    

      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტში წინამდებარე სამეცნიერო კვლევის 

დაგეგმვის ძირითადი მიზანი იყო დასაბუთებული პასუხი გაგვეცა კითხვებზე: როგორ შეიცვალა 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში  დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

საქართველოში. წარმოადგენს თუ არა სგგი მზარდ პრობლემას დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის 

სისტემისთვის. არსებობს თუ არა სგგი გავრცელების ხელშემწყობი გარემოებები საქართველოში. 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი მასალები და არსებული 

სტატისტიკური მონაცემები რამდენად ხელმისაწვდომია და რამდენად სარწმუნოა.  რა 

გამოუყენებელი რესურსები არსებობს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისთვის და სხვ.   

 

2) უცხოეთში 

 

მონაწილეობა საერთაშორისო ფორუმებში: 

2013 (3-8 ივნისი) - TEMPUS - ის  პროექტის  516664-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPC 

“დიპლომამდელი უმაღლესი სამედიცინო განათლების მოდერნიზება აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნებში  და მეზობელ აერეალში (Modernizing Undergraduate    Medical Education in EU Eastern  

Neighboring Area”ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენცია და სემინარების სერია UCSC - Università 

Cattolica del Sacro Cuore. რომი, იტალია 

 

2013 (23-27 სექტემბერი) TEMPUS –– ის პროექტის “ სამაგისტრო პროგრამები საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვასა  სოციალურ მომსახურებაში” 511303-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR ფარგლებში 

მასწავლებელთა მომზადების სემინარები “TEMPUS Week in Moldova” . ფინალური კონფერენცია. 



ნიკოლაე ტესტემიტიანუს სახელობის მედიცინისა და ფარმაციის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მოლდავეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტის დახურვა. 

კიშინოვი, მოლდავეთი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

 უროლოგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: თსუ მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის დეპარტამენტი. 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ჩიგოგიძე. 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი გოგი ჟვანია; 

ასისტენტ პროფესორი თეიმურაზ დოჭვირი. 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

პროსტატის სიმსივნური 

ტრანსფორმაციის კვლევა. 

მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

თეიმურაზ ჩიგოგიძე, 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი ნანა 

კოტრიკაძე და მედიცინის 

მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი ლავრენტი 

მანაგაძე. 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტის, 

უჯრედული და 

მოლეკულერი ბიოლოგიის 

მიმართულების აკადემიური 

პერსონალის 9 

წარმომადგენელი 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

თ. ჩიგოგიძე 

თ. დოჭვირი 

ნ. გაბუნია 

ლ. მანაგაძე 

სახელმძღვანელო 

რეკომენდაციები 

შარდსასქესო 

სისტემის 

ტუბერკულოზზე. 

თბილისი-2013. 

გამომცემლობა 

"მერიდიანი". 

1-19 

ანოტაციები 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



1 

 

 

 

 

 

 

გ. ჟვანია 

 

 

 

 

 

 

RESULTS OF RADICAL 

CYSTECTOMY WITH 

MAINZ POUCH II 

DIVERSION (SINGLE 

INSTITUTION 

EXPERIENCE). 

GEORGIAN MEDICAL   

NEWS. 

ISSN 1512-0112 

No 10(211) 

ოქტომბერი 

2012 

 

 

 

საქართველოს 

სამედიცინო 

სიახლენი 

TBILISI-

NEWYORK  

 

 

7-13 

 

 

 

 

 

 

2 

 

თ. ჩიგოგიძე 

ლ. მანაგაძე 

 პროსტატის სიმსივნეების 

თერაპიული მკურნალობის 

შესაძლო პერსპექტივები.  

მეორე სამეცნიერო 

კონფერენცია. ბუნებრივი 

და სინთეზური 

ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებები. 

25-26 ნოემბერი 

2013 წელი. 

 

თბილისი. 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემია. 

42-44 

ანოტაციები 

 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 Kotrikadze 

N.  Alibegashvili 

M.  Ramishvili L, 

Gordeziani M, 

Veshapidze N, 

Chigogidze T, 

Managadze L  

Mitochondrial 

Defects and their 

Role in 

Development of 

Prostate Cancer. 

European Medical, 

Health and 

Pharmaceutical  

Journal   v.3. 2012.  pp.17-20.  

ანოტაციები 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ. ჩიგოგიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროსტატის სიმსივნეების 

თერაპიული მკურნალობის 

შესაძლო პერსპექტივები 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 ნოემბერი 2013 წელი. 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია. 

Mეორე სამეცნიერო 

კონფერენცია - "ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად 

აქტიური ნივთიერებები". 

 

საქართველოს უროლოგთა 

კონგრესი. 

26-27.01.2013 წელი. თბილისი. 

2 

 

 

 

 

თ. ჩიგოგიძე 

თ. დოჭვირი 

 

 

 

შარდის ბუშტის აუგმენტაცია 

წვრილი ნაწლავის 

გამოყენებით 

ტუბერკულოზური 

მიკროცისტის დროს. 

  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

თ. ჩიგოგიძე 

თ. დოჭვირი 

 

 

შარდის ბუშტის აუგმენტაცია 

წვრილი ნაწლავის 

გამოყენებით 

ტუბერკულოზური 

მიკროცისტის დროს. 

13-21 ივლისი 2013 წელი 

საქართველო, ჩაქვი. 

II პოლიპროფილური 

სამედიცინო კონფერენცია – 

კლინიკური პრაქტიკის 

საერთაშორისო სტანდარტები. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

თ. ჩიგოგიძე  Criteria for the estimation of 

endogenous intoxication in the 

erythrocytes of men with 

prostate tumors 

19th Meeting of the European 

Red Cell Society (ERCS). 10-13 

october, 2013 Forteiland,  The 

Netherlands. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

პათოლოგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: თსუ მედიცინის ფაკულტეტის პათოლოგიის დეპარტამენტი 

  

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  პროფესორი თემურ ჯორბენაძე 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი კონსტანტინე ჭიჭინაძე 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

იმპლიციტური და 

ექსპლიციტური დასწავლისა 

და მეხსიერების როლი  

დასწავლის, მეხსიერებისა და 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებში 

კონსტანტინე ჭიჭინაძე მარინა ნიკოლაიშვილი 

 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

თავის ტვინის 

ნეიროქიმიური 

მაჩვენებლები, 

როგორც ცხოველთა 

სოციალური 

იერარქიული რანგის 

პრედიქტორები 

(FR/479/7-270/12). 

 

2013-2015 წლები; 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სახელმწიფო ფონდი 

კონსტანტინე 

ჭიჭინაძე 

მარინა 

ნიკოლაიშვილი, 

ანნა ლაზარაშვილი, 

ჯიქია გოგი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

2) უცხოეთში 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების 



სახელწოდება გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

 

Chichinadze K., 

Chichinadze N., 

Gachechiladze L., 

Lazarashvili A. 

New Method for 

Predicting Dominant 

Individuals in 

Mammalian Social 

Structure (Sazepuri 

Method). 

 

In: Aggressive Behavior: 
New Research. Edited 

by Renaud Bodine and 

Danielle R. Bucher. 

Nova Publishers. 

New York. 

2013. 

 

https://www.novapublis

hers.com/catalog/produc

t_info.php?products_id=

38032 

 

pp. 93-118. 

 

Formation of social hierarchy is characteristic for all of the species with established model of social 

organization and social behavior. This is a highly relevant issue, as formation of social hierarchies is often 

accompanied by violence, and violence and aggression are among the most serious problems facing 

humanity. 

In the process of investigation of predictors of dominance majority of the researchers focus on 

characteristics like animals age, body mass, “weapon” size. Indeed, all of these parameters contribute to the 

determination of the hierarchic status of an individual. However, in the framework of the project we are 

interested not in physical parameters but in individual’s emotional/cognitive features. The goal of the 

present study is to define the traits of an organism which determine its certain position in social hierarchy. 

For the accomplishment of the goal of the present study, we set the following objectives: 

1        Definition of the “basic” parameters (preexisting before establishment of hierarchic relationship) of 

aggression, anxiety, physical working capacity, explorative activity, learning ability and etc. 

2         Determination of hierarchic rank of each of the rats after establishment of hierarchy. 

3 Statistical analysis of the relation of “basic” properties of the animal to its hierarchic rank and their relative 

contribution for establishment of dominance pattern. 

Considering necessity of investigation of above-mentioned parameters, we designed the following 

structure of an experiment. 

Series 1 

The following parameters will be studied in the rats prior to establishment of hierarchic relations: 

Offensive and defensive aggression levels; Anxiety level; Learning ability; Exploration of novel objects; 

Exercise performance and endurance. 

After above-mentioned testing, the rats will be placed in enriched environment and formation of 

hierarchic relations will be observed. A micropopulation will include the rats of the same body mass and 

age. Hierarchic rank of each rat will be determined. Results of distribution of ranks will be compared with 

the ranking of animals observed during tests, using statistical methods. We hope that this comparison will 

help us to define the tests which are the best predictors of the future hierarchic position of the rat. After 

formation of steady hierarchy, the rats will be decapitated. Neurochemical profile (norepinephric, 

serotonin, dopamin) of hypothalamus, striatum and amygdala will be studied. 

Series 2 

Selection of the rats and investigation of above-mentioned parameters will be performed by the same 

principle. 

       As after statistical analysis of series 1 we will know, animals of which behavioural profile have the 

highest chance of becoming the dominants, then in the series 2, testing will enable us to select the animals 

with above-mentioned profile and subject them to the immediate decapitation for determination of 

neurochemical profile. The purpose of this approach is to determine, if given neurochemical profile is a 



result of dominance or vice versa – its prerequisite. If neurochemical profiles of the dominants from series 

1 and of the hypothetical “might-have-been” dominants from series 2 are more or less similar, we will 

have sufficient ground to talk about the predetermination of the dominance by neurochemical profile of 

the brain. 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

Chichinadze K., 

Lazarashvili A., 

Tkemaladze J. 

 

 

RNA in 

centrosomes: 

structure and 

possible functions. 

Protoplasma. (2012 

წლის ანუ ბოლო 

ცნობილი 

Impact Factor = 

2.855) 

2013, 

Vol. 250, №1 

Springer. 

Germany 

pp. 397-405. 

A novel RNA was detected in the centrosomes of Spisula solidissima mollusk oocytes in 2006. This RNA 

was named centrosomal RNA (cnRNA); five different cnRNAs were described. During the sequencing of 

the first transcript, cnRNA 11, it was discovered that the transcript contained a conserved structure—a 

reverse transcriptase domain. In a 2005 study, we speculated about several possible mechanisms for 

determining the most important functions of centrosomal structures and referred to one of them as an 

“RNAdependent mechanism”. The discovery of RNA specific to the centrosome is indirect evidence of 

the centrosomal hypothesis of cellular aging and differentiation. The presence of a reverse transcriptase 

domain in this type of RNA, together with its uniqueness and specificity, makes the centrosome a place 

of information storage and reproduction. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი, მედიცინის 
ფაკულტეტი.  

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი 
 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 

 პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი მანანა კალანდაძე 
მოწვეული პედაგოგი მარიამ მარგველაშვილი 
მოწვეული პედაგოგი რუსუდან ივანიშვილი 
სტუდენტი ნინო ცინცაძე 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Suladze N, 

Shishniashvili 

T, Margvelashvili 

V, 

Kharischarishvili I. 

The influence of 

the element status 

on mineralization 

of dental hard 

tissues in young 

children 

Georgian Med 

News. 2013 

Oct;(223):21-5. 

Russian 

  

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Sgan-Cohen HD, 

Margvelashvili V, 

Bilder L, 

Kalandadze M, 

Gordon M, 

Margvelashvili M, 

Dental caries 

among children in 

Georgia, by age, 

gender, place of 

residence and 

ethnic group: A 

(Manuscript 

submitted to IDJ 

  



Zini A. pathfinder survey. 

2 Levin 

L, Margvelashvili 

V, Bilder L, 

Kalandadze M, 

Tsintsadze N, 

Machtei EE 

Periodontal status 

among adolescents 

in Georgia. A 

pathfinder study. 

PeerJ. 2013 Sep 

17;1:e137. doi: 

10.7717/peerj.137 

  

3 Margvelashvili M, 

Mikadze T, 

Margvelashvili V. 

Oral Health Care 

Provision Systems 

in the Black Sea 

Countries:  Part 15 

Georgia. 

Oral Health Dent 

Manag 12: 507. doi: 

10.4172/2247-

2452.1000507 

 

  

4 Mersel A, 

Margvleashvili V, 

Margvelashvili M. 

Evaluation in 

Continuing 

Education: A 

Georgian 

Experience. 

Dental Tribune 

Asia. 2013 July-

August. 

 

  

5 Yamalik N, Mersel 

A, Margvelashvili 

V, Melo P, 

Jerolimov V. 

Analysis of the 

extent and 

efficiency of the 

partnership and 

collaboration 

between the dental 

faculties and 

National Dental 

Associations within 

the FDI-ERO zone: 

a dental faculties' 

perspective. 

Int Dent J. 2013 

Oct;63(5):266-72. 

doi: 

10.1111/idj.12045. 

Epub 2013 Jun 14 

  

ანოტაციები 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

უწყვეტი სტომატოლოგიური 

განათლება ევროპაში და მასში 

საქართველოს ინტეგრაცია 

12 ოქტომბერი, 2013. 

თბილისი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

 

# მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური  ფორუმის ჩატარების  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24109543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24109543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24109543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24109543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074022


მომხსენებლები  დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

 

 

Implant-Supported Prosthetic 

Rehabilitation of Patients: 

Consideration of Occlusal Risk-

Factors 

22 თებერვალი, 2013, 

ინსბრუკი, ავსტრია 

 

 

 

2 

 

 

 

 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

 

 

 

Implant-Supported Prosthetic 

Rehabilitation of Patients: 

Consideration of Occlusal Risk-

Factors 

 

25 მაისი, 2013, ერევანი, 

სომხეთი 

 

 

 

3 

 

 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

 

Implant-Supported Prosthetic 

Rehabilitation of Patients: 

Consideration of Occlusal Risk-

Factors 

 

 

დეკემბერი, 2013, ალმა-ატა, 

ყაზახეთი 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი 

 

1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი  

 

2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,  პროფესორი თამარ 

კეზელი  

 

3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი - გულნარა ტაბიძე,  

ასოცირებული პროფესორი - მედეა კოპალიანი,  

ასისტენტ-პროფესორი - მარიამ ჭიპაშვილი. 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

თამარ კეზელი 

ნიკოლოზ გონგაძე 

გალინა სუკოიანი 

ნინო დოლიძე 

ლეიკოტრიენების 

გულსისხლძარღვთა 

ეფექტების 

ფარმაკოლოგიური 

მოდულაციის 

მექანიზმები 

თბილისი, 

მიკრობიზნესი 

“ალექსი” 

რეგისტრაციის 

ნომერი 1300 1005 2111 

130 გვ 

ანოტაციები 

მონოგრაფიაში განხილულია გულის სტრეს-ინდუცირებული ცვლილებები და ცისტეინური 

ლეიკოტრიენების C4-ის,  D4-ისა და E4-ის მამოდულირებელი როლი გულსისხლძარღვთა 

ფუნქციისა და ჰომეოსტატური მექანიზმების დისრეგულაციაში. დემონსტრირებულია 

ლეიკოტრიენების რეცეპტორების ანტაგონისტის, ზაფირლუკასტის, დადებითი ზეგავლენა 

გულსისხლძარღვთა ფუნქციისა და სისხლის ბიოქიმიურ მაჩვენებლებზე. გაანალიზებულია 

ლეიკოტრიენების რეცეპტორების ანტაგონისტების პერსპექტიული გამოყენების შესაძლებლობა 

გულის კუნთის ანთებით-ნეკროზული და იშემიური დაზიანების დროს. 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

1 

2 

3 

თარგმანი 

თ.კეზელი 

მ. ჭიპაშვილი  

მ. კოპალიანი 

“ლიპინკოტის 

ილუსტრირებული 

რევიუები” – 

ფარმაკოლოგია, მე-5 

მზად არის 

გამოსაცემად 

433  გვ 



გამოცემა 

ანოტაციები 

თარგმანი მოიცავს ზოგადი და კერძო ფარმაკოლოგიის ილუსტრირებულ  საფუძვლებს 

საერთაშორისოდ აღიარებული სტუდენტური სახელმძღვანელოს სახით. მასში მოცემულია 

სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური  ჯგუფების პრეპარატების ფარმაკოდინამიკა და ფარმაკოკინეტიკა. 

 

დ) სტატიები 

 

2 

 

თ. კეზელი 

გ. ტაბიძე 

თ.ციბაძე 

ნ. დოლიძე 

 

ბეტა 

ადრენობლოკატორების 

გამოყენება ორსულთა 

არტერიული 

ჰიპერტენზიის 

მკურნალობაში, ქალთა 

ჯანმრთელობის 

აქტუალური საკითხები 

2012, გვ.  22-23 თბილისი 2 

სტატიაში განხილულია ბეტა ადრენობლოკატორების გამოყენების მნიშვნელობა ორსულთა 

არტერიული ჰიპერტენზიისას. 

 

უცხოეთში 

 

 

გ) კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 T.Kezeli Abstracts of Scientific Moscow, 2013 152 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

T.Kezeli 

N.Gongadze 

M. Mirziashvili 

M. Makharadze 

Therapeutic targets 

for prevention and 

treatment the 

progression of 

dilated 

cardiomiopathy. 

Experipental and 

Clinical Medicine 

2013, N4, p. 31-34 თბილისი 4 

სტატიაში განხილულია დილატაციური კარდიომიოპათიის განვითარების ხელშემწყობი 

ეტიოპათოგენეზური ფაქტორები და გულის კუნთის რემოდელირებისას მიმდინარე პროცესები 

მოლეკულურ დონეზე. Gაანალიზებულია სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზით ფორმირებული 

დილატაციური კარდიომიოპათიის მკურნალობის  საფუძვლები და მათი შედარებითი 

დახასიათება. მოცემულია პერსპექტიული ახალი მიმართულებები ამ პათოლოგიის მკურნალობის 

ოპტიმიზაციისათვის. 



G.Sukoyan 

N.Gongadze 

research institute of 

General Pathology and 

Pathophysiology, 

Russian Academy of 

medical science  

New directions in the pharmacological prevention of systemic inflammation progression in the chronic 

cerebral ischemia. 

თეზისში გაანალიზებულია თავის ტვინის იშემიის პირობებში ანთებითი ციტოკინების, 

ინტერლეიკინ I-სა და VI-ის როლი დაავადების მიმდინარეობასა და პროგრესირებაში, აგრეთვე 

ოქსიდაციური სტრესით ინიცირებული ცვლილებები და მათი კორექციის შესაძლო გზები 

ნიკოტინამიდ-ადენინ-ნუკლეოტიდის შემცველი პრეპარატებით.  

2 T.Kezeli 

G.Sukoyan 

N.Gongadze 

M. Chipashvili 

N. Dolidze 

Abstracts of 11th 

Europian congress in 

Clinical Pharmacology 

and Therapeutics  

Geneva, Switherland, 

2013, vol 35 N85, p.105-

106 

380 

Cardio-hepatic syndrome and therapeutic efficacy of NAD-conteining drug. 

ნაშრომში განხილულია ღვიძლის ფუნქციისა და ფერმენტების ALT, AST და GT აქტივობის 

ცვლილებები NYHA-ს მიხედვით მე-2 და მე-3 ფუნქციური კლასის გულის შეგუბებითი 

უკმარისობის  მქონე 58 პაციენტში. წარმოდგენილია ანთებითი ციტოკინების (ინტერლეიკინ I-სა 

და VI-ის) სისხლში კონცენტრაციისა და ოქსიდაციური სტრესისათვის დამახასიათებელი 

სუპეროქსიდური სასიგნალო მოლეკულის ცვლილებები (EPR-ით) გულის შეგუბებითი 

უკმარისობის დროს. მოცემულია ნიკოტინამიდ-ადენინ-დინუკლეოტიდის დადებითი 

ზეგავლენასტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით, რაც გამოიხატება დაავადებისათვის 

დამახასიათებელი სიმპტომატიკის გაუმჯობესებაში. 

 

3 T.Kezeli 

G.Sukoyan 

N.Gongadze 

I. Megreladze 

M. Mirziashvili 

Abstracts of 11th 

Europian congress in 

Clinical Pharmacology 

and Therapeutics 

Geneva, Switherland, 

2013, vol 35 N85, p.46-

47 

380 

Targets of therapy of patients with congestive heart failure caused by ischemic heart disease and diabetes. 

ნაშრომში განხილულია გულის შეგუბებითი უკმარისობისა (NYHA-ს მიხედვით მე-2 და მე-3 

ფუნქციური კლასი) და ტიპი II შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში პროანთებითი 

ციტოკინების ინტერლეიკინ Iβ-სა და TNFα-ს ფლუქტუაცია დაავადების მიმდინარეობის 

პროცესში. გაანალიზებულია (EPR-ით) სუპეროქსიდ-დისმუტაზას და პეროქსინიტრიტის 

ცვლილებები გულის შეგუბებითი უკმარისობის პირობებში და NAD-ის შემცველი პრეპარატით 

მათი კორექციის შესაძლებლობა. 

4 L. Kilasonia 

N. Kirvalidze 

M. Kopaliani 

N. Tsintsadze 

L. Lagvilava 

 

Heavy weight, as a risk 

factor of osteoporosis, 

European Congress on 

Osteoporosis and 

Osteoarthritis 

(ESCEO13-IOF) 

Rome, Italy, 17-20 

April, 2013, P256, S156 

1 

სტატიაში განხილულია ჭარბ წონასთან დაკავშირებული ცვლილებები ძვლის მინერალურ 

სიმკვრივეში და რომ ჭარბი წონა და ოსტეოპოროზი არ წარმოადგენს ურთიერთგამომრიცხავ 

მდგომარეობებს. 



5 L. Kilasonia 

N. Kirvalidze 

M. Kopaliani 

N. Tsintsadze 

L. Lagvilava 

 

Prognostic value of X-

Ray densitomentry in 

osteoporosis, European 

Congress on 

Osteoporosis and 

Osteoarthritis 

(ESCEO13-IOF) 

Rome, Italy, 17-20 

April, 2013, P144, S105 

1 

სტატიაში განხილულია ყველა ის პრობლემა, რომელიც იძლევა ძვლის მინერალური სიმკვირის 

მცდარ მონაცემებს, მათ შორის ხერხემლის დეფორმაციები, ოსტეოქონდროზული ცვლილებები, 

რომლებიც ნიღბავენ საკუთრივ ძვალში მიმდინარე რეალურ პროცესებს.  

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 T.Kezeli 

G.Sukoyan 

N.Gongadze 

N. Dolidze  

M. Chipashvili 

T. Rukhadze 

M. Mirziashvili 

Effect of  CGRP 

antagonist on the 

mortality by nitrate 

induced tolerance 

rats  with acute 

myocardial 

infarction 

Journal of EPMA 

(Europian 

personalized 

medicine 

association)  

 In print 9 

სტატიაში წარმოადგენილია მიოკარდიუმის ინფარქტის მქონე ექსპერიმენტულ ცხოველებში 

განვითარებული ტოლერანტობა ნიტრატების მიმართ. შესწავლილია ლეტალობის სიხშირე და 

გულსისხლძარღვთა მაჩვენებლების ცვლილებები გულის იშემიური დაზიანების დროს 

ნიტრატების ტოლერანტობის შემთხვევაში და CGRP ანტაგონისტის როლი ნიტრატების მიმართ 

ტოლერანტობის განვითარების მექანიზმებში. პოსტულირებულია, რომ ნიტრატების მიმართ 

მგრძნობელობის დაქვეითება შესაძლებელია განპირობებული იყოს CGRP-ის გამოყოფის 

შემცირებით, რაც მოითხოვს შესაბამის კორექციას.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  

ონკოლოგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება: თსუ ონკოლოგიის დეპარტამენტი (2013 წლის 24 სექტემბრამდე შპს ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრი; 2013 წლის 24 სექტემბრიდან სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი) 

 

2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 

რეზო გაგუა 

 

3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

პროფესორი, რეზო გაგუა 

მედიცინის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, თამარ რუხაძე 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

კლინიკური პრაქტიკის 

გაიდლინების შემუშავება და 

ადაპტირება ონკოლოგიურ 

პრაქტიკაში 

 

რ. გაგუა 

საქართველოს ონკოლოგთა 

ასოციაცია 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

 

33 კლინიკური პრაქტიკის პროტოკოლის შემუშავება ონკოლოგიაში, რომელთაგანაც 20 

განხილვის ეტაპზეა (მიმდინარეობს განხილვა და დამტკიცებისათვის მზადების ეტაპი 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში) 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ფ. ძოწენიძე 

ი. აბესაძე 

თ. რუხაძე 

კლინიკური პრაქტიკის 

ეროვნული 

სახელმძღვანელო 

ქრონიკული ტკივილის 

მართვა:  

 სახელმძღვანელო 

პირველადი ჯანდაცვის 

ექიმებისთვის 

 

თბილისი, 

საქართველო 

 

73 გვ 

ანოტაციები 

 



დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ი. აბესაძე; რ. 

ღვამიჩავა;  

ფ. ძოწენიძე;  

თ. რუხაძე; გ. 

მეტივიშვილი 

ქრონიკული 

ტკივილის მართვის 

ხარისხის შეფასება 

საქართველოში 

Evaluation of quality of 

chronic pain 

management in Georgia 

– კლინიკური 

ონკოლოგია 

ISSN 2346-7592 

#1/2013 

თბილისი, 

საქართველო 

გვ 13-18 

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანე

ლოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Nathan Cherny (Chair and 

Editorial Director), Raphael 

Catane, Martin Chasen, 

Alexandru-Calin Grigorescu, 

Azza Adel Hassan, Marianne 

Kloke, Gudrun Kreye, Ian 

Olver, Özgür Özyilkan, Carla 

Ripamonti, Maryna Rubach, 

Tamari Rukhadze, Dirk 

Schrijvers, Anna-Marie 

Stevens, Florian Strasser, Maria 

Wagnerova, Vittorina Zagonel 

A USER’S 

MANUAL 

FOR 

ONCOLOGY 

CLINICIANS 

to accompany 

THE GUIDE 

FOR PATIENTS 

WITH 

ADVANCED 

CANCER 

ESMO – European 

Society for Medical 

Oncologists  

www.esmo.org 

 

Swetserland  

 

 

53p 

ანოტაციები 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

T. Rukhadze 

An overview of the health 

care system in Georgia: 

expert recommendations in 

the context of predictive, 

 

TheEPMAJournal 

2013,4:8 

http://www.epmajou

 

Brussels, BE 

 

13 

http://www.esmo.org/
http://www.epmajournal.com/


preventive and 

personalized medicine 

rnal.com 

/content/4/1/8  

 

ანოტაციები 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

Rukhadze T., Tsirekidze T., 

Aladashvili T., Shanshiashvili I., 

Lomidze T., Menteshashvili N., 

Lekashvili T.2,  

Kordzaia S. 

Evaluation of spiritual 

assessment and its challenges in 

Georgia 

Abstract-No: A-518-0021-01261 

(Poster presentation) 

13th World Congress of 

European Associacion Palliative 

Care (EAPC) 

Prague, Czech Republic  

მოხსენებათა ანოტაციები 

2 

 

Rukhadze T., Aladashvili T., 

Lekashvili  T., Kezeli T.,  

Goguadze I., Pipia N.,  

Berishvili E., Imedadze T.,  

Surmava-Mizilini T.,  

Rukhadze M. 

Challenges in Implementation of 

Palliative Care Educational 

Programs in Former Soviet 

Countries - Georgian Experience 

Abstract-No: A-518-0007-01211  

(Poster presentation) 

13th World Congress of 

European Associacion Palliative 

Care (EAPC) 

Prague, Czech Republic 

მოხსენებათა ანოტაციები 

3 

 

T.Rukhadze, T. Kezeli, T. 

lekashvili, D. Kordzaia 

 

Georgian National Palliative 

Care Strategic Plan- 

Achievements, Challenges and 

Perspectives in Implementation 

Palliative care in Georgia 

(Oral Presentation) 

World-Congress on Predictive, 

Preventive & Personalised 

Medicine (PPPM) 

 

Representation of the State 

NRW to the European Union, 

Brussels, Belgium 

მოხსენებათა ანოტაციები 

4 

 

T. Kezeli, T. Rukhadze, N. 

Gongadze, G. Sukoyan, N. 

Dolidze, M. Chipashvili,  

M. Mirsiashvili 

Effect of calcitonin gene-related 

peptide antagonist on the 

mortality by nitrate induced 

tolerance rats with acute 

myocardial infarction 

World-Congress on Predictive, 

Preventive & Personalised 

Medicine (PPPM) 

 

Representation of the State 

NRW to the European Union, 

Brussels, Belgium 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

http://www.epmajournal.com/


სამედიცინო რადიოლოგისა და ენდოსკოპიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება:სამედიცინო რადიოლოგია და ენდოსკოპია 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:  აკადემიკოსი ფ.თოდუა 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. . .  

აკადემიკოსი ფ.თოდუა 

ასოც.პროფ ს.კახაძე 

ასისტ პროფ ვ.აბულაძე 

ასისტ პროფ მ.გურგენიძე 

  

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

ა) მონოგრაფიები 

 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ფრიდონ თოდუა, 

დავით მიმინოშვილი 

კლინიკური 

ნეირორადიოლოგია 

თბილისი 2013 182 

მონოგრაფია წარმოადგენს სამამულო სამეცნიერო ნაშრომს, რომელშიც ასახულია გამოსახვითი 

საშუალებების – კომპიუტერული და მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფიული კვლევის 

უახლესი მიღწევები. წიგნი ეხება თავის ტვინისა და მისი მკვებავი სისხლძარღვების 

ნეიროვიზუალურ კვლევას. ნაშრომის შესავალში მოცემულია კომპიუტერული ტომოგრაფიის 

შექმნის ისტორია და მისი ტექნიკური ასპექტები, წარმოდგენილია ასევე, კომპიუტერულ–

ტომოგრაფიული ანგიოგრაფიული და თავის ტვინის პერფუზიული კვლევის პროტოკოლი და 

მიღებული შედეგების შეფასების კრიტერიუმები. ცალკეულ თავებში განხილულია თავის ტვინის 

ნორმალური კტ ანატომია, თავის ტვინის განვითარების ანომალიების, ცერებრო–ვასკულური, 

ინფექციური და სიმსივნური დაავადებების, ქალა–ტვინის ტრავმული დაზიანებების და ქალას 

ძვლების პათოლოგიათა ნეიროვიზუალური სემიოტიკა.   

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



1 ფ.თოდუა, 

გ.ორმოცაძე, 

დ.ნადარეიშვილი, 

ლ.ჭელიძე 

 

სიცოცხლის 

განმავლობაში 

კანცერის  

განვითარების 

ალბათობა და მისი 

ასაკობრივი 

სტრუქტურა 

ქ.თბილისის 

პოპულაციაში 

ექსპერიმენტული 

და კლინიკური 

მედიცინა 

N 4,2013  

 2 

2 

 

 

 

 

ფ.თოდუა, 

მ.გურგენიძე 

 

 

 

ენდოსკოპიური 

ულტრაბგერა 

ფატერის დვრილის 

სიმსივნეების 

დიაგნოსტიკაში 

რენტგენოლოგიია 

და 

რადიოლოგიის 

მაცნე 1–2, 2013 

 

 2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

მ.გურგენიძე და 

თანაავტ.  

 

 

 

სედაციის და 

ანესთეზიის 

წარმოება 

გასტროენტერალურ 

ენდოსკოპიაში  

რენტგენოლოგიია 

და 

რადიოლოგიის 

მაცნე 1–2, 2013 

 4 

 

 

 

 

 

 

4 

ფ.თოდუა, 

ს.კახაძე  

 

რბილი ქსოვილების 

ავთვისებიანი 

სიმსივნეების 

კომპლექსური 

დიაგნოსტიკა   

რენტგენოლოგიია 

და 

რადიოლოგიის 

მაცნე 1–2, 2013  

 2 

ანოტაციები 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

F. Todua, D. Miminoshvili, 

K. Lomidze 

Multyslice CT angiography and 

Brain Perfussuin Patterns of 

Brain arteriovenius 

Malformation 

 

  

8th Black Sea Neurosurgical 

Congress. Program and Abstract 

Book 

November 8-10, 2013. Tbilisi 

მოხსენებათა ანოტაციები 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

ადამიანის ნორმალური ანატომიის, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის 

დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება - ადამიანის ნორმალური ანატომიის, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ოპერაციული 

ქირურგიის დეპარტამენტი  

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - პროფესორი დიმიტრი კორძაია 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა -  

პროფესორი დიმიტრი კორძაია, 

ასოცირებული პროფესორი - ნოდარ ხოდელი, 

ასისტენტ პროფესორი: ზურაბ ჩხაიძე, 

ასისტენტ პროფესორი:  მიხეილ ჯანგავაძე, 

ასისტენტ პროფესორი:  მანანა კაკაბაძე, 

ასისტენტ პროფესორი:  ია კირვალიძე. 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

  

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 ღვიძლის ადრეული 

დუქტულური რეაქცია 

ნაღვლის საერთო სადინარის 

ოკლუზიის პირობებში 

დიმიტრი კორძაია მიხეილ ჯანგავაძე, მანანა 

კაკაბაძე, ია კირვალიძე, მანანა 

დგებუაძე, მაია მუმლაძე 

2 მოხუცთა 

დამოკიდებულებებისა და 

მოთხოვნილებათა ასახვა 

სიცოცხლის მიწურულს 

დიმიტრი კორძაია მარიკა ველიჯანაშვილი, ნანა 

ჩიხლაძე 

1. კვლევა ჩატარებულია თეთრ ვირთაგვებზე. ნაღვლის საერთო სადინარის ოპერაციული 

გადაკვანძვის შედეგად ნაღვლის შეგუბების ადრეულ ვადებზე (6, 12, 24, 36 საათი) არმოჩენილი 

წილაკშიდა დუქტულური რეაქცია (დუქტულური კვეთების [პროფილების] მატება წარმოადგენს 

არსებული (მაგრამ უჩინარი) დუქტულების ნაღვლის გაზრდილი წნევის გამო გაგანიერებისა და 

გამოვლენის შედეგს. 

2. კვლევა განხორციელებულია იმ მულტიფოკუსური პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ეძღვნება 

მოხუცთა პალიატიური მზრუნველობის ოპტიმალური მოდელის შემუშავებას საქართველოში. 

ხანდაზმულთა პალიატიური მზრუნველობის მოდელის შემუშავებისას გასათვალისწინებული 

უნდა იყოს თავად ხანდაზმულთა მიერ საკუთარ მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა აღქმა და 

მათდამი დამოკიდებულება სიცოცხლის ბოლო ეტაპზე. სავარაუდოდ, ეს აღქმები და 

დამოკიდებულებები მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია დარჩენილი სიცოცხლის 

შეზღუდული ხანგრძლივობის გაცნობიერებით. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს სიცოცხლის ლიმიტირებული ხანგრძლივობის გამაცნობიერებელ 

პირთა საჭიროებათა და მოთხოვნათა აღქმისა და მათ მიმართ დამოკიდებულების ასახვა და 

ანალიზი. 

მეთოდიკა. ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა 80 წელს გადაცილებული 10 მოხუცი, რომლებიც 

ინარჩუნებენ სოციალურ აქტივობას, მაგრამ აცნობიერებენ დარჩენილი სიცოცხლის 



ხანგრძლივობის ლიმიტურობას. კვლევა ეფუძნებოდა  ნახევრად სტრუქტურირებული ფორმატის 

ინტერვიუებს. დასმული იქნა ორი კითხვა: “რას გვეტყვით თქვენს ცხოვრებაზე?” და “რას გეგმავთ 

სამომავლოდ?”. განხორციელდა ინტერვიუების აუდიოკასეტებიდან ტრანსკრიპტი და კოდირება. 

თითოეული ინტერვიუს მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებელი ფრაგმენტი ფასდებოდა აბრაამ 

მასლოუს “ადამიანის მოთხოვნილებათა ერარქიასთან” შესაბამისობაში და თავსდებოდა მასლოუს 

ხუთსაფეხურიანი პირამიდის შესაბამის დონეზე. მიღებული მონაცემები დაექვემდებარა 

სტატისტიკურ ანალიზს ….... 

კვლევის შედეგები და ინტერპრეტაცია. არსებული 10 ინტერვიუს ანალიზისას მკვლევარების მიერ  

გამოყოფილ იქნა სულ 89 ფრაგმენტი. ცალკეულ ინტერვიუებში შეფასებულ ფრაგმენტთა 

რაოდენობა ვარირებდა 2-დან 13-მდე. მასლოუს პირამიდის პირველ საფეხურზე (ფიზიკური 

გადარჩენა) განთავსდა 3 ფრაგმენტი  (3. 37 %), მეორეზე (უსაფრთხოება და დაცულობა) - 15 (16.8 

%), მესამეზე (სოციალური მოთხოვნილებები)  - 36 (40.4 %), მეოთხეზე (აღიარება, პატივისცემა) - 

30 (33.7 %), ხოლო მეხუთე საფეხურზე (თვითრეალიზაცია) - 5 (5.6 %). წარმოდგენილი 

გასაშუალოებული მონაცემების განაწილების შედარება თითოეული პაციენტის შესაბამისი 

მონაცემების განაწილებასთან არ ცდება დევიაციის დასაშვებ ზღვარს და ადასტურებს 

გასაშუალობული მონაცემების ვალიდურობას. ამდენად, 80 წელს გადაცილებული მოხუცებში, 

რომლებიც აცნობიერებენ დარჩენილი სიცოცხლის ხანგრძლივობის ლიმიტურობას, მაგრამ 

ინარჩუნებენ სოციალურ აქტივობას, ცალსახად ჭარბობს სოციალური ურთიერთობისა და 

პატივისცემის მოთხოვნილება. ამასთანავე, ამ მოთხოვნილებათა სპექტრი ფართოა, მესამე 

საფეხურზე წარმოდგენილია 1-5, ხოლო მეოთხე საფეხურზე 1-4 ნომინაციით. 

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

ლოკალური მართული 

ჰიპერთერმიის მეთოდის 

შემუშავება ექსპერიმენტში 

მაგნიტური ნანონაწილაკე-ბის 

მდგრადი სუსპენზიის  

გამოყენებით და შესაბამისი 

აპარატის შექმნა (უცხოეთში 

მოღვაწე თანა-მემამულეთა 

მონაწილეობით მიმდინარე 

პროექტი) 

საქართველოს შ. 

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 

და თსუ 

ბესიკ 

სურგულაძე 

გიორგი ფიჩხაია 

ზურაბ ჩხაიძე 

ნოდარ ხოდელი 

მიხეილ ჯანგავაძე 

ბიჭიკო 

მაზანიშვილი 

ოთარ ფილიშვილი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შეძენილია პროექტის პირველი პერიოდისათვის აუცილებელი რადიოტექნიკური მასალა, 

შეწავლილია უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა, გაწყობილია არსებული ლაბორატორიული და 

საოპერაციო აღჭურვილობა. შექმნილია დაბალი სიხშირის რხევების გენერატორი ცოცხალი 

ობიექტის და ექსპერიმენტული მოდელის შესაბამისად, ჩატარებულია მისი პირველადი 

გაზომვითი და დაკალიბრების სამუშაოები. შექმნილია დაბალი სიხშირის მაგნიტური რხევების  

გამაძლიერებელი ცოცხალი ობიექტის და ექსპერიმენტული მოდელის შესაბამისად, 

ჩატარებულია მისი პირველადი გაზომვითი და დაკალიბრების სამუშაოები. შექმნილია 

რეზონანსული რს კონტური ელექტრომაგნიტის რს კოჭათი ცოცხალი ობიექტის და 

ექსპერიმენტული მოდელის შესაბამისად, ჩატარებულია მისი პირველადი გაზომვითი და 

დაკალიბრების სამუშაოები. დაწერილია და გაგზავნილია დასაბეჭდათ სტატია, მომზადებულია 



თეზისები მე-5 საერთაშორისო კონგრესზე ნანონაწილაკები ბიოლოგიასა და მედიცინაში  

მონაწილეობის მისაღებად. 

2 ხელოვნური სისხლ-

მიმოქცევის პორტა-

ტული აპარატის 

ექსპერიმენტული 

შემუშავება საველე 

პირობებში 

გამოყენებისთვის             

საქართველოს შ. 

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი  

ზურაბ ჩხაიძე ნოდარ ხოდელი 

მაია მუმლაძე 

ჯუმბერ 

ფარცახაშვილი ოთარ 

ფილიშვილი 

ოთარ შენგელია 

რამაზ მაჭავარიანი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით, პირველი ტრანშის "ძირითადი აქტივების" 

ხარჯვით კატეგორიაში გათვალისწინებული თანხით შეძენილ იქნა: ორი ნოუთბუკი, 

პლანშეტური კომპიუტერი (შესამუშავებელი აპარატის დეტალების ესკიზების შესაქმნელად), 

მრავალფუნქციური საბეჭდი მოწყობილობა, ფოტოკამერა (აპარატის შექმნილი დეტალების 

ფოტოდოკუმენტირებისათვის), სისხლის პორტატული ექსპრეს ანალიზატორი და პაციენტის 

მრავალპარამეტრიანი მონიტორი ჰემოდინამიკის პარამეტრების რეგისტრაციისათვის. 

ფიზიოლოგიური მახასიათებლების მქონე სისხლის უნივერსალური ტუმბოსა და მართვის 

სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა, მათი სტენდური გამოცდის დასრულება დაგეგმილია 

პროექტის  IX თვეს (მეორე ტრანში). შესაბამისად, მოცემულ საანგარიშო პერიოდში ამოცანა 

შესრულდა ნაწილობრივ. კერძოდ, შეიქმნა უნივერსალური ტუმბოს დამწნეხი კამერა და 

პულსატორი. 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

დ) სტატიები 

 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

Machavariani 

PT, Dzhalabadze 

XA, Areshidze 

TX, Kirvalidze IG. 

Prospects of stem cells 

application in patients 

with ischemic heart 

desease (review)]. 

 

Georgian Med 

News.  

2013, Apr; (217):44-

9. 

 

 5’ 

Coronary heart disease (CHD) is the most common cause of human mortality. Despite of recent advances in 

the management of CHD (drug treatment, coronary angioplasty and stenting, coronary artery bypass 

surgery) prognostic estimation of this kind of mortality threatens to increase to the year 2030. Major cause 

of adversity of CHD is decrease in myocardial contractility which leads to heart failure (HF). HF occurs as a 

result of myocardial cell ischemic injury or infarction. There is general assumption that recovery of 

myocardial contractility after tissue injury is not available. This dogma has been changed for the last decade 

with the introduction of stem cell (SC) therapy in cardiology. Research in this detection (nowadays the 

phase I-II of research is going on) proved SC therapy safety for human body (no risk of oncogenesis, heart 

attack or ventricular tachycardia, there is no heart remodeling and no need of coronary revascularization) 

and efficacy in myocardial contractility improvement (increase of left ventricular ejection fraction). Such 

positive results were obtained with the use of high dose SC therapy (10 8 cell) and its application the first 

week of acute myocardial infarction. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23676487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23676487


 

2) უცხოეთში 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟუ
რ

ნა
ლ

ი
ს/

 

კრ
ებ

უ
ლ

ი
ს 

ნო
მე

რ
ი

 

გ
ამ

ო
ც

ემ
ი

ს 
ად

გ
ი

ლ
ი

, 

გ
ამ

ო
მც

ემ
ლ

ო
ბ

ა 

გ
ვე

რ
დ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

1 

 

 

 

 

 

Chkhaidze Z, 

Khodeli N, 

Pilishvili O, 

Partsakhashvili 

D, Jangavadze M, 

Kordzaia D.  

New Model of Veno-venous Bypass for 

Management of Anhepatic Phase in Experimental 

Study on Dogs.  

 

 

 

 

Transplantatio

n Proceedings. 

2013, 45, 

1734–1738.  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

Pარტსაკჰასჰვი

ლი D, 

ჩჰკჰაიდზე ძ, 

Kჰოდელი N, 

Pილისჰვილი 

O, ჟანგავადზე 

M, Kორდზაია 

D.  

 

Eხპერიმენტალ Lივერ 

Aუტოტრანსპლანტატიონ ჭიტჰ Nოველ შცჰემე 

ოფ Vენო-ვენოუს Bყპასს ას ა Mოდელ ოფ 

Lივერ Dენერვატიონ ანდ Dელყმპჰატიზატიონ. 

 

  
 

 

თრანსპლანტ

ატიონ 

Pროცეედინგ

ს. 2013, 45, 

1739–1742. 

  

4 

3 

 

 

 

 

    

Surguladze B., 

Phichkhaia G., 

Jangavadze M.,  

Chxaidze Z., 

Xodeli N., 

Kordzaia D. 

Local Hyperthermia with stable Magnetic 

suspension “UNIMAG” 

 

In press 

 

 

 

  

 4 Onyeka 

TC, Velijanashvili 

M, Abdissa 

SG, Manase 

FA, Kordzaia D 

თწენტყ-ფირსტ ცენტურყ პალლიატივე ცარე: 

a ტალე of ფოურ ნატიონს 

 

Eur J 

Cancer Care (

Engl). 2013 

Sep;22(5):597-

604. 

   7 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

2) უცხოეთში 

 



# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 D. Kordzaia, G. Lobzhanidze, M. 

Velijanashvili 

 

 

Palliative Care: the Challenge to 

Make Oncology Comprehensive 

 

Fourth International Medical 

Congress, Southeast European 

Medical Forum; September 11 – 

15, 2013 - Portorose, Slovenia. 

2  I. Mjavanadze, N. Mirzikashvili, 

S. Lebanidze, G. Lobzhanidze, D. 

Kordzaia 

 

Evidence Based Costing of 

Palliative Care – the Principles 

of Calculation 

 

Fourth International Medical 

Congress, Southeast European 

Medical Forum; September 11 – 

15, 2013 - Portorose, Slovenia. 

3 Velijanashvili M., Dalakishvili S., 

Chikhladze N., Kordzaia D. 

Analysis Of Morbidity Proves 

The Necessity Of Palliative Care 

In Elders 

13th World Congress of European 

Association for Palliative care, 

Prague, May30-June2, 2013 

1. The term “Palliative” derived from the Latin word “Pallium”, which means the “mask” or 

“mantle”. This explanation fits exactly the essence of palliative care – to mantle, mask or alleviate 

incurable conditions. 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing 

the problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by 

means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and different symptoms as 

well as other problems - physical, psychosocial and spiritual. 

Palliative Care focuses on two main tasks: relieving patient’s condition throughout the course of 

the disease (together with the radical treatment means) and providing multi-approach support in the last 

months, days and hours of life. 

Correspondingly, Palliative care is particularly important for patients with cancer, as the burden of 

issues that cause suffering is particularly high in these patients. According the WHO data, two-thirds 

(seven million) of 10 million new patients with cancer each year are not cured and die within a year of 

their diagnosis; of those living with cancer, 60% will experience significant pain. 

With the rapidly aging world population and the associated increase of multiple ‘‘non-

communicable’’ diseases, the need for palliative care will increase dramatically over the next 50 years: The 

incidence of cancer will more than double to an estimated rate of 24 million new cases per year by 2050. 

In 1990, the WHO pioneered a Public Health Strategies (PHS) to integrate palliative care into 

existing health care systems. This included advice and guidelines to governments on priorities and how to 

implement national cancer control programs where palliative care would be one of the key components 

(pillars) of comprehensive cancer care.  

The aim of the 1st  branch is to avoid disease – make the society free from Cancer. 

The aim(s) of three consequence  steps of the 2nd  branch is (are): a) to treat radically the cancer on 

the early stage of its development and successfully return the patient into active society, or b) to provide 

“Life-prolonging” treatment and maintain the patient socially active as long as possible. Thus, the objective 

of this branch may be nominated as “Treatment and reintegration” or “Maintenance”. 

The aim of the 3rd branch is to prevent and relief suffering by the control of pain and other 

problem-bearing symptoms, not only physical, but spiritual and psychological as well. 

It is evident, that the cancer patient can be covered by Palliative care quite a long period of time, which, 

sometime can be a longer than the whole periods of Diagnostics-Treatment-Rehabilitation – together. 

Incorporation of Palliative Care in National Health Care System implicates to make specialized oncological 

support comprehensive, covering all stages of cancer – throughout the “Curative” or “Life-prolonging” 

Treatment to advanced and end-of-life care. 



 

2. The population of every Country hypothetically can be divided into three main groups: “Healthy 

People”, “Potentially Curable Patients” and “Advanced Chronic Patients”. Taking into account the above-

mentioned groups, obviously, the health care system must also have three principal directions: Preventive 

(directed at healthy people), intending to maintain the health status and decrease morbidity; Curative (for 

potentially curable patients), directed at the patient convalescence and rehabilitation and Palliative (for 

Advanced Chronic Patients), intending to maintain the maximally available quality of life. 

If any of the listed directions is omitted, the health care system can not be considered as 

perfect, for in this case, the corresponding part of the society turns out to be deprived of health care 

service. Therefore, Palliative Care is gradually becoming the integrated part of National Health Care 

System in many Countries.  

Comprehensive Palliative Care represents the very tool to relieve pain and different distressing 

symptoms (nausea, vomiting, cachexia, bedsores and pressure ulcers, constipation or diarrhea, etc) and 

achieve maximal comfort. It enables the advanced patient to make the rest of his life biologically and 

socially active, encompassing him by the atmosphere of not only medical but also the social and spiritual 

support. 

In 1996, the World Health Organization introduced several measures required as the foundation 

for developing palliative care through public health approach. Development of the services and financing 

were among the key issues.  

According to the conventionally accepted idea, the palliative care in the end-of-life costs 

significantly less than the active “treatment” of these patients. Herewith, the costing of palliative care is not 

as standardized as e.g. surgical procedures or interventional therapy. The costing of palliative care is now 

being done in many countries of Europe.     

The costing of palliative care in Georgia was performed by the initiative group. The project was 

funded by “Open Society Georgia Foundation”.  

The following were determined:  

1. The required capacity for implementing palliative care (number of beneficiaries; human resources; 

number of beds; number of mobile teams providing home care) 

2. The types and the volume of services of palliative care;  

3. Costing of the services; 

The measurement methods by Higginson, McNamara, Van der Velde, Lynch, Gomez, Stjernsward, 

Higginson and others, also the recommendations developed by WHO, IAHPC for implementing such 

measurements were applied.     

It was established, that Georgia has: 

 Up to 30 000 patients needing palliative care annually; 

 Up to 500 cancer patients requiring everyday palliative care; 

 The need of around 240 beds to provide inpatient palliative care 

 The need of up to 100 multidisciplinary mobile team to implement home-based palliative 

care, each team consisting of 1 physician, 3 nurses, 0.5 social worker and 0.5 psychologist (considering that 

traditionally, the role of caregivers is taken by family members and relatives in Georgia); 

 The number of home visits of mobile team members counts up to 18; 

 The expenditure per patient per month counts up to around 310 GEL (~ 140 EUR); 

 The average cost of one visit counts up to 17 GEL (~ 8 EUR) - including the staff salary, 

medications, medical items, transportation, electrocommunication, administrative and other unintended 

expenses, etc;  

 The cost of one hospital bed day in inpatient palliative care setting counts up to 87 GEL (~ 

40 EUR) – including the staff salary, medications, medical items, diagnostics, electrocommunication, 



communal, meal, administrative, amortization and reinvestment expenses, etc.  

3. From 2012 Palliative Care services are implemented in 6 from 13 regions of Georgia and capital, Tbilisi. 

But there are still no special palliative care services available for elders and children. The model of Pallia-

tive Care for Elders (PCE), which will be maximally acceptable financially and organizationally for the 

healthcare system of Georgia and ethnic habits and psychology of the Country population - currently is 

under development. To prove the necessity of PCE, the admission of elders (≥60 years) and mean age adults 

with different disorders to several large hospitals and primary care settings in Tbilisi in 1998 - 2009 was 

evaluated retrospectively. The effectiveness of drugs administered to these cohorts was also studied. 

Comparison was done by ANOVA method. 1708 cases (medical records) were studied overall (mean age 

adults - 18.2%, elders - 81.8%; males - 52%, females = 48%). The admission and morbidity of elders 

compared to mean age adults with diseases and disorders, advanced stages of which, by international stand-

ards require palliative care (cardiovascular diseases, neurological, bone muscle-connective tissue system 

disorders and cancer) was significantly higher (P< 0.05). It was also revealed that in these 4 groups of 

disorders ineffectiveness/less effectiveness of the treatment with standard medica-tions was 7 times higher 

in elders compared with the same indicator in mean age adults. The results of survey serve as an additional 

evidence that: 1) Treatment of chronic conditions in elders is still not standardized and often result in 

ineffective outcome; 2) High percent of ineffective treatment in elder patients proves that palliative care, 

providing symptom management and improving quality of life can be considered as better approach rather 

than conventional cure. The acquired result provides additional arguments for implementation of palliative 

care for elders as specific direction in National healthcare system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

ქირურგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება. თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ქირურგიის დეპარტამენტი 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. პროფ. მერაბ კილაძე 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

პროფ. მერაბ კილაძე 

პროფ.  გია ლობჟანიძე; 

ასოცირებული პროფ. ამირან ანთაძე 

ასოცირებული პროფ. ზურაბ ბერიაშვილი 

ასოცირებული პროფ. ვლადიმერ გონჯილაშვილი 

ასოცირებული პროფ. ლევან თავბერიძე 

ასოცირებული პროფ. ავთანდილ ღირდალაძე   

ასისტენტ პროფ. გიორგი ელისაბედაშვილი 

ასისტენტ პროფ. გია ლურსმანაშვილი 

ასისტენტ პროფ. გრიგოლ მამამთავრიშვილი 

ასისტენტ პროფ. თეიმურაზ მგელიაშვილი 

ასისტენტ პროფ.  გიორგი ხეროდინაშვილი 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და 

შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

დ) სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ვ.გონჯილაშვილი 

და თანაავტ. 

„ნაოპერაციევი მუცლის 

გადაუდებელი 

ლაპაროსკოპიული 

ქირურგია“.Kკრიტიკულ 

მდგომარეობათა და 

კატასტროფათა მედიცინა 

#11-

12თბილისი,28-

29 ნოემბერი 

2013, 68-70 

 

  

ანოტაციები 

2 ა.ანთაძე  –, „გართულებული N12, 2013, in   



კოლორექტული 

სიმსივნეების 

ქირურგიული 

მკურნალობა“, Georgian 

Medical News 

press 

 

ანოტაციები 

3 ა.ანთაძე  –, 

„გართულებული 

კოლორექტული 

სიმსივნეების 

ქირურგიული 

მკურნალობა“, Georgian 

Medical News 

N12, 2013, in 

press 

 

  

ანოტაციები 

4 А.Гирдаладзе и 

соавт. 

«Сравнительная 

диагностическая ценность 

методов тестирования 

инфекции Helicobacter 

pylori», Georgian Medical 

News 

N12, 2013, in 

press 

 

  

ანოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 M.Kiladze et al., -,  

“Perspectives of using of 

“aseptic”drains for 

abdominal drainage”, 

Ann.Ital.Chir,2013,in press 

   



ანოტაციები 

2 M.Kiladze et al.,  

- “A comparative study of 

laparoscopic and open 

Nissen fundoplication for 

GERD in Georgia”, 

Ann.Ital.Chir,2013,in press 

   

ანოტაციები 

3 M.Kiladze et al.,  

-“Miniinvasive Surgical 

Interventions in 

Management of 

Cholelithiasis:A 

Retrospective Study”, 

Ann.Ital.Chir,2013,in press 

   

ანოტაციები 

4 
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The work analyses the research of  548  patients who are suffering from gastric ulcers. The majority of 

studied patients were men 443 (80.8%). The age of the patients varied from 19 to 78. The ulcers appeared on the 

side of curvatura ventriculi minor  with 472 patients (86,1%), as for the rest, it was placed on the paries 

posterior. These were 76 patients (13,9%). The first type of ulcers caused suffer of 278 patients, (50,8%), the 

second type - 227 patients (41,4%), and the  III - 43 (7,8%). 
427 patients (77, 9%) underwent the X-ray examination. From the given patients, the right diagnostics 

were provided to 392 people (91, 3%). Only endoscopy research was held with 121 patients (22, 1%), and 

together with the X-ray research, it counted 337 (61, 5%) people.  Consequently, the endoscopy study was 

delivered to 458 (83,6%) patients. The gastric ulcers were diagnosed to 434 cases (94, 7%). 
According to our data malignization diagnosis was made with 29 patients (5.3%), 21 (72.4%) were the 

men and 8 (27.6%) women. Their age fluctuated from 38 to 77. Ulcer anamnesis duration was from 2-31 years. 

Among the examined ones 19 people appeared to be diseased  by the first type ulcers (by H.D. Johnson  

classification), as for 10 patients, they had the II type ulcers. In 21 cases disease was localized on the curvatura 

ventriculi major (72,4%). 
According to the shape, there are malignized ulcers of 1 cm in diameter – 2 patients (6,9%), from  1 to 2 

cm -5 patients (17,2%), from  2 cm to 3 cm - 8 patients (27,6%),  and above 3 cm -14 (48,3%) patient. 



X-ray examination was performed on all 29 patients, and 17 of them (58,6% - a) were diagnosed by  

malignized gastric ulcer or gastric ulcer diagnosed with cancer. 27 patients underwent gastroscopy with biopsy 

(two refused to research), from them 21 was diagnosed malignization  - (77.8%).- 3 of those patients (11.1%) 

malignization  were diagnosed morphologicaly only after second time gastroscopy and biopsy. In 6 cases 

(20.7%) the  malignization signs could not be revealed by biopsy and gastroscopy. 
Comprehensive research showed that the gastric ulcer malignization diagnosis  were given to 23 (79,3%) 

before operation, and intra operation counted  4 (13.8%) patients. In 3 cases ulcer excision  express technique 

was used, and in 1 case - macroscopically. 2 patients (6.9%) has not been determined  the character of malignant 

gastric ulcer and after the operation, the morphological study of the material revealed the right diagnosis.  
25 patients (86,2%) underwent gastric subtotal  resection (17 – Bilroth I method, 8 –Bilroth II method), 

2 - gastrectomy, 1 - the economic gastric resection with vagotomy , 1 - truncal vagotomy, ulcer excision and 

pyloroplasty. 
In 2 cases (when the diagnosis cannot be raised), 1 – economic  resection, and after verification of  

diagnosis was made repeated  operation – subtotal  resection, as for the second case, was done  a truncal  

vagotomy, ulcer resection and piloroplasty. Patients  and his family members refused to repeat the operation. 
Most often histological form of cancer was adenocarcinoma - 21 cases, scirrhous carcinoma - 6,  low 

differentiate  cancer - 2. 1 patient died after surgery (cardiovascular system failure). 
Distant results of the study was able to deliver in 24 patients. Among them 19 are stationary investigated,  5 – 

data based on the clinical cards.. 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

მ.კილაძე და თანაავტ., – „პანკრეატოდუოდენალური 

რეზექცია და მისი 

ვარიანტების ჩვენი 

გამოცდილება“. 

I პოლიპროფილური 

სამედიცინო კონფერენცია, 

თებერვალი,2013,ბაკურიანი 

3 მ.კილაძე,გ.ჩიქობავა „ქირურგიული მკურნალობის 

ასპექტები სხვადასხვა ტიპის 

ტრავმების და ჭრილობების 

დროს“. 

II  პოლიპროფილური  

სამედიცინო  კონფერენცია,    

ივლისი,2013,ჩაქვი 

4 ვ.გონჯილაშვილი 

 

„ლაპაროსკოპია კუჭ–

ნაწლავის ტრაქტის 

ქირურგიაში“, 

I პოლიპროფილური 

სამედიცინო კონფერენცია, 

თებერვალი,2013,ბაკურიანი 

 

2) უცხოეთში 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 



1 

M.Kiladze.  “Surgical Management and 

Transformation of Civil Hospital 

During Local Military Conflict 

“August War 2008” 

130 Congress of German Surgical 

Society, 30April-

3May,2013.Munchen,Germany 

მოხსენების ანოტაცია 

2 

Gia Lobzhanidze Georgian Helthcare System 

Reforms in 2012-2013  

WHO/EFMA Forum anual 

meeting, Riga, Latvia 24-26 

April;  2013 

საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა მიმდინარეობს 1996 წლიდან. იყო მცდელობა 

სხვადასხვა ევროპული მოდელის დანერგვისა, თუმცა, საბოლოო ჯამში მიზნის მისაღწევად 

არცერთი ვარიანტი არ იქნა შეფასებული დადებითად. თანდათანობით გაძლიერდა პროფესიული 

ასოციაციების როლი, თუმცა დღესდღეობით როგოც საქართველოს ექიმთა ასოციაციის, ისე 

დარგობრივი ასოციაციების უფლებამოსილების გამტკიცებისთვის სავალდებულოა 

საკანონმდებლო ცვლილებები. 2013 წლის თებერვლიდან არჩევნების შემდგომ მოსულმა ახალმა 

მთავრობამ დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პირველი ეტაპი, ხოლო ივლისიდან 

მეორე ეტაპი, რის შედეგადაც სამედიცინო მომსახურების მიღება შეუძლია საქართველოში 

მაცხოვრებელ ყველა იმ პიროვნებას, რომელიც არ იყო არც კერძო სადაზღვევო სისტემის და არც 

ფედერალური ან მუნიციპალური პროგრამების მიერ მოცული. ერთი წლის მუშაობის შემდგომ 

შევისწავლით მიმდინარე პროგრამის შედეგებს და შევეცდებით მთავრობას და პარლამენტს 

წარვუდგინოთ საქმიანი წინადადებები და სურვილები პროგრამის შემდგომი განვითარების 

მიზნით.  

3 
Gia Lobzhanidze Prediploma Medical Education 

in Georgia 

SEEMF Scientific Conference 

Kos island, Greece 9-11 May, 

2013 

საქართველოს განათლების სისტემაში 2004-2005 წლებში დაწყებულმა რეფორმამ მოგვცა 

შესაძლებლობა80-მდე სამედიცინო ინსტიტუტი და ფაკულტეტი აკრედიტაციის შედეგად 

შემცირებულიყო 14-მდე (2007-2008წწ). ამჟამად ფუნქციობს 22 უმაღლესი სამედიცინო 

დაწესებულება ან ფაკულტეტი, სადაც 1800-ზე მეტი ადგილია გამოყოფილი ქვოტების მიხედვით 

სამედიცინო პროფილის სხვადასხვა ფაკულტეტზე. 4 მილიონიანი ქვეყნისთვის ასეთი რაოდენობა 

ფაკულტეტსა და დიპლომამდელი განატლების სტუდენტებისა  ვფიქრობთ საკმაოდ ბევრია და 

სახელმწიფოს მხრიდან მოითხოვს გადაუდებელ რეგულაციას. ასევე რეგულაციის სფეროა 

დიპლომისშემდგომი განათლებაც, ვინაიდან მედიცინის და სტომატოლოგიური ფაკულტეტის 

კურსდამთავრებულებისათვის არაადექვატური რაოდენობის ადგილების რეზიდენტურის 

დიპლომისშემდგომ ალტერნატიულ განატლებაში. სახელმწიფოს მიერ ასევე 

დასარეგულირებელია რეზიდენტურის დაფინანსების საკითხი.  
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The work analyses the research of  548  patients who are suffering from gastric ulcers. The majority of 

studied patients were men 443 (80.8%). The age of the patients varied from 19 to 78. The ulcers appeared on 

the side of curvatura ventriculi minor  with 472 patients (86,1%), as for the rest, it was placed on the paries 

posterior. These were 76 patients (13,9%). The first type of ulcers caused suffer of 278 patients, (50,8%), the 

second type - 227 patients (41,4%), and the  III - 43 (7,8%). 
427 patients (77, 9%) underwent the X-ray examination. From the given patients, the right diagnostics 

were provided to 392 people (91, 3%). Only endoscopy research was held with 121 patients (22, 1%), and 

together with the X-ray research, it counted 337 (61, 5%) people.  Consequently, the endoscopy study was 

delivered to 458 (83,6%) patients. The gastric ulcers were diagnosed to 434 cases (94, 7%). 
According to our data malignization diagnosis was made with 29 patients (5.3%), 21 (72.4%) were the 

men and 8 (27.6%) women. Their age fluctuated from 38 to 77. Ulcer anamnesis duration was from 2-31 years. 

Among the examined ones 19 people appeared to be diseased  by the first type ulcers (by H.D. Johnson  

classification), as for 10 patients, they had the II type ulcers. In 21 cases disease was localized on the curvatura 

ventriculi major (72,4%). 
According to the shape, there are malignized ulcers of 1 cm in diameter – 2 patients (6,9%), from  1 to 

2 cm -5 patients (17,2%), from  2 cm to 3 cm - 8 patients (27,6%),  and above 3 cm -14 (48,3%) patient. 
X-ray examination was performed on all 29 patients, and 17 of them (58,6% - a) were diagnosed by  

malignized gastric ulcer or gastric ulcer diagnosed with cancer. 27 patients underwent gastroscopy with biopsy 

(two refused to research), from them 21 was diagnosed malignization  - (77.8%).- 3 of those patients (11.1%) 

malignization  were diagnosed morphologicaly only after second time gastroscopy and biopsy. In 6 cases 

(20.7%) the  malignization signs could not be revealed by biopsy and gastroscopy. 
Comprehensive research showed that the gastric ulcer malignization diagnosis  were given to 23 

(79,3%) before operation, and intra operation counted  4 (13.8%) patients. In 3 cases ulcer excision  express 

technique was used, and in 1 case - macroscopically. 2 patients (6.9%) has not been determined  the character 

of malignant gastric ulcer and after the operation, the morphological study of the material revealed the right 

diagnosis.  
25 patients (86,2%) underwent gastric subtotal  resection (17 – Bilroth I method, 8 –Bilroth II method), 

2 - gastrectomy, 1 - the economic gastric resection with vagotomy , 1 - truncal vagotomy, ulcer excision and 

pyloroplasty. 
In 2 cases (when the diagnosis cannot be raised), 1 – economic  resection, and after verification of  

diagnosis was made repeated  operation – subtotal  resection, as for the second case, was done  a truncal  

vagotomy, ulcer resection and piloroplasty. Patients  and his family members refused to repeat the operation. 
Most often histological form of cancer was adenocarcinoma - 21 cases, scirrhous carcinoma - 6,  low 

differentiate  cancer - 2. 1 patient died after surgery (cardiovascular system failure). 
Distant results of the study was able to deliver in 24 patients. Among them 19 are stationary 

investigated,  5 – data based on the clinical cards.. 
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Palliative Care: the Challenge to 

Make Oncology Comprehensive 
 

Fourth International Medical 

Congress, Southeast European 

Medical Forum; September 11 – 

15, 2013 - Portorose, Slovenia. 

The term “Palliative” derived from the Latin word “Pallium”, which means the “mask” or 

“mantle”. This explanation fits exactly the essence of palliative care – to mantle, mask or alleviate 

incurable conditions. 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the 

problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of 

early identification and impeccable assessment and treatment of pain and different symptoms as well as 



other problems - physical, psychosocial and spiritual. 

Palliative Care focuses on two main tasks: relieving patient’s condition throughout the course of the 

disease (together with the radical treatment means) and providing multi-approach support in the last months, 

days and hours of life. 

Correspondingly, Palliative care is particularly important for patients with cancer, as the burden of 

issues that cause suffering is particularly high in these patients. According the WHO data, two-thirds (seven 

million) of 10 million new patients with cancer each year are not cured and die within a year of their 

diagnosis; of those living with cancer, 60% will experience significant pain. 

With the rapidly aging world population and the associated increase of multiple ‘‘non-communicable’’ 

diseases, the need for palliative care will increase dramatically over the next 50 years: The incidence of cancer 

will more than double to an estimated rate of 24 million new cases per year by 2050. 

In 1990, the WHO pioneered a Public Health Strategies (PHS) to integrate palliative care into existing 

health care systems. This included advice and guidelines to governments on priorities and how to implement 

national cancer control programs where palliative care would be one of the key components (pillars) of 

comprehensive cancer care.  

The aim of the 1st  branch is to avoid disease – make the society free from Cancer. 

The aim(s) of three consequence  steps of the 2nd  branch is (are): a) to treat radically the cancer on 

the early stage of its development and successfully return the patient into active society, or b) to provide 

“Life-prolonging” treatment and maintain the patient socially active as long as possible. Thus, the objective of 

this branch may be nominated as “Treatment and reintegration” or “Maintenance”. 

The aim of the 3rd branch is to prevent and relief suffering by the control of pain and other problem-

bearing symptoms, not only physical, but spiritual and psychological as well. 

It is evident, that the cancer patient can be covered by Palliative care quite a long period of time, which, 

sometime can be a longer than the whole periods of Diagnostics-Treatment-Rehabilitation – together. 

Incorporation of Palliative Care in National Health Care System implicates to make specialized oncological 

support comprehensive, covering all stages of cancer – throughout the “Curative” or “Life-prolonging” 

Treatment to advanced and end-of-life care. 
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პროგრამის ფარგლებში 
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ვენეროლოგთა ასოციაციისა 

და 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

XXXV konferencia 

 « დერმატო-ვენეროლოგიის 

კომპეტენციის ზოგიერთი 

საკითხი », 

09. 02. 2013, 

ბაკურიანი 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი გალდავა დერმატო-ვენეროლოგიის 

კომპეტენციები – 

მნიშვნელოვანი 

სახელმძღვანელო დერმატო-

ვენეროლოგთა პრაქტიკული 

საქმიანობისათვის 

შპს“კანისა და ვენსნეულებათა 

ს/კ ეროვნული ცენტრის“, 

საქართველოს დერმატო-

ვენეროლოგთა ასოციაციისა 

და 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

XXXVI  konferencia 

"დერმატო-ვენეროლოგია 

დღეს - თეორია და პრაქტიკა" 

24. 02. 2013, 

ბაკურიანი 

4 

 

თინა ქიტუაშვილი ლეპრის დიაგნოსტიკა –

პრაქტიკული რჩევები 

ექიმებისათვის 

 

შპს“კანისა და ვენსნეულებათა 

ს/კ ეროვნული ცენტრის“, 

საქართველოს დერმატო-

ვენეროლოგთა ასოციაციისა 

და 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

XXXVI  konferencia 

"დერმატო-ვენეროლოგია 

დღეს - თეორია და პრაქტიკა" 

24. 02. 2013, 

ბაკურიანი 

5. გიორგი გალდავა პროფესიული ასოციაციების 

როლი დარგის განვითარებასა 

და წინსვლაში  

 

საქართველოს დერმატო-

ვენეროლოგთა ასოციაციის, 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  

მედიცინის ფაკულტეტისა და 

შპს “კანისა და 

ვენსნეულებათა ს/კ 

ეროვნული ცენტრის“ 

XXXVII  konferencia, 

საქართველოს 

ფსიქოდერმატოლოგიის 

ასოციაციის 

I  konferencia, 

საქართველოს მიკოლოგთა 

ასოციაციის 



I  konferencia 

“mikologiis aqtualuri sakiTxebi” 

18.06.2013, თბილისი 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თინა ქიტუაშვილი საქართველოს მიკოლოგთა 

ასოციაციის მიზნები და 

ამოცანები  

 

საქართველოს დერმატო-

ვენეროლოგთა ასოციაციის, 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  

მედიცინის ფაკულტეტისა და 

შპს “კანისა და 

ვენსნეულებათა ს/კ 

ეროვნული ცენტრის“ 

XXXVII  konferencia, 

საქართველოს 

ფსიქოდერმატოლოგიის 

ასოციაციის 

I  konferencia, 

საქართველოს მიკოლოგთა 

ასოციაციის 

I  konferencia 

“mikologiis aqtualuri sakiTxebi” 

18.06.2013, თბილისი 

7. თინა ქიტუაშვილი დიპლომისშემდგომი 

განათლება დერმატო-

ვენეროლოგიაში – მიღწევები, 

პრობლემები 

 

შპს “კანისა და 

ვენსნეულებათა ს/კ 

ეროვნული ცენტრის“, 

საქართველოს დერმატო-

ვენეროლოგთა ასოციაციისა 

და 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

XXXVIII  konferencia 

 

“დიპლომისშემდგომი 

განათლება _ გზა მაღალი 

პროფესიონალიზმისაკენ. 

20.07.2013, ჩაქვი 

 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 



1 

 

 

 

 

George Galdava 

 

 

 

 

Comparison of the prevalence of 

Chlamydia trachomatis infection 

in pregnant women and other 

population groups in Georgia, 

2011 

 

European Scientific Conference 

on applied lnfectious Disease 

Epidemiology Stockholm 

Waterfront Congress Centre 5-7 

November 2013 Stockholm 

2 Kituashvili Tina 

 

Situation Leprosy in Georgia 

 

Leprosy world congress, 

15-20 September, 2013 Brussels 

 

3 

 

Kituashvili Tina 

 

Antibiotic-sensitivity of bacterial 

flora in inflammatory acne 

vulgaris 

World congress of Cosmetology, 

Athens, 2013 

 

 

4 

Tina Kituashvili  Clinical Manifestations  of Tinea 

Capitis 

22th Congress of the European 

Academy of Dermatology and 

Venereology, October, 2013. 

Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

თერაპიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება თერაპიის დეპარტამენტი 

 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი პროფ. ალექსანდრე ალადაშვილი 

 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

1. სრული პროფ. Aლექსანდრე ალადაშვილი 

2. ასოც. პროფესორი ვახტანგ ჭუმბურიდძე 

3. ასოც. პროფესორი პავლე მაჭავარიანი 

4. ასისტენტ პროფესორი მაკა გეგენავა 

5. ასისტენტ პროფესორი არჩილ ჩუხრიკიძე 

6. ასისტენტ პროფესორი თამარ კიკალიშვილი  

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

MMK 3102-018-05 Merck, Sharp and 

Dohme Corp 

პროფ. ვ. ჭუმბურიძე თ. კიკალიშვილი 

მ.აგლაძე 

ნ.ხარჩილავა 

ქ. ლეკიშვილი 

 

2 Summit  Glaxo Smith Kline UK პროფ. ვ. ჭუმბურიძე  

თ. კიკალიშვილი 

მ.აგლაძე 

ნ.ხარჩილავა 

ქ. ლეკიშვილი 

3 Cardiovascular disease 

risk-factors in patients 

with schizophrenia 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

მაკა გეგენავა მაკა გეგენავა 

 

 

 

4 Serum lipid level in 

patients with 

schizophrenia 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
 

მაკა გეგენავა მაკა გეგენავა 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 

პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

 

 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 



 

 

 

 

Pპირველი და მეორე პროექტები კვლევის ფაზაშია და საბოლოო შედეგები ჯერ არ გაგვაჩინია 

Mმე-3 პროექტის შედეგები გამოქვეყნებულია EEuropean Journal of Cardiovascular Prevention and 

Rehabilitation (EJCPR), Volume 18, Supplement 1-ejcpr.sagepub.com  p422, 2011 Gegenava Maka, 

Gegenava Tea, Kavtaradze George 

 Mმე-4 პროექტის შედეგების მოხსენება მოხდა ლიპიდოლოგიის მსოფლიო კონგრესზე-2012 6-8 

დეკემბერი- World Congress of Clinical LIpidology 2012 Budapest, Hungary-Abstract Book 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

1. გ.ქავთარაძე, 

თანაავტორი: 

მ.გეეგენავა 

   

   

დიაგნოსტიკური 

ძიება შინაგან 

სნეულებათა 

კლინიკაში 

სახელმძღვანელო 

შინაგანი მედიცინის 

მე-6 კურსის 

სტუდენტებისთვის 

შ.პ.ს. ირგა 

818 

Aნოტაციები 

 

დ) სტატიები 

 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

1. Gegenava 

Tea, 

Gegenava 

Maka.Kavtar

adze G 

 

 

 

 

2. Gegenava M., 

Gegenava T., 

kavtaradze G 

 

 

1.“The Influence of 

Depression And 

Anxiety In The 

development Of 

Heart Failure After 

Coronary 

Angioplasty”- 

Georgian Medical 

News 

2.“ Pulmonary 

Hypertension in 

Female Patients 

With 

cardiovascular and 

respiratory Tract 

Disease-Georgian 

Medical News 

1. 2009, #3 (168) 

March. pp 54-56   

 

 

 

2.No 9 (186) 2010, 

pp34-38 

 

 

 

 

1.Georgian Medical 

News 

Georgian Medical 

News 

 

1.3 

2.5 



Aნოტაციები 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 

# ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება  

ჟურნალის/ 

კრებულის ნომერი  

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Gegenava Maka, 

Gegenava Tea, 

Kavtaradze George 

Cardiovascular disease 

risk-factors in patients 

with schizophrenia” 

The European Journal of 

Cardiovascular 

Prevention and 

Rehabilitation  

 (EJCPR), Volume 18, 

Supplement 1-

ejcpr.sagepub.com p422, 

2011   

1 

2 Maka Gegenava, Tea 

Gegenava 

Electrocardiographic 

changes in patients with 

schizophrenia. Journal 

of Electrocardiology 

 

Vol 46, p5. 1 

3 T. Gegenava, M. 

Gegenava, Z. Kirtava 

Role of telemedicine for 

assessing recurrent and 

asymptomatic episodes 

of arrhythmia - 

European Heart Journal 

- Acute Cardiovascular 

Care. 

 

12/2012; 1(S1)(7):186-

187. 

 

 

2 

4 T. Gegenava, 

M.Gegenava, Z.Kirtava 

Role of Mobile 

Telemedicine In 

Patients With Different 

Types of Arrhythmia 

and Syncope- Journal of 

Atrial Fibrillation 

 

 

 
October, Special issue, p-

169 www.jafib.com   

2 

Aანოტაციები 

 

 

V სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

1)საქართველოში 

 

# მომხსენებელი/მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატრების 

დრო და ადგილი 

1 ალექსანდრე ალადაშვილი, არჩილ 

ჩუხრუკიძე 

მწვავე კორონარული 

სინდრომი ST 

სეგმენტის ელევაციის 

17-18 მაისი 2013, 

თბილისი მერიოტი 



გარეშე:  ინვაზიური 

თუ კონსერვატიული 

სტრატეგია 

 არჩილ ჩუხრუკიძე, ალექსანდრე 

ალადაშვილი, ივანე ხოჭოლავა 

 

წამლით დაფარული 

სტენტი BIOMATRIX-

ის გამოყენების 

კლინიკური 

გამოცდილება 

17-18 მაისი 2013, 

თბილისი მერიოტი 

 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# Mმომხსენებელი/მომხსენებლები Mმოხსენების სათაური Fფორუმის ჩატრების 

დრო და ადგილი 

1 Maka Gegenava, Tea Gegenava Lipid Level 

Abnormalities in Patients 

with Shcizophrenia 

Budapest, Hungary 5-7 

December 2012 

2 Maka Gegenava, Tea Gegenava 

 

Arrhythmia 

Telemonitoring in 

Asymptomatic Patients 

 

Glasgow, UK 7-10 

August, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

თერაპიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, 

თერაპიის დეპარტამენტი 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი.  პროფ. ბეჟან წინამძღვრიშვილი 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

ნინო შარაშიძე,  

ნინო მამამთავრიშვილი,  

ალინა პეტრიაშვილი,  

დალი ტრაპაიძე 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

არტერიული 

ჰიპერტენზიის 

სასწრაფო და 

გადაუდებელი 

შემთხვევების 

მართვის კვლევა  

 

შპს „ბარდი“ ბეჟან 

წინამძღვრიშვილი 

 

დალი ტრაპაიძე 

ნინო შარაშიძე 

თამარ აბესაძე 

ნინო მამთავრიშვილი 

რუსუდან აბაშიძე 

     ჰიპერტენზიის მართვის პროცესი არადამაკმაყოფილებლად არის შეფასებული  ჯანდაცვის 

სერვისების მიწოდების ყველა დონეზე  როგორც ზოგად პოპულაციაში, ასევ განსაკუთრებული 

რისკის მქონე სუბპოპულაციებში(ქალები, ორსულები, მოზარდები ,იძულებით 

გადაადგილებული პირები და სხვა). პირველადი ჯანდაცვის რგოლში აღნიშნული პროცესის 

ძირითადი ხარვეზი არის არაადექვატური ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების არაეფექტური 

დოზითა და კომბინაციით გამოყენება, პაციენტთა თვითნებური ქმედებები პრეპარატის ხშირი 

ცვლისა და მკურნალობაში წყვეტილობის სახით.ასეთი ტიპის დარღვევები ჰიპერტენზიის 

მკურნალობისას, არის საფუძველი დაავადების მიმდინარეობის გამწვავებისა, ხშირი 

ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდებისა და აქედან გამომდინარე დაავადების პროგნოზის 

დამძიმებისა.ერთ–ერთი მძიმე ეპიზოდი,ასოცირებული ჰიპერტენზიის არასწორი მართვასა და 

ზოგადად დაავადების მიმდინარეობის სიმძიმესთან არის არტერიული წნევის მწვავე 

კრიტიკული მატება –გამოვლენილი, არტერიული ჰიპერტენზიის სასწრაფო და გადაუდებელი 

შემთხვევების სახით.    

კვლევის მიზანი:არტერიული ჰიპერტენზიის სასწრაფო და გადაუდებელი შემთხვევების 

პრეჰოსპიტალური და ჰოსპიტალური მართვის შეფასება და ადექვატური რეკომენდაციების 



შემუშავება 

კვლევის დიზაინი:თვისობრივი კვლევა 

კვლევის ინსტრუმენტები: 

 სამედიცინო დოკუმენტაციის აუდიტის კითხვარი 

 სამედიცინო პერსონალთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს გზამკვლევი 

შერჩევის მეთოდი:მარტივი შემთხვევითი შერჩევა 

კვლევის დასაწყისში ე.წ. სამაგიდო კვლევის ( desk reaserch) საფუძველზე , განხილულ იქნა ამ 

ტიპის შეფასებითი კვლევების ინსტრუმენტთა მოდელები და შეიქმნა ქართულ საჭიროებებზე 

ორიენტირებული ადაპტირებული ინსტრუმენტები(იხ.დანართი). 

მიუხედავად იმისა ,რომ თვისობრივი კვლევის ფორმატში არ არის გათვალისწინებული ნიმუშის 

შერჩევის მკაცრი კრიტერიუმები,კვლევაში რაოდენობრივი ეპიზოდების არსებობის გამო 

,კვლევის ნიმუში შეირჩა შერჩევის ჩარჩოსა და რანდომულობის პრინციპის გათვალისწინებით. 

შერჩევის ნიმუში : 

 შპს „წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის  პოლიპროფილური საავადმყოფო“, 

მის.ლიუბლანას 21 

 შპს „აკად.ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“,მის.ვაჟა–

ფშაველას გამზ.27 

 შპს  „საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმ და ანას სახელობის სამედიცინო 

ცენტრი“,გორგასლის 95 

 სს „აკად.ო ღუდუშაურის სახელობის მრავალპროფილური სამედიცინო 

ცენტრი“,მის.ლიუბლანას 18/20 

  შპს“სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“,ქერჩის 8  

 კლინიკების სამედიცინო დოკუმენტაცია შერჩეულ იქნა სტაციონარული ისტორიების 2012–13წწ 

საარქივო ბაზიდან, შემთხვევითი რიცხვების გამოყენებით, დაავადებათა საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობების I10-I15 კოდებს შორის(ვინაიდან 

კონკრეტულად, ჰიპერტონული კრიზის სიმპტომოკომპლექსის შესაბამისი კოდი ამ 

კლასიფიკატორის მოქმედი, მეათე გადახედვით გათვალისწინებული არ არის ). 

  სამედიცინო პერსონალი ჩაღრმავებული ინტერვიუსათვის ასევე შეირჩეოდა შემთხვევითი 

შერჩევით. 

რესპონსი კვლევაზე:კვლევის დაწყებამდე, საზოგადოების წარმომადგენლის მიერ კლინიკების 

ადმინისტრაციასთან ჩატარდა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები და ასევე მათ მიემართა 

წერილობითი სახით. გამოხმაურება კვლევაზე–100%. 

კვლევის ნიმუშის ზომა: 

o 188 სტაციონარული ისტორია 

o  15  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბართი 

o 18 ექიმი 

კვლევის შედეგები: 



   

 სამედიცინო დაწესებულებებში  განხილული იყო 188 სტაციონარული ისტორია, მ.შ. 50.2% 

ქალი;  49,8% მამაკაცი; 

  საშუალო ასაკი 63,0  წელი(ქალების–63,7, მამაკაცების 62,3); 

 47,0% შემოვიდა თ/დ, 48,2% სასწრაფო დახმარების მანქანით;4,8%–ში ინფორმაცია არ არის 

  გარკვეულ შემთხვევებში,სასწრაფო დახმარების მიერ მოყვანილ პაციენტებში, 

მიუხედავად ბარათში არსებული წნევის მაღალი ციფრებისა, ფიქსირებულია დიაგნოზი– 

მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა–I 50 კოდით. 

 სასწრაფო დახმარების ექიმის მიერ გარკვეულ შემთხვევებში იწერება დიაგნოზი 

არტერიული ჰიპერტენზია,მიუხედავად ჰიპერტონული კრიზის  მკაფიო  სიმპტომატიკისა 

და ენიჭება კოდიI10; 

 3,3% შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების ექიმის მიერ დაფიქსირდა დიაგნოზი 

ჰიპერტონული კრიზი და მიენიჭა კოდიI10;  

   სტაციონარის კლინიკურ დიაგნოზში, ზემოთაღნიშნულ შემთხვევებში (მარცხენა 

პარკუჭის მწვავე უკმარისობის დიაგნოზისას) ჩნდება არტერიული ჰიპერტენზია( აჰ); 

 რაც შეეხება  კლინიკურ დიაგნოზში არტერიული ჰიპერტენზიას, უხშირესად ფორმდება 

აჰ II (JNC 7) და საბოლოო დიაგნოზში კი გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა და 

ენიჭება კოდიI11.9 ან  I11.0 (გულის შეგუბებითი უკმარისობით ან მის გარეშე); 

 შემთხვევათა 40 %–ში, სიმპტომოკომპლექსი,ძლიერი 

თავბრუსხვევა,ცეფალგია,გულისრევა ,ღებინება და შესაბამისად წნევის კრიტიკული 

ციფრები–საუბარია ძირითადად ცერებრული ხასიათის ჩივილებზე,  გვაფიქრებინებს 

წნევის კრიზული მატების არსებობაზე; 

 შემოსვლის დიაგნოზში,38,4%  დაფიქსირებულია არასტაბილური სტენოკარდია და 

კლინიკურ დიაგნოზში  ჩნდება   აჰ;  

 11,7% –ში წინაგულების თრთოლვა და ციმციმი და 50%–ში მარცხენა პარკუჭის მწვავე 

უკმარისობა–შემოსვლისას და კლინიკურ დიაგნოზში აჰ; 

 

 შემთხვევა:გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში დაფიქსირებულ იქნა დიაგნოზი 

ჰიპერტონული  კრიზი, ენცეფალოპათია(TA 224/128 მმ ვერცხ.სვ. ,ცერებრული 

ჩივილებით). 

გაწერისას , დიაგნოზის სტრუქტურაში, ძირითად დაავდებად – არის თავის ტვინში 

სისხლის მიმოქცევის გარდამავალი მოშლა, ხოლო თანმხლებ  დაავადებებში–აჰ;  

 

 შემთხვევა: კლინიკურ დიაგნოზში დაფიქსირდა ჰიპერტონული კრიზი და მიენიჭა კოდი 

I11( TA 256/158 მმ ვერცხ.სვ.,კრეატინინი 206,8მმოლ/ლ,შარდოვანა 12,8მმოლ/ლ. გაწერისას 

დიაგნოზი აჰ III (NYHA?????) , თირკმლის ქრონიკული დაავადება III-??? კოდი 

I10.მიუხედავად მართებული სადიაგნოსტიკო რეკომენდაციისა, აორტისა და თირკმლის 

სისხლძარღვების დოპლეროგრაფიის შესახებ ანუ ეჭვის გაჩენისა მეორად 

ჰიპერტენზიაზე(ასეთი დასკვნა გამოაქვს მკვლევარს),სრულიად გაუგებარია 

აბსოლუტურად არარელევანტური დიაგნოზის სტრუქტურა; 



 სასწრაფო დახმარების ექიმის მიერ ძირითადად ჰიპოთენზიური მკურნალობის მიზნით 

გამოყენებულია კაპტოპრილი და ნიფედიპინი(ეს უკანასკნელი ხშირად გამოყენებულია 

თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის დიაგნოზით(I64 კოდით–დაუზუსტებელი 

ინსულტი) პაციენტებში; 

 სტაციონარში მკურნალობა ხორციელდება ძირითადად–

ნიტრომინტით,ნიტროგლიცერინის ი/ვ გადასხმით,კაპტოპრილით, ნიფედიპინით(ხშირად 

ნიფედიპინი გეგმიურად ინიშნება, მაგალიათდ, 1აბი 2–ჯერ) და კლოფელინი –

საჭიროების დროს(ნევროლოგიურ პაციენტებში); 

 

 უხშირესად პაციენტი ეწერება 2–3 საწოლ–დღის შემდეგ და აქვს ძირითადად 

ნორმოტონია, მიუხედავად არტერიული წნევის  ინიციალური მაღალი ციფრებისა,  

მაგალითად ბერლიპრილით მკურნალობის ფონზე; 

 გაწერის რეკომენდაციებშიც ფიგურირებს ბერლიპრილი, ამლოდიპინი; 

 ანამნეზში ჰიპერტენზიის მართვის შესახებ ინფორმაცია 80%–ში არ არსებობს, 

გამონაკლისების გარდა მაგ.“ მკურნალობდა ენაპ–H-ით სიმპტომატურად“ ან 

„კლოფელინით– საჭიროებისას“ 

    

ჩაღრმავებული ინტერვიუს საშუალებით გამოიკითხა 18 ექიმი: 

 ექიმების საშუალო ასაკი 40,6 წელი; 

 გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ხშირად ხვდებათ 

კრიზის სიმპტომოკომპლექსი, მაგრამ დამოუკიდებელი კოდი ვერ ენიჭება და 

„ვაძლევთ კოდს I10-ს,ალბათ ეს მთლად სწორი არ არის”; 

 ზოგიერთი აღნიშნავს,რომ  ენიჭება –თუ ჰიპერტენზიის ხანმოკლე ანამნეზია,I10-

ესენციური ჰიპერტენზია,ხოლო თუ ხანგრძლივი ანამნეზი–I11,გულის 

ჰიპერტენზიული ავადმყოფობაI11.0-გულის უკმარისობით(შეგუბებითი) ან I 11.9 

გულის უკმარისობის გარეშე(შეგუბებითი); 

 უმრავლესობის აზრით,აღნიშნული დიაგნოზი ხშირად არ არის რელევანტური; 

 შემთხვევა:ძალიან საინტერესო მიდგომა გამოიხატა ერთ–ერთი სასწრაფო 

დახმარების ექიმის მიერ, რომელმაც აღნიშნა–„იმისათვის რომ განვასხვავო კრიზის 

სიმპტომოკომპლექსის დიაგნოზი,I10 კოდთან ერთად ვანიჭებ ისეთი სიმპტომების 

კოდებს ICPC2 კლასიფიკატორის მიხედვით, როგორიცაა თავბრუსხვევა, 

წონასწორობის დარღვევა და ა.შ. N კლასით(ნერვული სისტემა); 

 კითხვაზე რა სახის მეთოდური რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობთ აწ 

კრიტიკული მატების კლინიკური შემთხვევების მართვისას და რა უნდა იყოს 

ძირითადი პრინციპი, სტაციონარის ექიმების ძირითადი ნაწილის პასუხი ასეთია–

„საკუთარი გამოცდილებით“; 

 სასწრაფო დახმარების ექიმების უმრავლესობა აღნიშნავს,რომ ალგორითმი 

არსებობს,მაგრამ ვერ აზუსტებს მოქმედი ,2007 წლის ჰიპერტენზიის სასწრაფო და 

გადაუდებელი შემთხვევების მართვის სახელმწიფო სტანდარტის(პროტოკოლის) –

სასწრაფო დახმარების ბრიგადებისათვის დეტალებს; 



 2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედებული უნივერსალური დაზღვევის საბაზისო 

პაკეტში, დანართი1.გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 

პირობები,გადაუდებელ ამბულატორიულ სრვისებში ფიგურირებს–ჰიპერტონული 

კრიზი,ჩარევის დასახელება–ეკგ გამოკვლევა,არტერიული წნევის 

სტაბილიზაცია.აღნიშნულ კლინიკურ მდგომარეობას აქვს ე.წ. ხელოვნური 

კოდი,რომლის საფუძველზეც ხდება ანაზღაურება.რაც შეეხება სტატისტიკურ 

ანგარიშგებას, არ არის დაზუსტებული როგორ აისახება ეს დიაგნოზი ICD 10-

ში.კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, აღწერილია შემთხვევა, ჰიპერტონული 

კრიზის მოთავსებისა თერაპიულ განყოფილებაში,უკვე უნივერსალური 

დაზღვევის პირობებში,რომელიც არ ანაზღაურდა  გადაუდებელი მომსახურების 

დეპარტამენტში არ მოთავსების გამო; 

 უხშირესად გამოყენებულ მედიკამენტებში კლინიკებში დასახელდა ნიფედიპინი 

და კაპტოპრილი ,რითმის დარღვევის თანაარსებობისას–ბეტალოკი ი/ვ ან 

ანაპრილინი სუბლინგვალურად,ასევე ნიტრომინტი; 

 სასწრაფო დახმარების ექიმების მიერ დასახელდა კაპტოპრილი და 

ნიფედიპინი,მაგნეზია; 

 არჩევის პრეპარატად ერთ შემთხვევაში კლინიკის ექიმის მიერ დასახელდა– 

ურაპიდილი; 

 

 მკვლევარებმა მიმართეს კონსულტაციის მიზნით, დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის  სტატისტიკის სამმართველოს 

წარმომადგენელს,რომლის მიერ წყაროდ მოყვანილ იქნა2009 წლის მეთოდური 

წერილი“კოდების ჩამონათვალი დიაგნოსტიკური ტერმინების მიმართ,რომლებიც 

გამოიყენება პრაქტიკაში და არ არის ასახული ICD10 მეათე გადახედვაში”, რომელშიც 

ნათქვამია,რომ ჰიპერტონული კრიზის სიმპტომოკომპლექსი კოდირდება I10 კოდით,თუ 

მოცემული ფორმულირება არ მოიცავს პაციენტის მდგომარეობას,რომელიც შეესაბამება 

კოდებს I11-I13(გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა და თირკმლის ჰიპერტენზიული 

ავადმყოფობა); 

 მკვლევარებმა მიმართეს ასევე სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტს, სადაც მიღებულ იქნა 

ოფიციალური ინფორმაცია, რომ ჰიპერტენზიის მართვის პროტოკოლში –სასწრაფო 

დახმარების ბრიგადებისათვის, ასევე ეკლამფსია–პრეეკლამპსიის მართვის  პროტოკოლში 

დასახელებული  ანტიჰიპერტენზიული  პრეპარატების უმრავლესობა–

ლაბეტალოლი,ენალაპრილატი,ნიკარდიპინი,გლიცერილ–ტრინიტრატი,  ქვეყანაში 

რეგისტრირებული არ არის;რეგისტრირებულია მხოლოდ ებრანტილი–ურაპიდილი სამი 

ფორმით(რეგისტრაციის #r004075,#r004335,#r009342); 

 მკვლევარებმა მიმართეს კონსულტაციისათვის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტს,რომლის წარმომადგენლის განმარტებით, 

ჩვენს მიერ ინიცირებული საკითხი გადაუდებელ ამბულატორულ მომსახურებაში 

არსებული ჰიპერტონული კრიზის ICD 10 დაკოდირების შეუძლებლობის 

გამო,მრთებულია და მისი რეკომენდაციით უნდა მივმართოთ  დაავადებათა 



კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის 

სამსახურს,ამ პრობლემის გადაწყვეტის თაობაზე; 

 

         დასკვნები: 

1. ჰიპერეტენზიის მართვის პრეჰოსპიტალურ და ჰოსპიტალურ ეტაპზე,დიაგნოზის 

სტრუქტურის აგების ხარვეზები,ხდება საფუძველი ამ ნოზოლოგიის სტატისტიკური 

მონაცემების უზუსტობისა 

2. კვლევის ფარგლებში გაანალიზებული სამედიცინო დოკუმენტაციის საფუძველზე,რჩება 

შთაბეჭდილება ე.წ. ნოზოლოგიური დაფინანსების გამო,დიაგნოზის სტრუქტურის 

ხელოვნურად ფორმირებისა  

3. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ არტერიული ჰიპერტენზია ხშირად არ 

ხვდება ძირითადი დიაგნოზის ფორმატში და ამით არაჯეროვნად არის წარმოდგენილი 

სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზაში 

4. ჰიპერტენზიის სასწრაფო და გადაუდებელი შემთხვევბის მართვის ალგორითმით 

გათვალისწინებული წნევის ოპტიმიზაციის ფენომენი ფაქტიურად იგნორირებულია 

ყველა ეტაპზე 

5. სამედიცინო დოკუმენტაციაში როგორც წესი არ არის ჰიპერტენზიის მართვის ანამნეზური 

მონაცემები და თუ არის,ის არასრულყოფილია და ზოგჯერ კურიოზულიც კი 

6. ჰიპერტონული დაავადების კრიზული მიმდინარეობის გამოვლენა   და შეფასება  

არსებულ პირობებში ფაქტიურად შეუძლებელია 

7. სახეზეა ყველა დაწესებულებისათვის დამახასიათებელი ინდივიდუალური მოდელი, 

დიაგნოზის სტრუქტურის აგებისა 

8. მედიკამენტური მართვა ხშირად არ შეესაბამება თანამედროვე ალგორითმს და როგორც 

წესი მოიცავს მხოლოდ პერორალურ და სუბლინგვალურ მედიკამენტებს 

9. აღმოჩნდა ,რომ პარენტერალური პრეპარატების უმრავლესობა,ქვეყანაში 

დარეგისტრირებული არ არის და ამის შესახებ არაფერია აღნიშნული დაავადების 

სხვადასხვა ფორმების მართვის პროტოკოლებში 

10. საერთოდ არ არის გათვალისწინებული არტერიული წნევის ოპტიმიზაცია, თავის ტვინში 

სისხლის მიმოქცევის მწვავე მოშლის შემთხვევებში 

11. უნივერსალური დაზღვევის საბაზისო პაკეტის გადაუდებელ ამბულატორულ სერვისებში, 

ჩვენი აზრით მართებულად არის ჰიპერტონული კრიზი,რომლის მოხვედრაც 

სტატისტიკური ინფორმაციის ბაზაში და მაჩვენებლების გამოთვლა,არსებული 

კოდირების სისტემის პირობებში,შეუძლებელია 

12. ჰიპერტონული კრიზის წილი არტერიული ჰიპერტენზიის ზოგად 

სტრუქტურაში,საშუალებას იძლევა მისი ასოცირებისა ამ ნოზოლოგიის  მართვის 

გარკვეულ ფაქტორებთან, სამედიცინო დოკუმენტაციის აკურატული და რაც მთავარია 

კეთილსინდისიერად წარმოებისას 

 

 



IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ბეჟან 

წინამძღვრიშვილი 

ნინო შარაშიძე 

დალი ტრაპაიძე 

და თანაავტორები 

 

 

 

 

ST-

სეგმენტის 

ელევაციით 

მიმდინარე 

მიოკარდიუმის 

ინფარქტის 

(STEMI) 

ჰოსპიტალური 

მართვის 

პროტოკოლი 

 ბეჭდვაში 

2 ბეჟან 

წინამძღვრიშვილი 

ნინო შარაშიძე 

დალი ტრაპაიძე 

და თანაავტორები 

ST-

სეგმენტის 

ელევაციის გარეშე 

მიმდინარე 

მიოკარდიუმის 

ინფარქტის 

(STEMI) 

ჰოსპიტალური 

მართვის 

პროტოკოლი 

  

 

 

ბეჭდვაში 

 

3 ბეჟან 

წინამძღვრიშვილი 

დალი ტრაპაიძე 

ნინო შარაშიძე 

და თანაავტორები 

 

მოზრდილებში 

პირველადი 

ჰიპერტენზიის 

მართვის გაიდლაინი 

 

2013 წელი 

  

ბეჭდვაში 

ანოტაციები 

 

დ) სტატიები 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



1 

 

Lali Gujejiani 

Nino Sharashidze 

et all 

 

Gender Differences 

of prognostic Value 

of Co-morbidities 

in Patients with 

Acute Coronary 

Syndromes. Actual 

Topics on 

Women’s Health 

N3 თბილისი 5 

Gender Differences of Prognostic Value of Co – morbidities in Patients with Acute Coronary Syndromes  

Objective of the study was evaluation and comparison of composition, as well as prognostic value of co-

morbidities in male and female patients with acute coronary syndromes. Patients (311 males, 292 Females) 

with Acute Coronary Syndromes (ACS) retrospectively were studied. Study subjects were divided into 

groups by gender, age and outcome. Rate of mortality risk factors were evaluated and compared between 

groups. Statistical analysis by SPSS 17.0 was performed. In age group <65 prevailed mails and age group >75 

females.  Comparison of co-morbidity rate showed higher prevalence of COPD in male patients with ACS 

and slightly higher rate of diabetes and CKD in females. Rate of arterial hypertension was significantly 

higher in female individuals (p<0.001). In hospital mortality rate did not differ between genders. By study 

results Diabetes, arterial hypertension and CKD were found to be factors of increased mortality risk in 

subjects of both genders. In females predictor of mortality risk age >75 was revealed, and additional 

mortality risk factor in males COPD was found. 

 

2) უცხოეთში 

 

დ) სტატიები 

 

# ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Цинамдзгврищвили 

Д.Трапаидзе 

T.Абесадзе 

Н.Шарашидзе 

Н.Маматавришвили 

Р.Абашидзе 
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экстремальных 
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B. Tsinamdzgvrishvili  

, D. Trapaidze  
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, N. Sharashidze  

Et all 
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3 

 

N. Sharashidze 

et all 

 

 

 

 

 

LV MASS, 

DIASTOLIC 

FILLING AND 

DYNAMICS 

OF BLOOD 

PRESSURE 

DURING 

EXERCISE 

IN MIDDLE-

AGED VETERAN 

ELITE ATHLETES. 

 Journal of 

Hypertension    

 Volume 31, e-

Supplement A, 

June 2013 

1 

1.Objective: Evaluation of pre-hospital and hospital management of urgency and emergency forms of 

arterial hypertension, development of adequate recommendations for the purpose of improving these 

processes. Materials and methods: Qualitative study using a survey of medical documents and in-depth 

interviews of the medical personnel engaged in the management of arterial hypertension in hospitals and 

ambulances. Results:  188 inpatient medical histories and 15 emergency cards have been analyzed, 18 

doctors have been interviewed. The major conclusions are directed at the detected shortcomings in the 

management of emergency and urgency forms of arterial hypertension, in making a diagnosis, assessing the 

risk of these diseases, their treatment at the pre-hospital and hospital levels, and the prevention of further 

complications. 



                                                            

  2. Objective: To study prevalence of arterial hypertension (AH), dyslipidemia, elevated level of fasting 

glucose  and overweight in adult population of Adjaria - subtropical region of Georgia, as well as dynamics 

of this parameters. Design and methods: Cross-sectional survey in Adjarian adult population  ( 5  

years follow –up). Sample size – 1380 individuals selected by cluster method. Response rate – 78%. 

Results: Prevalence of arterial hypertension was 56.6 %. During period of observation prevalence of AH 

raised  by 10.7% . Prevalence of overweight raised from 48,1%- to 55.8%. Dyslipidemia was detected in 78% 

of study population. Elevated level of fasting glucose was observed in 66% of selected individuals. 

Conclusions: High prevalence of Arterial hypertension and cardio metabolic risk-factors as well as tendency 

of increment of this parameters in adult population of Adjaria was observed.                                                       

 

3. Objective: To evaluate LV mass, dimensions, diastolic function and exercise induced BP changes in elite 

athletes after active sports cessation. Methods: Thirty one veteran athletes (17 soccer players and 14 water –

polo players) at age 30-50 were studied. Inclusion criteria: at least 10 years of competitive sports activity and 

5 years after sports cessation. All of them were asymptomatic. Control group  consists of 30 age matched 

healthy subjects. To evaluate study parameters echocardiography-Doppler method and exercise  

treadmill test were used. Results: In both groups interventricular septal (IVS) and posterior wall thicknesses, 

end diastolic diameter (EDD), early peak velocity (VE), atrial flow velocity (VA) measured. LV mass index, 

VE / VA were calculated. Systolic and diastolic blood pressures (SBP and DBP) at rest, exercise pick and at 

every minute during 10 min of recovery period were registered. LV mass index was  137±3, 2 g/m² (95% CI 

124 - 146) in athlete’s group and 106±5, 3 g/m² (95%CI 96, 4-115, 6) in control group (p<0,05). EDD was 

52±3,1mm (95% CI 46, 6-57, 4) in athletes  and 44±2,3mm (95% CI 41-50) in controls. VE / VA was 1,0±0,25 

(95% CI 0,56-1,44) in athletes and 1,12±0,33 (95% CI 0,43- 1,16) in controls. SB) at exercise peak  was 

210±12, 6 mm.hg in athletes and 200±14, 18 mm.hg in controls. DBP at exercise peak was 90±10, 5mm. 

hg in athletes ans 90±14, 9 mm.hg in controls. Increment of SBP was 40±10, 5 mm.hg in athletes and 65±12, 

5 mm.hg in controls. BP recovery period was 7, 3±1, 46 min. in athletes and 5, 33±0, 67 min in controls. In 

five ex-athletes (16, 2 %) VE / VA < 1 was found. Conclusions: Exceeded LV mass and dimensions, as well as 

hypertensive response to exercise and signs of diastolic dysfunction in veteran athletes group may be 

explained by incomplete regression of athletic heart hypertrophy after active sports cessation.  

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 



1) საქართველოში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ბეჟან წინამძღვრიშვილი 

 

 

 

 

 

 

გადაუდებელი  და  

ექსტრემული     

         ჰიპერტენზიული  

კრიზების  მართვა -  

პრობლემის  მდგომარეობა  

საქართველოში  

 

თბილისი, მაისი, 2013 

 

 

 

 

 

 

2 ნინო შარაშიძე მწვავე კორონარული 

სინდრომი ქალებში 

ქუთაისი, ივნისი, 2013 

1 

ქვეყანაში  განხორციელებული  რაოდენობრივი და  თვისობრივი  კვლევებით, ჰიპერტენზიის 

მართვის  პროცესი  არადამაკმაყოფილებლად არის  შეფასებული  ჯანდაცვის  სერვისების 

მიწოდების  ყველა  დონეზე:  როგორც ზოგად პოპულაციაში ასევe განსაკუთრებული  რისკის  

მქონე სუბპოპულაციებში (ქალები, ორსულები, მოზარდები , იძულებით  გადაადგილებული 

პირები  და  სხვა). რეკომენდაციები:Aარტერიული ჰიპერტენზიის  სასწრაფო  და  გადაუდებელი 

შემთხვევების  მართვის  სახელმწიფო  სტანდარტის (პროტოკოლი) დამტკიცება  და  

იმპლემენტაციის პროცესის  ოპერატიული  დაწყება  შესაბამისი  სამედიცინო  სერვისების 

განმახორციელებელ  ყველა  რგოლში .        არტერიული  ჰიპერტენზიის  მიმდინარეობაში 

ჰიპერტონული  კრიზის  შესაბამისი  დიაგნოზის  ფორმულირების    უზრუნველყოფის  

რეკომენდაციის ჩართვა     აღნიშნულ  პროტოკოლში  სტატისტიკური ინფორმაციის  სრულყoფის  

მიზნით .     არტერიული  ჰიპერტენზიის  სასწრაფო  და  გადაუდებელი  კლინიკური   

შემთხვევების  მართვის  თანამედროვე ალგორითმის  გამოყენების   უზრუნველყოფის   მიზნით, 

შესაბამისი  სამკურნალწამლო  საშუალებების დარეგისტრირების  საკითხის  დაყენება  დღის  

წესრიგში . არტერიული  ჰიპერტენზიის  სასწრაფო  და  გადაუდებელი  კლინიკური   

შემთხვევების  მართვის  თანამედროვე ალგორითმის  გამოყენების   უზრუნველყოფის   მიზნით, 

შესაბამისი  სამკურნალწამლო  საშუალებების დარეგისტრირების  საკითხის  დაყენება  დღის  

წესრიგში. საგანმანათლებლო  ინტერვენციის  დაგეგმვა,  კრიზის  შეფასებითი  კვლევის  

შედეგების  გაცნობითა  და  არტერიული  ჰიპერტენზიის  მართვის  რეკომენდაციათა   

სწავლებით,  სასწავლო  პროგრამაში  ამ  კონკრეტული კლინიკური  სიმპტომოკომპლექსის  

აქცენტირების  გზით 

2. კორონარული დაავადების დადასტურებული  გენდერული განსხვავება  გახლავთ დაავადების 

გამოვლენის ასაკობრივი დინამიკა. და შესაბამისად დაავადებით გამოწვეული სიკვდილობის 

ასაკობროვი განსხვავებები. Mმაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვა ასპექტები., 

როგორიცაა სიმპტომთა მანიფესტაციის, სადიაგნოსტიკო ტესტების ინფორმატიულობისა და 

თერაპიული ჩარევების ეფექტურობისა და რაც მთავარია პროგნოზის განსხვავებები. Eეს გახლავთ 

ზედმიწევნით კონტროვერსული თემები. შეხედულებები იმდენად პოლარიზებულია , რომ 



სადღეისოდ პრობლემა შესაძლებელია ფორმულირებული იყოს შემდეგი სახით:: წარმოადგენს 

თუ არა მდედრობითი სქესი ლეტალობის (მძიმე კარდიული ინციდენტების) დამოუკიდებელ 

რის-ფაქტორს მკს-ის დროს ?  

•  Aადრეული ლეტალობა და რევასკულარიზაციის შემდგომი გართულებები ქალებში 

მაღალია, მამაკაცებთან შედარებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკის ინდივიდებში  

• Mმკს-ით ქალებს აღენიშნებათ მეტი რისკ-ფაქტორები და კომორბიდები მამაკაცებთან 

შედარებით  

• CAG და PCI ქალებს უტარდებათ ნაკლები სიხშირით მამაკაცებთან შედარებით 

• მოგვიანებითი ლეტალობა არ განსხვავდება/ნაკლებია ქალებში მამაკაცებთან შედარებითY  

მოხსენებათა ანოტაციები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

ოფთალმოლოგიის დეპარტამენტი 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, ლაბორატორია) 

დასახელება. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, 

ოფთალმოლოგიის დეპარტამენტი 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. პროფ. მიხეილ ომიაძე 

 

         I.3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

ასოცირებული პროფ. ნიკოლოზ ანთელავა, 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

ა) მონოგრაფიები 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. ომიაძე.მ; 

გოლოვაჩოვა.მ; 

ცირეკიძე.თ; 

ფემტოსეკონდ-

ლაზერული 

ქირურგიის შედეგები 

საქართველოში 

   თბილისი, 

საქართველო 

1 

ანოტაციები 

2. 

 

ომიაძე.მ; 

გოლოვაჩოვა.მ; 

ცირეკიძე.თ; 

ბოსტონის 

კერატოპროტეზის 

გადანერგვის 5 

კლინიკური 

შემთხვევა 

საქართველოში 

თბილისი, 

საქართველო 

   1 

ანოტაციები 

 

 

  



2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფია 

# ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. ომიაძე.მ; 

გოლოვაჩოვა.მ; 

ცირეკიძე.თ; 

ბერაძე ირ.;  

ომიაძე რ; 

კერატოკონუსიან 

პაციენტებში 

კერარინგის 

იმპლანტაცია 

ვიზუმაქს 

ფემტოსეკონდ 

ლაზერის 

საშუალებით 

დანია,კოპენჰაგენი    1 

ანოტაციები 

 

 

 

 

 



1 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის 

მიმართულების 2013 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მოკლე ანგარიში 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  
profesori malxaz macaberiZe 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

macaberiZe  malxaz - პროფესორი                   

kuxianiZe aleqsandre - პროფესორი 

dundua salome - ასოცირებული პროფესორი 

kakaCia korneli - ასოცირებული პროფესორი 

maWaraSvili nana - ასოცირებული პროფესორი 

JorJoliani gia - ასოცირებული პროფესორი 

abaSiZe zviadi - ასისტენტ პროფესორი 

doliZe valeriani - ასისტენტ პროფესორი 

tukvaZe avTandili - ასისტენტ პროფესორი 

qaraia Tamari - ასისტენტ პროფესორი 

wurwumia aleqsandre - ასისტენტ პროფესორი 

 

2013 წელს პოლიტიკის მიმართულების პროფესორებმა გამოაქვეყნეს 2 

მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო, 3 ადგილობრივი კრებული და 4 კრებული უცხოეთში, 

ადგილობრივ ჟურნალებსა და კრებულებში გამოაქვეყნეს 19 სტატია, უცხოეთში კი 

გამოქვეყნებულია 7 სტატია.  

პოლიტიკის მიმართულების პროფესორები აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ 

კონფერენციებშიც. ადგილობრივ ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციებზე მათ 

წაიკითხეს 10 მოხსენება, უცხოეთში ჩატარებულ კონფერენციებში კი 16 მოხსენება. 

პოლიტიკის მიმართულების პროფესორების საქმიანობის მნიშვნელოვანი 

მიმართულებაა უცხოური სახელმძღვანელოების თარგმნა. საანგარიშო პერიოდში 

ითარგმნა 3 სახელმძღვანელო. 

ქვემოთ წარმოდგენილია პოლიტიკის მიმართულების პროფესორების სამეცნიერო 

ანგარიშები ანოტაციებთან ერთად. 

 

profesori ალექსანდრე კუხიანიძე  
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

ალექსანდრე 

კუხიანიძე 

ლექციათა კურსი: 

პოლიტიკური 

კორუფცია და 

ორგანიზებული 

თბილისი: 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

169 გვ. 
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დამნაშავეობა. წიგნი 

პირველი: თეორია, 

მეთოდოლოგია, 

პოლიტიკური 

ორგანიზებული 

დამნაშავეობა 

Anotaciebi 

მოცემული წიგნი არის პირველი, ტრილოგიიდან „პოლიტიკური კორუფცია და 

ორგანიზებული დამნაშავეობა“, მასში განხილულია პოლიტიკურ სფეროში კორუფციისა 

და დამნაშავეობის თეორიისა და მეთოდოლოგიის საკითხები, ასევე პოლიტიკური 

ორგანიზებული დამნაშავეობის პრობლემები. 

წიგნის ავტორი პოლიტიკური ორგანიზებული დამნაშავეობის ოდესმე არსებული 

ფორმებიდან ორი ყველაზე დაუნდობელი და საშიში კლასიკური ფორმით, მილიონობით 

ადამიანის ტანჯვამდე და ტრაგედიამდე მიმყვანი - ნაციზმით და ბოლშევიზმით  

შემოიფარგლა. ისინი თავიანთი მენტალური ტყვეობიდან ბევრ პოლიტიკოსსა და რიგით 

მოქალაქეს დღესაც კი არ ათავისუფლებენ. სწორედ ამიტომაა რომ, თანამედროვე 

საქართველოშიც ვაწყდებით ბოლშევიზმისა და სტალინიზმის რეციდივებს, ხოლო აშშ-

ში, ევროკავშირში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებული ნეონაცისტური ორგანიზაციები 

და სკინჰედები დანაშაულს ჩადიან. პოლიტიკური ორგანიზებული დამნაშავეობის 

პროფესიონალური ცოდნა მომავალ პოლიტოლოგებს ჩვენს ქვეყანაში და საზღვარგარეთ, 

განსაკუთრებით მეზობელ ქვეყნებში, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ღრმად 

გააზრებაში დაეხმარება. 

ეს წიგნი არის საქართველოში და სხვა ქვეყნებში არსებული ორგანიზებული 

დამნაშავეობის, კონტრაბანდის, უსაფრთხოებისა და კორუფციის პრობლემის 

მრავალწლიანი სამეცნიერო კვლევების შედეგი, რომელსაც ავტორი ახორციელებდა აშშ-ს 

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტთან არსებული ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და 

კორუფციის კვლევის ცენტრის ხელშეწყობით. კვლევებისას ავტორს მნიშვნელოვანი 

დახმარება გაუწიეს: მონტერეის საერთაშორისო კვლევების ინსტიტუტმა, ევრაზიისა და 

აღმოსავლეთ-ევროპული კვლევების ეროვნულმა საბჭომ შეერთებულ შტატებში; 

შვედეთის ინსტიტუტის მხარდაჭერით მალმეს უნივერსიტეტმა; ასევე ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. 
2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

ალექსანდრე 

კუხიანიძე 

Part IV: 

Caucasian Knots. 

Chapter 10. 

Security of the 

Winter Olympics 

in Sochi from a 

 Cambridge 

Scholars 

Publishing 

pp. 198-217 
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Georgian 

Perspective. The 
Sochi 

Predicament: 
Contexts, 

Characteristics 
and Challenges 
of the Olympic 

Winter Games in 
2014 

anotaciა 

2007 წელს საქართველომ მხარი დაუჭირა რუსეთში სოჭის ოლიმპიური თანაშების 

ჩატარებას – იმ იმედით, რომ ამით ხელს შეუწყობდა პოლიტიკური ურთიერთობების 

გაუმჯობესებას. 2008 წლის ივლისში საქართველომ შესთავაზა რუსეთს სოჭის 

ოლიმპიური თამაშების უსაფრთხოების ერთობლივი კომისიის შექმნა, მაგრამ 

რუსეთმა ეს წინადადება უარყო. რუსეთის ხელისუფლება არაერთხელ აცხადებდა, 

რომ საქართველო ჩრდილო კავკასიაში მხარს უჭერს ტერორიზმს, თუმცა, არცერთ 

ბრალდებას არ ადასტურებდა ფაქტებით. ტერორიზმის ნამდვილი მიზეზი ვლადიმერ 

პუტინის მიერ შექმნილ მკაცრად ცენტრალიზებულ პოლიტიკურ სისტემაში, 

ადგილობრივი ხელმძღვანელების დანიშვნასა და დაფინანსებაში არის. ამის შედეგად, 

ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ფედერალური ძალოვნების მიერ მოქალაქეების 

უფლებების უხეში დარღვევები, მოტაცებები და მკვლელობები ჩვეულებრივ საქმედ 

იქცა. საპასუხოდ, მოხდა ჩრდილოკავკასიის სეპარატისტული მოძრაობების 

ტრანსფორმაცია ისლამურ ტერორისტულ მოძრაობებში. საქართველო–რუსეთის 

კინფლიქტის საფუძვლად უდევს ფასეულობათა კონფლიქტი, ორი ქვეყნის მოწყობის 

დემოკრატიულ ან იმპერიულ მოდელს შორის. სწორედ ეს წარმოადგენს სოჭის 

ირგვლივ დებატების ნამდვილ წყაროს.  

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

ა.კუხიანიძე 

 

 

 

 

 

 

ა.კუხიანიძე 

 

 

Security of the Winter 

Olympics in Sochi from a 

Georgian Perspective 

 

 

 

 

"ქართული ოცნება: 

წარსულთან განშორება?“ 

 

ჰელსინკის უნივერსიტეტი, 

ფინეთი 2013 წლის 24-25 

მაისი 

http://www.helsinki.fi/aleksa

nteri/ceres/final_conference_

programme.html 

 

მალმეს უნივერსიტეტი, 

შვედეთი  2013 წლის 29 

მაისი 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/ceres/final_conference_programme.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/ceres/final_conference_programme.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/ceres/final_conference_programme.html
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3.  

 

 

 

 

ა.კუხიანიძე 

 

 

 

 

 

სამოქალაქო უსაფრთხოება 

შვედეთში:  

საქართველოსთვის 

მაგალითია? 

http://www.mah.se/Nyheter/

Kalender/Georgian-Dream-A-

Break-with-the-Past/ 

 

მალმეს უნივერსიტეტი, 

შვედეთი 2013 წლის 16 

იანვარი 

1) anotaciა 

ანორაცია: In 2007 Georgia supported Russia in its bid to host the Olympics in Sochi in 2014 but 

tensions between them deepened because of intentions of Russian authorities to use natural 

resources, labor force and hotels in Abkhazia for the Games, without any agreements with 

Georgian authorities. In July 2008 Georgia proposed to create a joint Georgian-Russian 

commission on the security of Sochi Olympics, though Russia and the Abkhaz separatist 

authorities dismissed the proposal. After the armed clash in August 2008, Russia and Georgia are 

deeply involved in a political, diplomatic and informational war, and the problem of security of 

the 2014 Winter Olympics in Sochi is an integral part of this. The Georgian National Olympic 

Committee (GNOC) has requested the International Olympic Committee (IOC) to change the 

plans of holding the Winter Olympic Games in Sochi in 2014 but the IOC rejected the request, 

and Russian authorities stressed that mixing sports with politics is unacceptable. According to 

Georgia, the participation of Abkhazia as one of Georgian provinces in the Russian Olympic 

project through the using of its infrastructure, and natural and labor resources, is itself part of a 

political plan for annexation of this part of the Georgian territory and Abkhaz authorities will 

have no more incentives to search relations with Georgia. On 20 May 2011 the parliament of 

Georgia adopted the ‘Resolution on the Recognition of Genocide of Circassians by the Russian 

Empire’. Before and especially after the war of 2008, Russia used all opportunities to repeatedly 

accuse Georgia of supporting terrorism in the republics of the North Caucasusand even insisted 

that Michael Saakashvili,the president of Georgia, hopes to turn the Olympics into a public 

relations disaster for Russia.In response, the Georgian Foreign Ministry, declared that this is a 

policy of false allegations and purposeful provocations. Sochi is located in proximity to the zone of 

military confrontation between the two countries. One of goals ofthe Russian military invasion in 

2008 was stronger security for the Sochi Olympics. Russia recognized the independence of 

Abkhazia and located its military bases there. After the war, Russian political and military officials 

have repeatedly been sending messages to Georgia, threatening to carry out another military 

attack.Georgia does not represent a security threat for Russia, due to its weakness and the bitter 

experience which it got during the Russian military invasion.After the parliamentary election on 

October 1, 2013, BidzinaIvanishvili, Prime Minister of the new government of Georgia, attempted 

to improve relations with Russia. He changed decision of the previous government by declaring 

that Georgia will participate in Sochi Olympics. But despite a slight decline in tensions between 

Georgia and Russia, security situation in the North Caucasus of Russia remains alarming. Local 

rulers help Kremlin to keep stability in the region, in response to financial support from Moscow, 

even if this stability is based on serious violations of human rights, intimidation of citizens, 

kidnappings, and assassinations of people whose political views contradict the interests of the 

ruling clans. As a result, anti-Russian separatist movements in the North Caucasus have 

http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Georgian-Dream-A-Break-with-the-Past/
http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Georgian-Dream-A-Break-with-the-Past/
http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Georgian-Dream-A-Break-with-the-Past/
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transformed into religious resistance movements, frequently professing radical Islam and using 

terrorism as methods of response to misdeeds of both federal and local power structures. Terrorist 

acts which have been committed in 2010-2013, show that Russian authorities are not prepared for 

their prevention and such acts may derail the Sochi Olympics. Therefore, the main threat to the 

security of Sochi Olympics comes from terrorists in the North Caucasus and not from the 

government of Georgia. 

2) ანოტაცია 

გაანალიზებულია საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებული 

პოლიტიკური სიტუაცია, ერთიანი ნაციონალურო მოძრაობის პოლიტიკის შედეგები და 

სტრატეგიული შეცდომები. აგრეთვე, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ 

ჩამოყალიბების პროცესი, მისი წინასაარჩევნო დაპირებები, ნაციონალურ მოძრაობასთან 

დაპირისპირების მიზეზები და ქვეყნის განვითარების პერსპექტივები არსებული 

ორხელისუფლიანობის დროს. 

 

3) ანოტაცია 

ცივი ომის დასრულების შემდეგ შეიცვალა უსაფრთხოების კონცეფციაც. 

ტრადიციულ სამხედრო კონცეფციას – არატრადიციული სამოქალაქო უსაფრთხოების 

კონცეფცია დაემატა. წარმოდგენილი მოხსენება ეხება უსაფრთხოებისადმი ახალ, 

არატრადიციულ მიდგომებს, „რბილი პოლიტიკის“ კონცეფციას, და იმას, თუ როგორ 

იცვლება ამის შედეგად  ნაციონალური უსაფრთხოების გააზრება დემოკრატიულ 

ქვეყნებში. შვედეთის მაგალითზე გაანალიზებულია სამოქალაქო უსაფრთხოების 

ისეთი ასპექტები, როგორიცაა ბრძოლა კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ, საქართველოში გატარებული ანტი–კორუფციული და ანტი–

კრიმინალური რეფორმების გათვალისწინებით, აგრეთვე, რა ასპექტებშია 

შესაძლებელი შვედეთის სამოქალაქო უსაფრთხოების გამოცდილების გამოყენება 

საქართველოში. 

 

 

პrofesori მალხაზ მაცაბერიძე  
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

მალხაზ მაცაბერიძე რობერტ მიხელსის 

„ოლიგარქიის 

რკინის კანონი“ 

თბილისი, 

პოლიტიკის 

კვლევის 

ინსტიტუტი 

52გვ 

აnotaciა 
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ნაშრომში წარმოდგენილია რობერტ მიხელსის (1876-1936) სამეცნიერო საქმიანობის 

და იდეური ევოლუციის ძირითადი ეტაპები, განხილულია ოლიგარქიზაციის თეორიის 

უმთავრესი საკითხები. ნაშრომს თან ერთვის რამდენიმე ფრაგმენტი მიხელსის 

ნაშრომიდან „პოლიტიკური პარტიები. თანამედროვე დემოკრატიის ოლიგარქიული 

ტენდენციების სოციოლოგიური კვლევა“ 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

მალხაზ მაცაბერიძე უნივერსიტეტი 1921 

წლის თებერვალში 

თბილისი, „ახალი 

აზრი“ 

64 გვ. 

აnotaciა 

ნაშრომში წარმოდგენილია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცხოვრება 

მისთვის ერთ-ერთ გარდამტეხ ეტაპზე - 1921 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში, 

ნაჩვენებია უნივერსიტეტის სტუდენტების ბრძოლა სამშობლოს დასაცავად, დაღუპული 

სტუდენტების ბიოგრაფიები, ასევე უნივერსიტეტის ცხოვრება გასაბჭოების პირველ 

დღეებში 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

მალხაზ 

მაცაბერიძე 

1921 წლის 

თებერვალ-მარტის 

ომი და 

საქართველოს 

მართლმადიდებელი  

ეკლესია 

გორის 

უნივერსიტეტის 

შრომათა 

კრებული 

# 5 

გორის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

228-241 

Aanotacia 

naSromSi ganxilulia saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis 
pozicia 1921 wlis Teberval-martis omis dros. qarTulma eklesiam 
patriotuli pozicia daikava omis dros da politikur Zalebs samSoblos 
dasacavad partiuli interesebis daviwyebisken mouwodebda. 

 
 

 
2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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dasaxeleba 
1 
2 
3 

Malxaz 

Matsaberidze 

Transformation of 

the Collective 

memory before 

the restorution of 

Independence of 

Georgia 

Identity and 

Collective 

Memory 

OOOslo, Norwey 

Humanist 

association, 2013 

pp.162-172 

anotaciebi 

statiaSi ganxilulia istoriis xelaxla gaazrebis procesi 
saqarTveloSi damoukideblobis aRdgenis wina periodSi, 1980-iani wlebis 
bolos da 1990-iani wlebis dasawyisSi 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

malxaz macaberiZe postsabWoTa 
saqarTvelos 

ganviTareba vanhanenis 
demokratizaciis 
indeqsis mixedviT 

რევაზ გაჩეჩილაძის 70 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 3-5 

ივნისი 2013   
 

მოხსენებაში ვანჰანენის ინდექსი გამოყენებულია საქართველოში ჩატარებული 

საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიზაციის ხარისხის 

საჩვენებლად.  

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 

 
2. 

Малхаз Мацаберидзе 
 
 
 
 
 
 

Malkhaz Matsaberidze 

Трансформация 

исторической памяти и ее 

роль в перед 

восстановлением 

независимости Грузии 

 

 

Between Empires: The 

problems of State-Bulding in 

«Этричность и власть» ХШ 

Междун конф. Ялта, 19-

25.У.2013 

 

 

 

 
The 4th  Turkish Studies     Project 

of the University of Utah 
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3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малхаз Мацаберидзе 
 
 
 
 
 
 

Малхаз Мацаберидзе 
 
 
 

 
Малхаз Мацаберидзе 

 

the Countries of the South 

Caucaus (1918-1921) 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая аргументация 

в период восстановления 

независимости стран 

Южного Кавказа (1990-1991) 

 

 

 

Грузинская православная 

церковь и политический 

спектр Грузии на 

современном этапе 

 

 

Проблемы и перспективы 
формирования культуры 
устойчивого развития в 
Грузии на современном 
этапе 

Conference “THE CAUCASUS 

AT IMPERIAL  TWILIGHT:   

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-

1920s), June 5-9, 2013,   
Republic of  Georgia,   Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University, 

 

 
kavkasiologTa me-3 
saerTaSoriso kongresi, 
Tbilisi, 23-26, 
oqtomberi, 2013 

 

 

 

Религия и гражданское 

общество: между 

фундаментализмом и 

секуляризацией, Междун 

конф. Ялта, 19-24.Х1.2013 

 

Ш междунар. Конф. 

«Культура устоичивого 

развития», Баку, 28-

29.Х1.2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. მოხსენებაში ნაჩვენებია საქართველოში ისტორიული მეხსიერების 

ტრანსფორმაციის პროცესი 1980-იანი წლების ბოლოს და 1990-იანი წლების დასაწყისში.  

განხილულია თუ როგორ დაიმსხვა საქართველოს ისტორიის საბჭოური ვერსია 

ისტორიის „თეთრი ლაქების“ შევსებასთან ერთად. 

2. მოხსენებაში ნაჩვენებია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების „ეროვნული პროექტები“ 

1918-1921 წლებში. ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მშენებლობის მარცხი განაპირობას 

რუსეთისა და თურქეთის იმპერიულმა მისწრაფებებმა, რაც მათი მხრიდან სამხრეთ 

კავკასიის ხელახალ გაყოფაში გამოიხატა. 

3. მოხსენებაში ნაჩვენებია, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში 

ისტორიული ხასიათის არგუმენტაციას სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანა იყენებდა, 

მაგრამ საბოლოოდ სომხეთმა, განსხვავებით საქართველოსა და აზერბაიჯანისგან უარი 

თქვა თავი 1918-1920 წლების რესპუბლიკის სამართალმემკვიდრედ გამოეცხადებინა. 

 

 
 

ასოცირებული პროფესორი korneli kakaCia  
 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
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samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

სოციალური 

ქსელების როლი 

ქართულ პარტიულ 

პოლიტიკაში 

The ACADEMIC SWISS 
CAUCASUS NET (ASCN) 

program Research 
Grant in Social 

Sciences 

კორნელი კაკაჩია  

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კვლევის მიზანია გამოიკვლიოს ტექნოლოგიებსა და პოლიტიკას შორის 

ურთიერთდამოკიდებულება თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში, პოლიტიკური 

პარტიების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენების მიმდინარე პრაქტიკა და მისი 

გავლენა საარჩევნო კამპანიაზე. კვლევის ფარგლებში ასევე მოცემულია და შეფასდა 

ტექნოლოგიური საშუალებების გავლენა პოლიტიკურ სისტემაზე. კვლევის დროს 

შესწავლილი იყო საქართველოში მოქმედი ძირითადი პოლიტიკური პარტიების 

საქმიანობა და მათი პოლიტიკა 2012 წ. საპარალამენტო არჩევნებამდე და საარჩევნო 

კამპანიის დროს. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

კორნელი კაკაჩია, 

თამარ პატარაია 

სოციალური 

ქსელების როლი 

ქართულ პარტიულ 

პოლიტიკაში 

მერიდიანი, 

თბილისი 

151 

პუბლიკაციის მიზანია გამოიკვლიოს ტექნოლოგიებსა და პოლიტიკას შორის 

ურთიერთდამოკიდებულება თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში, პოლიტიკური 

პარტიების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენების მიმდინარე პრაქტიკა და მისი 

გავლენა საარჩევნო კამპანიაზე. კვლევის ფარგლებში ასევე მოცემულია და შეფასდა 

ტექნოლოგიური საშუალებების გავლენა პოლიტიკურ სისტემაზე. კვლევის დროს 

შესწავლილი იყო საქართველოში მოქმედი ძირითადი პოლიტიკური პარტიების 

საქმიანობა და მათი პოლიტიკა 2012 წ. საპარალამენტო არჩევნებამდე და საარჩევნო 

კამპანიის დროს. 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 კაკაჩია, ჩეჩირე Georgian Foreign Tbilisi Konrad- 220 
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2 
3 

Korneli kakachia Policy: Search for 

sustainable Security 

 

Georgian Politics in 

transition: Trends and 

Obstacles for potential 

Transformation. In: 

The South Caucasus 

2018: Facts, Trends, 

Future Scenarios.; 

 

Adenauer-Stiftung e.V  
 
 
 

KAS Publication p. 

43-592013 

 
 
 
 
 

120 gv 

This book examines some of Georgia’s most important foreign policy issues and partnerships. It 
contains various articles elaborating the directions, dilemmas, and opportunities of Georgia’s 
foreign relations. This publication offers chronological accounts of Georgian foreign policy along 
wiith explorations of identity and ethnicity’s roles in framing foreign relations. This volume also 
considers Georgia’s integration processes into the Euro-Atlantic space as well as relations with its 
neighbors and partners: the U.S., Russia, Ukraine, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Iran, and the Baltic 
States. 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
 

Kkorneli kakaCia 
Kkorneli kakaCia, 

zaur Siriev 
Kkorneli kakaCia 

 

Politics of insecurity: 
Cross border conflict 

dynamics and security 
challenges in Georgia”    
In: Security and Cross- 

          Border 
Cooperation in the EU, 
the Black Sea Region 

and Southern 
Caucasus  

 
Azerbaijan-Georgian 

relations: The 
Foundations and 
Challenges of the 
Strategic Alliance. 

Report . SAM Review.  
        Special Double 
Issue | Volume 7-8, 

 
  

Shifting Gears: 
Georgia’s Persian 

(Nato Science for 
Peace and Security)  

          IOS Press   
editors: A. Ergun, H. 
Isaxanli p.152-167 

 
Baku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istanbul  

300 gv 
 
 
 
 
 

120 gv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200gv 
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Gambit and the Logic 
of Regional 

Geopolitics- In: The 
Geopolitical Scene of 

the Caucasus: A 
Decade of 

Perspectives. Diba 
Nigâr Göksel & Zaur 

Shiriyev, (Eds.)  
 

Georgia’s Bumpy Road 
to Democracy: A 

Dialogue of Opposites. 
In:GOVERNANCE AND 
DIALOGUE: the Black 
Sea  Editor Professor 

Dr Melanie Sully. 
Vienna. P.151-165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 gv 

1) National borders exemplify a number of paradoxes: The boundary both separates and unites 
neighboring states. The border delimits and defines the state and its territory and disputes in 
borderlands can eventually affect international relations and regional stability.  In regions 
like South Caucasus where states are weak, there is a possibility for conflicts of one country 
to flow over into neighboring countries and become entangled with conflicts there. This 
paper explores how the form of such cross-border conflict dynamics relates to the character 
of the two states in question. This is done through the comparative analysis of Georgia’s 
cross border contacts with Russia, including present situation in separatist entities of 
Abkhazia and South Ossetia respectively. The case of Russia-Georgia divide is important for 
challenging traditional explanations of foreign policy and for learning possible ways to de-
escalate dangerous cross border conflicts. 

2) This report seeks to identify the level of cooperation across various pillars, including politics, 
economy, energy, tourism, business, education, media, cultural, military and defense. It also 
discusses Georgia’s Azerbaijani community and Azerbaijan’s Georgian community, and how 
they affect political cooperation. Finally, the report provides recommendations for both 
governments, as well as suggestions for action at the regional and international levels. 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Kkorneli 
kakaCia 
Korneli 
kakaCia 

Kkorneli 

Georgia and 
Russia: From 

Uneasy 
Rapprochement 

to Divorce?  

Ponars Eurasia 
Memo #264  

 
 
 

ვაშინგტონის 

უნივერსიტეტი 
 
 
 

4 gv 
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kakaCia  
NATO-Georgia 
Relations: Will 

2014 Bring 
Anything New?  

 
Georgia: Identity, 

Foreign Policy 
and the Politics of 
a “Euro-Atlantic 

Orientation”.  
 
 

 
 
 

Ponars Eurasia 
Memo #291  

 
Norwegian 

Peacebuilding 
Resource Centre 

(NOREF) 

ჯორჯ 

ვაშინგტონის 

უნივერსიტეტი 
 

Norwegian 
Peacebuilding 

Resource Centre 
(NOREF 

 

 
 
 

4 gv 
 
 
 

3 gv 

Often considered to be a “beacon of democracy” in the post-Soviet space, Georgia has publicly committed itself to 
establishing the rule of law and building Western-style democratic institutions. As Georgia’s ambitions to draw closer to 
Europe and the transatlantic community have grown and the country has assertively reclaimed its European identity, its 
relations with neighbouring Russia have deteriorated. Simultaneously, as the government has increasingly turned to the 
West as the guarantor of the country’s security and counted on eventual inclusion in Western economic, political and 
security structures, Georgia has tried to reject its post-Soviet identity and achieve full membership of European and 
Euro-Atlantic structures. No longer willing to be labelled merely as a post-Soviet state, nor wishing to be identified with 
the volatile and fragmented Caucasus region, the Georgian polity sees its ties with the Black Sea community as a way 
to become affiliated with the rest of Europe. This policy brief examines Georgia’s foreign policy orientation and the role 
of identity politics, and attempts to identify the key causes and motivations pushing Tbilisi towards European 
integration. 

 
 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Kkorneli kakaCia ქართული პოლიტიკური 

პარტიები სოციალურ 

სივრცეში 
 

kavkasiis Sveicariuli 
akademiuri qselis 

programis 3 

ყოველწლიური 

კონფერენცია: Tbilisi 

21-21 ივნისი 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
2 

Kkorneli kakaCia 
K 
 
 

korneli kakaCia 

Role of Beliefs, Ideas and 
Identity in Georgian Foreign 

Policy Discourse 
 

დემოკრატიზაციის 

სან ფრანცისკო, აშშ 

3-6 აპრილი, 2013 

 

 

პრაღის საერთაშორისო 
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3 
 

K 
 
 
 
 
 
 
 
 

korneli kakaCia 

მხარდაჭერა: საგარეო 

პერსპექტივები 

 
 

 

 

 

ნატო-საქართველოს 

ურთიერთობები: მოიტანს 

თუ არა 2014 წელი 

სიახლეს? 

 
 
 
 

რუსეთ-საქართველო: 

გაურკვეველი 

დაახლოებიდან 

საბოლოოდ გაყრამდე 
 
 
 
 
 
 
 

ურთიერთობების 

ინსტიტუტის 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

12-13 ნოემბერი 2013 

 

პონარს ევრაზიის 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ვაშინგტონი, აშშ 

22-25 სექტემბერი 2013 

 

 

პონარს ევრაზიის 

რეგიონალური 

კონფერენცია „რუსეთის 

გლობალური როლი“ 

სანკტ-პეტერბურგის 

ევროპული უნივერსიტეტი 

23-25 მაისი 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 

ასოცირებული profesori სალომე დუნდუა 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

სალომე 

დუნდუა, 

ზვიად 

Ethnic Identities and 

Politics of Civic 

Integration in 

Vol.1, N0.2, თბილისი 12 
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აბაშიძე Georgia /EUROPEAN 

JOURNAL OF 

TRANSFORMATION 

STUDIES 

anotaciebi 

Georgia traditionally used to be and remains a poly-confessional and multi-ethnic state. 

Accordingly, there has always been and it is actual also today the problem of the peaceful 

coexistence of the different segments of the society within one political space. 

After dismantling of the communist system the external facade side of the order that was 

entirely based on fear and terror, was destroyed. Accordingly, along with the economic and social 

problems, also arose the problems of ethno-religious character. Typically, in most cases, this kind 

of tension has its roots not actually in the confessional differences, but is caused of entirely 

different factors. Often confessional sight is only its outer side, and, at best, has one-sided 

character. In Georgia, which is characterized by its ethnic and religious diversity is clearly a risk of 

group mutual incompatibility of different ethnic and religious groups. Still weak democratic 

institutions cannot ensure the transformation of society as one whole civil society. 

    The formation of ‘nation’ as a community of common solidarity grounded on civic 

affiliations is a one of the primary task of post – soviet Georgia, where the ‘national’ loyalty and 

‘state loyalty’ are contradictory phenomena, because of strong ethnic categories presence in 

politics and public discourse.  

 But the problem is that, what kind of strategy has to adopt state officially for successful 

nation-building: “Assimilation’, ‘Differentiation’ or ‘Integration’? What kind of strategy would 

work better in order to construct strong ‘national’ boundaries? Therefore, from our point of 

view firstly, Georgia has to formulate the new governmental strategies to provide the unity of the 

country under the civility and civil categories. Without it it’s really hard to imagine how Georgia 

will manage to become a consolidated democracy. Such unity surely must be completed with new 

institutional arrangements, which would be providers of free political participation. Without free 

participation, strong democratic institutional arrangements and network free market economy, 

which provide the intensive inter-communication among the different groups, it seems unrealistic 

to make from Georgia strong, modern nation-state. 
 
 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 
 

სალომე დუნდუა ეროვნული უმცირესობები 

და საგანმანათლებლო 

პოლიტიკის ზოგიერთი 

ასპექტი 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნიერსიტეტი, თბილისი, 

3-5 ივნისი 

2 სალომე დუნდუა Religious Minorities and 

Nation Building in Georgia 

(1877-1921) 

The 4th  Turkish Studies, Project 

of the University of Utah 

Conference “THE CAUCASUS 

AT IMPERIAL TWILIGHT:   

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-
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1920s), June  5-9, 2013,   

Republic of  Georgia,   Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

moxsenebaTa anotaciebi 

ა) ანოტაცია 

2003 wlidan moyolebuli saqarTvelos xelisuflebis mier eTnikur 
umciresobebTan mimarTebiT araerTi nabiji gadaidga, rac ZiriTadad or 
mimarTulebas moicavda.  erTi mxriv araqarTveli mosaxleobisTvis qarTuli 
enis savaldebulo swavleba;   da meore mxriv, eTnikuri umciresobebisTvis 
sakuTari enisa da kulturuli Rirebulebebis SenarCunebaze zrunva;  

Mmiuxedavad imisa, rom saqarTvelos xelisuflebis saganmanaTleblo 
kuTxiT ukanasknel periodSi gatarebuli politika eTnikuri umciresobebis 
mier calsaxad dadebiTad fasdeba, mainc arsebobs garkveuli naklovanebebi. 
Cven SevecdebiT gamovyoT zogierTi maTgani. 

1. arasakmarisia saaTebis is raodenoba, rac skolebSi   
qarTuli enis Seswavlas  eTmoba. 
          2. araskmarisia arasaskolo sivrceSi, yoveldRiur  urTierTobebis 
doneze qarTvelebTan Sexebis intensivoba.  
          3  garkveuli safrTxeebi SeiZleba gamovkveToT kvotirebis 
sistemasTan mimarTebiT, romelic Cveni mosazrebiT, drois   mxolod  
garkveul monakveTzea misaRebi.A  
          4 qarTul enaze erTian erovnul gamocdebze unarebis testebis 
Cabarebis  valdebulobis moxsnis pirobebSi, arsebobs albaToba imisa, rom 
eTnikur araqarTvelebs, romlebsac saxelmwifo aZlevs saSualebas sakuTar 
enaze Caabaron erTiani erovnuli gamocdebi, SeumcirdeT  qarTuli enis 
Seswavlis motivacia. Tumca, iqidan gamomdinare, rom saqarTvelos umaRles 
saswavleblebSi Caricxvis SemTxvevaSi  swavlis gagrZeleba saxelmwifo 
qarTul enaze uwevT, migvaCnia, rom grZelvadiani interesebis marTebuli 
gaazrebis pirobebSi eTnikuri umciresobebi mSvenivrad gaacnobiereben, rom 
saskolo doneze saxelmwifos mier saganmanaTleblo politikis 
ganxorcileba da maTi am programebSi aqtiuri CarTuloba isev da isev maT 
interesebs emsaxureba, rogorc yoveldRiuri urTierTobebis gaumjobesebis 
kuTxiT, aseve umaRles saswavleblebSi swavlis gagrZelebis, ganaTlebis 
miRebis da, Sesabamisad, sajaro - politikur sivrceSi ukeT CarTulobis 
kuTxiTac.  

 
 

 
 

ასოცირებული profesori ნანი მაჭარაშვილი 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa- damfinansebeli proeqtis proeqtis 
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xeleba  organizacia xelmZRvaneli  Semsruleblebi 
1 
 
 
 
 

amerikeli avtorebis 

wignis Targmnis proeqti, 

iuliam dani, sajaro 

politikis analizi 

aSS-s saelCo 
saqarTveloSi  

nana maWaraSvili 2013-2014 

მიმდინარე პროექტის ანოტაცია: P  

მიმდინარე პროექტი ხორციელდება საქართველოში აშშ-ის საელჩოს „ამერიკელი ავტორების წიგნის 

თარგმნის პროექტი“-ს ფარგლებში. პროექტი, რომელიც ხორციელდლება 50 პროცენტიანი 

თანადაფინანსების საფუძველზე, გულისხმობს საჯარო პოლიტიკის სფეროში ყველაზე მეტად 

ავტორიტეტული ავტორის - პიცბურგის უნივერსიტეტის პროფესორის, უილიამ დანის წიგნის „საჯარო 

პოლიტიკის ანალიზი“- თარგმანსა და გამოცემას. მთარგმენლობითი ხარჯები იფარება საქართველოში აშშ-

ს საელჩოს მიერ, ხოლო გამოცემის ხარჯებს ფარავს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნის ტირაჟია 1000 ეგზემპლარი. მასში 

მოცემულია საჯარო პოლიტიკის პრობლემების გადაწყვეტის მეთოდოლოგია და კონკრეტული ტექნიკები, 

რაც სასარგებლო იქნება როგორც საზოგადოებრივი პრობლემების გადაწყვეტით დაინტერესებული 

მკითხველისთვის, ისე საჯარო სექტორისა და ადმინისტრირების სფეროთი დაინტერესებული 

პრაქტიკოსებისთვის. ის წარმოადგენს ყველაზე მეტად ტირაჟირებულ გამოცემას საჯარო პოლიტიკის 

ანალიზის წარმოებისათვის დასავლეთის საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო სივრცეშიც, რაც საუკეთესო 

შეთავაზება აღმოჩნდება უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის.  
 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 გარე აქტორების 

მონაწილება საჯარო 

პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებათა 

ფორმირებაში 
 

კავკასიის შვეიცარიული 

აკადემიური ქსელის 

(ASCN) 
nana maWaraSvili 2012-2014 

მიმდინარე პროექტის ანოტაცია: 
აღნიშნული კვლევითი პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის შცეიცარიული აკადემიური ქსელის ფარგლებში 

ფრაიბურგის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით და მიმდინარე 2 წლის განმავლობაში გულისხმობს საჯარო პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებათა პროცესში გარე აქტორების მონაწილეობის შესაძლებლობებისა და პოლიტიკის წარმატებული 

ადვოკატირების  განმაპირობებელი ფაქტორების განსაზღვრავს. კვლევითი პროექტი ეყრდნობა თვისებრივი კვლევის 

მეთოდებს (კონტენტ-ანალიზი, ფოკუს-ჯგუფები, ჩაღმავებული ინტერვიუირება და ა.შ. ) და 8 პრობლემური 

შემთხვევის დეტალური გაანლიზების საფუძველზე ადგენს, თუ რამდენად განსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვს ერთი 

მხრივ, საკითხის მედიაში გაშუქების ხარისხს, მეორე მხრივ კი, საჯარო პოლიტიკის შეცვლაზე ორიენტირებულ 

კოალიციაში საერთაშორისო აქტორების თანამონაწილეობის ხარისხს პოლიტიკის ადვოკატირების შესაძლებლობებზე. 

პროექტი საჯარო პოლიტიკის 4 სფეროზეა ორიენტირებული და ეხება 2003-2012 წლებში გარე აქტორების მხრიდან 

საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობაზე.   

  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

2 

nana maWaraSvili politikis 
advokatirebis warmateba 

kavkasiis Sveicariuli 
akademiuri qselis mesame 

yovelwliuri 
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3 
 

da marcxi: ori 
SemTxvevis SedarebiTi 

analizi.  

konferencia 

“politikuri 
transformacia da 

socialuri cvlileba 
samxreT kavkasiaSi: 

saqarTvelo, somxeTi da 
azerbaijani 

perspeqtivaSi” 
2013 w. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

აღნიშნული მოხსენება ეღვნებოდა საქართველოში პოლიტიკის ადვოკატირების წარმატებების 

შესაძლებლობების გაზომვას კონკრეტული ორი შემთხვევის შესწავლის საფუძველზე. შერჩეულ იქნა ორი 

ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული შემთხვევა –  მცირეწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი 

დევნის ასაკობრივი ზღვარის განსაზღვრის საკითხი, რომელიც 2007–2010 წლებში რამდენიმეჯერ შეიცვალა 

და ასევე რელიგიური უმცირეოსობებისთვის საჯარო სამართლის იურიული სტატუსის მინიჭების საკითხი, 

რომელიც ასევე, 2002–2011  წლების განმავლობაში წარმოადგენდა სადაო და პრობლემატურ საკითხს. 

თითოეულ შემთხვევაში ერთი მხრივ, გაიზომა საკითხის ქართულ ბეჭდვით გამოცემებში გაშუქების 

ხარისხი – მედიიზაციის მაჩვენებლები წინასწარ მოცემული კოდირების სისტემის მიხედვით, რომელიც 

ეფუძნება აშშ–ს ჩრიდოლოეთ კაროლიის უნივერსიტეტის (ჩაპელ ჰილი) პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორის ფრანკ ბაუმგარტნერის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირების პროექტის ფარგლებში 

გამოყენებულ კოდირების სისტემას, მეორე მხრივ კი   მოხდა საკითხის ინტერნაციონალიზაციის შესწავლა, 

რომელის პირობებშიც იზომებოდა პოლიტიკის ფორმულირების პროცესში მონაწილე საერთაშორისო 

აქტორთა ჩართულობის ხარისხი და ზეგალენა. კვლევის შედეგები ემსახურებოდა ორი ერთმანეთისგან 

რადიკალურად განსხვავებული ამხსნელი თეორიული ჩარჩოს ქართულ რეალობაში ტესტირებას. კვლევამ 

დაადასტურა, რომ პოლიტიკის ცვლილების ახსნის მეტი შესაძლებლობები პუნქტუაციური 

ეკვილიბრიუმის მოდელის ნაცვლად ინკრიმენტალური ცვლიელებების მოდელის საწინააღმდეგოდ. 

კვლევის შედეგემბა დაადასტურა ამ უკანასკნელის მნიშვნელობა.   

 

 

 

 
 

 
 

ასისტენტ–profesori ავთანდილ ტუკვაძე 
 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 ავთანდილ ტუკვაძე შესავალი თბილისი 3-270. 
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2 
3 

გივი ლობჟანიძე 

გიორგი ჯაოშვილი 

სამართლის 

ფილოსოფიაში 

Aanotaciebi 

შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 

naSromSi ganxilulia samarTlis filosofiis ZiriTadi koncefciebi, misi 
adgili da roli filosofiur da iuridiul mecnierebaTa sistemaSi, 
satanado yuradreba mieqca filosofiis sqematus suraTs, samarTlis 
filosofiuri da kulturuli memkvidreobis wnamZRvrebs, samarTlis 
filosofiisa da saxelmwifos Tanafardobis problemebs. MmasSi samarTlis 
filosofiis sakiTxebTan erTad ganxilulia politikuri moZRvrebis 
problemebi, romlebic mWidro kavSirSia filosofour da iuridiul 
moZRvrebebTan; saxelmZRvanelo gankuTvnilia iuridiul, filosofiis da 
socialur-politikuri mecnierebebis fakultetebis studentebisTvis. 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

პარტიული დემოკრატიის 

პრობლემები 

საქართველოში. იხ: 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო პრაქტიკული 

ჟურნალი „ცხოვრება და 

კანონი“  

 
პოლიტიკური 

სუბკულტურების 

ტიპები. იხ: 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი 

სამეცნიერო 

ჟურნალი“მეცნიერება და 

ცხოვრება“  

 

პოლიტიკური 

კულტურის ტიპები.  

გლობალიზაცია და 

მეცნიერების 

პრობლემები 21-ე 

საუკუნეში იხ: 
სპეციალური გამოშვება 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი 

სამეცნიერო 

ჟურნალი“მეცნიერება და 

2013  
#1   

 

 

 

 

 
2013 #2(8) 

 

 

 

 

 

 
2013 #2(8) 

 

 

 

 

 

 

 

2013  #3 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

გვ 40-48 

 

 

 

 

 

 

გვ 45-57. 

 

 

 

 

 

 
გვ  428-435 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ 50-61. 

 

 

 
გვ 373-380 
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5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

გურამ აბესაძე 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

ეტო ჰახმან 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

 

 

 
ავთანდილ ტუკვაძე 

ლევან 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

ცხოვრება“  

პოლიტიკური 

კულტურის ეროვნული 

თავისებურებები. იხ: 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო პრაქტიკული 

ჟურნალი „ცხოვრება და 

კანონი“  

 

 
პოლიტიკური სივრცის 

რაციონალური 

პარადიგმები 

საქართველოში. იხ: 

კრებული 

„თანამედროვეობის 

მეცნიერული საკითხები“  

Email:universal@internet.ge 
 
WTO- Schattenseiten des 

Freihandels იხ: კრებული 

„თანამედროვეობის 

მეცნიერული საკითხები“  
Email:universal@internet.ge 
 
სტუდენტი 

ახალგაზრდობის 

პოლიტიკური კულტურა. 

იხ: საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„სივრცე, საზოგადოება, 

პოლიტიკა“ თსუ. 

 

 

 
პოლიტიკური ელიტის 

ტიპები და შერჩევის 

კრიტერიუმები 

ტრანზიტულ 

პოლიტიკურ სისტემაში 

იხ:კრ 

პიროვნება, კულტურა, 

საზოგადოება  

 

 
პოლიტიკური ელიტისა 

და იდეოლოგიის 

საკითხები ილია 

ჭავჭავაძის ნააზრევში. 
იხ:საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

გვ 396-406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ 270-279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ  140-144. 
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სამეცნიერო 

ჟურნალი“მეცნიერება და 

ცხოვრება“ გვ  140-144. 

 

anotaciebi 

partiuli demokratiis problemebi saqarTveloSi 

naSromSi ganxilulia politikuri partiebis ideologiuri orientirebi, 
politikur jgufTa qarizmul liderebze orientacia, politikuri 
ladSaftis ukiduresi danawevrebuloba, gaerTianebaTa ideologiuri 
safuZvlebis da mudmivi eleqtoratis ararseboba, organizaciaTa 
struqturis ganuviTarebloba; mocemulia rekomendaciebi partiuli 
demokratiis ganviTarebis mimarTulebiT, romelic pirvel rigSi maT 
institucionalizacias isaxavs miznad. 

Ppolitikuri subkulturebis tipebi 

naSromSi ganxilulia politikuri subkulturebis sxvadasxva tipebi, 
damaxasiaTebeli niSnebi; xazi esmeba subkulturebis ganviTarebis 
kanonzomierebebs gardamaval politikur sistemebSi, sadac centralur 
xelisuflebasTan araidentificirebul subkulturas SeiZleba Sedegad 
moyves qveynis daqucmaceba da radikaluri dapirirspireba, xolo rac 
Seexeba ganviTarebul demokratiebs, sadac sayovelTao Tanxmobaa 
demokratiis ZiriTadi Rirebulebebis irgvliv, subkulturebia radikalur 
dapiririspirebas adgili ar aqvs. 

Ppolitikuri kulturis tipebi 

naSromSi ganxilulia almondisa da verbas koncefciaze da dayrdnobiT 
politikuri kulturis qveSevrdomuli, patriarqaluri, monawileobiTi 
tipebi; aseve dawvrilebiTaa Seswavlili politikuri kulturis tipebis 
Taviseburebebi gardamavali periodis saqarTveloSi. 

Ppolitikuri kulturis erovnuli Taviseburebebi 

naSromSi aSS-is, britaneTis, germaniis, safrangeTis da saqarTvelos 
politikuri kulturebis SedarebiTi analizis safuZvelze da ganxilulia 
konkretuli qveynis kulturis ganviTarebis erovnuli Taviseburebebi. 

Ppolitikuri sivrcis racionaluri paradigmebi saqarTveloSi 

naSromSi Seswavlilia racionalurisa da iracionaluris Tanafardoba 
saqarTvelos politikur kulturaSi; gansakuTrebuli adgili eTmoba 
qarTuli politikur-kulturuli sivrcis racionalizaciis problemas.  

WTO- Schattenseiten des Freihandels N 

naSromSi xazi esmeba msoflio savaWro organizaciis rols saerTaSoriso 
ekonomikur urTierTobebSi; gansakuTrebuli adgili aqvs daTmobili 
ganviTarebad qveynebSi msoflio svaWro organizaciis politikis 
uaryofiT Sedegebze msjelobas.  

studenti axalgazrdobis politikuri kultura 

naSromSi sociologiuri kvlevebis safuZvelze Seswavlilia Tsu, soxumis 
universitetis, ilias universitetis, politeqnikuri universitetis, 
alasanias universitetis, Tbilisis saswavlo universitetis studentebis 
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politikuri kulturis ganviTarebis dinamika sami wlis ganmavlobaSi. 

პოლიტიკური ელიტის ტიპები და შერჩევის კრიტერიუმები ტრანზიტულ პოლიტიკურ სისტემაში 

 naSromSi ganxilulia politikuri elitebis tipebi gardamaval 
politikur sistemebSi: nenomenklatura eTnokratia, “prodasavluri” 
avtoritaruli elitebis; aseve Seswavlilia gildiuri da antreprerenuli 
rekrutirebis sistemebi. 

პოლიტიკური ელიტისა და იდეოლოგიის საკითხები ილია ჭავჭავაძის ნააზრევში. 

ilia WavWavaZem mecxramete saukunis bolos argumentirebuli msjelobis 
safuZvelze daasabuTa, rom Tanamedrove demokratiebi unda efuZnebodnene, 
rogorc liberalur ise konservatorul ideologiebsa da Rirebulebebs; 
faqtobrivad iliam ganWvrita am ori ideologiis daaxloebis 
aucilebloba. 

 

 
 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

4 

 
 

ავთანდილ ტუკვაძე 

ეტო ჰახმან 

 

 

ავთანდილ ტუკვაძე 

გურამ აბესაძე 

 

 

 

ავთანდილ ტუკვაძე 

 

 

 

ავთანდილ ტუკვაძე 

WTO- Schattenseiten des Freihandels 

. მეხუთე სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენცია 

„თანამედროვეობის მეცნიერული 

საკითხები“ 

 

პოლიტიკური სივრცის 

რაციონალური პარადიგმები 

საქართველოში იხ: მეხუთე 

სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია „თანამედროვეობის 

მეცნიერული საკითხები“ 

 

პოლიტიკური კულტურის 

ტიპები. იხ: გლობალიზაცია და 

მეცნიერების პრობლემები 21-ე 

საუკუნეში 

 

სტუდენტი ახალგაზრდობის 

პოლიტიკური კულტურა 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „სივრცე, 

საზოგადოება, პოლიტიკა“ თსუ. 

2013 წლის 35-26 ნოემბერი  

გორი 

 

 

2013 წლის 35-26 ნოემბერი  

გორი 

 

 

 

2013 წლის მაისი 

თბილისი 

 
2013 wlis 3-5 ivnisi 

moxsenebaTa anotaciebi 
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ასისტენტ–profesori ზვიად აბაშიძე 
 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

იდენტობის 

საკითხები 

საზღვარგარეთის 

ქართულ 

ლიტერატურაში. 

კვლევითი პროექტი, 

როემლიც მიერ 

ფინანსდება.  
 

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 

 მკვლევარი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

zviad 
abaSiZe 

rezo 
gaCeCilaZisadmi 

miZRvnili 
saerTaSoriso 
konferenciis 
masalebis 
krebuli 

ibeWdeba 
Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemlobis 

mier 

 12 

1. multikulturalizmi da saqarTvelo 

 
 
 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
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# 
avtori/ 
avtore

bi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnali
s/ 

krebuli
s nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3. 

Zviad 

Abashidz

e 

Zviad 

Abashidz

e, Salome 

Dundua 

Nation-building in 

Georgia through the 

perspectives of Republic 

1918-1921 
 

 

 

 
Ethnic Identities and 

Civic Integration issues 

in Georgia 
 

Ethnic  
 

 

 

მულტიკულტურალი

ზმი და საქართველო  

 

 

 1.Upcoming publication by Utah 

University, USA   
 

 

 

 

 
2. European Journal of 

Transformation Studies. 2013.Vol. 

1, # 

2http://europeourhouse.weebly.com/

2013-volume-1-n-2.html  
 

 

 

 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. იბეჭდება 

 

1.15 
2. 15 

1). ანოტაცია 

სტატია ეხება ერადქმნადობის პროცესის თანამედროვე ვითარების შესწავლას 
საქართველოში 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის გამოცდილების 
მაგალითზე. მასში განხილულია პირველის რესპუბლიკის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები და რეგულაციები, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების და 
სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებას ეხება. ავტორის აზრით, შესაძლებელია 
პირველი რესპუბლიკის დროინდელი პოლიტიკური გამოცდილების თანამედროვე 
ეტაპზე გარკვეული გამოყენება სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით 

 
2) ანოტაცია 

სტატიაში განხილულია ეთნიკური იდენტობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის 
თანამედროვე პრობლემები საქართველოში. მოცემული პროცესი განხილულია 
ემპირიული კვლევების საფუძველზე და წარმოაჩენს ეთნიკურ უმცირესობათა 
საკითხის პრობლემატურობას. ავტორის აზრით, ეთნიკური დაახლოების 
„ინტეგრაციის“ მოდელი ყველაზე მეტად მისაღებია თანამედროვე 
საქართველოსთვის, სხვა მოდელებთან დაკავშირებით. 
 

3) ანოტაცია 
სტატიაში განხილულია „მულტიკულტურალისტური“ დისკურსი, რომელიც 

ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში აქტუალური გასული საუკუნის 70 წლებიდან 
გახდა და რომელმაც მეტ-ნაკლებად ახლა შემოაღწია ქართულ რეალობაში. ავტორის 
აზრით, „მულტიკულტურალისტურმა“ დისკურსმა, მისი გარკვეული დადებითი 
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მხარეებისა, რეალური პრაქტიკაში, შესაძლოა სამოქალაქო ინტეგრაციის 
თვალსაზრისით უფრო უარყოფითი როლი ითამაშოს და ინტეგრაციის ნაცვლად, 
საზოგადოები უფრო მეტი დაქსაქსულობა გამოიწვიოს ეთნიკური 
მრავალფეროვნების თვალსაზრისით. 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Zviad Abashidze 
zviad abaSiZe 

”Nation-building in Georgia 

through the perspectives of 

Republic 1918-1921  The 4th 

Turkish Studies Project of the 

University of Utah Conference  

THE CAUCASUS AT 

IMPERIAL TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-

1920s),  
2. multikulturalizmi 
da saqarTvelo. rezo 

gaCeCilaZis 70-e 
wlisTavs miZRvnili 

saerTaSoriso 
konferencia 

1.Tbilisi, Tbilisi State 

University; 2013, June 

 

 

 

 

 

 

 
2. Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, 2013 
ivnisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1) ანოტაცია 

მოხსენება ეხება ერადქმნადობის პროცესის თანამედროვე ვითარების შესწავლას 
საქართველოში 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის გამოცდილების 
მაგალითზე. მასში განხილულია პირველის რესპუბლიკის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები და რეგულაციები, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების და 
სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებას ეხება. ავტორის აზრით, შესაძლებელია პირველი 
რესპუბლიკის დროინდელი პოლიტიკური გამოცდილების თანამედროვე ეტაპზე 
გარკვეული გამოყენება სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით 

 
2) ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია „მულტიკულტურალისტური“ დისკურსი, რომელიც 
ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში აქტუალური გასული საუკუნის 70 წლებიდან გახდა 
და რომელმაც მეტ-ნაკლებად ახლა შემოაღწია ქართულ რეალობაში. ავტორის აზრით, 
„მულტიკულტურალისტურმა“ დისკურსმა, მისი გარკვეული დადებითი მხარეებისა, 
რეალური პრაქტიკაში, შესაძლოა სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით უფრო 
უარყოფითი როლი ითამაშოს და ინტეგრაციის ნაცვლად, საზოგადოები უფრო მეტი 
დაქსაქსულობა გამოიწვიოს ეთნიკური მრავალფეროვნების თვალსაზრისით. 
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ასისტენტ–profesori ვალერიან დოლიძე 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

valerian 
doliZe 

  istoria da 
Tanemedroveoba:Ce 
rqezebis sakiTxi 

ruseTisaqarTvelos 
urTierTobaTa 

speqtrSi/CerqezTa 
genocidis 

aRiarebis mizani 
da Sedegebi 

 Tbilisi 
“istoriuli 
memkvidreoba” 

59 gverdi 
(17- 74) 

Anotaciebi 

ruseT-saqarTvelos urTierTobebis normalizebis mTavari 
xelisSemSleli faqtoria urTierTundobloba. 

ruseT –saqarTvelos omSi saqarTvelom ganicada samxedro –
politikuri katastrofa, romelmac misi daSlis procesi kidev ufro 
gaaRrmava da TiTqmis Seuqcevad stadiaSi gadaiyvana. am procesis SeCereba 
da ukanSemobruneba saWiroebs ruseTisa da saqarTvelos sasicocxlo 
interesebis damTxvevis Rrmad gaazrebasa da mis Sesabamisad moqmedebas. 

 saqarTvelos  xelisuflebis mier Cerqezebis genocidis aRiareba – 
es aris ruseTis winaaRmdeg omis gagrZelebis mcdeloba mSvidobiani 
saSualebebiT, romelic mimarTulia ruseTis daSlaze. Cerqezma xalxma 
udidesi tragedia ganicada, magram istoriul dokumentebze dayrdnobiT 
misi genocidad kvalificireba SuZlebelia.  

istoriuli movlenebis Cayeneba dRevandeli politikuri problemebis 
gadaWris samsaxurSi iwvevs istoriis gaTanamedroveobas istoriis 
deistorizaciis safuZvelze 
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ასისტენტ–profesori ალექსანდრე წურწუმია 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

aleqsandre 
wurwumia 

saqarTvelo da 
XXI saukunis 
globaluri 
gamowvevbi 

Tbilisi 
universali  

151 gv. 

krebulSi Tavmoyrilia avtoris mier 2002 wlidan 2013 wlamde 
gamoqveynebuli statiebi. SerCeulia statiebi, romlebic exeba saqarTvelosa 
da kavkasias, mis geopolitikur mniSvnelobas da sagareo politikur 
procesebs an garkveulwilad misTvis mniSvnelovan sakiTxebs. 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

aleqsandre 
wurwumia 

globaluri 
cvlilebebi 
da aSS-s 

strategiuli 
interesebi 

Jur. 
,,amerikis 
Seswavlis 
sakiTxebi” 

VI  

Tbilisi Mgadacemulia 
gamosaqveyneblad, 

mzaddeba 
gamosacemad 

statiaSi ganxilulia is cvlilebebi, romelsac adgili aqvs msoflio 
politikaSi ,,civi omi”-s Semdgom, gansakuTrebiT mas Semdgom rac aSS-s 
prezidenti gaxda barak obama. ganxilulia aSS-s ineteresebi da maTi 
ganxorcielebis meqanizmi. 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis raodenoba 

1 
2 
3 

aleqsand
re 

wurwumia 

Ggeopolitiku
ri sivrcis 

centralurob
is dadebiTi 

,,sivrce, 
sazogadoe

ba, 
politika” 

Tbilisi, 
Tsu 

gadacemulia 
gamosaqveyneblad,Mmzad
deba gamosaqveyneblad 
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da uaryofiTi 
mxareebi.  

statiaSi ganxilulia cnobili britaneli geopolitikosis Teza – 
centraluri adgilmdebareobis momgebianobis Sesaxeb. konkretuli 
magaliTebze dayrdnobiT naCvenebia, rom yvela SemTvevaSo rodia 
momgebiani centraluri mdebareoba. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

aleqsandr
e wurwumia 

masmediis da 
komunikaciis 
saSualebaTa 

roli 
kulturis 

globalizaci
is procesSi 

saqarTvelo
s 

ganviTarebis 
kompleqsuri 
problemebis 

kvlevis 
centris 
krebuli   

Tbilisi, Tsu gadacemulia 
gamosaqveyneblad, 

mzaddeba 
gamosaqveyneblad    

statiaSi ganxilulia masmediisa da komunikaciis saSualebaTa roli da 
gavlena globalizaciis procesze. moyvanilia magaliTi Tu ramdenad 
uwobs masmedia da komunikaciis saSualebebi sxvadasxva kulturaTa 
urTierTobas da maT harmoniul ganviTarebas. naCvenebia mediis rolida 
gavlena globalur politikur procesebze. 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

aleqsandr
e wurwumia 

evrointegracii
s 
geopolitikuri 
aspeqtebi 

,,vilniusis 
samiti – 

Sedegebi da 
perspeqtivebi

” 

Tbilisi, Tsu gadacemulia 
gamosaqveyneblad

, 
mzaddeba 

gamosaqveyneblad    

statiaSi ganxilulia evrokavSiris interesebi postsabWoTa sivrcis 
mimarT da misi gafarToebis perspeqtivebi geopolitikur WrilSi. ruseTis 
interesebi yofili sabWoTa respublikebis mimarT. saqarTvelos 
perspeqtivebi evrokavSirSi gawevrianebis mxriv da gansaxorcielebeli 
nabijebi, romelic Seuwyobs am miznis ganxorcielebas. 

 

 

ასისტენტ–profesori თამარ ქარაია 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 
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d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Tamar 
qaraia 

განათლება 

დემოკრატიისათვის: 

უნივერსიტეტი, 

როგორც 

სამოქალაქო 

იდენტობის 

ჩამოყალიბების 

ადგილი 

IFES   

anotaciebi 

 
 
 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

Tamar qaraia სამოქალაქო განათლება და 

მისი სწავლება: ევროპის 

გამოცდილება და 

საქართველო 

სამოქალაქო განათლების 

კურსის მემორანდუმის 

ხელმოწერისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია. 

IFES 
2 Tamar qaraia საბჭოთა წარსულის 

გააზრება და მეხსიერების 

პოლიტიკის ტენდენციები 

საქართველოში ვარდების 

რევოლუციის შემდეგ 

17 დეკემბერი 2013, თსუ 

moxsenebaTa anotaciebi 

მეხსიერების  კვლევისადმი  ინტერესის  ზრდა  მეორე  მსოფლიო  ომის  

დასრულებას  და ჰოლოკოსტის  მეცნიერულ  შესწავლას  უკავშირდება.  მოგვიანებით  

ინტერესი  ამ  სფეროს შესწავლისადმი  კიდევ  უფრო  გაიზარდა  და  საბჭოთა  კავშირის  

დაშლა  და  ასევე  ცივი  ომის დასასრული  საფუძვლად  დაედო  მოვლენას,  რომელიც  

სამეცნიერო  ლიტერატურაში „მეხსიერების ბუმის“ სახელწოდებით არის ცნობილი. 

მიზეზი  მარტივია:  საბჭოთა  იმპერიის  დაშლის  შემდეგ  ყოფილი  მოკავშირე  

ქვეყნები სახელმწიფოებრიობის  მშენებლობას  თავიდან  იწყებდნენ,  რისთვისაც  საჭირო  

იყო  ერის კონსოლიდაცია  ახალი  იდეალების  გარშემო  და  ნაციონალური  იდენტობის  

ჩამოყალიბება, რომელიც  დაუპირისპირდებოდა  ძველ  „საბჭოთა  მოქალაქეს“,  

რომელსაც  საბჭოთა მესვეურები ქმნიდნენ.  იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესს 
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თანახლდა ახალი კოლექტიური მეხსიერების  შექმნა,  რომელიც მიზნად კოლონიური 

მეხსიერებისაგან განთავისუფლებას და ისტორიული  ფაქტების  არსებული  

ინტერპრეტაციის  გადაფასებას  ისახავდა.   შედეგად დაიწყო  იმ  მიჩქმალური  ფაქტების  

გამომზეურება,  რომელიც  საბჭოთა  ხელისუფლებას  არ აწყობდა  და  ასევე  ხდებოდა  

საბჭოთა  გმირების,  დღესასწაულების  და  ახალი სახელმწიფოსათვის  გამოუდეგარი  

ფაქტების  დავიწყება.  შესაბამისად,  დავიწყება  და გახსენება  გახდა  მეხსიერების  

პოლიტიკის  უმთავრესი  სტრატეგია,  რომლის  საბოლოო დანიშნულება 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება იყო. 

იდენტობა  და  მეხსიერება,  ორივე  უნდა  განვიხილოთ,  როგორც  დინამიური  

პროცესი, რომელიც კონსტრუქციონისტური ხედვის თანახმად  მუდმივად იცვლება, და ამ 

ცვლილების შესაბამისად  ფორმირდება  საზოგადოების  ფუნდამენტური  

ღირებულებები,  მიზნები  და ინტერესები.  კოლექტიური  მეხსიერება  წარმოადგენს  

საუკეთესო  ინდიკატორს,  თუ  როგორ იაზრებს  საზოგადობა  საკუთარ  თავს  და  

„სხვებს“,  რაც,  თავისთავად,  ასახვას  პოვებს  მის პრიორიტეტებში და შესაბამისად, 

მიღებულ გადაწყვეტილებებში.  

საქართველო,  მსგავსად  სხვა  პოსტსაბჭოთა  სახელმწიფოებისა,  ჩაერთო  

წარსულის გადაფასების პროცესში, თუმცა აღმოსავლეთ  ევროპის  ქვეყნებისაგან  მას 

პრიორიტეტები და ამ  პოლიტიკის  განხორციელების  ტემპი  განასხვავებს.  თუკი  

ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებმა ეს პროცესი  საბჭოთა კავშირის დაშლის პირველივე 

დღეებიდანვე  დაიწყეს, და მოხდა როგორც წარსულის შეფასება, ასევე ლუსტრაცია ამ 

პროცესში ჩართული პირებისა, საქართველოში  საბჭოთა  პერიოდის  სრულფასოვანი  

შეფასება  არ  მომხდარა.  ეს  პროცესი შემოიფარგლა გასაბჭოების პროცესის ოკუპაციად 

გამოცხადებით (როგორც საკანონმდებლო ასევე  სამეცნიერო  დონეზე),  ძეგლების  

ჩამოგდებით,  ისტორიის  სახელმძღვანელოების შეცვლით  და  ა.შ.   ასევე  ვერ  

ვისაუბრებთ  90-იან  წლებში  მეხსიერების  თანმიმდევრული პოლიტიკის არსებობაზე, 

რაც დიდწილად პრიორიტეტების ცვლილებით იყო გამოწვეული. 
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danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

 ასისტენტ–პროფესორი გიორგი კვინიკაძე 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის მიმართულება 
 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 

სრული პროფესორი გიორგი გოგსაძე  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 

გაჩეჩილაძე რევაზ 

გოგსაძე გიორგი 

სალუქვაძე იოსებ 

ბოკერია მარინე 

დოლბაია თამარი 

იაშვილი ია 

მელიქიძე ვალერიან 

პავლიაშვილი ნინო 

კვინიკაძე გიორგი 

ჩხაიძე ვლადიმერ 

წერეთელი ბაადურ 

 
 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
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3 

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი 

კვინიკაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი  

კვინიკაძე 

ქეთევან  

ფხაკაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გიორგი 

„მსოფლიოს 

გეოეკონომიკური 

ტრანსფორმაცია & 

ეკონომიკური 

გეოგრაფია“ 

პროფ. რევაზ 

გაჩეჩილაძის 

დაბადებიდან მე-

70 

წლისთავისადმი  

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

 

 

 

 

„ერი-სახელმწიფო-

მსოფლიოს 

გეოეკონომიკური 

არქიტექტურის 

ძირითადი 

გამოწვევა“ 

პროფ. გიორგი 

პაპავას  

დაბადებიდან მე-

90 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენცია  

 

 

 

 

 

 

 

 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის 

აქტუალური 

საკითხები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციის 

მასალების 

კრებული. ტომი1. 

პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კრებული 

დამზადებულია შპს 

„ზევს-გრუპში. თბ.2013  

გვ.87-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა თბ.2013 

გვ.295-298  

UDK(უაკ) 

338(47+57)33(479.22)(063) 

                პ-645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

3 
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3 

 

 

 

კვინიკაძე  

ნათია 

ღვინჯილია 

 

„გლობალური 

გეოეკონომიკური 

სივრცის 

ასიმეტრიულობის 

გეოეკონომიკური  

მოდელები“. 

პროფ. გიორგი 

წერეთლის 

დაბადებიდან მე-

60 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილ 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენცია 
 

ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონიმიკის 

ინსტიტუტი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენციის 

მასალების 

კრებული. ტომი1. 

 

ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონიმიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

თბ.2013გვ.162-167. 

UDS 

061.62:33(479.22)(063)პ-

323 

 

 

 

5 

Aაnotaciebi 

1.  imis miuxedavad, rom yvela sakvanZo gadawyvetilebas politikosebi 

Rebuloben, realur ekonomikur urTierTobebze maTi zemoqmedebis margi 

qmedebis koeficienti  Zalze dabalia. aseT mocemulobaSi Camoyalibda 

geoekonomika, romelmac orientacia aiRo msoflioSi mimdinare 

geopolitikis  ekonomizaciis procesis Seswavlaze (maT Soris 

sivrcobrivi  aspeqtebis),  sadac msoflio ekonomikis mZlavri subieqtebi 

geoekonomikuri (naklebad geopolitikuri) berketebis gamoyenebiT, 

cdiloben maTTvis saintereso teritoriebis sakuTari   kontrolis qveS 

moqcevas.  

  am procesSi aqtiurdebian deteritorializaciis  efeqtis matarebeli  

mZlavri transnacionaluri Zalebi, romlebic metnaklebad unificirebul 

globalur ekonomikur sivrces qmnian. am sivrcis Zvel sivrcesTan 

kavSirebis Seswavlaze unda aiRos  momavalSi  orientacia sivrcis 

Semswavlelma sazogadoebrivma mecnierebebma. Upirveles yovlisa, 

ekonomikurma  geografiam.  vinaidan, axali sivrce kavSirSia Zvel 

sivrcesTan.  

   Eekonomikuri geografia sakmaod farTo disciplinaa da misi 

Seswavlisas ekonom-geografebi gansxvavebul meTodologias iyeneben. 

sword gasxvavebuli  meTodologiis erT-erT Tanamedrove variantad 

SeiZleba ganvixiloT misi   „geoekonomikuri“ versia.  

    msoflios geoekonomikuri realoba  cvlis ekonomikuri geografiis  
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ZiriTadi cnebebis  („erovnuli ekonomika“,  „saxelmwifo sazRvari“, 

„geografiuli mdebareoba“ da a.S) arss an/da axdens  maT devalvacias.  

vinaidan, saxelmwifoTa politikuri sazRvrebi ukve aRar emTxveva maT 

ekonomikur sazRvrebs. yalibdeba iseTi ekonomikuri sazRvrebi, sadac 

rTulia daadgino qveynis sazRvris sivrciT-droiTi parametrebi. 

amavdroulad,  moxda sivrcis Tvisobrivi cvlilebac, rac  imaSi 

gamoixata, rom informaciuli teqnologiebis ganviTarebam  

umniSvnelovanes resursad aqcia ekonomika, finansebi da inteleqti, vidre 

geografiuli sivrce fiqsirebuli warmoebiT. 

axali mocemulobidan  gamomdinare ekonomikuri geografia SeiZleba 

ganvsazRvroT rogorc: „geografiuli mecnierebis mimarTuleba, romelic  

sazogadoebisa da geografiuli garemos urTierTqmedebis konteqstSi  

Seiswavlis  msoflios geoekonomikuri sistemis  subieqtebis  qcevis 

sivrciT-droiT  aspeqtebs geografiuli sivrcis im nawilSi (ekosfero), 

sadac moqmedeben aRniSnuli subieqtebi.” 

 

2. statiaSi ganxilulia postbipolaruli msoflioSi mimdinare axali 

geoekonomikuri wesrigis formirebis sakiTxi, romelic akademiur wreebSi 

yvelaze aqtualur sakiTxad iqca da sadac centralur adgils ikavebs 

eri-saxelmwifos momavali, swrafad mzardi ekonomikuri globalizaciis 

fonze. 

 avtorTa azriT, es procesi ar SeiZleba erTmniSvnelovnad Sefasdes, 

vinaidan saxelmwifoTa garkveuli nawili imave globalizaciis gavleniT 

renacionalizacias ganicdis, anu, saxelmwifo instituti Tavisi 

tradiciuli ZaliTa da gavleniT kvlav aqtualuri fenomenia. Aam tipis 

saxelmwifoebSi ki moiazreba ara mxolod demokratiuli an 

avtoritaruli, aramed is saxelmwifoebic romlebic  dominanturni arian 

globalur geoekonomikur sivrceSi. 

 aRniSnuli mocemulobis konteqstSi ganxilulia saxelmwifos ideisa da 

suverenitetis cnebis evolucia da gamovlenilia  geoekonomikuri 

arqiteqturis ZiriTadi determinantebi. naSromis bolos mocemulia 

daskvnebi, sadac gatarebulia azri imis Sesaxeb, rom mzardi ekonomikuri 

konkurenciis da krizisebis pirobebSi mniSvnelovania daculi iqnes 
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transnacionaluri subieqtebis interesebi. Mmeores mxriv imis gamo, rom 

mZlavri ekonomikuri potencialis mqone qveynebisaTvis konkurenciis gaweva 

rTulia, rigiT saxelmwifoebs erTaderTi arCevani rCebaT ekonomikuri 

regionalizaciis saxiT.  

 

3. თანამედროვე პოლიტეკონომიკურ, საზოგადოებრივ-გეოგრაფიულ და გეოეკონომიკურ 

კვლევებში აქცენტი კეთდება სივრცისა  და ეკონომიკის ურთიერთკავშირზე. 

თანამედროვე გეოეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანია სივრცის პოლიტეკონომიკური 

ასპექტების ურთიერთკავშირის შესწავლა. ამ მხრივ თანამედროვე გეოეკონომიკურ 

კვლევებში აშკარად შეიმჩნევა ოთხ ძირითად გეოეკონომიკურ მოდელზე ფოკუსირება. ეს 

მოდელებია: 

 ლიბერალურ–გეოეკონომიკური მოდელი; 

 კონსერვატულ-რადიკალური მოდელი; 

 ,,შერეულ“– ემპირიული მოდელი; 

 ,,გლობალური კარების“ მოდელი. 

სტატიაში შეფასებულია აღნიშნული მოდელები რის საფზველზეც დასახულია 

მომავალი გეოეკონომიკური კვლევების მიმართულებები ხსენებული მოდელების 

ჩარჩოებში 

 

 

 

 
 
 

 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 
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b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

ასისტენტ–პროფესორი დავით მაცაბერიძე 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba: 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis socialur da politikur mecnierebaTa 

fakultetis საერთაშორისო ურთიერთბების მიმართულება  
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 

სრული პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი  
 
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 

დავითაშვილი ზურაბ 

რონდელი ალექსანდრე 

ასანიშვილი ფიქრია 

კაპანაძე სერგი 

თურმანიძე თორნიკე 

აკობია ეკა 

მაცაბერიძე დავით 

პეტრიაშვილი სოფო 

ხელაშვილი გიორგი 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
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1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

identobis 
narativebi me-20 

saukunis 
dasawyisis 

saqarTveloSi: 
“mravaleTnikuri 
qarTveli eris 
saTaveebTan.” 

[kvleviTi jgufis 
wevri]; 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 
(proeqtis nomeri 

FR/336/2-151/12) 

prof. nino 
Ciqovani 

prof. nino 
Ciqovani 
(proeqtis 
direqtori), 
asocirebuli 
profesori ivane 
wereTeli 
(jgufis wevri), 
asocirebuli 
profesori 
qeTevan 
kakitelaSvili 
(jgufis wevri), 
asocirebuli 
profesori maia 
qvriviSvili 
(jgufis wevri), 
asistent 
profesori 
irakli CxaiZe 
(jgufis wevri) 
asistent 
profesori 
daviT macaberiZe 
(jgufis wevri) 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 
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1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 
 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 
 

2) ucxoeTSi 
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a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
d) statiebi 
 

# 
 
 
 

avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 daviT 
macaberiZe 

post-sabWoTa 
konfliqtebis 
aRmoceneba 

saqarTveloSi: 
konfliqtis 
gamomwvevi 
mizezebi da 

etapebi da misi 
aqtiuri faza – 
samoqalaqo omi 

da misi 
Sedegebi; 
statiebis 

- - -  strategiis 
da 

usafrTxiebis 
kvlvebis 

jgufi, kievi, 
2013 

gv. 7-20 
(inglisur 

enaze) 
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krebulSi: 
konfliqtebis 

Sedegebis 
daZleva 

postkomunistur 
samyaroSi: 
gakveTilebi 
ukrainisTvis 

2 daviT 
macaberiZe 

konfliqti 
afxazeTis gamo 
– gagrZeleba 

iqneba? Journal of 

Regional Security 

krebuli 8, #3 usafrTxoebis 
kvlevebis 
belgradis 
centri, 

belgradi, 
2013 

gv. 63-76 
(inglisur 

enaze) 

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 daviT macaberiZe konfliqtis mogvarebis 
qarTuli da afxazuri 
proeqtebi afxazeTis 
sakiTxis politikuri 
daregulirebisaTvis – 

instituciuri Cixi? (1990-
iani dasawyisi da 2000-iani 

wlebis dasawyisi) 

2013, 3-5 ivnisi 
sivrce, sazogadoeba da 

politika; iv. 
javaxiSvilis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 
saerTaSoriso 

samecniero konferencia 
miZRvnili saqarTvelos 

geografiuli 
sazogadoebis 

prezidentis, profesor 
revaz gaCeCilaZis, 70 
wlis iubilisadmi, 

Tbilisi, saqarTvelo 
2 daviT macaberiZe qarTuli naciis 

formireba da 
konsolidacia: naciis 
mSeneblobis evropuli 

gza? 

2013, 6-8 ivnisi 
kavkasia imperiul 
SuqCrdilebSi: 
nacionalizmi, 

eTnikuroba da naciis 
mSenebloba 1870-iani 
wlebidan 1920-ian 

wlebamde, TurqeTis 
Semswavleli proeqtis 

me-4 konferencia, 
organizebuli iv. 

javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 
universitetis 

(saqarTvelo), utas 
universitetis (aSS), 
stambulis teqnikuri 

universitetis 
(TurqeTi), hasan 

kalionjus 
universitetis 

(TurqeTi), bentlis 
universitetis (aSS) 

mier, Tbilisi, 
saqarTvelo 

3 daviT macaberiZe post-sabWoTa procesebis 
analizis diskursebi: 

gaumjobesebuli 

2013, 21-22 ivnisi 
“politikuri 

transformacia da 
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meTodologiuri da 
Teoriuli midgoma? 

 

socialuri cvlileba 
samxreT kavkasiaSi: 

saqarTvelos, somxeTis 
da azerbaijanis 

perspeqtiva,” kavkasiis 
Sveicariuli akademiuri 

qselis (ASCN) me-3 
yovelwliuri 

konferencia, Tbilisi, 
saqarTvelo 

    

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 daviT macaberiZe konfliqturi qarTuli da 
afxazuri identobebis 

Camoyalibebis da 
SenarCunebis 

instituciuri buneba 

2013, 15-16 marti  
komunizmi da post-

komunizmi: tranzicia, 
transformacia, 

stagnacia, regresia; 
ruseTis, centraluri 
da aRmosavleT evropis 
kvlevebis irlandiuri 
asociaciis (IARCEES) 

37-e konferencia 
dublin siti 

universiteti, dublini, 
irlandia 

2 daviT macaberiZe suverenitetis sakiTxi da 
afxazeTis konfliqti: 

centraluri 
xelisuflebis samSvidobo 

gegma da afxazebis 
reaqciebi 

 

2013, 07-09 noemberi 
“ra tipis suvereniteti? 

mmarTvelobis 
alternatiuli 
modelebis Zieba 

samxreT kavkasiaSi;” 
partnioroba 

mSvidobisaTvis 
konsorciumis (PfP 

Consortium) mkvlevarTa 
jgufis me-8 vorkSopi, 

saxelwodebiT – 
“regionuli 

stabiluroba samxreT 
kavkasiaSi,” Tavdacvis 

akademiebis da 
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usafrTxoebis kvlevis 
institutebis 
konsorciuli, 

reiCenau/raqs, avstria 
3 daviT macaberiZe - - -  2013, 19-29 agvisto 

“sasazRvro regionebis 
konfliqtebis dinamikis 
gaTviTcnobierebis 
amaRleba;” sazafxulo 
skola – nacionaluri 
umciresobebi da 
sasazRvro regionebi, 
organizebuli 
umciresobebis 
sakiTxebis evropuli 
centris (ECMI) mier, 
flensburgi, germania; 
(serTifikati). 

    
    

 
moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 
 

danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba  

თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ჟურნალისტიკისა და მასობრივიკომუნიკაციის მიმართულება  

სრული პროფესორი დალი ოსეფაშვილი 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli -  პროფესორი მარიამ გერსამია  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

            
gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
SamiliSvili manana 
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wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

"ადამიანის უფლებები, 

ლიტერატურა და 

სოციალური 

მეცნიერებები"  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი,   

ინდივიდუალური 

სამეცნიერო 

სამოგზაურო გრანტი 

(მიჩიგანი, აშშ) 

დალი 

ოსეფაშვილი 

დალი ოსეფაშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

 

"მეცნიერებისა და 

ხელოვნების 

საერთაშორისო ჟურნალის 

კონფერენცია"/ოჯახური 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი,   

ინდივიდუალური 

დალი 

ოსეფაშვილი 
დალი ოსეფაშვილი 
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ძალადობის გაშუქება 

თანამედროვე ქართულ 

მედიაში  

სამეცნიერო 

სამოგზაურო 

გრანტი (მიუნხენი, 

გერმანია) 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
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anotaciebi 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

დალი ოსეფაშვილი, 

ოჯახური 

კონფლიქტების 

გაშუქება 

თანამედროვე 

ქართულ მედიაში 

ინტერდისციპლინური 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების 

ელექტრონული კრებული 

ოქსფორდი, 2014 12 

anotaciebi 

მოხსენების მიზანი იყო წარგვედგინა კვლევის შედეგები თუ როგორ შუქდება თანამედროვე 

ქართულ მედიაში ოჯახური კონფლიქტების თემას. ამ მიზნით შვეისწავლეთ 2011-12 წლების 

ქართული მედია. კვლევის მეთოდად გამოყენებულია კონტენტანალიზი 

როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი ძირითადად არიან 

ქალები, რომლებიც ფიზიკურ ძალადობას განიცდიან მეუღლეების მხრიდან, თუმცა 

მიუხედავად ამისა, მაინც არ ტოვებენ ოჯახებს და გაურბიან ამ თემაზე საუბარს.  

ძირითადად, ვხვდებით  სენსაციური გაშუქების ფაქტებს. 

კვლევის დასასრულს, წარმოვადგინეთ რეკომენდაციები  ჟურნალისტებისთვის, როგორ 

გააშუქონ ეს სენსიტიური და ფაქიზი თემა ეთიკურად და კორექტულად ისე, რომ კიდევ 

უფრო მეტი ზიანი არ მიაყენონ თვით ოჯახური კონფლქტების მსხვერპლ ქალებს და არ 

შელახონ მათი უფლებები.  
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d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

დალი 

ოსეფაშვილი 
ბავშვთა 

უფლებები და 

ჟურნალისტური 

ეთიკის 

პრობლემები 

Peer-Reviewed 

Journal of 

International 

Scientific 

Publications: "Media 

and Mass 

Communication". 

Vol. 2. p. 69-75. 

http://www.scientific-

publications.net/open-

access-

journals/media-and-

mass-communication/ 

ბულგარეთი, 

2013 

69-75 

anotaciebi 

სტატიის მიზანია წარმოვადგინოთ კვლევის შედეგები თუ როგორ აშუქებს ქართული მედია 

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანების თემას და რა ეთიკურ დარღვევებს 

ვხვდებით ამ თვალსაზრისით. კვლევის ძირითად მეთოდადა გამოყენებულია 

კონტენტანალიზი. როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ბავშვებისა და ძალადობის თემა ერთ–ერთი 

სენსაციური თემაა ქართულ მედიაში. ძირითადი შეცდომა, რომელსაც ქართველი 

ჟურნალისტები უშვებენ არის მსხვერპლი ბავშვების იდენტიფიკაცია  –  მათი გვარ–სახელების 

ან საცხოვრებელი ადგილის დასახელება, რითიც უხეშად არღვევენ ერთის მხრივ, ბავშვთა 

უფლებებს და მეორეს მხრივ, ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებს. არასწრულწლოვანებთან 

დაკავშირებული შემთხვევების გაშუქებისას კონფიდენციალურობის დაცვა საერთაშორისო 

მოთხოვნაა, რომელიც უზრუნველყოფს სტიგმის თავიდან აცილებას თვით დანაშაულში 

ეჭვმიტანილი ბავშვებისთვისაც, მაგრამ ქართული მედია ამ თვალსაზრისით, ხშირად არღვევს 

უდანაშაულობის პრეზუმფციასაც.  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

დალი ოსეფაშვილი საზოგადოების ნდობა და 

ონლაინ ახალი ამბები 

თსუ, სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

2013 წლის ივნისი 

moxsenebaTa anotaciebi 

მოხსენების მიზანია, წარმოვადგინოთ კვლევის შედეგები, თუ რამდენად ენდობა ქართული 

საზოგადოება ონლაინ ახალ ამბებს და ანიჭებს თუ არა მას უპირატესობას ტრადიციულ ანუ 

ვერტიკალურ მედიასთან შედარებით; ასევე დადგენა იმისი თუ რა ძირითადი ფაქტორები 

განაპირობებენ ონლაინ ახალი ამბებისადმი ნდობას. ამ მიზნით ჩავატარეთ აუდიტორიის 

კვლევა და შევისწავლეთ 500 ინტერნეტმომხმარებელი. როგორც კვლევამ გვიჩვენა, 

გამოკითხულთა უმრავლესობა ძირითადად, უპირატესობას საინფორმაციო სააგენტოების 

მიერ გავრცელებულ ონლაინ ახალ ამბებს ანიჭებს ინფორმაციათა ამორჩევითობისა და 

ოპერატიულობის გამო. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები 

ძირითადად, უპირატესობას ონლაინ ახალ ამბებს ანიჭებენ და სწორედ აქედან იღებენ 

ინფორმაციას, მათი აზრით, ტრადიციული მედიის მიერ მოწოდებული ახალი ამბები 

გაცილებით უფრო სანდოა, რადგან ისინი უმეტესწილად მრავალწყაროზე დაყრდნობით არის 

მომზადებული, დაბალანსებულია და ინფორმაციაც უფრო სიღრმისეულად არის 

მოწოდებული. რაც შეეხება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, რომელიც მოქალაქეთა მიერ ახალი 

ამბების მომზადებასა და გადაცემას გულისხმობს, საქართველოში ეს ესაა იკიდებს ფეხს, 

თუმცა, ნდობა ამ ტიპის ახალი ამბებისადმი ნაკლებია რადგან ინფორმაცია გადაუმოწმებელი 

და ნაკლებად სარწმუნოა. უფრო მეტად პოპულარულია პროფესიონალთა მიერ 

მომზადებული ონლაინ ახალი ამბები, რომლებიც ინტერნეტგამოცემებისა და ახალი ამბების 

სააგენტოების ვებგვერდების მეშვეობით ვრცელდება. 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

დალი ოსეფაშვილი ბავშვთა უფლებები და 

ჟურნალისტური ეთიკის 

პრობლემები საქართველოში 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია "ადამიანის 

უფლებები, ლიტერატურა და 

სოციალური მეცნიერებები", 

ცენტრალური მიჩიგანის 

უნივერსიტეტი, 21-23 

ნოემბერი 2013, აშშ 

moxsenebaTa anotaciebi 

მოხსენების მიზანი იყო წარგვადგინა კვლევის შედეგები თუ როგორ აშუქებს ქართული მედია 

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანების თემას და რა ეთიკურ დარღვევებს 
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ვხვდებით ამ თვალსაზრისით. კვლევის ძირითად მეთოდად გამოყენებული იყო 

კონტენტანალიზი. როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ბავშვებისა და ძალადობის თემა ერთ–ერთი 

სენსაციური თემაა ქართულ მედიაში. ძირითადი შეცდომა, რომელსაც ქართველი ჟურნალისტები 

უშვებენ არის მსხვერპლი ბავშვების იდენტიფიკაცია  –  მათი გვარ–სახელების ან საცხოვრებელი 

ადგილის დასახელება, რითიც უხეშად არღვევენ ერთის მხრივ, ბავშვთა უფლებებს და მეორეს 

მხრივ, ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებს. არასწრულწლოვანებთან დაკავშირებული შემთხვევების 

გაშუქებისას კონფიდენციალურობის დაცვა საერთაშორისო მოთხოვნაა, რომელიც 

უზრუნველყოფს სტიგმის თავიდან აცილებას თვით დანაშაულში ეჭვმიტანილი ბავშვებისთვისაც, 

მაგრამ ქართული მედია ამ თვალსაზრისით, ხშირად არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმფციასაც.  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

დალი ოსეფაშვილი, ოჯახური კონფლიქტების 

გაშუქება თანამედროვე 

ქართულ მედიაში 

 

 
 

ინტერდისციპლინური 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „კომუნიკაცია და 

კონფლიქტი“, 5-7- სექტემბერი, 

2013,  ოქსფორდი, დიდი 

ბრიტანეთი  

moxsenebaTa anotaciebi 

მოხსენების მიზანი იყო წარგვედგინა კვლევის შედეგები თუ როგორ შუქდება თანამედროვე 

ქართულ მედიაში ოჯახური კონფლიქტების თემას. ამ მიზნით შვეისწავლეთ 2011-12 წლების 

ქართული მედია. კვლევის მეთოდად გამოყენებულია კონტენტანალიზი 

როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი ძირითადად არიან 

ქალები, რომლებიც ფიზიკურ ძალადობას განიცდიან მეუღლეების მხრიდან, თუმცა 

მიუხედავად ამისა, მაინც არ ტოვებენ ოჯახებს და გაურბიან ამ თემაზე საუბარს.  

ძირითადად, ვხვდებით  სენსაციური გაშუქების ფაქტებს. 

კვლევის დასასრულს, წარმოვადგინეთ რეკომენდაციები  ჟურნალისტებისთვის, როგორ 

გააშუქონ ეს სენსიტიური და ფაქიზი თემა ეთიკურად და კორექტულად ისე, რომ კიდევ 

უფრო მეტი ზიანი არ მიაყენონ თვით ოჯახური კონფლქტების მსხვერპლ ქალებს და არ 

შელახონ მათი უფლებები.  

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

დალი ოსეფაშვილი სოციალური მედია 

ჟურნალისტურ განათლებაში 

(საქართველოს მაგალითზე) 

სოციალური მედიის 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2-3 სექტემბერი, 

2013, უესტმინსტრის 

უნივერსიტეტი, ლონდონი,  

დიდი ბრიტანეთი. 

moxsenebaTa anotaciebi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

დალი ოსეფაშვილი ოჯახური ძალადობის 

გაშუქება თანამედროვე 

ქართულ მედიაში 

„მეცნიერებისა და ხელოვნების 

საერთაშორისო ჟურნალის“ 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

2013 წლის 23-26 ივნისი, 

მიუნხენი, გერმანია 
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moxsenebaTa anotaciebi 

მოხსენების მიზანია კვლევის შედეგების წარმოდგენა თუ როგორ შუქდება თანამედროვე 

ქართულ მედიაში ოჯახური ძალადობის თემა.  

კვლევის შედეგების მიხედვით, ოჯახური ძალადობა გამოწვეულია ოჯახური კონფლიქტებით. 

როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი ძირითადად არიან 

ქალები, რომლებიც ფიზიკურ ძალადობას განიცდიან მეუღლეების მხრიდან, თუმცა 

მიუხედავად ამისა, მაინც არ სტოვებენ ოჯახებს და გაურბიან ამ თემაზე საუბარს. კვლევის 

შედეგების მიხედვით, ამ თემის გაშუქების სიხშირე ძალიან დაბალია. ქართულ მედიაში ამ 

თემის გაშუქებისას ძირითადად გვხვდება ძალადობასთან ბრძოლის წინააღმდეგ მიმართული 

ინფორმაციული ხასიათის მასალები; ვხვდებით ასევე სენსაციური გაშუქების ფაქტებსაც, 

როდესაც ოჯახური ძალადობის კონკრეტული ფაქტებია წარმოდგენილი და ამგვარი 

ფაქტების გაშუქებისას არცთუ იშვიათად ირღვევა ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები.  

 
 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

 ასისტენტ–პროფესორი ეკატერინე ფირცხალავა 
 

II. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba: 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis socialur da politikur mecnierebaTa 
fakultetis fsiqologiis mimarTuleba 

 
 

II. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 

სრული პროფესორი თამარ გაგოშიძე  
 
 

II. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 
ბელქანია ნოდარი 

 გაგოშიძე თამარი 

 მაღრაძე გუგული 

 სუმბაძე ნანა 

 ჩიტაშვილი მარინე 

 წერეთელი მზია 

 ჯორბენაძე რევაზი 

აბაშიძე თამარი 

აბზიანიძე შალვა 

 არუთინოვი ლუიზა 

კუტალაძე იამზე 

მელიქიშვილი მანანა 
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მესტვირიშვილი მაია  

ქიტიაშვილი ანასტასია 

აფთარაშვილი ია 

გედევანიშვილი ირინე 

გოროშიძე გიორგი 

დესპოტაშვილი მედეა 

თევდორაძე სოფიო 

კვანჭილაშვილი ელენე 

ლაბარტყავა ნინო 

ლოდია თეონა 

მარწყვიშვილი ხათუნა 

ნადარეიშვილი ვახტანგი 

ჟვანია ირინე 

რობაქიძე მაია 

ტუღუში ლაშა 

ფირცხალავა ეკატერინე 

ჩხიკვიშვილი ლია 

ხეჩუაშვილი ლილი 

ჯაღიაშვილი მარინე 

დოლიძე სოფიო 

მამუკაძე შორენა 
 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

შოთა რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 

 2013-2014 

„ოკუპირებული 

ახალგორის რაიონი და 

ქართულ–ოსური 

ურთიერთობის  დინამიკა“ 

კვლევა   

ნათია ჯალაბაძე ნათია ჯალაბაძე  

ლავრენტი ჯანიაშვილი 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

გამქრალი გოგონები 

სამხრეთ კავკასიაში - 

საქართველოს ნაწილი  

 

World Bank & 

CRRC- Armenia - 
ეკატერინე 

ფირცხალავა 

 

 ქართული 

საზოგადოების 

დამოკიდებულება 

ქარტულაფხაზური 

კონფლიქტის 

ტრანსფორმაციის 

პერსპექტივებისადმი  

Conciliatory 

Resources in the 

Framework of a 

Peace Program. UK 

მარინა ელბაქიძე ეკატერინე 

ფირცხალავა 

 ხელფასი და სამუშაო 

გარემო სამკერვალო 

ინდუსტრიაში - 

გლობალური 

აღმოსავლეთი  

საქართველოს ნაწილი 

Clean  Closing 

Comparing 
ეკატერინე 

ფირცხალავა 

 

 „ჩემი სამყარო“-  გაეროს 

გლობალური კვლევა 

მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად 

მსოგლიოში 

 

 ნანა სუმბაძე  

 საზოგადეობრივი  

ცნებიერების და 

აღქმების შესწავლა  

გოგონათა და ქალთა  

და  ოჯახური 

ძალადობის მიმართ    

UN Women 

 
ნანა სუბაძე   

 ერების მეხსირება Post Bellum 

  Czech Republic 
ნანა სუმბაძე  

 დევნილ და ზღვისპირას 

მცხოვრებ გოგონათა და 

ქალთა მდგომარეობა , 

საჭიროებები და 

პრიორიტეტები 

ასოციაცია „დეა“ 

UN Women- ის 

მხარდაჭერით 

 

ნანა სუბაძე  



55 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

     

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 
 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
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anotaciebi 

 
 
 

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

ეკატერინე ფირცხალავა მუსლიმი მესხები 

ინტეგრაცია თუ სეპარაცია 
 

17-18 მაისი 2013 თბილისი. 

საქართველო 

moxsenebaTa anotaciebihttp://asociacia-toleranti.blogspot.com/ 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

ეკატერინე ფირცხალავა მუსლიმი მესხების  

ინტეგრაცია საქართველოსა 

და ამერიკაში 

 

3-5ივნისი . 1013. თბილისი. 

საქართველო 

moxsenebaTa anotaciebihttp://v3.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news/21058/?p=1 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ეკატერინე ფირცხალავა  Different life of Muslim 

Meskhetians ( Meskhetian 

Turks) in Georgia and in USA  
 

26-28 April .2013 
 Madrid. Spain 

moxsenebaTa anotaciebi  http://www.inpact-psychologyconference.org/ 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
 

ეკატერინე ფირცხალავა 

 მედეა ბადაშვილი  

The Changing Gender 

Stereotypes of Muslim 

Meskhetians in Georgia and 

USA  

30 July-1 August  2013  

Charles University.  
Prague.  

Czech Republic. 
moxsenebaTa anotaciebi http://thesocialsciences.com/the-conference 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ეკატერინე ფირცხალავა Identities, Happy and Trust of 

Muslim Meskhetians 

(Meskhetian Turks). (After 

Process Deportation and 

Repatriation  

28-31 August. 2013 
  Turin . Italy 

moxsenebaTa anotaciebi http://www.esa11thconference.eu/the-conference 

 

http://asociacia-toleranti.blogspot.com/
http://v3.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news/21058/?p=1
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://thesocialsciences.com/the-conference
http://www.esa11thconference.eu/the-conference
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danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, Jurnalistikis da maskomunikaciis departamenti 
 asoc. profesori Tamaz jologua 

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. mariam gersamia 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 
gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
SamiliSvili manana 
wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 

 
 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 
 
 
 
 

akaki wereTlis 
TxzulebaTa 
sruli krebulis 
akademiuri 
octomeuli  

 
 

rusTavelis 
fondi 

rostom CxeiZe 
filologiis 
mecnierebaTa 
doqtori 

Cemi pozicia: 
 

redaqtori 



59 

 

 
anotacia 

mimdinare wels momzadda da gamosacemad gadaeca akaki wereTlis 
TxzulebaTa IV tomi (poemebi). Semdgeneli julieta gaboZe, redaqtori Tamaz 
jologua. tomSi Sesulia 1859-1914 wlebSi dawerili ocdaori originaluri  
da erTi gadmokeTebuli poema; erTvis `redaqciebi da nawyvetebi~, variantebi, 
SeniSvnebi, teqstologiuri da istoriul-literaturuli komentarebi, pirTa 
da geografiul saxelTa saZieblebi.  

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
proeqtis dasa-

xeleba 
 

saskolo 
ganaTleba _ arse
buli viTarebis 

aRwera da 
analizi  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
damfinansebeli 
organizacia 

 
,,Ria sazogadoeba- 

saqarTvelo” 

proeqtis 
xelmZRvaneli 

 
ia kutalaZe 
gamocdebis 
erovnuli 

centris kvlevis 
departamentis 
xelmZRvaneli. 

Tsu asocirebuli 
profesori 

 
 
 
 
 
 
 
  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
Cemi pozicia: 

 
Pproeqtis 
konsultanti. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anotacia 

Pproeqtis farglebSi saerTaSoriso saganmanaTleblo kvlevebis 
Sedegebis safuZvelze momzadda  analitikuri dokumenti _ ,,saskolo 
ganaTleba _ arsebuli viTarebis aRwera da analizi”. gamoica fondis 
mxardaWeriT. 

 
 
 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3. 
 

saskolo 
ganaTlebis 

aRmosavleT-
dasavleTis 

marTvis 

ia kutalaZe 
gamocdebis 
erovnuli 

Cemi pozicia: 

 
Pproeqtis 
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koncefcia 

 

 

institutis(EWMI)
 programa _ 

„sajaro 
politikis, 

advokatirebisa 
da samoqalaqo 
sazogadoebis 
ganviTareba 

saqarTveloSi“ (G
-PAC)  

centris kvlevis 
departamentis 
xelmZRvaneli. 

Tsu asocirebuli 
profesori 

 

 

konsultanti. 
  

 
 

 

anotacia 

Pproeqtis farglebSi saerTaSoriso saganmanaTleblo kvlevebis 
Sedegebisa da eqspertuli Sefasebebis  safuZvelze momzadda da gamoica 
,,saskolo ganaTlebis sistemis koncefcia~. dokumentSi moswavleTa 
miRwevebis analizsa da samecniero Tu saganmanaTleblo politikis 
kvlevebze dayrdnobiT ganxilulia saqarTveloSi saskolo ganaTlebis 
winaSe arsebuli ZiriTadi gamowvevebi, gaanalizebulia sistemuri 
problemebi da warmodgenilia saskolo ganaTlebis sistemis 
gaumjobesebis gzebi. 

  

 

IV. publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori 
monografiis 

saTauri 
gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamaz jologua `peCoris Tavadi~ 
_ mogoneba iase 

falavandiSvilze 

Tbilisi: 
`artanuji~ 

264 gv. 

anotacia 

monografiaSi Seswavlilia 1832 wlis SeTqmulebaSi iase falavandiSvilis 
adgilisa da rolis sakiTxi. saTanado wyaroebze dayrdnobiT 
dasabuTebulia, rom SeTqmulebis gamcemi i. falavandiSvili iyo ara rigiTi 
wevri `faruli sazogadoebisa~, aramed misi erT-erTi meTauri (e. erisTavTan, 
al. orbelianTan, s. dodaSvilTan erTad). wignSi Sesulia qarTuli Targmani 
rusi eTnografisa da mwerlis, s. maqsimovis, mogonebisa i. falavandiSvilze.  

wigns axlavs danarTi (i. falavandiSvilis dasmenis teqsti _ gv. 221-232) da 
samecniero aparati: komentarebi (gv. 104-208) da saZieblebi (gv. 233-262). 
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b) saxelmZRvanelo 
 

# avtori 
saxelmZRvanel

os 
saxelwodeba 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamaz jologua qarTuli 
Jurnalistikis 
istoria (XIX 

saukune) 

Tbilisi: 
`artanuji~ 

556 gv. 

anotacia 

saxelmZRvaneloSi, romelic universitetebis studentebisTvisaa 
gankuTvnili, mocemulia qarTuli Jurnalistikis Casaxvisa da ganviTarebis 
gza pirveli qarTuli perioduli gamocemidan (`saqarTvelos gazeTi~ _ 1819 
w.) 1900-ian wlebamde (gazeTi `kvali~ _ 1893-1904 ww.). wignSi qarTuli 
Jurnalistikis istoria ganxilulia XIX s. saqarTveloSi sazogadoebrivi 
azris ganviTarebisa da politikur, socialur, kulturul-saliteraturo da 
saganmanaTleblo procesebTan organul kavSirSi. TiToeul Tavs darTuli 
aqvs mocemuli perioduli gamocemis garSemo arsebuli ZiriTadi wyaroebi 
da literatura. wigns axlavs teqstSi dasaxelebul pirTa da periodul 
gamocemaTa anotirebuli saZieblebi (gv. 410-531). agreTve, TxzulebaTa da 
geografiul saxelTa saZieblebi (gv. 532-555).    

 
 

danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

asocirebuli profesori Tamar maxaraZe 
 
I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis socialur da politikur mecnierebaTa 
fakultetis socialuri muSaobis mimarTuleba 

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 

sruli profesori iago kaWkaWiSvili 
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

kaWkaWiSvili iago 
maxaraZe Tamar 
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namiWeiSvili salome 
mataraZe Teona 
SatberaSvili nino 
tatanaSvili zurab 
ruxaZe nana 

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 
Research Project 

studying problems of 
the care givers of 
adolescents with 
developmental 

disabilities in Georgia 

Open Society Institute  
Alumni Grant Program   

Tamar maxaraZe Tamar maxaraZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

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

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 
 

 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     
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2 
3 

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
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moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Tamar maxaraZe Main Problem and Challenges 
of Caregivers of Adolescents 

with Developmental Disabilities 
in Georgia 

The Disability Studies 
International Conference, 31 

October – 02 November, 2013 
Amsterdam, Netherlands 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. Abstract body: 

 

Purpose  

There are no social services supporting care-givers of persons with developmental disabilities (DD) in 

Georgia. The study explored the most urgent and unmet needs of families and care-givers of 

adolescents with DD in Georgia. 

 

Methods 

The research data were collected via qualitative and quantitative research methods: Seven focus group 

sessions were carried out with the main care-givers of adolescents with developmental disabilities in 

the capital city and east & west regions of the country. 28 in-depth interviews were conducted with the 

key informants (field experts, representatives of International organizations, state agencies and local 

NGOs) throughout the country. 100 main care-givers of adolescents with disabilities were surveyed on 

different topics related to their everyday problems and challenges.  

 

Results 

The research results showed that economic and emotional burden of families with children and 

adolescents with DD is high. The main care-givers (mostly mothers) have no possibility to be 

employed as they have to take care over their children with disabilities during the whole day. This 

situation causes strong emotional burnout of care-givers; their emotional distress is aggravated with 

social isolation – families with a member with DD experience stigma from society. Family members 

and close relatives are the main social network of care givers of adolescents with DD. The situation is 

more severe for single parents of children with DD. 

  

Conclusion 

There is an urgent need of development social services supporting the main care givers of adolescents 

with DD in Georgia. Among the most required services are psychological consultations, respite care 

and parents’ clubs.    

 

 

 
 

 
danarTi 
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samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  

 

socialur da politikur mecnierebaTa fakultetiს  sociologiis 
mimarTulebis  
asocirebuli profesori kaxa qecbaia 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  

სრული პროფესორი  იაგო კაჭკაჭიშვილი 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 

 
კაჭკაჭიშვილი იაგო 

ბერძენიშვილი ამირანი 

დურგლიშვილი ნინო 

სურმანიძე ლალი 

ქეცბაია კახა 

წულაძე ლია 

გაფრინდაშვილი ლელა 

ბურძენიძე მარინა 

დონაძე ნათელა 

თურქიაშვილი შორენა 

 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi Targmani  
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

kaxa qecbaia 
 

Aal. meni, 
sikvdil-

sicocxlis 
saidumlo 

Tbilisi, gam. 
`meridiani~ 

210 
 

Aanotaciebi 

 wignSi saubaria iseT sakiTxebze rogorebicaa: ukvdaveba, gardasaxva da 
okultizmi, parafsiqologia da sulis ukvdaveba, mkvdreTiT aRdgoma, 
maradiulisa da waramavalis Sesaxeb, maradiuli cxovrebis Sesaxeb da 
mravali sxva. Targmans Tan erTvis, kometarebi, bibliografia da SeniSvnebi 
da pirTa saZiebeli.  

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 
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1 
 
 

Kkaxa qecbaia religiis 
sociologia 

Tbilisi, gam. 
`universali~ 

388 

Aanotaciebi 

  wignSi avtoris mier ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi socialur da politikur mecnierebaTa fakultetze, sociologiis 
mimarTulebaze `religiis sociologiaSi” wakiTxuli leqciebia Tavmoyrili. 
saleqcio Tematikas Tan erTvis saxvadasxva saxis sakiTxavi masalebi, Teoriuli da 
praqtikuli xasiaTis kiTxvebi da davalebebi, masalebi gansjisaTvis, religiis 
sociologiis aqtualuri Temebi prezentaciebisa da esseebisaTvis, agreTve 
religiis sociologiis klasikuri da Tanamedrove calkeul terminTa ganmartebani 
da a. S. 
  wigni socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis bakalavriatis 
programis studentebisa da, saerTod, religiis sociologiis Seswavlis 
damwyebTaTvisaa gankuTvnili. wignis saSualebiT dainteresebuli mkiTxveli 
gaecnoba religiis sociologiis klasikur da Tanamedrove Teoriebs; religiis 
sociologiis ZiriTad cnebebsa da problemebs; religiisadmi sociologiuri 
midgomis Taviseburebas, rligiisa da Tanamedrove sazogadoebis urTierTmimarTebis 
arss da sxva. 

 

 
 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Kkaxa 
qecbaia 

 
 
 
K 

kaxa 
qecbaia 

 
 
 

Gglobalizacia da 
islami 

 
 
 

ioaxim vaxi, 
religiis 

sociologia 
(fragmenti) 

 
al. meni, 

Kkr. 
`filosofiuri 

Ziebani~, t. 
XVII, 2013. 

 
Jurnali 

religia, #3, 
2013.  
 
 

Jurnali 

Tbilisi, gam. 
`universali~ 

 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 

Tbilisi 

11 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
kaxa 

qecbaia 
 
 
 
 
 

kaxa 
qecbaia 

 
 
 
 
 

Kkaxa 
qecbaia 

 
 
 
 
 

Kkaxa 
qecbaia 

 

qadagebani  
 
 
 
 

al. meni, saiqios 
Sesaxeb 

 
 
 
 

religiuri 
tolerantobis 

Sesaxeb 
 
 
 
 
 

Jan bodriaris 
transsociologiis 

idea  

religia, #2, 
2013.  
 
 
 

Jurnali 
religia, #1, 

2013.  
 
 
 

meoTxe 
saerTaSoriso 
samecniero-
praqtikuli 
konferenciis 

masalebi, 
2013w. 

 
Tbilisis Ria 
universitetis 
Sromebi, 2013w. 

 

 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

Gori 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 

 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Aanotaciebi 

1. statiaSi globalizaciis procesisadmi isalamis damokidebulebaa 
ganxiluli. naCvenebia islamis antiglobalisturi tendenciebis arsi 
da misi avtoriseuli pozitiuri interpretaciaa mocemuli. sakiTxi 
Tanamedrove uaxlesi mecnieruli literaturis safuZvelzea 
gaanalizebulia (bodriari, bergeri, lukmani, fukuiama da sxv.).  

2. statia aris vaxis wignis _ `religiis sociologia~ I Tavis Targmani, 
romelsac Tan erTvis mTargmnelis mier Sedgenili bibliografia da 
calkeuli SeniSvnebi. statiaSi religiis sociologiis 
meTodologiuri problemebia ganxiluli. naCvenebia religiis 
sociologiis adgili religiis Semswavlel mecnierebaTa sistemaSi. 
lakonurada gadmocemuli religiis sociologebis klasikosTa 
(diurkemi, veberi da sxv.) koncefiebis ZiriTadi amosavali debulebebi 
da a. S.  

3. statia al. menis cnobil qadagebaTa Trgmans warmoadgens, romelsac 
Tan erTvis mTargmnelis SeniSvnebi da komentarebi. es qadagebani 
sainteresoa ara mxolod wminda qristianuli cxovrebis 
TvalsazrisiT, aramed masSi bevri sayuradRebo Temaa, romelic 
socialuri mecnierebis  TvalsazrisiTaca sainterso da 
anagariSgasawevia.  

4. statia al. menis saiqio cxovrebis Sesaxeb saSinao saubris Targmans 
warmoadgens, romelsac Tan erTvis mTargmnelis SeniSvnebi da 
komentarebi.  

5. statiaSi religiuri tolerantobis arszea saubari. mniSvnelovani 
yuradReba eTmoba fsevdotolerantobisagan namdvili religiuri 
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tolerantobis gansxvavebas. sakiTxi religiuri tolerantobis 
TvalsazrisiT saqarTveloSi arsebul mdgomareobasac Seexeba.  

6. statiaSi Jan bodriaris transsociologiis ideis kritikuli analizia 
mocemuli.    
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
2 
 
 

Kkaxa qecbaia 
 
 
 
 

Kkaxa qecbaia 

sergi danelia 
evropuli (berZnuli) 
filosofiis genezisis 

Sesaxeb 
 

religiuri 
tolerantobis Sesaxeb 

9-10 noemberi, 2013 w. 
Mmartvili-banZa 

 
 
 

29 noemberi, gori 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. moxseneba berZnuli filosofiis warmomavlobis Sesaxeb sergi danelias 
mosazrebebs Seexeba, romelic filosofiis istoriis sxva mkvlevrebis 
mosazrebebisagan gansxvavebulia imiT, rom berZnuli filosofiis 
geneziss sergi danelia protoqarTul samyaros ukavSirebs.  

2. moxesenebaSi religiuri tolerantobis arszea saubari. mniSvnelovani 
yuradReba eTmoba fsevdotolerantobisagan namdvili religiuri 
tolerantobis gansxvavebas. sakiTxi religiuri tolerantobis 
TvalsazrisiT saqarTveloSi arsebul mdgomareobasac Seexeba.     

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

Kkaxa qecbaia ,,философия,, армянской 
национальной идеи 

2013 w. 29 marti, baqo. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. moxsenebaSi somxuri nacionaluri ideis calkeul TaviseburebaTa 
Sesaxebaa saubari.  

 
 

 
 

danarTi 
samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 

 
 

I. 1. Tsu, socialur da politikur mecnierebaTa falulteti, 
fsiqologiis mimarTuleba. 
 asocirebuli profesori luiza aruTinovi 
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I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

სრული პროფესორი თამარ გაგოშიძე 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

ბელქანია ნოდარი 

 გაგოშიძე თამარი 

 მაღრაძე გუგული 

 სუმბაძე ნანა 

ჩიტაშვილი მარინე 

 წერეთელი მზია 

 ჯორბენაძე რევაზი 

აბაშიძე თამარი 

აბზიანიძე შალვა 

 არუთინოვი ლუიზა 

კუტალაძე იამზე 

მელიქიშვილი მანანა 

მესტვირიშვილი მაია  

ქიტიაშვილი ანასტასია 

აფთარაშვილი ია 

გედევანიშვილი ირინე 

გოროშიძე გიორგი 

დესპოტაშვილი მედეა 

თევდორაძე სოფიო 

კვანჭილაშვილი ელენე 

ლაბარტყავა ნინო 

ლოდია თეონა 

მარწყვიშვილი ხათუნა 

მამუკაძე შორენა 

ჟვანია ირინე 

რობაქიძე მაია 

ტუღუში ლაშა 

ფირცხალავა ეკატერინე 

ჩხიკვიშვილი ლია 

ხეჩუაშვილი ლილი 

ჯაღიაშვილი მარინე 

დოლიძე სოფიო 

ნადარეიშვილი ვახტანგი 

 
 
 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebe
li 

organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

autizmis sakvlevi 
instrumentis PEP-3 

(fsiqosaganmanaTleblo 
profili, avtorebi: 
Schopler, Lansing, Reichler and 

Marcus) bavSvebis qarTul 
populaciaze 
restandartizacia-
normireba. 
 
2012-2013 wlebi 

qarTuli 
organizacia 

„pirveli 

nabiji“ da 

UNICEF -is 
mxardaWeriT  

luiza 
aruTinovi 

mkvlevrebi: maia 
mestviriSvili 
xaTuna 
marwyviSvili; 
interviuerebi: 
samagistro 
programis “bavSvTa 
da mozardTa 
fsiqologiuri 
Sefaseba da 
konsultireba” 
studentebi. 
 

anotacia 

proeqti miznad isaxavda autizmis Sesafasebeli instrumentis PEP-3-is (Eric Schopler, 

Margaret D. Lansing, Robert J. ReiChler, Lee M. Marcus;2004) qarTul populaciaze adaptaciasa 

da normirebas.  PEP-3_is saSualebiT SesaZlebelia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb 

mravalmxrivi informaciis miReba. Catarebuli samuSaos Rirebuleba da 

aqtualuroba ganpirobebulia im garemoebiT, rom autisturi speqtris darRvevaTa 

mqone bavSvebis unarebis Sefaseba specialistebisTvis dRemde sirTules 

warmoadgens. Sedegad, miRebul iqna bavSvebis qarTul populaciaze morgebuli 

instrumenti, romlis saSualebiT mopovebuli informacia efeqtiani intervenciis 

dagegmvis SesaZleblobas aZlevs specialistebs. testis fsiqometrulma analizma  

daadastura misi sandooba da validoba. 

kvlevaSi monawileoba miiRo 2,5 – 7,5 wlamde asakis normaluri ganviTarebis 

mqone 613 (n biWi=326; n gogo=287)  da 49 (n biWi=43; n gogona =6) autisturi speqtris 

diagnozis mqone 3-dan - 9,1 wlamde asakis bavSvma da maTma mSoblebma. mSoblebi 

gamoikiTxa mSoblebis/ momvlelTaTvis gankuTvnili kiTxvarebiT. 

kvlevam moicva Tbilisis 21 skola da 35 baga-baRi,  romlebic qalaqis 

sxvadasxva raionebidan proporciulad iqna SerCeuli (raionSi arsebuli Sesabamisi 

dawesebulebebis raodenobis mixedviT). amrigad, kvlevis Sedegebi reprezentatulia 

Tbilisis masStabiT. 

miRebul monacemTa safuZvelze 10 asakobrivi jgufis bavSvebisTvis (normaluri 

ganviTarebis mqoneTaTvis) dadginda Sesabamisi normebi, romlebic warmodgenilia 

nedli qulebisa da procentilebis cxrilebis saxiT. maT safuZvelze SesaZlebelia 

autisturi speqtris darRvevis mqone bavSvebis Sefaseba da individualuri saswavlo 

programis Sedgena.  

miRebuli Sedegebi da, rac mTavaria, Sesabamisi asakobrivi normebis cxrilebi 

miewoda SemkveT organizacias – qarTul organizacias «pirveli nabiji».  

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 

 კვლევითი გრანტი  

(2011-2013) 

 (ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 
მაია 

მესტვირიშვილი 

ლუიზა არუთინოვა 

ხათუნა 
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“Dispositional and 

Attitudinal predictors of 

National Identity”.   
 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

მარწყვიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტი დასრულდა 2013 წლის ოქტომბერს. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ 

ბმულზე: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html 

მოკლე ანოტაცია 

Studying the forms and constructs of Social Identities remains very crucial on the way of 

understanding people’s behavioral and cognitive responses on different social stimulus. Since the 

collapse of the Soviet Union people has faced social, political and economic challenges affecting 

tremendously their perception and attitudes. Collective identity has been redefined, raising the 

need for the understanding of people’s self-perception in new reality - created after 1991.  

The present research explores dispositional and situational factors that contribute to the 

construction of National Identity, which represents one of the forms of collective identity. On 

the one hand, national identification is influenced by public discourse and political debate and on 

the other hand - by personal attitudes and traits. 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotic/ nationalistic attitudes and (3) dimensions of religious belief system on 

National Identity representation in individuals. The study aims to address the following research 

questions: 

 Do cultural orientation and personal attitudes predict representation style of National 

Identity? And if so, which one of these two is the more robust predictor? 

 Whether and/or how the personal dispositions such as religious and 

patriotism/nationalistic attitudes contribute to the National Identity representation?  

 How are individualism and collectivism related to the representation style of National 

Identity?  

The study will enable us to draw empirical picture of cultural and citizenship representation in 

Georgia, and to understand roots of citizenship representation by linking this to the cultural 

dimensions.  

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 
 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia 
mestviriSvili, 
xaTuna 
marwyviSvili, 
luiza 
aruTinovi, 
naTia 
mestviriSvili 

 

moqalaqeobis 
tipi rogorc 
socio-
kulturuli 
identoba 
 
sakonferencio 
masalebis 
krebuli  
“sivrce, 
sazogadoeba, 
politika”.   
 
 
 

 

miRebulia 
dasabeWdad 

Tbilisis 
sxelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba 

10 

Mmokle anotacia 

bolo wlebSi socialuri da pirovnuli identobebi socialur 

mecnierebebis farTo ganxilvis sagania, maT Soris erovnuli identobebis 

konstruireba da reprezentacia gansakuTrebiT popularul Tematikad gvevlineba. 

moqalaqis identoba erovnuli identobis nawilia da warmodgens erovnuli 

umravlesobis mier jgufisSida prototipis nimuSs.Mmkvlevrebi moqalaqis 

identobis sami gansxvavebuli nimuSis arsebobaze miuTiTeben. maTgan  eTnikuri 

da saxelmwifo moqalaqis tipis arseboba cnobili da empiriulad 

dadasturebuli faqtia. bolo wlebSi Catarebulma kvlevebma cxadyo, rom 

arsebobs mesame _ kulturaze orintirebuli moqalaqis identoba. Cveni proeqtis 

mizani iyo empiriulad Segveswavla moqalaqis samive tipi da maTi korelatebi 

qarTveli axalgazrdebis magaliTze.  

kvlevaSi monawileobda 18-14 wlamde asakobrivi jgufis 415 gogo da 270 

biWi studenti saqarTvelos 7 universitetidan. kvlevis monawileebma Seavses 

kiTxari, romelic 4 nawilisgan Sedgeboda da ikvlevda erovnuli identobis, 

nacionalizmis da patriotizmis, religiuri Sexedulebebis da 

individualizmis/koleqtivizmis rogorc kulturuli kontruqtis siZlieres. 

Mmonacemebis analizma Semdegi suraTi gamoavlina: respondentebis 56% irCevs 

kulturaze orientirebul moqalaqis identobas, 25% saxelmwifo, xolo 19% 

eTnikurs. kulturaze orientirebuli da eTnikuri moqalaqis tipebi dadebiT 

korelaciaSi arian patriotizmTan, nacionalizmTan da religiis orTodoqsul 

ganzomilebasTan, maSin rodesac saxelmwifoebrivi moqalaqis tipis maCvenebli 

mxolod sustad korelirebs religiurobasTan da ar korelirebs 

nacionalizmTan.  regresiulma analizma uCvena, rom moqalaqis identobis 

tipebisaTvis sando prediqtoruli Rirebuleba gaaCnia nacionalizmis, 

patriotizmis, erovnuli identobis siZlieris da orTodoqsulobis maCveneblebs. 

kvlevis Sedegebi mniSvnelovanad afarTovebs qarTveli axalgazrdebis 

samoqalaqo identobis Sesaxeb codnas da samomavlo kvleviTi proeqtebis 
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ganxorcilebisaTvis saWiro da mniSvnelovan sawyiss qmnis. 
 
 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

 

 

Then & Now: Historical Trends & 
Current Tendencies of Citizenship 
Representation in Georgia 

The 4th  Turkish Studies Project of 

the University of Utah Conference 

THE CAUCASUS AT IMPERIAL 

TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-1920s) 

June 5-9, 2013 

Tbilisi, Republic of Georgia.  

 

მოკლე ანოტაცია 
Researchers agree that national identity is a multidimensional concept, which is altered by different social and 

historical changes and is represented in three: civic, ethnic and cultural ways.  

This research aims at 1. Examining historical and conceptual background of national identity representation in 

Georgia. 2. Empirically validating existence of ethnic, civic and cultural citizenship representation styles 3. Defining 

predictive value of attitudinal and cultural constructs for different citizenship styles. 

The research explores two related evidence: historical data and empirical findings.  

After reviewing the writings of 19th-20th century public figures it became obvious that national identity was 

understood as a unity of elements, which includes attributes of civic, ethnic and cultural citizenship representations. 

Simple and elegant formula of Georgian nationality “Fatherland, Language and Faith” created by Ilia Chavchavdze 

became the mainstream idea of the epoch. National feelings were defined as “…something that is inherent and entails 

the elements such as language, historical past, prominent public figures, territory, Georgian literature, etc.”(Vaja-

Pshavela, 1905). Later, the concept of national identity has been expanded by adding several features such as: 

“culture, art, faith, mythology, traditions and worldview”(Qiqodze,G., 1908). Taking into account historical data we 

find that by the end of nineteenth century national identity was defined as a constellation of historical, cultural and 

social elements where religion, language, common culture and history prevailed. 

Searching for those elements in modern reality we conducted a survey on 600 BA and MA students at different 

Universities in Georgia. Our data confirm presence of three citizenship styles in Georgian youth:  56% of respondents 

represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% ethnic citizenship. Further analysis shows interesting 

correlational patterns between the different constructs of national identification: cultural citizenship style is 

positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), 

whereas, civic citizenship style has no association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and 

patriotism ( r<.3; p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but has only very weak association with patriotism (r<.2).  

Present research on Georgian adult sample empirically proves co-existence of three citizenship representation styles. 

Generally we found that modern national identity is strongly associated with culture rather than with civic rights or 

ethnic origins. We also defined predictors for each representation type of national identity. Besides it became clear 

that the elements of national identity – religion, language culture, etc., which were defined a century ago, are still 

embodied in people’s cognition and have high predictive value for different aspects of identity representations. 

 

 

2 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

“Discovering Citizneship 

representation styles in 

Georgia: Religion, Culture and 

Attitudes”. 

3rd ASCN Annual Conference 

“Political Transformation And 

Social Change In The South 

Caucasus: Georgia, Armenia 
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მოხსენება   And Azerbaijan In 

Perspective”, 2013, Tbilisi 
 

მოკლე ანოტაცია 

 
The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism, and (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals. 415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; 

SD= 21,04) completed a questionnaire measuring patriotism and nationalism, citizenship 

representation style, national identification, individualism /collectivism and religious orientation. The 

research results reveal that: (1) The degree of national identification is the strongest predictor for any 

type of citizenship style, (2) Cultural and civic citizenship styles are positively associated with 

patriotism, nationalism and Orthodoxy, whereas, civic citizenship has no association with nationalism 

and is only weakly associated with Orthodoxy and patriotism, and (3) Orthodoxy partially mediates 

the relationship between a patriotic and ethnic citizenship style.  

These findings highlight the importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and point out that religious attitudes determine the relationship between attitudes 

and citizenship styles 

 

 

 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. სასტენდო  

“რას ნიშნავს იყო ქართველი- 

რელიგია, მოქალაქეობა და 

პატრიოტიზმი”. 

მოხსენება   ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

მიერ ორგანიზებული (APA) 

აღმოსავლეთ ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

კონფერნეცია. ნიუ-იორკი, 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები. 1-4 მარტი, 2013 
 

მოკლე ანოტაცია 
This study aims to explore the behavioral and emotional dimensions of Georgian national identity and 

to determine a pattern of their interrelation. An additional goal is to find out weather cultural 

constructs, religious and nationalistic attitudes are significant predictors of citizenship style. We 

hypnotized that: (1) Civic and cultural citizenship types would be positively correlated with patriotism 

and positively with each other (2) Ethnic citizenship type would have positive association with 

nationalism and orthodoxy (3) Collectivism would positively associated with nationalistic attitudes and 

with orthodoxy.   

 

2 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“მოქალაქეობის სტილის 

კომპლექსურობა: რელიგია, 

კულტურა და 

შეხედულებები”. 

განათლების და კვლევის 

ინტერდისციპლინარული 

გლობალური  ქსელი, მე-8 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  
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“მოქალაქეობა, ჩართულობა 

და პლურალიზმი”, 

ლისაბონი, პორტუგალია. 

16-24 მარტი, 2013 

მოკლე ანოტაცია 
 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism (3) attitudes toward religion on citizenship representation 

in individuals.  

415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; SD= 21,04) completed the set 

of questionnaire measuring patriotism and nationalism (Kosterman & Feshbach, 1989), citizenship 

representation style (Vanbeselaere, 2007), Individualism /collectivism (IC) (Fisher, 2009) and religious 

orientation (Duriez et al., 2005). 

The data show that 56% of respondent represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% 

ethnic citizenship. Analysis shows interesting correlational patterns between the constructs of national 

identification: Cultural citizenship style is positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), 

nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), whereas, civic citizenship style has no 

association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and patriotism ( r<.3; 

p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but shows very weak association with patriotism (r<.2).  

Regression analysis revealed that cultural citizenship style is significantly predicted by degree of 

national identification (β =26), nationalism (β =.21), patriotism (β =.18), ingroup attitude (β =.13) and 

second naviette (β =.16), F(7,416)=60.22 (adjustedR2 =.495, all ps<.00.)  When civic citizenship style 

was regressed on the same set of predictors, patriotism showed no significant predictive value, 

nationalism became significant negatively predictor (β =-.19) but national identification (β =.24), 

ingroup attitude (β =.17) and second naviette (β =.21) still positively contributed to prediction of civic 

citizenship style (F(9.373)=10.416, adjustedR2=18.2, all ps<.00). When predicting ethnic citizenship 

representation patriotism (β =-.15) and second naviette (β =-.21) became significant negative 

predictors, national identification (β =.20) and  nationalism (β =.43) remained as positive ones and 

orthodoxy (β =.22) and collectivism  (β =.10)  has been emerged as new positive significant predictors 

(F(9.379)=26.99, adjustedR2=.376, all ps<.00). 

These findings highlight importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and pointing out that degree of identification, nationalism and religious attitudes 

are the key predictors of citizenship style. 
 
 

 
3 

ხ. მარწყვიშვილი, ლ. არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, ქ. ლორთქიფანიძე. 

ზეპირი მოხსენება   

ემოციური ინტელექტისა 

და გუნება-

განწყობილების 

აშლილობების 

ურთიერთმიმართება  

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 

2013, ნიუ იორკი, აშშ.  

 
ანოტაცია 

An inability to deal with negative emotions is considered a risk factor for affective disorders. There is a distinct 

lack of empirical research investigating the relationship between emotional intelligence and depression, particularly 

in clinical samples. The present study was designed to investigate whether emotional self-perceptions of individuals 

with affective disorders differ from those of without mental illnesses; we also examined whether emotional 



78 

 

intelligence predicts mood disorders and other primary psychiatric symptom dimensions. Twenty-seven psychiatric 

inpatients (48.1 % male and 51.9 % female; M of age = 35.89, SD=11.17) with mixed diagnosis of affective disorders 

and sixty group-matched controls completed (1) The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 

2009); (2) The Hopkins Symptom Check-list (HSCL) and (3) short demographic disease-specific questionnaire. A 

multivariate analysis of variance revealed a significant main effect for group with patients with affective disorders 

scoring lower than controls on most TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. 

Multivariate regression indicated that different trait EI variables contribute to development of different psychiatric 

primary symptom dimensions. The results suggest that low emotional intelligence represents a risk factor for 

affective disorders; more research is required to be done with clinical population to clarify exactly which 

components of emotional intelligence contribute to the development of which specific mental disorders.  

 
4 

ხ. მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი ლ. 

არუთინოვი (ზეპირი მოხსენება)  

ემოციური ინტელექტი -

პიროვნული 

აშლილობების 

პრედიქტორი? 

 

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 

2013, ნიუ იორკი, აშშ.  

 
ანოტაცია 

Disturbances in emotion are associated with most of the diagnostic criteria of the personality disorders, though the 

role of emotional intelligence in the diagnosis of personality disorders has been the subject of limited research. The 

present study was designed to investigate the relationships between trait emotional intelligence (trait EI), personality 

disorder symptomatology and aggression in an undergraduate student sample. One hundred and twenty university 

students (27.1 % male and 71.7 % female; M of age = 19.23, SD=2.45) were administered with (1) Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 2009), along with (2) Personality Disorder Questionnaire-4  (PDQ-4) 

(Hyler E. Steven, 1994), and (3) Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI) (Buss & Durkee,. 1957). Results of 

multivariate regression analysis indicated that trait EI predicts most personality disorder symptomatology 

(Wilks’ λ = .63, F (10,110) = 5.97, p =.000) (ß = -.265 to ß = -.424); different trait EI variables 

contribute to development of different personality disorders; hostile affectivity was positively related with 

almost all personality disorder symptoms; multivariate regression showed trait EI variables predict anger 

and hostility dimensions. The results suggest that different components of emotional intelligence contribute to the 

development of different personality disorder symptomatology. More research is required to replicate the results 

with clinical population.   

5 ხ. მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი, ლ. 

არუთინოვი, ქ. ლორთქიფანიძე (ზეპირი 

მოხსენება) 

სხვა სამყაროში 

ცხოვრება: ემოციებთან 

დაკავშირებული თვით-

პერცეფციების კავშირი 

ფსიქიკურ 

აშლილობებთან 

 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების 

კვლევის 

საერთაშორისო 

საზოგადოების 

კონფერენცია,  ივლისი, 

2013, ბარსელონა, 

ესპანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The study investigated whether emotion-related self-perceptions of individuals with mental disorders are affected by 

those disorders. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence profiles of 28 inpatients with schizophrenia 

spectrum disorders against the profiles of 48 group-matched controls using the Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue). In Study 2, we examined if trait EI predicts mental health (168 non-clinical participants) 

using Hopkins Symptom Checklist. In study 3, we investigated whether specific trait EI variables contribute to 
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development of specific primary symptom dimensions (60 psychiatric inpatients). A multivariate analysis of variance 

revealed a significant main effect for group with schizophrenia spectrum patients scoring lower than controls on 

most TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. Multivariate regression indicated that 

different trait EI variables contribute to development of different symptom dimensions; trait EI predicts all primary 

symptom dimensions and is a unique contributor to overall state of mental health. 

 

6 ხ. მარწყვიშვილი, ლ. არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, კ. პეტრიდესი (სასტენდო 

მოხსენება) 

 

ემოციური ინტელექტი 

ბრმა და შეზღუდული 

მხედველობის მქონე 

პირებთან 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების 

ფსიქოლოგიის 

ბრიტანული ასოციაცია, 

2013, ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The potential effect of vision loss on personality has been the subject of limited research. The present study 

was designed to determine whether emotion-related self-perceptions of individuals with visual impairments are 

affected by those impairment. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence (trait EI) profiles of 24 

adolescents from boarding school for blind and visually impaired children against the profiles of 24 case-matched 

controls using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Adolescent Full Form (TEIQue-AFF).  In Study 2, we 

compared the trait EI profiles of 68 adults with visual impairments against the profiles of 77 group-matched controls 

using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). A multivariate analysis of variance revealed a 

significant multivariate main effect for group with visually impaired participants scoring significantly lower than 

controls on most of TEIQue facets in both groups - in adolescents (Wilks' λ = .36, F (15,30) = 2.07, p=.002, ηp2 = .637) 

as well as in adults (Wilks' λ = .68, F (15,127) = 4.02, p=.000, ηp2 = .322). There were also some significant main 

effects of gender on some TEIQue facets and factors. 

 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 
 

II. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inსtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba 

   სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  

    ასოცირებული პროფესორი,  მაია მესტვირიშვილი 

 
II. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

სრული პროფესორი თამარ გაგოშიძე 
 
II. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

ბელქანია ნოდარი 

 გაგოშიძე თამარი 

 მაღრაძე გუგული 

 სუმბაძე ნანა 

ჩიტაშვილი მარინე 

 წერეთელი მზია 
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 ჯორბენაძე რევაზი 

აბაშიძე თამარი 

აბზიანიძე შალვა 

 არუთინოვი ლუიზა 

კუტალაძე იამზე 

მელიქიშვილი მანანა 

მესტვირიშვილი მაია  

ქიტიაშვილი ანასტასია 

აფთარაშვილი ია 

გედევანიშვილი ირინე 

გოროშიძე გიორგი 

დესპოტაშვილი მედეა 

თევდორაძე სოფიო 

კვანჭილაშვილი ელენე 

ლაბარტყავა ნინო 

ლოდია თეონა 

მარწყვიშვილი ხათუნა 

მამუკაძე შორენა 

ჟვანია ირინე 

რობაქიძე მაია 

ტუღუში ლაშა 

ფირცხალავა ეკატერინე 

ჩხიკვიშვილი ლია 

ხეჩუაშვილი ლილი 

ჯაღიაშვილი მარინე 

დოლიძე სოფიო 

ნადარეიშვილი ვახტანგი 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 autizmis 
sakvlevi 
instrumentis PEP-

3 

(fsiqosaganmanaT
leblo profili, 
avtorebi: Schopler, 

Lansing, Reichler and 

Marcus) bavSvebis 
qarTul 
populaciaze 
restandartizacia
-normireba. 
 

 qarTuli 
organizacia 

„pirveli nabiji“ 

da UNICEF -is 
mxardaWeriT 

luiza aruTinovi mkvlevrebi: 
luiza aruTinovi 
maia 
mestviriSvili 
xaTuna 
marwyviSvili; 
interviuerebi: 
samagistro 
programis 
“bavSvTa da 
mozardTa 
fsiqologiuri 
Sefaseba da 
konsultireba” 
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2012-2013 wlebi  studentebi. 
 

 
 anotacia 

proeqti miznad isaxavda autizmis Sesafasebeli instrumentis PEP-3-is (Eric 

Schopler, Margaret D. Lansing, Robert J. ReiChler, Lee M. Marcus;2004) qarTul populaciaze 

adaptaciasa da normirebas.  PEP-3_is saSualebiT SesaZlebelia bavSvis 

ganviTarebis Sesaxeb mravalmxrivi informaciis miReba. Catarebuli samuSaos 

Rirebuleba da aqtualuroba ganpirobebulia im garemoebiT, rom autisturi 

speqtris darRvevaTa mqone bavSvebis unarebis Sefaseba specialistebisTvis 

dRemde sirTules warmoadgens. Sedegad, miRebul iqna bavSvebis qarTul 

populaciaze morgebuli instrumenti, romlis saSualebiT mopovebuli 

informacia efeqtiani intervenciis dagegmvis SesaZleblobas aZlevs 

specialistebs. testis fsiqometrulma analizma  daadastura misi sandooba da 

validoba. 

kvlevaSi monawileoba miiRo 2,5 – 7,5 wlamde asakis normaluri 

ganviTarebis mqone 613 (n biWi=326; n gogo=287)  da 49 (n biWi=43; n gogona =6) 

autisturi speqtris diagnozis mqone 3-dan - 9,1 wlamde asakis bavSvma da maTma 

mSoblebma. mSoblebi gamoikiTxa mSoblebis/ momvlelTaTvis gankuTvnili 

kiTxvarebiT. 

kvlevam moicva Tbilisis 21 skola da 35 baga-baRi,  romlebic qalaqis 

sxvadasxva raionebidan proporciulad iqna SerCeuli (raionSi arsebuli 

Sesabamisi dawesebulebebis raodenobis mixedviT). amrigad, kvlevis Sedegebi 

reprezentatulia Tbilisis masStabiT. 

miRebul monacemTa safuZvelze 10 asakobrivi jgufis bavSvebisTvis 

(normaluri ganviTarebis mqoneTaTvis) dadginda Sesabamisi normebi, romlebic 

warmodgenilia nedli qulebisa da procentilebis cxrilebis saxiT. maT 

safuZvelze SesaZlebelia autisturi speqtris darRvevis mqone bavSvebis 

Sefaseba da individualuri saswavlo programis Sedgena.  

miRebuli Sedegebi da, rac mTavaria, Sesabamisi asakobrivi normebis 

cxrilebi miewoda SemkveT organizacias – qarTul organizacias «pirveli 

nabiji».  
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

 კვლევითი გრანტი  

(2011-2013) 

“Dispositional and 

Attitudinal predictors of 

National Identity”.   
 

 (ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ლუიზა არუთინოვა 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტო დასრულდა 2013 წლის ოქტომბერს. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ 

ბმულზე: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html
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მოკლე ანოტაცია 

Studying the forms and constructs of Social Identities remains very crucial on the way of 

understanding people’s behavioral and cognitive responses on different social stimulus. Since the 

collapse of the Soviet Union people has faced social, political and economic challenges affecting 

tremendously their perception and attitudes. Collective identity has been redefined, raising the 

need for the understanding of people’s self-perception in new reality - created after 1991.  

The present research explores dispositional and situational factors that contribute to the 

construction of National Identity, which represents one of the forms of collective identity. On 

the one hand, national identification is influenced by public discourse and political debate and on 

the other hand - by personal attitudes and traits. 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotic/ nationalistic attitudes and (3) dimensions of religious belief system on 

National Identity representation in individuals. The study aims to address the following research 

questions: 

 Do cultural orientation and personal attitudes predict representation style of National 

Identity? And if so, which one of these two is the more robust predictor? 

 Whether and/or how the personal dispositions such as religious and 

patriotism/nationalistic attitudes contribute to the National Identity representation?  

 How are individualism and collectivism related to the representation style of National 

Identity?  

The study will enable us to draw empirical picture of cultural and citizenship representation in 

Georgia, and to understand roots of citizenship representation by linking this to the cultural 

dimensions.  

 

3 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 კვლევითი გრანტი 

(2011-2013): 

Adolescent Identity 

Formation: 

Globalization versus 

Localization 

(ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

ნინო ჯავახიშვილი 

ნინო ჯავახიშვილი 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ნინო სხირტლაძე 

 

პროექტი დასრულდება 2014 წლის მაისში 

მოკლე აღწერილობა 
 
 
The project proposes to study the impact of international educational exchange programs on identity 
formation in adolescence. Identity formation is a primary psychosocial task of adolescence, which, 
along with intra-personal factors, is highly dependent on environment—the concrete space and time 
in which this process takes place. The diversity of modern contexts, associated with increased 
frequency of contact among different nations, should be reflected in how identities are formed. The 
novelty of these environmental conditions influences patterns of psychosocial development, identity 
structure and content—all of which need more in-depth investigation. 
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Adolescents participating in educational exchange programs face the task of identity formation within 
the context of two nations. This situation is a manifestation of modern times with its increased 
interconnectedness among cultures and the compression of space and time resulting from 
developed technologies. The challenges of the globalization era put extra pressure on the aspects of 
identity associated with one’s nation. Some scholars suggest that to counteract tendencies towards 
homogeneity, one of the main features of globalization, a tendency toward localization has emerged. 
This translates into an intensification of some nationally unique characteristics in identity structure. 
One purpose of this research is to identify these characteristics and capture their meaning in a life 
story. 
The study will investigate the development of identity in individuals aged 18-22 years old as 
empirically expressed in their life stories. The research focuses on comparing identity structure and 
life stories’ thematic content in individuals having international education experience with individuals 
who do not have such experience. We will look at how the identities of those having studying abroad 
experience differ from those who do not have such experience, especially in terms of how they 
understand and shape particular aspects of their identities, such as those pertaining to nation and 
religion. We propose that some important elements of Georgian national identity (religion, for 
example) will become more salient in the identity of adolescents faced with mixed contexts than in 
those who develop only in their home country. The research methodology will combine qualitative 
and quantitative components. 
 

 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

4 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 კვლევითი პროექტი: 

2013-2014 

Exploring Homophobia In 

Gerogia: Can It Be 

Predicted 

 

 

Norwegian Institute of 

International Affairs 

 

მაია 

მესტვირიშვილი 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

თინა ზურაბიშვილი 

თამარ იაკობიძე 

პროექტი დაფინანსდა 2013 წელს, მისი გახორცილებეის ვადებია 2014-2015 წელი 

მოკლე აღწერილობა 

 

The proposed study enables us to identify those factors that foster negative attitudes towards sexual 

minorities. More broadly, the proposed study will contributes to the filed of homophobia research 

both theoretically and empirically.  On the theoretical level, it will determine important ideological 

and/or cultural variables that predispose people towards homophobic attitudes; it will help us 

understanding negative attitudes towards sexual minorities in relation with religious, liberal vs. 

conservative values. On the practical level, it will help to use the finding to intervene and help 

prevent discrimination, physical assault, victimization caused by homophobic attitudes and behavior. 

This study also enables us to raise issues of social minority rights and protection, to assess the risk of 

physical violence and discriminative behaviour toward vulnerable groups in our society and to 

suggest the ways of preventing homophobia in our country 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia 
mestviriSvili, 
xaTuna 
marwyviSvili, 
luiza 
aruTinovi, 
naTia 
mestviriSvili 

 

moqalaqeobis 
tipi rogorc 
socio-
kulturuli 
identoba 
 
sakonferencio 
masalebis 
krebuli    

”სივრცე, 

საზოგადოება, 

პოლიტიკა” 
 
 
 

 

miRebulia 
dasabeWdad 

Tbilisis 
sxelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba 

10 

 

Mmokle anotacia 

bolo wlebSi socialuri da pirovnuli identobebi socialur 

mecnierebebis farTo ganxilvis sagania, maT Soris erovnuli identobebis 

konstruireba da reprezentacia gansakuTrebiT popularul Tematikad 

gvevlineba. moqalaqis identoba erovnuli identobis nawilia da 

warmodgens erovnuli umravlesobis mier jgufisSida prototipis 

nimuSs.Mmkvlevrebi moqalaqis identobis sami gansxvavebuli nimuSis 

arsebobaze miuTiTeben. maTgan  eTnikuri da saxelmwifo moqalaqis tipis 

arseboba cnobili da empiriulad dadasturebuli faqtia. bolo wlebSi 

Catarebula kvlevebma cxadhyo, rom arsebobs mesame, kulturaze 

orintirebuli moqalaqis identoba. Cveni proeqtis mizani iyo empiriulad 

Segveswavla moqlaqis samive tipi da maTi korelatebi qarTveli 

axalgazrdebis magaliTze.  

kvlevaSi monawileobda 18-14 wlamde asakobrivi jgufis 415 gogo da 
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270 biWi  studenti saqarTvelos 7 universitetidan. kvlevis monawileebma  

Seavses kiTxari romelic 4 punqtisgan Sedgeboda da ikvlevda erovnuli 

identobis, nacionalizmis da patriotizmis, religiuri Sexedulebebis da 

individualizmis/koleqtivizmis rogorc kulturuli kontruqtus 

siZlieres. Mmonacemebis analizma Semdegi suraTi gamoavlina: 

respondentebis 56% irCevs kulturaze orientirebul moqalaqis 

identobas, 25% saxelmwifo, xolo 19% eTnikurs. kulturaze 

orientirebuli da eTnikuri moqalaqis tipebi dadebiT korelaciaS arian 

patriotizmTan, nacionalizmTan da religiis orTodoqsul 

ganzomilebasTan, maSin rodesac saxelmwifoebrivi moqalaqis tipis 

maCvenebli mxolod sustad korelirebs religiurobasTan da ar 

korelirebs nacionalizmTan.  regresiulma analizma uCvena, rom 

moqalaqis identobis tipebisaTvis sando prediqtoruli Rirebuleba 

gaaCnia nacionalizmis, patriotizmis, erovnuli identois siZlieris da 

orTodoqsulobis maCveneblebs. 

kvlevis Sedegebi mniSvnelovanad afarTovebs qarTveli 

axalgazrdebis samoqalaqo identobis Sesaxeb codnas da samomavlo 

kvleviTi proeqtebis ganxorcilebisaTvis saWiro da mniSvnelovan sawyiss 

qmnis. 
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2) ucxoeTSi 

 
 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. Mestvirishvili 

Maia, 

Mestvirishvili 

Natia 

 “Antecedents and 

Consequences of 

Citizenship Identity: A 

Psychosocial 

Perspective "Inclusive 

societies: Pipe Dream 

Or Reality?"  
 

eBook chapter: Inter-

Disciplinary Press 

(Submitted  for Publication 

in 2013, March) 

Interdiciplinary 

Press,  

32 

 
In this paper we try to present a unified logical framework for exploring concepts of nation, national 

identity and citizenship. National identity is examined in two ways. First, it is a construct that is composed 

of different elements, and second it is an agent that creates different social realities. We argue that 

citizenship styles are national identities that are practiced in everyday life. Two relevant empirical studies 

on citizenship representation styles and interrelated factors are presented and discussed.  
 
 
 
 

2. Mestvirishvili 

Natia 

Mestvirishvili 

Maia  

I am Georgian, and 

therefore I am 

European’– Re-

searching the 

Europeanness of 

Georgia, 

Central European 

Jurnal of 

International and 

Security Studies 

(CEJISS) 

Central European Jurnal of 

International and Security 

Studies ( will published in 

2014) 

http://www.cejiss.org/issue 

 

Czech Republic 
 

22 

მოკლე ანოტაცია 

‘I’m Georgian, and therefore I am European.’ These are the words of late Georgian Prime Minister Zurab 

Zhvania while speaking in front of the Council of Europe in 1999. During the speech, he expressed 

Georgia’s EU aspirations and outlined the country’s foreign policy agenda for the next decade. Since the 

Rose revolution in 2003, Georgia has significantly deepened its ties with the EU. A number of foreign 

policy achievements such as the European Neighbourhood Policy, the Eastern Partnership and the Black 

http://www.cejiss.org/issue
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Sea Synergy have demonstrated Georgia’s considerable progress towards the potentiality of future EU 

membership. However, little is known about the societal changes that have occurred against the 

background of such formal, inter-elite cooperation. Nationwide public opinion surveys conducted by the 

Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in Georgia in 2009 and 2011 identified the following 

trends: 1. Public attitudes towards the EU are overwhelmingly positive and most Georgians strongly 

support EU membership, 2. There is a slight shift from survival values to self-expression values with 

regard to the relationship between society and state. Compared to 2009, the 2011 survey data shows that 

Georgians have taken a more active view of citizens’ responsibilities, and 3. Despite their remarkable 

enthusiasm for the EU, national identity remains more profound for Georgians than a European identity.  

 
2.  Mestvirishvili 

Natia 

Mestvirishvili 

Maia 

Emancipative Values 

in Georgia: An 

Individual Level 

Analysis,”,Communist 
and Post-Communist 
Studies 
 

Will published in 2014 year Publisher: 

ELSEVIER, UK 

Impact Factor 

(0.54) 

24 

მოკლე ანოტაცია 

The main interest of the study is to determine whether and how an individual’s perceived economic 

situation is related to emancipative values in Georgia. The analysis employs individual-level survey data 

from nationwide public opinion surveys conducted by the Caucasus Research Resource Centers (CRRC) 

in 2010 and 2011 in Georgia. Several dimensions of emancipative values are examined: gender equality, 

tolerance, participation, autonomy, interpersonal trust, satisfaction with life and religion. Level of 

education and age are brought in as alternative factors accounting for value change. The results are 

ambiguous and only partially confirm validity of the emancipative theory of democracy on an individual 

level in Georgia. 
 

3. Mestvirishvili 

Natia 

Mestvirishvili 

Maia 

How culture shapes 

attitudes towards 

death: Narrative 

analysis of a 

Georgian folktale 
 

eBook chapter: Inter-

Disciplinary Press 

(Submitted  for Publication 

in 2013, March) 

Interdiciplinary 

Press, 

25 

Aანოტაცია 

Folktales represent rich material for research. They convey important ideas related to identity, culture and 

belonging and offer a perspective on the world, which has been developed throughout centuries and has 

been satisfying and beneficial for every generation, who read or heard and reproduced them.  

This paper employs narrative analysis to show the meaning of one old Georgian folktale – “the earth will 

take its own”. Using  a simple and understandible language this story demonstrates a complex issue of 

death. Collective knowledge about life and death, accumulated during several centuries is transmitted to 

the reader in a symbolic form. Such form enables the reader to grasp the main idea of the story without 

getting stressed from details. 

The narrative is analyzed from three different perspectives: production (how and by whom it was 
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produced), function (how it functions in a situated context) and self and identity formation (how it guides 

its readers to perform in a specific way) with a special emphasis on the latter.  

The authors argue that the process of identity construction or reconstruction and formation of specific 

behavioural scripts starts with the identification with the hero, who discourages fair for death and provides 

the reader with the specific scripts for performance. This narrative fosters the identity of mortal man. It 

represents death as a natural end for every human being. The important thing is that such identity is not 

presented as something negative. The story encourages a very realistic attitude towards death in a manner, 

which is neither threatening nor demanding or frightening for reader. The paper concludes with 

underlining the potential of art and namely folktales to influence our identities and culture. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

 

 

Then & Now: Historical Trends & 
Current Tendencies of Citizenship 
Representation in Georgia 

The 4th  Turkish Studies Project of 

the University of Utah Conference 

THE CAUCASUS AT IMPERIAL 

TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-1920s) 

June 5-9, 2013 

Tbilisi, Republic of Georgia.  

 

მოკლე ანოტაცია 

 
Researchers agree that national identity is a multidimensional concept, which is altered by different social and 

historical changes and is represented in three: civic, ethnic and cultural ways.  

This research aims at 1. Examining historical and conceptual background of national identity representation in 

Georgia. 2. Empirically validating existence of ethnic, civic and cultural citizenship representation styles 3. Defining 

predictive value of attitudinal and cultural constructs for different citizenship styles. 

The research explores two related evidence: historical data and empirical findings.  

After reviewing the writings of 19th-20th century public figures it became obvious that national identity was 

understood as a unity of elements, which includes attributes of civic, ethnic and cultural citizenship representations. 

Simple and elegant formula of Georgian nationality “Fatherland, Language and Faith” created by Ilia Chavchavdze 

became the mainstream idea of the epoch. National feelings were defined as “…something that is inherent and entails 

the elements such as language, historical past, prominent public figures, territory, Georgian literature, etc.”(Vaja-

Pshavela, 1905). Later, the concept of national identity has been expanded by adding several features such as: 

“culture, art, faith, mythology, traditions and worldview”(Qiqodze,G., 1908). Taking into account historical data we 

find that by the end of nineteenth century national identity was defined as a constellation of historical, cultural and 

social elements where religion, language, common culture and history prevailed. 

Searching for those elements in modern reality we conducted a survey on 600 BA and MA students at different 

Universities in Georgia. Our data confirm presence of three citizenship styles in Georgian youth:  56% of respondents 

represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% ethnic citizenship. Further analysis shows interesting 

correlational patterns between the different constructs of national identification: cultural citizenship style is 

positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), 

whereas, civic citizenship style has no association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and 

patriotism ( r<.3; p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but has only very weak association with patriotism (r<.2).  

Present research on Georgian adult sample empirically proves co-existence of three citizenship representation styles. 

Generally we found that modern national identity is strongly associated with culture rather than with civic rights or 

ethnic origins. We also defined predictors for each representation type of national identity. Besides it became clear 

that the elements of national identity – religion, language culture, etc., which were defined a century ago, are still 

embodied in people’s cognition and have high predictive value for different aspects of identity representations. 

 

 

2 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“Discovering Citizneship 

representation styles in 

Georgia: Religion, Culture and 

Attitudes”. 

3rd ASCN Annual Conference 

“Political Transformation And 

Social Change In The South 

Caucasus: Georgia, Armenia 

And Azerbaijan In 
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Perspective”, 2013, Tbilisi 
 

მოკლე ანოტაცია 

 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism, and (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals. 415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; 

SD= 21,04) completed a questionnaire measuring patriotism and nationalism, citizenship 

representation style, national identification, individualism /collectivism and religious orientation. The 

research results reveal that: (1) The degree of national identification is the strongest predictor for any 

type of citizenship style, (2) Cultural and civic citizenship styles are positively associated with 

patriotism, nationalism and Orthodoxy, whereas, civic citizenship has no association with nationalism 

and is only weakly associated with Orthodoxy and patriotism, and (3) Orthodoxy partially mediates 

the relationship between a patriotic and ethnic citizenship style.  

These findings highlight the importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and point out that religious attitudes determine the relationship between attitudes 

and citizenship styles 

 

 

 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. სასტენდო  

“რას ნიშნავს იყო ქართველი- 

რელიგია, მოქალაქეობა და 

პატრიოტიზმი”. 

მოხსენება   ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

მიერ ორგანიზებული (APA) 

აღმოსავლეთ ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

კონფერნეცია. ნიუ-იორკი, 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები. 1-4 მარტი, 2013 
 

მოკლე ანოტაცია 

 
This study aims to explore the behavioural and emotional dimensions of Georgian national identity 

and to determine a pattern of their interrelation. An additional goal is to find out weather cultural 

constructs, religious and nationalistic attitudes are significant predictors of citizenship style. We 

hypnotized that: (1) Civic and cultural citizenship types would be positively correlated with patriotism 

and positively with each other (2) Ethnic citizenship type would have positive association with 

nationalism and orthodoxy (3) Collectivism would positively associated with nationalistic attitudes 

and with orthodoxy.   

 
 

 

2 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

“მოქალაქეობის სტილის 

კომპლექსურობა: რელიგია, 

კულტურა და 

განათლების და კვლევის 

ინტერდისციპლინარული 

გლობალური  ქსელი, მე-8 
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მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   
შეხედულებები”. საერთაშორისო 

კონფერენცია  

“მოქალაქეობა, ჩართულობა 

და პლურალიზმი”, 

ლისაბონი, პორტუგალია. 

16-24 მარტი, 2013 

მოკლე ანოტაცია 
 
 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism (3) attitudes toward religion on citizenship representation 

in individuals.  

415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; SD= 21,04) completed the 

set of questionnaire measuring patriotism and nationalism (Kosterman & Feshbach, 1989), citizenship 

representation style (Vanbeselaere, 2007), Individualism /collectivism (IC) (Fisher, 2009) and 

religious orientation (Duriez et al., 2005). 

The data show that 56% of respondent represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% 

ethnic citizenship. Analysis shows interesting correlational patterns between the constructs of national 

identification: Cultural citizenship style is positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), 

nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), whereas, civic citizenship style has no 

association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and patriotism ( r<.3; 

p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but shows very weak association with patriotism (r<.2).  

Regression analysis revealed that cultural citizenship style is significantly predicted by degree of 

national identification (β =26), nationalism (β =.21), patriotism (β =.18), ingroup attitude (β =.13) and 

second naviette (β =.16), F(7,416)=60.22 (adjustedR2 =.495, all ps<.00.)  When civic citizenship style 

was regressed on the same set of predictors, patriotism showed no significant predictive value, 

nationalism became significant negatively predictor (β =-.19) but national identification (β =.24), 

ingroup attitude (β =.17) and second naviette (β =.21) still positively contributed to prediction of civic 

citizenship style (F(9.373)=10.416, adjustedR2=18.2, all ps<.00). When predicting ethnic citizenship 

representation patriotism (β =-.15) and second naviette (β =-.21) became significant negative 

predictors, national identification (β =.20) and  nationalism (β =.43) remained as positive ones and 

orthodoxy (β =.22) and collectivism  (β =.10)  has been emerged as new positive significant predictors 

(F(9.379)=26.99, adjustedR2=.376, all ps<.00). 

These findings highlight importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and pointing out that degree of identification, nationalism and religious attitudes 

are the key predictors of citizenship style. 
 
 

 

3 ნ. მესტვირიშვილი, 

მ.მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება  

“კულტურის გავლენა 

სიკვდილის მითზე: ქართული 

ხალხური ზღაპრების 

ნარატიული ანალიზი”, 

ინტერკლუტურალიზმი და 

იდენტობა,  ლისაბონი, 

პორტუგალია. 16-14 მარტი, 

2013 

 

მოკლე ანოტაცია 

 
Folktales represent rich material for research. They convey important ideas related to identity, culture 

and belonging and offer a perspective on the world, which has been developed throughout centuries 

and has been satisfying and beneficial for every generation, who read or heard and reproduced them.  
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This paper employs narrative analysis to show the meaning of one old Georgian folktale – “the earth 

will take its own”. Using  a simple and understandible language this story demonstrates a complex 

issue of death. Collective knowledge about life and death, accumulated during several centuries is 

transmitted to the reader in a symbolic form. Such form enables the reader to grasp the main idea of 

the story without getting stressed from details. 

The narrative is analyzed from three different perspectives: production (how and by whom it was 

produced), function (how it functions in a situated context) and self and identity formation (how it 

guides its readers to perform in a specific way) with a special emphasis on the latter.  

The authors argue that the process of identity construction or reconstruction and formation of specific 

behavioural scripts starts with the identification with the hero, who discourages fair for death and 

provides the reader with the specific scripts for performance. This narrative fosters the identity of 

mortal man. It represents death as a natural end for every human being. The important thing is that 

such identity is not presented as something negative. The story encourages a very realistic attitude 

towards death in a manner, which is neither threatening nor demanding or frightening for reader. The 

paper concludes with underlining the potential of art and namely folktales to influence our identities 

and culture. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
kvleviTi stipendiebi 

 
კვლევითი სტიპენდია, ფრიბურგის უნივერსიტეტი, შვეიცარია. 13 აგვისტო-30 სექტემბერი, 

2013 

 

კვლევითი სტიდპენდია, მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ  2-30 სექტემბერი, 2014 წელი 
 

danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  

 
socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti, fsiqologiis 
mimarTuleba. 
asoc. profesori manana meliqiSvili  
 
II. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  
Tamar gagoSiZe 
 
II. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 

 

belqania nodari 
 gagoSiZe Tamari 
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 maRraZe guguli 
 sumbaZe nana 
CitaSvili marine 
 wereTeli mzia 
 jorbenaZe revazi 
abaSiZe Tamari 
abzianiZe Salva 
 aruTinovi luiza 
kutalaZe iamze 
meliqiSvili manana 
mestviriSvili maia  
qitiaSvili anastasia 
afTaraSvili ia 
gedevaniSvili irine 
goroSiZe giorgi 
despotaSvili medea 
TevdoraZe sofio 
kvanWilaSvili elene 
labartyava nino 
lodia Teona 
marwyviSvili xaTuna 
mamukaZe Sorena 
Jvania irine 
robaqiZe maia 
tuRuSi laSa 
fircxalava ekaterine 
CxikviSvili lia 
xeCuaSvili lili 
jaRiaSvili marine 
doliZe sofio 
nadareiSvili vaxtangi 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 



94 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

m. meliqiSvili 
 
 
 
 
 
m. meliqiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
m. meliqiSvili 

motivacia 
 
 
 
 
 

jon diuis da 
maria montesoris 

pedagogiuri 
koncefcia  

 
 
 
 
 

d. uznaZis 

Tbilisi, 
maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

Tbilisi, 
maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

 
 
 

Tbilisi, 

48 gv. 
 
 
 
 
 

29 gv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 gv. 
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4 

 
 
 
 
 
m. meliqiSvili 

pedagogiuri 
koncefcia 

 
 
 

umcrosi saskolo 
asakis da 

mozardobis xanis 
ganviTarebis 

Taviseburebebi 
 

maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

Tbilisi, 
maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

 

 
 
 
 
 

60 gv.  

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 



96 

 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

m. meliqiSvili Terapiuli 
intervenciebi 

Zaladobis msxverpl 
bavSvebTan 

Tbilisi, samxreT 
kavkasiis regionaluri 
konferencia, 2013 weli, 

29-30 aprili 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSი 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, Jurnalistikis da maskomunikaciis departamenti 
 asoc. profesori manana SamiliSvili 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli - prof. mariam gersamia  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

 

gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
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SamiliSvili manana 
wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

“1900-1910–iani wlebis 
qarTuli Jurnalistikis 
ZiriTadi tendenciebi”. 
Kkvleva ganxorcielda 

SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
institutis wliuri 
proeqtis - `meoce 
saukunis qarTuli 
mwerloba” (pirveli 

nawili) - farglebSi. am 
etapze kvleva 

dasrulebulia da 
gadacemulia 
dasabeWdad. 

 
Tsu SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
institutisFqarTuli 

literaturis 
ganyofilebis gamge, 

filologiis 
mecnierebaTa doqtori, 

profesori manana 
kvaWantiraZe  

M 
manana SamiliSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

   
   Cven mier Sesrulebuli kvleva iTvaliswinebs 1900 - 1910 – iani wlebis 
literaturul procesebTan TanxvedraSi qarTuli presis ZiriTadi 
tendenciebis warmoCenas. aRniSnuli periodis mediaklimatze dakvirvebam 
SesaZlebloba mogvca, warmogveCina wamyvan politikur ZalaTa Soris 
mwvave ideologiuri dapirispirebis Taviseburebani. am mxriv naTlad 
gamoikeTa partiuli presis dominanturi roli. calkuli mediateqstebis 
Seswavlam safuZveli Seqmna, raTa gvemsjela mniSvnelovan gamocemaTa 
mizandasaxulobasa da SemoqmedebiT strategiebze. saboloo jamSi, Cveni 
Zalisxmeva gasuli saukunis pirveli ori aTwleulis qveynis 
sazogadoebriv cxovrebaSi mimdinare uaRresad saintereso da 
winaaRmdegobrivi procesebis asaxvas, epoqis literaturul-
publicisturi interesebis Cvenebas emsaxureba.    
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

bolSevizmi da 
qarTuli 

literatura 
gasabWoebidan 
meore msoflio 
omamde (1921 -1941) 

rusTavelis  
fondi 

F 
filologiis 

akad. Ddoqtori, 
prof. Mmaka 
elbaqiZe   

 
Mmanana 

SamiliSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

  warmodgenili Mproeqti miznad isaxavs axali da ufro srulyofili 
codnis Seqmnas qarTuli literaturis istoriis erTi konkretuli periodis 
(1921 - 41 ww) fundamentur aspeqtebsa da realur faqtebze. igi unikaluria 
imdenad, ramdenadac pirvelad xorcieldeba qarTuli literaturis 
istoriis yvelaze winaaRmdegobrivi periodis kvleva saarqivo masalaze 
dayrdnobiT.  proeqti samwliania (2013 - 2016w.w.). Aam etapze dasrulebulia 
pirveli eqvsi Tvis samuSao. Cven mier moZiebulia sakvlevi TematikisTvis 
saWiro 1921 - 1923 wlebis saarqivo masala, Seqmnilia eleqtronuli blogi 
(mis.: bolshevizmi.blogspot.com). amJamad mimdinareobs mopovebuli masalis 
klasifikacia da blogze ganTavseba. proeqti xorcieldeba saqarTvelos Sss-
s mxardaWeriT.  

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

qarTuli 
literaturuli 

kanoni da 
xalxuri 

sityviereba 
samoqalaqo 

RirebulebaTa 
formirebis 
procesSi. 

samarTlianoba, 
Tanasworoba, 

Semwynarebloba.  

  

rusTavelis 
fondi 

 
Ffilologiis  

Ddoqtori, prof. 
MTamar lomiZe   

 
Mmanana 

SamiliSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

  dasaxelebuli proeqtis mizania qarTuli literaturuli kanonisa da 
xalxuri sityvierebis analizi samoqalaqo RirebulebaTa ganviTarebis 
WrilSi. proeqti wardgenilia rusTavelis fondSi, 2013 wlis seqtemberSi. 
Ddafinansebis Sesaxeb gadawyvetileba jer ar aris cnobili. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

Mmanana 
SamiliSvili – 

avtorTa jgufTan 
erTad 

Eenciklopedia 
“saqarTvelo”, t. 

II 

Tbilisi, 
qarTuli 

enciklopediis 
irakli abaSiZis 

saxelobis 
mTavari 

samecniero 
redaqcia  

Ggv.: 297 – 298; 634 
– 635. 

Aanotacia 

E enciklopediis aRniSnuli tomis (“gimnazia – endro”) momzadebaSi 
Jurnalistikis ganxriT Seqmnili samecniero seqciis wevris statusiT 
viRebdiT monawileobas. Cven mier momzadda sami statia  - “daijesti,” 
“eleqtronuli gamocema,” “eleqtronuli media.”  

 
 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mmanana 
SamiliSvili 

 
 
 
 
 
 
 

Mmanana 
SamiliSvili 

 
 
 
 
 
M 
 

“iumoristuli 
teleteqsti, 

rogorc 
ideologiuri 
koncepti”- 
Jurnali 
“kritika.”  

 
 

“patriotizmis 
problema 

emigrantul 
publicistikaSi: 

“qarTuli gazeTis 
(berlini, 1916 -
1918)” masalaTa 
mixedviT” – VII 
saerTaSoriso 

# 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 

Ggv.: 116 - 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ggv.: 222- 
232 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manana 
SamiliSvili 

simpoziumis – 
“literatura 
devnilobaSi. 
Eemigrantuli 
mwerloba (me-20 

saukunis 
gamocdileba)” – 

masalebi 
   
 

“politikuri 
satira qarTul 

kibermwerlobaSi”-
profesor revaz 
gaCeCilaZis 70 

wlis iubilesadmi 
miZRvnili 

saerTaSoriso 
samecniero 

konferenciis – 
“sivrce, 

sazogadoeba, 
politika” – 
masalebi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saerTaSoriso 
samecniero 
konferenciis 
masalebi 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ggv.: 68 - 79 

Aanotaciebi 

1.    Cven mier Sesrulebuli naSromi - “iumoristuli teleteqsti, 
rogorc ideologiuri koncepti” - iumoristuli telegadacemebis 
ideologiuri mizandasaxulobis Cvenebas emsaxureba. sadReisod 
Temis aqtualobas xels uwyobs mdare da politikurad angaJirebuli 
kiCuri teleproduqciis gansakuTrebuli moZaleba. Kkonkretuli 
SemTxvevebis analizis safuZvelze SevecadeT gamogvekveTa am tipis 
mediateqstis ZiriTadi maxasiaTeblebi;Aavtoritetuli 
specialistebis TvalsazrisTa gaTvaliswinebiT, gangvesazRvra 
amgvari gzavnilebis mediauditoriaze gavlenis xarisxi da 
ukukavSiris specifika.   

2.    naSromSi - “patriotizmis problema emigrantul publicistikaSi: 
“qarTuli gazeTis (berlini, 1916 -1918)” masalaTa mixedviT”- vecadeT 
qarTuli emigraciis warmomadgenelTa mravalmxrivi moRvaweoba erTi 
konkretuli mediasaSualebis, 1916 – 1918 w.w. berlinSi gamomavali 
„qarTuli gazeTis“ magaliTze gveCvenebina. am saintereso perioduli 
gamocemis Seswavlam saSualebas mogvca, gamogvekveTa emigrantTa 
sazogadoebrivi cxovrebis ganmsazRvreli ZiriTadi tendenciebi,  
xolo calkeuli publikaciis analiziT, naTlad warmogveCina 
sagazeTo politika da misi mesveurebis pozicia ruseTis 
xelisuflebasTan damokidebulebis, saqarTvelos saxelmwifo 
mowyobis Sesaxeb.   
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3.   naSromSi - “politikuri satira qarTul kibermwerlobaSi” - 
Tanamedrove qarTveli mwerlebis axal mediaSi TviTprezentaciis 
Taviseburebebze vamaxvilebT yuradRebas. sazogadoebisaTvis 
saWirboroto Temebi maT sul ufro xSirad gamoaqvT 
interetmomxmareblis samsjavroze. e. w. kibermwelebis mier 
gamoyenebuli mravalgvari stilisturi xerxidan naSromSi 
politikuri satiris mniSvnelobaze vakeTebT aqcents. es tropuli 
saxe gansakuTrebiT aqtualuria qarTul blogosferoSi, radgan misi 
meSveobiT mwerali daundoblad aaSkaravebs sazogadoebaSi 
gamefebul mankierebebs. igi metadre politikuri elitis 
“gasamaTraxeblad” gamoiyeneba. sakiTxs ganvixilavT zurab qarumiZisa 
da laSa buRaZis bolodroindeli bloguri Canawerebis analizis 
safuZvelze. 

 
 
 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Mmanana SamiliSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mmanana SamiliSvili 
 

“patriotizmis 
problema emigrantul 

publicistikaSi: 
“qarTuli gazeTis 
(berlini, 1916 -1918)” 
masalaTa mixedviT” 

 
 
 
 
 
 

“politikuri satira 
qarTul 

kibermwerlobaSi” 

Tsu SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 

institutis VII 
saerTaSoriso 
simpoziumi – 
“literatura 
devnilobaSi. 

Eemigrantuli mwerloba 
(me-20 saukunis 

gamocdileba)”. 25, 26, 27 
seqtemberi, Tbilisi. 

 
iv. javaxiSvilis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis mier 

Catarebuli profesor 
revaz gaCeCilaZis 70 
wlis iubilesadmi 

miZRvnili 
saerTaSoriso 

samecniero konferencia 
– “sivrce, sazogadoeba, 
politika,” 3 -5 ivnisi, 

Tbilisi. 
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moxsenebaTa anotaciebi 

 

1.    moxsenebaSi - “patriotizmis problema emigrantul publicistikaSi: 
“qarTuli gazeTis (berlini, 1916 -1918)” masalaTa mixedviT”- berlinSi 
gamomavali, „qarTuli erovnuli partiis evropis komitetis“ beWduri 
organos, „qarTuli gazeTis“ Sesaxeb visaubreT. es saintereso gamocema 
naTel suraTs gvixatavs pirveli msoflio omis Semdeg arsebuli 
rTuli politikuri viTarebisa, rogorc saerTaSoriso, aseve qarTuli 
realobis gaTvaliswinebiT.  misi mizandasaxuloba qarTvel tyveTa 
Soris patriotuli suliskveTebis amaRlebasa da samSobloSi 
arsebuli viTarebis Sesaxeb maT informirebaSi vlindeba, rac  naTlad 
warmoCndeba patriotuli, aSkarad antirusuli, kontrpropagandistuli 
xasiaTis publikaciaTa analizis safuZvelze. 

 
2.    moxsenebaSi - “politikuri satira qarTul kibermwerlobaSi”- 

yuradRebas vamaxvilebT onlainsivrceSi moRvawe qarTveli mwerlebis 
SemoqmedebiT strategiaze. kerZod,  ganvixilavT zurab qarumiZisa da 
laSa buRaZis blogur Canawerebs, rac saSualebas gvaZlevs, vimsjeloT 
rogorc am konkretul avtorTa xelweris Taviseburebebze, aseve,    
politikuri satiris mniSvnelobaze maT Semoqmedebasa da zogadad, 
kibermwerlobaSi.  
 

 
 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba – 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, Jurnalistikis da maskomunikaciis departamenti 
 asoc. profesori mari wereTeli 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli mariam gersamia 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 
    gersamia mariami 
    osefaSvili dali 
    biWikaSvili ira 
    vaSakiZe rusudani 
    kupraSvili naTia 
    talaxaZe nanuli 
        toraZe maia 
    SamiliSvili manana 
    wereTeli mari 
        jologua Tamazi 
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    belqania Tamari 
    kaWarava xaTuna 
    lomiZe elza 
    lomiZe marine 
    memaniSvili magda 
    mJavanaZe Tea 
    WalaganiZe nino 

 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
              III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

ilia WavWavaZis 
personaluri 
enciklopedia 

eqvTime 
TayaiSvilis 

saqvelmoqmedo 
sazogadoeba   

Ggiorgi abaSiZe mari wereTeli  
leila sulxaniSvili 
manana baraTaSvili 
Tamar miqaZe 
guram WoxoneliZe 
nino mamardaSvili 
manana yifiani 
nana zRulaZe 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ilia WavWavaZis personalur enciklopediა am saxis pirveli gamocemaa 
qarTul enaze. 2010 wels daibeWda proeqtis pirveli wigni -,,sityvani“ amJamad 
mimdinareobs  gafarToebuli da redaqtirebuli  ,,ilias personaluri 
enciklopediis“ cnobaris momzadeba. aRsaniSnavia, rom es ar aris mxolod 
erTi pirovnebis-ilia WavWavaZis Semoqmedebis, Rvawlis amsaxveli   naSromi, 
aramed igi  moicavs  mravalmxriv mniSnelovan epoqas-periods 1837-dan  1907 
wlamde, miuxedavad arsebuli sacnobaro da  bibliografiuli samecniero 
literaturisa,  moZiebuli, dadgenili da Seswavlili iqna  me-19, me-20 
saukunis personaliebi, romlebic ilias cxovrebasa da moRvaweobas 
ukavSirdebian. Mmonacemebi: persona,  perioduli gamocema, teqsti da a.S.  
uSualod   pirvelwyaroebidan dgindeba. AamJamad dasasruls uaxlovdeba 
personaliebze muSaobis procesi, redaqtirebis Semdeg proeqtis gamocema 
2014 wels aris gaTvaliswinebuli. 

 

                            IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Anotaciebi 
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d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnali
s/ 

krebuli
s nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

mari 
wereTeli 
 
 
 
 
 
 
mari 
wereTeli 
 
 
 
 
 
 
 
M 
mari 
wereTeli 

konceptualuri paralelebi 
omis filosofiis 
gagebisaTvis geronti 
qiqoZisa da dimitri uznaZis 
naazrevSi . saerTaSoriso  
samecniero Jurnali 
,,inteleqtuali” 
 
 me-19 saukunis evropel 
mogzaur-avtorTa 
publicistur-dokumenturi 
narativi saqarTvelos 
Sesaxeb da misi Tanamedrove 
interpretacia. Kkrebuli 
,, sivrce, sazogadoeba, 
politika.~   

 
sabWoeTi Jurnal ,,saxalxo 
saqmis~ politikuri 
publicistikis fokusSi. 
krebuli  ,, literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 
mwerloba (me-20 saukunis 
gamocdileba)~ 

 

 
#22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
saqarTvelos 
teqnikuri 

universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
SoTa 
rusTavelis 
literaturis 
institutis 
gamomcemloba 

 
8 gverdi 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 gverdi 

anotaciebi 

1. naSromSi ,,konceptualuri paralelebi omis filosofiis gagebisaTvis  
geronti qiqoZisa da dimitri uznaZis naazrevSi~ Seswavlilia g. qiqoZisa da 
d.uznaZis naSromebi  omis Temaze, rac motivirebulia me-20 saukunis 
globaluri movlenebiT da drois muxtis matarebelia. avtorTa  omis 
filosofiis konceptualuri analogia  warmoCenilia   geronti qiqoZis mier 
1914 wels gazeT ,,saxalxo furcelSi~ gamoqveynebul calkeul publikaciebisa 
da imave wels, imave gazeTSi gamoqveynebul dimitri uznaZis naSromis ,,omis 
filosofiis~ SedarebiTi analiziT. Kkonceptualuri Tanxvedra axsnilia maTi 
msoflaRqmiT da saerTo evropuli RirebulebebiT, rasac adasturebs 
teqstebis publicisturi mizandasaxuloba da ganpirobebulia ruseTis 
imperiis tyveobaSi moqceuli saqarTvelos sazogadoebriv-politikuri 
realobiT, igi dRemde ar kargavs aqtualobas da mkafiod gviCvenebs 
TvalsaCino qarTvel moazrovneTa politikur-kulturul interesebs, rac 
mniSvnelovania, zogadad, qarTuli kulturis evropuli orientaciis kvlevis, 
aseve, me-20 saukunis  qarTuli Jurnalistikisa da sazogadoebrivi azris 
SeswavlisaTvis. 
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2. naSromSi ,,me-19 saukunis evropel mogzaur-avtorTa publicistur-
dokumenturi narativi saqarTvelos Sesaxeb da misi Tanamedrove 
interpretacia~ Seswavlilia gamoCenil  avtorTa: aleqsandre diumas, oliver 
da marjori uordropebis, artur laistis, baroni de bais, knut hamsunis 
mogzaurobis amsaxveli teqstebis Seuswavleli publicisturi konteqsti.  
calkeuli teqstebis SedarebiTi analiziT dgindeba, rom avtorebs samogzauro 
interesebisa da motivebis garda, geografiuli garemosadmi personaluri 
damokidebulebac ganasxvavebT. naSromis interpretirebuli wakiTxviT 
daZebnilia kavSiri evropel avtorTa TvaliT danaxul da Tanamedrove 
saqarTvelos epoqalur problemebs Soris, Seswavlilia qarTul-evropuli 
sivrciTi paralelebi, evropul-aziuri orientaciebi. naSromis mizania 
evropelTa TvaliT danaxul saqarTvelos sociokulturul garemos 
kritikuli Semecneba. Ddadasturebulia, rom me-19 saukunis koloniuri 
statusis miuxedavad, saqarTvelo evropelTa samogzauro narativSi  samyaros 
sruluflebian nawilad aris warmoCenili. naSromSi Sefasebulia  
,,mogzaurobaTa~ sadReiso mniSvneloba, rogorc teqstebis  interpretaciis 
TvalsazrisiT, aseve qarTvelologiisa da evropis qveynebTan kulturuli 
komunikaciis ganviTarebis mxriv. 
 
3. naSromSi ,, sabWoeTi Jurnal ,,saxalxo saqmis~ politikuri publicistikis 
fokusSi~ uSualod wyaroze dayrdnobiT aris Seswavlili, TvalsaCino 
politikuri da sazogado moRvawis, saqarTvelos socialist-federalisturi 
partiis erT-erTi lideris, mwerlisa  da publicistis samson fircxalavas 
redaqtorobiT 1926-1935 wlebSi parizSi gamomavali emigrantuli gamocema, 
Jurnali ,,saxalxo saqme.~. politikuri publicistikis kontentanaliziT 
dadgenilia Jurnalis politikuri diskursis mTavari maxasiaTeblebi. naSromSi 
warmoCenilia politikuri publicistikis mTavari mimarTulebebi:  
msoflmxedvelobrivi analogiebiT warmoCenilia realuri saxesxvaoba evropul 
socializms, liberalizmsa da sabWoTa bolSevizms Soris. paraleluri 
sivrceebis SedarebiTi analiziT gacxadebulia Tvisebrivi gansxvaveba 
dasavlur da sabWour Rirebulebebs Soris. Sefasebulia Jurnal ,,saxalxo 
saqmis” mniSvneloba.                                     
 

 
                             2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

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

    

Anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

Anotaciebi 

              V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 

momxsenebe
li/ 

momxsenebl
ebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

M 
mari 

wereTeli 
 
 
 
 
 
 
 

Mmari 
wereTeli 
 
 

Ameriamerikis SeerTebuli Statebi da 
saqarsaqarTvelo ,,rkinis fardis~ miRma   
      (jon steinbekisa da nodar dumbaZis 
,,mogm,,mogzaurobaTa~  mixedviT)   

 
 
 
 

 
 
 me-19 saukunis evropel mogzaur-
avtorTa publicistur-dokumenturi 
narativi saqarTvelos Sesaxeb da 
misi Tanamedrove interpretacia. 

amerikismcodneobis me-XIV 
saerTaSorisokonferenci 
miZRvnili  prezident 
abraham linkolnis 

getisburgSi sityviT 
gamosvlis 150-e 

wlisTavisadmi) (16-18 maisi) 
Tbilisi 

 
 
i. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis socialur 
da politikur mecnierebaTa 
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3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mari 
wereTeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sabWoeTi Jurnal ,,saxalxo saqmis~ 
politikuri publicistikis 
fokusSi.  
 

fakultetis, profesor 
revaz gaCeCilaZis 70 wlis 
iubilesadmi miZRvnili 
wlisTavisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia ,,sivrce 
sazogadoeba,politika“ 
(rusTavelis fondis 
grantiT dafinansebuli) (3-5 
ivnisi) Tbilisi 

 
 

 

მე-7 saerTaSoriso 
simpoziumi (rusTavelis 
fondis grantiT 
dafinansebuli)- 
literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi 
literatura devnilobaSi 
emigrantebis mwerloba (me-
20 saukunis gamocdileba)  

 ( 25-27 seqtemberi ) Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1.ame 1.amerikis SeerTebuli Statebi da saqarTvelo ,,rkinis fardis~ miRma   
      (jon steinbekisa da nodar dumbaZis ,,mogzaurobaTa~  mixedviT) 

    
moxsenebaSi Seswavlilia  XX saukunis uprecendento sabWoTa reJimis pirobebSi 
civi omis dros Seqmnili ori TvalsaCino avtoris jon steinbekis wigni 
,,rusuli dRiuri~ (1947w.) da nodar dumbaZis samogzauro narkvevi ,,odisevsis 
dabruneba~, (1978w.) saqarTvelosa da amerikis SeerTebul StatebSi mogzaurobis 
amsaxveli nawarmoebis mixedviT qveynebis politikuri realoba gaanalizebulia 
komparativistuli meTodis moSveliebiT da politikur konteqstSia 
gaazrebuli. dakvirveba mowmobs, rom epoqa da ideologiuri wnexi garkveul 
gavlenas axdens teqstebze, Tumca, avtorebi, arsebiTad, ar ugulebelyofen 
STabeWdilebebis gadmocemis sizustis,  keTilsindisierebis princips  da 
Tanamedrove JurnalistikisaTvis damaxasiaTebeli gamoxatvis xerxebiT qmnian 
kulturuli Rirebulebis mqone  paraleluri sivrceebis dokumentur suraTs. 
naSromSi Seswavlilia teqstebis kontentis Tvisobrivi maxasiaTeblebi, 
politikuri konteqsti da teqstebis sainformacio Rirebuleba. 
    
 2. me-19 saukunis evropel mogzaur-avtorTa publicistur-dokumenturi narativi 
saqarTvelos Sesaxeb da misi Tanamedrove interpretacia. 
 
 moxsenebaSi Seswavlilia gamoCenil  avtorTa: aleqsandre diumas, oliver da 
marjori uordropebis, artur laistis, baroni de bais, knut hamsunis 
mogzaurobis amsaxveli teqstebis sruliad Seuswavleli publicisturi 
konteqsti.  calkeuli teqstebis SedarebiTi analiziT dgindeba, rom avtorebs 
samogzauro interesebisa da motivebis garda, geografiuli garemosadmi 
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personaluri damokidebulebac ganasxvavebT. naSromis interpretirebuli 
wakiTxviT daZebnilia kavSiri evropel avtorTa TvaliT danaxul da 
Tanamedrove saqarTvelos epoqaur problemebs Soris, Seswavlilia qarTul-
evropuli sivrciTi paralelebi, evropul-aziuri orientaciebi. naSromis 
mizania evropelTa TvaliT danaxul saqarTvelos sociokulturul garemos 
kritikuli Semecneba. Ddadasturebulia, rom me-19 saukunis koloniuri statusis 
miuxedavad saqarTvelo evropelTa samogzauro narativSi  samyaros 
sruluflebian nawilad aris warmoCenili. naSromSi Sefasebulia  
,,mogzaurobaTa~ sadReiso mniSvneloba, rogorc teqstebis  interpretaciis 
TvalsazrisiT, aseve qarTvelologiisa da evropis qveynebTan kulturuli 
komunikaciis ganviTarebis mxriv 
 
3. sabWoeTi Jurnal ,,saxalxo saqmis~ politikuri publicistikis fokusSi. 
 
 moxsenebaSi uSualod wyaroze dayrdnobiT aris Seswavlili TvalsaCino 
politikuri da sazogado moRvawis, saqarTvelos socialist-federalisturi 
partiis erT-erTi lideris, mwerlisa  da publicistis samson fircxalavas 
redaqtorobiT parizSi 1926-1935 wlebSi gamomavali emigrantuli gamocema, 
Jurnali ,,saxalxo saqme.~. politikuri publicistikis kontentanaliziT 
dadgenilia Jurnalis politikuri diskursis mTavari maxasiaTeblebi. kvleviT 
dadgnilia, rom me-20 saukunis 20-30-ian wlebSi qarTuli klasikuri 
Jurnalistikis saukeTeso tradiciebze dafuZnebuli emigranti socialist-
federalistebis  gamocema, Jurnali ,,saxalxo saqme~, axali politikuri 
realobis Sesatyvisad, daitvirTa Seurigebeli, mwvave antisabWoTa kritikuli 
diskursiT, romlis umTavresi mizanic iyo  saqarTvelos ganTavisufleba  
bolSevizmis uRlisgan. naSromSi warmoCenilia politikuri publicistikis 
mTavari mimarTulebebi:  msoflmxedvelobrivi analogiebiT warmoCenilia 
realuri saxesxvaoba evropul socializms, liberalizmsa da sabWoTa 
bolSevizms Soris, bolSevizmi da faSizmi ganxilulia identur, antiadamianur 
ideologiebad. paraleluri sivrceebis SedarebiTi analiziT gacxadebulia 
Tvisebrivi gansxvaveba dasavlur da sabWour Rirebulebebs Soris. Sefasebulia 
Jurnal ,,saxalxo saqmis” mniSvneloba.  

 

 

 
                            2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

Ameri   

 
danarTi 
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samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  

 
I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, Jurnalistikis da maskomunikaciis departamenti 
sruli profesori mariam gersamia 

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. mariam gersamia 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 
gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
SamiliSvili manana 
wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 
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115 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

M    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

      

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

Mariam Gersamia ზეპირი მოხსენება: “Agenda 

Setting in the pattern of analysis” 
საერთაშორისო კონფერენცია: 

Space, Society, Politics”,თბილისი, 
“ iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

 

 
2 
 
 

 
 

 Mariam Gersamia 
The chair of the educational Panel.  

 

 

 

 

Mariam Gersamia 

“Challenges for Vibrant Media-

education in Georgia”.  
 

 

 

 
PR Education: Challenges for Vibrant 

Democracy; 

საერთაშორისო კონფერენცია: 
Conference of International Journal 

for Arts and Sciences, პარიზი. 

აპრილი  

 

International PR 2013 Conference, 
barselona, espaneTi, 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 

დანართი  
samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba _ 

 Tsu socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis 
Jurnalistikisa da maskomunikaciis mimarTuleba  
asistent- profesori marine lomiZe 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

sruli profesori mariam gersamia  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba_  
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gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
SamiliSvili manana 
wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 

 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Mideis avtorebi: marine 
vekua, Jil rue. avtorTa 
jgufi_9  universitetis 
13profesori(saqarTvelo/
safrangeTi):  marine 
darsaveliZe, marine 
vekua, xaTuna kaWarava, 
laura kutubiZe- 
zubaSvili, elza lomiZe, 
marine lomiZe, magda 
memaniSvili, Tea 
mJavanaZe, nato oniani, 
Jil rue, dali CikvilaZe, 
nino WalaganiZe, lali 
ZamukaSvili.  

Jurnalistika Tbilisi,gamo
mcemloba 
,,meridiani” 

332 gverdi 

anotacia 

saxelmZRvanelo Sedgeba 11 Tavisagan da moicavs Jurnalistikis arsebiT 
aspeqtebs: Jurnalistikis ganviTarebis etapebi; Jurnalistikis ganviTarebis 
etapebi saqarTveloSi; media da Jurnalistika, media da sazogadoeba; sityvis 
Tavisuflebis aspeqtebi; mediis regulireba da TviTregulireba; Jurnalistika, 
rogorc sistema _ vizualuri Jurnalistika (fotoJurnalistika, 
kinematografia, televizia), radioJurnalistika, beWduri Jurnalistika, axali 
media; asaxvis formebi JurnalistikaSi(Jurnalisturi formis cneba, 
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informaciuli Jurnalistika, analitikuri Jurnalistika, sagamoZiebo 
Jurnalistika); sazogadoebasTan urTierToba _ sazogadoebasTan 
urTierTierTobis gansazRvra, sazogadoebasTan urTierTierTobis profesiuli 
eTika; sazogadoebasTan urTierToba da media; imiji; krizisis marTva; 
mediasaSualebebi da globalizacia; mediasaSualebebis ekonomikuri modelebi; 
Jurnalistika, rogorc profesia. 

 
 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

m.lomiZe 
 
 
 
 
 
 

m.lomiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m.lomiZe 
(Tanaavto
ri xaTuna 

kaWarava). 
 
 
 
 
 
 

m.lomiZe 
 
 
 
 

mxatvruli azrovnebis 

formebi Gabriel garsia 

markesis publicistikaSi. 

saerTaSoriso recenzi-

rebadi multilingvuri 

Jurnali  ,,Scripta manent”.  

polemikuri ostatoba 

niko nikolaZis zogierT 

publicistur werilSi. 

guram TavarTqilaZis 

saswavlo universitetis 

saerTaSoriso samecniero 

konferenciis SromaTa 

krebuli. 

 

 

Aamerikuli toqSou da 

qarTuli analogebi  

 

 

 

polemikuri ostatobis 

swavlebis sakiTxisaTvis 

 

#3(19)2013 w 
 
 
 
 
 
 

guram 
TavarTqilaZis 
saswavlo 
universiteti. 
niko nikolaZe 
170. 
saerTaSoriso 
samecniero 
konferenciis 
SromaTa 
krebuli 
Tbilisi 2013. 
 
gadacemulia 

dasabeWdad 

amerikis 

Seswavlis 

centris 

samecniero 

naSromTa 

krebulSi. 

 
gadacemulia 

dasabeWdad 

meeqvse 

saqarTvelo 

www.odageor

gia.ge 
 
 
 
 
 

saqarTvelo
Tbilisi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 

14 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 gverdi 
 
 
 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
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saerTaSoriso

konferenciis 

`ganaTlebis 

Tanamedrove 

gamowvevebi” 

masalebSi –

gori, 2013, 15-

16noemberi. 

 
 

 
 

 

Aanotaciebi 

1. mxatvruli azrovnebis formebi Gabriel garsia markesis 
publicistikaSi.                              

gabriel garsia markesi beletristi da gabriel garsia markesi 
publicisti urTierTgadajaWvuli da ganuyofeli erTarsebaa. markesi 
weriT Jurnalistikas literaturul Janrad ganixilavs. misi azriT, presis 
gakeTilSobileba dasaSvebia `poeziis gamWirvale CanasaxebiT.” markesi 
sakuTar Tavs upiratesad reportiorad miiCnevs, magram igi portretebis 
Zerwvis aseve ubadlo ostatia, sadac gansakuTrebulad mJRavndeba mwerlis 
saocari unari mxatvruli xerxebiT Seafasos da ganazogados. drois 
kvalobaze sxvadasxva niSniT aqtualurad warmoCenili pirovnebebi markesis 
publicistikas Tanadroulobis, arsebuli problemebis wvdomis xarisxiTac 
gamoarCevs. statiaSi yuradRebaa gamaxvilebuli  cnobil adamianTa 
portretebis axleburad warmoCenis aspeqtebze: epiTeti, asociaciuri 
paraleli,  lakoniurad gadmocema. ostatobis swored am  da sxva 
saSualebebma  gaxada gabriel markesi gamorCeul publicistad da gasuli 
saukunis mxatvruli azrovnebis simbolod. 
 sagangebod unda gamoiyos markesis publicisturi portretebis 

saTaurebi. informaciulobisa da tendenciis warmoCenis Tanxvedra 
erTdroulad publikaciebisadmi interesis aRmZvrelicaa da gansaxilveli 
sakiTxis gaazrebis safuZvelic: `Seumdgari sayvareli“, `ori Cavesis 
gamocana”, `ori gadajaWvuli bedi”, `potenciuri papi” da sxva. sakiTxi 
Seswavlilia eleonora kuWavas mier espanuridan naTargmni Ggabriel 
garsia markesis publikaciebis mixedviT, romlebic sxvadasxva dros 
gamoqveynda qarTul periodikaSi. 

 

2. polemikuri ostatoba niko nikolaZis zogierT publicistur werilSi. 
 niko nikolaZis publicistur werilebSi ikveTeba eTikuri mwyobri 
sistema, rogorc teqstis arsebiTi elementi. Ees pirovnuli avtoriseuli 
elferi werilebs pozitiur Sinaarss sZens da rac ase iSviaTia, 
miukerZoebelia. Tumca, poziciis dafiqsirebis dros nikolaZe yvelgan 
Tanmimdevrulad mtkicea. publicisturi teqstis pozitiurobas aseve 
gansazRvravs polemikuri ostatobis xerxebi : avtorisaTvis Zalian 
mniSvnelovani mwvave sakiTxebisadmi midgomis arCevani, zneobriv-
RirebulebiTi principebis dacva da mxatvruli azrovnebis saTanado 
formebis moSvelieba. Nn. nikolaZis polemika aRzrdis garkveuli meTodia, 
nayofieri urTierTobis erTgvari instrumentia, romliTac publicisti 
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RirebulebiTi urTierTobis harmonizaciis mzrunvelad Cans.   
    
3. amerikuli toqSou da qarTuli analogebi.  

toqSou WeSmaritad amerikuli Janria. misi, rogorc satelevizio formis, 

Camoyalibeba Semdeg ukve cnobili toqSous wamyvanis fil donahius 

saxelTanaa dakavSirebuli. amerikaSi ramdenime aTeuli wlis manZilze 

araerTi toqSou Seiqmna. maTi didi nawili, ufro metad, SemecnebiT-

gasarTob xasiaTs atarebs. 

 ucxouri toqSous 50-wliani istoriis manZilze ucvleli darCa 

formati (wamyvani, stumari da darbazi), magram Seicvala xarisxi da 

toqSoum sakabelo arxebidan centralurze gadainacvla. igi sadReisod                                                                                                           

eleqtronul mediaSi erT-erTi pirvelia. toqSouebi amerikaSi 

yoveldRiurad gadaicema mTeli dRis manZilze. yvela arxi, sadac toqSou 

gadis, cdilobs Tavisi auditoriis mizidvas da ZiriTadad Soumens 

warmoaCens. mniSvneloba ara aqvs, maTi imiji namdvilia Tu Seqmnili. 

wamyvanis roli didia, gadacemebi _ personificirebuli.  maTi saxelebi 

xSirad gadacemebis saxelwodebebSia gamotanili.           

 toqSou efeqturi satelevizio Janria, romelic saSualebas aZlevs 

samauwyeblo kompanias konkretuli sakiTxebis ganxilviT xeli Seuwyos 

problemis wvdomas, mis kompetenturad ganxilvas sazogadoebis farTo 

warmomadgenlobiT. sabWoTa kavSiris daSlam axlebur azrovnebas daudo 

saTave. safuZveli eyreboda axal urTierTobebs, iwyeboda procesebi, 

romelTa Sesaxeb qveyanam TiTqmis araferi icoda. sainformacio 

saSualebaTa winaSe axali amocana gaCnda _ Sinaarsobrivma reformebma 

satelevizio formis transformacia moiTxova. swored am pirobebSi gaxda 

toqSou aqtualuri da garkveulwilad Seucvlelic, radgan igi 

erTdroulad informaciasac awvdida mosaxleobas arsebuli problemebis, 

wamoWrili sakiTxebis Sesaxeb, pluralistur xedvasac aziarebda da 

sakuTari Sexedulebis Camoyalibebasac uadvilebda. ase gaCnda qarTul 

mediasivrceSi amerikuli toqSous analogiebi.  qarTuli satelevizio 

sivrceSi es Janri TiTqmis or aTeul wels iTvlis. am Jurnalisturma 

formamMA sxvadasxva etapze sasargeblo Sedegebi moitana, Tumca calkeul 

SemTxvevaSi samarTlian kritikul damokidebulebas imsaxurebs. 

saqarTveloSi toqSou gansakuTrebulad aqtualuri winasaarCevno 

periodSi xdeba. dRevandel qarTul sazogadoebas, romelic mravali 

gamowvevis winaSe dgas, namdvilad esaWiroeba sazogadoebrivi interesis 

amsaxveli profesiuli standartiT Seqmnili toqSou. iseTi `salaparako 

gadacema”, romelic srulad gamoxatavs sazogadoebis farTo 

warmomadgenlobis Tvalsazriss, mayurebels miawvdis srulyofil 

informacias,  gaarkvevs problemis arsSi da daexmareba gonivruli 

gadawyvetileba miiRos.  

4. polemikuri ostatobis swavlebis sakiTxisaTvis.   Ppolemikuri 

ostatobis disciplinis swavlebis mravalwliani gamocdileba maqvs. 1998 

wlidan am sagans vaswavlidi rogorc Jurnalistebs, aseve saxelmwifo 
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marTvis, saerTaSoriso urTierTobebis da piaris specialobis studentebs.  

niko nikolaZis publicistur werilebSi ikveTeba eTikuri mwyobri sistema, 

rogorc teqstis arsebiTi elementi. es pirovnuli avtoriseuli elferi 

werilebs pozitiur Sinaarss sZens, da rac ase iSviaTia, miukerZoebelia. 

Tumca, poziciis dafiqsirebis dros nikolaZe yvelgan Tanmimdevrulad 

mtkicea. publicisturi teqstis pozitiurobas aseve gansazRvravs 

polemikuri ostatobis xerxebi: avtorisaTvis Zalian mniSvnelovani mwvave 

sakiTxebisadmi midgomis arCevani, zneobriv-RirebulebiTi principebis dacva 

da mxatvruli azrovnebis saTanado formebis moSvelieba. n. nikolaZis 

polemika aRzrdis garkveuli meTodia, nayofieri urTierTobis erTgvari 

instrumentia, romliTac publicisti RirebulebiTi urTierTobis 

harmonizaciis mzrunvelad Cans. swored es garemoebebi ganapirobebs Cvens 

gadawyvetilebas polemikuri ostatobis disciplinis swavlebisas 

studentebs SevTavazoT publicistis ori cnobili polemikuri werili 

saTanado analiziT.    

 
 
 

2) ucxoeTSi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m.lomiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы 

коммуникации 

в 

предвыборной 

кампании.  
 

Московский 

Государственный 

Университет имени 

М. В. Ломоносова, 

факультет 
Журналистики. 

Материалы 
Международной 

научно-

практической 
конференции. 

 
 
 

Московский 

Государственный 

Университет 

имени М. В. 

Ломоносова, 

факультет 
Журналистики. 
Журналистика в 

2012 году: 

Социальная 

миссия и 

профессия. 

Материалы 
Международной 

научно-

практической 
конференции.9-

11  февраля. 
2013. 

 

Москва, 

Московский 

Государственный 

Университет 

имени М. В. 

Ломоносова, 

факультет 
Журналистики. 

2 Стр. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m.lomiZe, 

m.xaratiSvili 

Некоторые 
 особенности 

PR-

деятельности 

регионального 

театра 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 
moskovis 

saxelmwifo 
universitetis 
saerTaSoriso 
konferenciis 

masalaTa 
krebulSi 
dasabeWdad 

 

 

Aanotaciebi  1. Формы комуникации предвыборной кампании 
      В статье представлены некоторые формы связей с общественностью предвыборной 

кампании в Грузии за последние 10 лет, а также вопросы по использованию 

комуникативных технологий. Анализ предвыборных кампаний в Грузии показал, что в 

течение этого периода ареал распространения и качество полученной информации 

(полноценность, предвзятость, достоверность) остаются все еще проблемой. 
      Во время президентских выборов (2008 г.) рекламные ролики имели определенную 

эффективность, т. к. использованная в них соответствующая музыка и текст убеждали 

электорат, что кандидат в президенты обеспечит  благосостояние народа. В текущем (2012) 

году встречи с избирателями отражались в красочных телематериалах, при помощи  

которых политики передавали избирателям  главные мессиджи, где  обязывались изменить 

социальные условия жизни народа, системы страхования здоровья и условия образования и 

т. д. Политики часто ставили риторические вопросы. 
     Использование в медии видеоклипов является эффективной формой связи с 

общественностью. Они имеют различное предназначение во время предвыборных 

кампаний. Создается  такая политическая продукция, где показан спрос в указанный момент 

и в указанный ситуации. Грузинский эллекторат оказался особенно чувствительным к 

музыкальным клипам. 
     Во время выборной кампании местные законодательные и государственные органы 

широко использовали рекламы различных форм (агитация почтой, радиореклама, огромные 

плакаты, флайеры, почтовая реклама и т. д.).  Во время выборов 2010 года особенно 

выделялся мэр города. Его окружение эффективно использовало административные 

ресурсы и он стал главным „персонажем“ новостей  почти всех информационных средств. 
     За прошедший период вещательные компании в ночных передачах представляли 

политиков. Попытки жуналистов организовать телевизионные встречи политиков с 

соответствующими аргументациями для дебатов, этикой, этикетом в какой-то мере были 

реализованы. Избирателям была дана конкретная возможность увидеть реальное лицо 

кандидатов и принять определенные решения. Особой популярностью пользовались 

„Ночной взгляд“ (,,Гамис мзера“) -телекомпания „Мзе“, 2003 г., „Праймтайм“ 

(телекомпания „Рустави“, 2008 г.), „Аргументы“ и „Политметр“ (телекомпания „Маэстро“, 

2012 г.). С помощью эффективного телевизионного  жанра токшоу, где всем субъектам на 

президентских выборах (в основном, с собственной командой) была дана возможность 

предстать перед обществом. 
    В предвыборных кампаниях использовались разные формы пиара, а также старые и 

новые мультимедийные достижения, что политикам дало возможность получить 

соответствующий результат. 
2. Некоторые особенности PR-деятельности регионального театра 
Модель регионального театра представляется показательным для осмысления фактора 
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театрального искусства, как эффективного инструмента PR-системы. В      связи с этим 

особого внимания заслуживает деятельность Горийского   грузинского драматического 

театра им. Г. Эристави. Театр, зародившись в   ХIХ веке, пережил все катаклизмы 

последующих времен. Театр продалжает традиции и тем самим соблюдает эстетические 

принципы реалистического театра.  С учетом общественного запроса, серьезное внимание 

уделяется репертуаре (грузинская и зарубежная классика, современная драматургия). 

Коллектив театра активно включен в продвижение своего творчества, как продукта 

маркетинга. Он определил задачу для управления вполне сознательного процесса 

конструирования имиджа современного театра. Сама история, традиция и творческий 

коллектив театра (из 37 актеров 1 народный артист,  4 заслуженный артист, 2 лауреаты 

премии К. Марджанишвили), как компоненты имиджа, определяют общественный резонанс. 
Поиск новых форм общения со зрителем заметен во всех театральных жанрах  (драма, 

комедия, психологическая драма, острый политический фарс) и в их новых вариантах 

(перформанс, невербальный импровизированный, кукольный и др.). Такой подход 

расширяет социокультурное пространство коммуникации, что дает возможность зрителю 

более полно и точно осмыслить проблемму.   Театр породил уникальные традиции: в год 

один раз проводится неделя театра, которая носит форму отчета перед зрителями. А также 

устраивается неделя столичных театров. На премьерах приглашаются критики театра и 

представители общественности из столицы. Подобная форма сотрудничества приобретает 

особое значение, так как обьективное суждение, гибкость коммуникации позволяет 

привлекать к себе все больше число сторонников среди зрителей и в театральных кругах.   

Выездные научно-творческие конференции, организуемые театром, с участием творческой 

интеллигенции страны, а также участие артистов в народных праздниках - эффективные 

способы реагирования на требования аудитории. 
Анализ развития и функционирования деятельности Горийского театра показывает, что 

региональный театр занимает важное место в PR-системе и во многом определяет характер 

информационного поля в регионе, отражая проблемы региона и страны в целом. Указанные 

особенности (ориентация на потребности самого зрителя, яркость и символика вводимых 

ценностей, формы нетрадиционной коммуникации, внешние факторы и др.) позволяют 

выделить региональный театр, как объект PR-деятельности.  

 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. lomiZe, n. parinosi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hilari rodem klintoni 
da amerikuli presa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

amerikis Seswavlis 
centris XIV 
yovelwliuri 
saerTaSoriso 
konferencia. Prezident 
abraham linkolnis 
getisburgSi sityviT 
gamosvlis 150-e 
wlisTavisadmi 
miZRvnili.16-18maisi, 2013 
weli. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

m. lomiZe 
 
 
 
 
 
 

   
       m. lomiZe 

 
 
 

 

polemikuri ostatoba 
niko nikolaZis 

zogierT publicistur 
werilSi 

 
 
 

polemikuri ostatobis 

swavlebis 

sakiTxisaTvis  

 
 
 
 
                                                               

 
Gguram TavarTqilaZis 
saswavlo universiteti. 
saerTaSoriso 
samecniero konferencia. 
niko nikolaZe 170. 
Tbilisi, 24-25 
seqtemberi, 2013. 
 
meeqvse saerTaSoriso 
konferenciis 
`ganaTlebis 
Tanamedrove 
gamowevevebi” – gori, 
2013, 15-16 noemberi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

m. lomiZe Формы коммуникации в 

предвыборной кампании. 

 Московский Государственный Университет имени М. В .Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистика в 2012 году: Социальная миссия и профессия.  Москва, 9-11  февраля 2013. Стр.332-333. Формы коммуникации в  

Московский 

Государственный 

Университет имени М. В 

.Ломоносова, факультет 
Журналистики. Москва, 9-11  
февраля 2013.  

moxsenebaTa anotaciebi(ix. statiaTa anotaciebi). 

 
 
 

danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

II. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, Jurnalistikis da maskomunikaciis departamenti 

 asoc. profesori  naTia kupraSvili  
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I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. mariam gersamia 
 
II. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 
gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
SamiliSvili manana 
wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 

 
 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

პოლიტიკური 

რეკლამა და მისი 

გავლენა არჩვენებსა 

და მედიაზე 

გaeroს 

განვითარების 

პროგრამა (UNDP) 

და ევროკავშირი 

ელენე ალადაშვილი ზვიად ქორიძე, 

ნათია კუპრაშვილი, 

ლაშა ტუღუში 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კვლევა ეფუძნება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩვენების, როგორც რაოდენობრივ, ისე 

თვისობრივ ანალიზს,  პოლიტიკური სუბიექტების საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტთა და მაუწყებლების მენეჯერთა გამოკითხვებს, სამართლებრივი 

დოკუმენტების ანალიზს.  

კვლევის მიზანია აჩვენოს პოლიტიკური რეკლამის გავრცელების პრაქტიკა და შეიმუშაოს 

რეკომენდაციები ამ მიმართულებით მედიაგარემოს გასაუმჯობესებლად. 
2 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 ანალოგურიდან 

ციფრულ 

მაუწყებლობაზე 

გადასვლის 

სტრატეგია 

ფონდი ,,ღია 

საზოგადოება 

საქართველო“ 
გიორგი 

კლდიაშვილი 

ნათია კუპრაშვილი 

უჩა სეთური 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

დ) სტატიები 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

1. ნათია 

კუპრაშვილი 

2. უჩა სეთური, 

ნათია 

კუპრაშვილი 

3. დიანა ჩაჩუა, 

ნათია 

კუპრაშვილი, 

გიორგი 

ჯოლოგუა, 

ზვიად 

ქორიძე 

1. კანონით 

გათვალისწინებული 

ცვლილებები 

მაუწყებლობის 

ფინანსური 

გამჭვირვალობის 

კუთხით და 

მარეგულირებლის 

როლი 

2. ,,ადგილობრივი 

მაუწყებლების 

ციფრულ 

მაუწყებლობაზე 

გადასვლის 

სტრატეგია“ 

3. პოლიტიკის 

დოკუმენტი 

მედიაგარემოს 

გაუმჯობესებისთვი

ს 

1. http://mediaconference.

ge/index.php?action_ski

n_change=yes&skin_na

me=geo2013 
2. http://www.idfi.ge/?cat

=researches&topic=118

&lang=ka 
3. http://eapnationalplatfor

m.ge/index.php?a=main

&pid=283&lang=geo 
 

 

1. 4 

2. 23 

3. 24 

anotaciebi 

 
 

 

 
 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

1. ნათია კუპრაშვილი 

2. ნათია კუპრაშვილი 

1. მედიის 

მდგრადობის 

ინდექსის კვლევ 

2. ახალი ამბები 

რეგიონებიდან 

1. IREX საქართველოს 

ოფისი - 2013 წლის 

დეკემბერი 

2. საერთასორისო 

ფორუმი - 

ჟურნალიზმი და 

http://mediaconference.ge/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=geo2013
http://mediaconference.ge/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=geo2013
http://mediaconference.ge/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=geo2013
http://mediaconference.ge/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=geo2013
http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=118&lang=ka
http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=118&lang=ka
http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=118&lang=ka
http://eapnationalplatform.ge/index.php?a=main&pid=283&lang=geo
http://eapnationalplatform.ge/index.php?a=main&pid=283&lang=geo
http://eapnationalplatform.ge/index.php?a=main&pid=283&lang=geo
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სოციალური 

მედია14 – 15 

ნოემბერი 2013 

წ.http://www.4m.cfi.fr/i

ndex.php/fr/ 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba. . . . . . . . . 

    Tsu socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis 
politikis mecnierebis mimarTuleba 

    asoc. profesori nana maWaraSvili 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. . . . . . .  
    sruli profesori malxaz macaberiZe 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. . . . . .  

malxaz macaberiZe                      
kuxianiZe aleqsandre  
dundua salome 
kakaCia korneli 
maWaraSvili nana 
JorJoliani gia 
abaSiZe zviadi 
doliZe valeriani 
tukvaZe avTandili 
qaraia Tamari 
wurwumia aleqsandre 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 

 

http://www.4m.cfi.fr/index.php/fr/
http://www.4m.cfi.fr/index.php/fr/
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2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

amerikeli avtorebis 

wignis Targmnis proeqti, 

iuliam dani, sajaro 

politikis analizi 

aSS-s saelCo 
saqarTveloSi  

nana maWaraSvili 2013-2014 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 გარე აქტორების 

მონაწილება საჯარო 

პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებათა 

ფორმირებაში 
 

კავკასიის შვეიცარიული 

აკადემიური ქსელის 

(ASCN) 
nana maWaraSvili 2012-2014 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

2 

3 
 

nana maWaraSvili politikis 
advokatirebis warmateba 

da marcxi: ori 
SemTxvevis SedarebiTi 

analizi.  

kavkasiis Sveicariuli 
akademiuri qselis mesame 

yovelwliuri 
konferencia 

“politikuri 
transformacia da 

socialuri cvlileba 
samxreT kavkasiaSi: 

saqarTvelo, somxeTi da 
azerbaijani 

perspeqtivaSi” 
2013 w. 

მოხსენებათა ანოტაციები 

აღნიშნული მოხსენება ეღვნებოდა საქართველოში პოლიტიკის ადვოკატირების წარმატებების 

შესაძლებლობების გაზომვას კონკრეტული ორი შემთხვევის შესწავლის საფუძველზე. შერჩეულ იქნა ორი 

ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული შემთხვევა –  მცირეწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი 

დევნის ასაკობრივი ზღვარის განსაზღვრის საკითხი, რომელიც 2007–2010 წლებში რამდენიმეჯერ შეიცვალა 

და ასევე რელიგიური უმცირეოსობებისთვის საჯარო სამართლის იურიული სტატუსის მინიჭების საკითხი, 
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რომელიც ასევე, 2002–2011  წლების განმავლობაში წარმოადგენდა სადაო და პრობლემატურ საკითხს. 

თითოეულ შემთხვევაში ერთი მხრივ, გაიზომა საკითხის ქართულ ბეჭდვით გამოცემებში გაშუქების 

ხარისხი – მედიიზაციის მაჩვენებლები წინასწარ მოცემული კოდირების სისტემის მიხედვით, რომელიც 

ეფუძნება აშშ–ს ჩრიდოლოეთ კაროლიის უნივერსიტეტის (ჩაპელ ჰილი) პოლიტიკის მეცნიერების 

დოქტორის ფრანკ ბაუმგარტნერის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირების პროექტის ფარგლებში 

გამოყენებულ კოდირების სისტემას, მეორე მხრივ კი   მოხდა საკითხის ინტერნაციონალიზაციის შესწავლა, 

რომელის პირობებშიც იზომებოდა პოლიტიკის ფორმულირების პროცესში მონაწილე საერთაშორისო 

აქტორთა ჩართულობის ხარისხი და ზეგალენა. კვლევის შედეგები ემსახურებოდა ორი ერთმანეთისგან 

რადიკალურად განსხვავებული ამხსნელი თეორიული ჩარჩოს ქართულ რეალობაში ტესტირებას. კვლევამ 

დაადასტურა, რომ პოლიტიკის ცვლილების ახსნის მეტი შესაძლებლობები პუნქტუაციური 

ეკვილიბრიუმის მოდელის ნაცვლად ინკრიმენტალური ცვლიელებების მოდელის საწინააღმდეგოდ. 

კვლევის შედეგემბა დაადასტურა ამ უკანასკნელის მნიშვნელობა.   

 

 
 

danarTi 
samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  

 
 სრული პროფესორი ნანა სუმბაძე 

 

III. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba: 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis socialur da politikur mecnierebaTa 
fakultetis fsiqologiis mimarTuleba 

 
 

III. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 

სრული პროფესორი თამარ გაგოშიძე  
 
 

III. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 
ბელქანია ნოდარი 

 გაგოშიძე თამარი 

 მაღრაძე გუგული 

 სუმბაძე ნანა 

ჩიტაშვილი მარინე 

 წერეთელი მზია 

 ჯორბენაძე რევაზი 

აბაშიძე თამარი 

აბზიანიძე შალვა 

 არუთინოვი ლუიზა 

კუტალაძე იამზე 

მელიქიშვილი მანანა 

მესტვირიშვილი მაია  

ქიტიაშვილი ანასტასია 
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აფთარაშვილი ია 

გედევანიშვილი ირინე 

გოროშიძე გიორგი 

დესპოტაშვილი მედეა 

თევდორაძე სოფიო 

კვანჭილაშვილი ელენე 

ლაბარტყავა ნინო 

ლოდია თეონა 

მარწყვიშვილი ხათუნა 

ნადარეიშვილი ვახტანგი 

ჟვანია ირინე 

რობაქიძე მაია 

ტუღუში ლაშა 

ფირცხალავა ეკატერინე 

ჩხიკვიშვილი ლია 

ხეჩუაშვილი ლილი 

ჯაღიაშვილი მარინე 

დოლიძე სოფიო 

მამუკაძე შორენა 

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 sazogadoebis gaeros qalTa Nnana sumbaZe Nnana sumbaZe 
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damokidebuleba 
ojaxuri 

Zaladobis mimarT 

organizacia 

2 sazRvrispira 
mcxovreb devnil 

qalTa 
saWiroebebis 

kvleva 

gaeros qalTa 
organizacia 

Mmadona xarebava nana sumbaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Nnana sumbaZe samoqalaqo 
CarTulobis 

determinantebi 
da Sedegebi 

Tbilisi 365 qarTul da 
inglisur enebze 

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 
 

 



133 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 
danarTi 

 
samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi  

 
III. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba.  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, Jurnalistikis da maskomunikaciis departamenti 
 asoc. profesori  nanuli talaxaZe 

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. mariam gersamia 
 
III. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 
gersamia mariami 
osefaSvili dali 
biWikaSvili ira 
vaSakiZe rusudani 
kupraSvili naTia 
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talaxaZe nanuli 
 toraZe maia 
SamiliSvili manana 
wereTeli mari 
 jologua Tamazi 
belqania Tamari 
kaWarava xaTuna 
lomiZe elza 
lomiZe marine 
memaniSvili magda 
mJavanaZe Tea 
WalaganiZe nino 

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nnanuli 
talaxaZe N 

 
 
 
 
 
 
 

teqnicizmis 
kulti 
qarTul 

futuristul 
presaSi   

( Jurnali   

H2 SO4) 
  ,, gulani” 
 

№  13  
,,axalcixis 

universiteti” 
Aaxalcixe-2013 

 
 
 
 
 

10  gverdi 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nanuli 
talaxaZe  

        
 
 
Nideologiuri  
diskursi 
qarTul 
futuristul 
presaSi 

 
 “sivrce, 
sazogadoeba, 
politika” 

HH 

 
 
 

Tsu 
Tbilisi-2013 

 
 
 
 

12  gverdi 

Aanotaciebi 

 teqnicizmis kulti qarTul futuristul presaSi   

 (Jurnali   H2 SO4) 

      
naSromSi ganxilulia  meoce  saukunis  ociani  wlebis saqarTveloSi  
avangardistuli literaturuli mimdinareobis _ futurizmis 
damokidebuleba samecniero-teqnikuri  progresisa da  teqnicizmis 

fenomenisadmi, romelic aisaxa  futuristul presaSi.  maT Soris,  
Jurnali  ,,H2 SO4”  yvelaze   gamorCeuli  iyo  teqnicizmis  kultis 
propagandiT. igi yuradRebas amaxvilebda  teqnikis  internacionalur  
xasiaTze, mis  utilitarul daniSnulebaze da did popularizacias 
uwevda axladfexadgmul maskomunikaciis arxebs, GgansakuTrebiT-
kinoxelovnebas.   naSromSi, aseve gamokvleulia  teqnogenuri dargebisa  
da kulturul-komunikaciuri procesebis gavlena avangardistul 
xelovnebaze, romelmac  gansazRvra qarTveli  futuristebis politikur-
ideologiuri poziciebi da   sabWoTa aRmSeneblobisadmi  pozitiuri 
damokidebuleba. 
  
 I       
         ideologiuri  diskursi qarTul futuristul presaSi 
  
naSromSi  gaanalizebulia qarTul avangardistul periodul presaSi (,,H2 

SO4”, ,,literatura da sxva”, ,,drouli” da “memarcxeneoba”) gamoqveynebuli 
publikaciebis is politikuri konteqsti, romliTac  ganixilavdnen 
qarTveli futuristebi literaturul procesebs  da popularizacias 
uwevdnen  memarcxene ideologiasa da  sabWoTa aRmSeneblobas. 
Seswavlilia MmaTi ideologiuri  diskursi, romelic  gajerebulia  
socialisturi revoluciis apologiiT da emyareba  formulas ,,unda 
daingres, raTa aSendes”.  aqedan gamomdinare, qarTveli avangardistebi  
uaryofdnen  istoriul-kulturul memkvidreobas  da  axali, 
antixelovnebis Seqmnis  ideiT  gamodiodnen. FmaTi mrwamsiT,   qarTuli 
kulturis ganaxleba SesaZlebeli iyo novatoruli, e.w. zaumuri  
(deformirebuli)  eniT, romliTac  propagandas uwevdnen  sabWoTa 
ideologias da  futurizmi miaCndaT  socialisturi revoluciis  
Sesaferis  xelovnebad.  
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
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3 

anotaciebi 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

  
N Nnanuli talaxaZe  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nanuli talaxaZe  
 
 
 
 
 

nanuli talaxaZe  
 
 
 
 
nanuli talaxaZe 

 
,,ideologiuri  

diskursi qarTul 
futuristul presaSi” 

    profesor revaz  
gaCeCilaZis dabadebis 
70 wlis  iubilesadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
samecniero konferencia 
,,sivrce, sazogadoeba, 
politika” 

 
A 

uditoriis aqtivizaciis 
formebi samauwyeblo 

mediaSi 
 
 
 

 axali ambebis 
gaSuqebis  eTikuri da  
profesiuli 
standartebi 
 
 
qarTuli disidenturi 
presis saTaveebTan  

 
Tbilisi,  Tsu  

2013  
 3-5 ivnisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

    axalcixe  
samcxe-javaxeTis 

saxelmwifo saswavlo  
universiteti  

2013  wlis 3 aprili  
 

      Aaxalcixe  
samcxe-javaxeTis 
saxelmwifo saswavlo  
universiteti 
 2013  wlis 3 aprili     
 
    axalcixe  

samcxe-javaxeTis 
saxelmwifo saswavlo  

universiteti  
2013  wlis 25  dekemberi 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
         ideologiuri  diskursi qarTul futuristul presaSi 
  
naSromSi  gaanalizebulia qarTul avangardistul periodul presaSi (,,H2 

SO4”, ,,literatura da sxva”, ,,drouli” da “memarcxeneoba”) gamoqveynebuli 
publikaciebis  is politikuri konteqsti, romliTac  ganixilavdnen 
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qarTveli futuristebi literaturul procesebs  da popularizacias 
uwevdnen  memarcxene ideologiasa da  sabWoTa aRmSeneblobas. Seswavlilia 
MmaTi ideologiuri  diskursi, romelic  gajerebulia  socialisturi 
revoluciis apologiiT da emyareba  formulas ,,unda daingres, raTa 
aSendes”.  aqedan gamomdinare, qarTveli avangardistebi  uaryofdnen  
istoriul-kulturul memkvidreobas  da  axali, antixelovnebis Seqmnis  
ideiT gamodiodnen. FmaTi mrwamsiT, qarTuli kulturis ganaxleba 
SesaZlebeli iyo e.w. zaumuri  (deformirebuli)  eniT, romliTac  
propagandas uwevdnen  sabWoTa ideologias da  futurizmi miaCndaT  
socialisturi revoluciis  Sesaferis  xelovnebad.  
         
       axali ambebis gaSuqebis  eTikuri da  profesiuli standartebi 
 
moxsenebaSi ganxilulia msoflio  mediasivrceSi arsebuli axali ambebis 
gaSuqebis  praqtika, kerZod, radio-Tavisuflebis,  bi-bi-sis,  si-bi-es-is  
saredaqcio politika, e.w Sidaganawesebi, romlebic gansazRvraven 
profesiuli standartebisa da eTikuri principebisadmi Jurnalistebis 
damokidebulebas dauzrunvelyofen sazogadoebis srulfasovan informirebas. 
Aaseve, gaanalizebulia saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyeblis 
sainformacio samsaxuris funqcionirebis  parametrebi, romelic 
ganisazRvreba “mediaeTikis  kodeqsiT“ da, am mxriv,  sazogadoebrivi 
mauwyebeli qarTul mediasivrceSi erTaderTi arxia,  romelsac SemuSavebuli  
aqvs  saerTaSoriso standartebis  gaTvaliswinebiT  axali ambebis gaSuqebis  
eTikuri da  profesiuli kriteriumebi.  
 
              uditoriis aqtivizaciis formebi samauwyeblo 

mediaSi 
 
 moxsenebaSi  ganxilulia   saqarTveloSi  recipientTan urTierTobis  
axali formebis Camoyalibebis procesi, romelic ganapirobebs masobrivi 
auditoriis  TviTaqtualizaciis   moTxovnilebas da tele-radiogadacemebSi 
adamianebis uSualo CarTulobas _ sajarod gamoTqvan sakuTari azri, 
Seafason da  imsjelon  mimdinare movlenebze  da gadacemebis aqtiur 
monawileebad iqcnen. interaqtiuri mauwyebloba kargad eTviseba satelevizio 
bunebas da saqarTvelos yvela seriozuli telekompania mas  aqtiurad 
iyenebs.aseve, moxsenebaSi istoriul konteqstSia ganxiluli   totalitarul 
qveynebSi  interaqtiuri gadacemebis specifika, kerZod,  sabWoTa  
samauwyeblo sivrceSi  xelisuflebisgan kontrolirebadi mediis mier 
“zemodan” winaswar dagegmili interaqtiuri gadacemebis  organizebis 
praqtika.  Ddemokratiul qveynebSi ki, sadac  sazogadoeba pluralisturia,  
auditoriis  aqtivizaviis  gamoxatvis yvelaze qmediTi da  efeqturi 
saSualeba  samauwyeblo mediaa.      
 
D              qarTuli   disidenturi presis saTaveebTan  
 
 MmoxsenebaSi   ganxilulia  saqarTveloSi   araoficialuri Jurnalistikis,   
e.w. ,,samizdatebis”-TviTgamocemaTa istoria.  komunisturi reJimis pirobebSi 
cnobili disidentebis mier  daarsebuli perioduli organoebis  
(,,saqarTvelos moambe”,  ,,oqros sawmisi”, “matiane”,  ,,vestnik gruzii“,  ,,jvari 
vazisa” dasxv.) problematika, avtorebi da   antisabWoTa   propagandis 
maxasiaTeblebi.  saubaria gasuli saukunis  70-ian wlebSi  sabWoTa kavSirSi  
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TviTgamocemebis masobriv  gavrcelebaze. ruseTis,  baltiispireTisa   da 
saqarTvelos disidenturi  moZraobis  urTierTkavSirsa da urTierT 
gavlenaze. maT wvlilze  sabWoTa  kavSiris  daSlasa da  totalitaruli 
reJimis damarcxebaSi.  

      

                                                     

 
 
 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 
 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის 

რევაზ გაჩეჩილაძის  
2013 წლის მუშაობის ანგარიში 

 

1. წიგნები/მონოგრაფიები (სათაური, მოცულობა, გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა, 

ანოტაცია) 

 

მონოგრაფია: საქართველო მსოფლიო კონტექსტში: მე-20 და 21-ე  საუკუნეების 

პოლიტიკური ცხოვრების ძირითადი მომენტები. 816 გვ. თბილისი: „ბაკურ სულაკაუ-

რის გამომცემლობა“, 2013.  

 

ანოტაცია: წიგნში წარმოდგენილია საქართველოს გეოპოლიტიკისა და ისტორიის 

მიმოხილვა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ფონზე. ავტორის მიერ წინა წლებში 

გამოცემულ მონოგრაფიებთან შედარებით, რომლებიც მხოლოდ მე-20 საუკუნეს ეხებო-

და, ამ მონოგრაფიაში ქრონოლოგიური ჩარჩო გაფართოებულია და მოიცავს 21-ე სა-

უკუნის დამდეგის მოვლენებსაც. გარდა ისტორიულ-გეოგრაფიული მიდგომისა, ავ-

ტორი განიხილავს პროცესებს პოლიტოლოგიური პოზიციიდანაც.   

 

2. სტატიები (სათაური, ჟურნალის დასახელება, ნომერი, ანოტაციები) 
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2.1. სოციალური ცხოვრება ევროპაში პირველი და მეორე ათასწლეულების 

მიჯნაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მეცნიერება და 

კულტურა“ ტ. 1,  2013,  გვ. 58-67 

 

  2.2. „გეოგრაფიული შეცდომები“ დიპლომატიურ პრაქტიკაში (პირველი 

მსოფლიო ომისდროინდელი ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე). საქართველოს მეცნი-

ერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე: ისტორიის, არქეოლოგიისა, ეთნოლოგიის და ხე-

ლოვნების ისტორიის სერია, N 2, 2013  

 

 

4. სამეცნიერო ფორუმები (კონფერენცია, სესია, სიმპოზიუმი და ა.შ.) 

 

 საქართველოში: 

4.1. მოხსენება: Стереотипы в грузино-армянских отношениях. 

      Семинар ″Грузинско-Армянские отношения″, 1 июня, 2013, Тбилиси 

 

4.2. მოხსენება: The effects of the wars of the 19th and 20th centuries on the emergence 

of modern nations in the South Caucasus. In: The 4th Turkish Studies Project of the University 

of Utah, Conference “The Caucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity & Nation-

Building (1870s-1920s). June 5-8, 2013 Tbilisi, Georgia  

       

4.3. მოხსენება: The conflict-prone potential of the disintegration of empires: political 

and geographic approach (a case-study of the Russian Transcaucasia, 1917 - 1923)  

International Conference “Conflicts in the Causasus: History, Present and Prospects for 

Resolution”.  Baku – Tbilisi,  July 8 – 11, 2013  

 

4.4. ძირითადი მოხსენება: A Century of Changes: South Caucasian Capitals in 

Constant Transition (Keynote Lecture).  5th International Urban Geographers of Post-

Communist States Conference. September 11, 2013, Tbilisi 

 

4.5. მონაწილე:  სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის  ზაფხულის სემინარი: 

კვლევის განვითარების ხელშეწყობა თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 19- 23  ივლისი, 2013 წ. კვარიათი 

 

უცხოეთში:  

4.6.  „მრგვალი მაგიდის“ მონაწილე: GLOBSEC Annual Conference – 2013. 

Roundtable: Georgia Reality Check. April 20, 2013, Bratislava, Slovakia. 

 

4.7. „უორკშოპის“ მონაწილე: The World Economic Forum and the Atlantic Council 

Conference. Workshop “The South Caucasus and Central Asia: Scenarios for a Changing 

Regional Environment.” November 23, 2013, Istanbul, Turkey 

 

 

8. მოპოვებული გრანტები: 

ა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი: 

8.1. „საქართველოს ფარგლებს გარეთ მდებარე ხუროთმოძღვრული ძეგლების 

ინტერაქტიური ისტორიულ-გეოგრაფიული რუკისა და საცნობარო-საილუსტრაციო 
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მონაცემთა ბანკის შექმნა“ (პროექტის ხელმძღვანელი). (საგრანტო ხელშეკრულება # 

17/05, 2011 წლის 1 დეკემბერი, მოქმედების ვადა 01/12/14) 

 

ბ) საზღვარგარეთული გრანტი: 

8.2. "Coping with marginality and exclusion: can refugees communities successfully 

integrate into mainstream urban societies in Georgia", უფროსი მკვლევარი. 

დამფინანსებელი: ASCN. მოქმედების ვადა: IX.2011 – IX.2013. 

 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 
 

III. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის 

მიმართულება 

 ასისტენტ-პროფესორი  ხათუნა მარწყვიშვილი 

 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

 სრული პროფესორი თამარ გაგოშიძე 

 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

 

ბელქანია ნოდარი 

 გაგოშიძე თამარი 

 მაღრაძე გუგული 

 სუმბაძე ნანა 

ჩიტაშვილი მარინე 

 წერეთელი მზია 

 ჯორბენაძე რევაზი 

აბაშიძე თამარი 

აბზიანიძე შალვა 

 არუთინოვი ლუიზა 

კუტალაძე იამზე 

მელიქიშვილი მანანა 

მესტვირიშვილი მაია  

ქიტიაშვილი ანასტასია 

აფთარაშვილი ია 

გედევანიშვილი ირინე 

გოროშიძე გიორგი 

დესპოტაშვილი მედეა 

თევდორაძე სოფიო 

კვანჭილაშვილი ელენე 
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ლაბარტყავა ნინო 

ლოდია თეონა 

მარწყვიშვილი ხათუნა 

ნადარეიშვილი ვახტანგი 

ჟვანია ირინე 

რობაქიძე მაია 

ტუღუში ლაშა 

ფირცხალავა ეკატერინე 

ჩხიკვიშვილი ლია 

ხეჩუაშვილი ლილი 

ჯაღიაშვილი მარინე 

დოლიძე სოფიო 

მამუკაძე შორენა 

 
 

 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
ემოციური 

ინტელექტისა და 

ფსიქიკური 

აშლილობების 

ურთიერთმიმართება 

ფონდი ღია 

საზოგადოება 

საქართველო, 

ლექტორთა 

გლობალური 

საგრანტო პროექტი 

 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

მოკლე ანოტაცია 

Emotion related personality constructs are essential to deal with clinical disorders while individuals 

with different personality characteristics imply different coping strategies to deal with disorder. The 

regulation, expression, perception of emotions is important predictor of health outcomes because emotions 

provide the fundamental basis for most mental disorders.  One of the theoretical models of EI - trait 

Emotional intelligence model (Petrides, & Furnham, 2000, 2001, 2003).  - argues that EI is a personality 

trait and it is a “constellation of emotion-related self-perceptions located at the lower levels of personality” 

(Petrides, Pita, Kokkinaki, 2007). Consequently, there should be individual differences in EI for different 

clinical disorders. The rationale behind this idea is grounded on research that shows that personality is the 

strongest and most dependable factor underlying differences in clinical disorders. 

In spite of obvious link of emotional intelligence with clinical disorders there is still lack of research 

literature about this issue. it’s still not clear which component of EI contributes to the development of 

different clinical disorders as different components of emotional intelligence may be involved in different 

mental health problems.  Accordingly, the goal of the study is to investigate whether persons who are high 
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on emotional intelligence have different coping strategies and fewer clinical disorder symptoms then those 

low on EI.  

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

2 

 

 

 

 

 კვლევითი გრანტი  

(2011-2013) 

“Dispositional and 

Attitudinal predictors of 

National Identity”.   

 

 (ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

მაია მესტვირიშვილი ლუიზა არუთინოვა 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტო დასრულდა 2013 წლის ოქტომბერს. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html 

მოკლე ანოტაცია 

Studying the forms and constructs of Social Identities remains very crucial on the way of understanding 

people’s behavioral and cognitive responses on different social stimulus. Since the collapse of the Soviet 

Union people has faced social, political and economic challenges affecting tremendously their perception 

and attitudes. Collective identity has been redefined, raising the need for the understanding of people’s 

self-perception in new reality - created after 1991.  

The present research explores dispositional and situational factors that contribute to the construction of 

National Identity, which represents one of the forms of collective identity. On the one hand, national 

identification is influenced by public discourse and political debate and on the other hand - by personal 

attitudes and traits. 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotic/ nationalistic attitudes and (3) dimensions of religious belief system on National 

Identity representation in individuals. The study aims to address the following research questions: 

 Do cultural orientation and personal attitudes predict representation style of National Identity? 

And if so, which one of these two is the more robust predictor? 

 Whether and/or how the personal dispositions such as religious and patriotism/nationalistic 

attitudes contribute to the National Identity representation?  

 How are individualism and collectivism related to the representation style of National Identity?  

The study will enable us to draw empirical picture of cultural and citizenship representation in Georgia, 

and to understand roots of citizenship representation by linking this to the cultural dimensions.  

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

3 

 

 

 

 

autizmis sakvlevi 

instrumentis PEP-3 

(fsiqosaganmanaTleblo 

profili, avtorebi: 

Schopler, Lansing, Reichler and 

Marcus) bavSvebis qarTul 

qarTuli 

organizacia 

„pirveli 

nabiji“ da 

UNICEF -is 

mxardaWeriT  

luiza 

aruTinovi 

mkvlevrebi: luiza 

aruTinovi 

maia mestviriSvili 

xaTuna marwyviSvili; 

interviuerebi: 

samagistro 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html
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populaciaze 

restandartizacia-

normireba. 

 

2012-2013 wlebi 

programis “bavSvTa 

da mozardTa 

fsiqologiuri 

Sefaseba da 

konsultireba” 

studentebi. 

anotacia 

proeqti miznad isaxavda autizmis Sesafasebeli instrumentis PEP-3-is (Eric Schopler, 

Margaret D. Lansing, Robert J. ReiChler, Lee M. Marcus;2004) qarTul populaciaze adaptaciasa 

da normirebas.  PEP-3_is saSualebiT SesaZlebelia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb 

mravalmxrivi informaciis miReba. Catarebuli samuSaos Rirebuleba da 

aqtualuroba ganpirobebulia im garemoebiT, rom autisturi speqtris darRvevaTa 

mqone bavSvebis unarebis Sefaseba specialistebisTvis dRemde sirTules 

warmoadgens. Sedegad, miRebul iqna bavSvebis qarTul populaciaze morgebuli 

instrumenti, romlis saSualebiT mopovebuli informacia efeqtiani intervenciis 

dagegmvis SesaZleblobas aZlevs specialistebs. testis fsiqometrulma analizma  

daadastura misi sandooba da validoba. 

kvlevaSi monawileoba miiRo 2,5 – 7,5 wlamde asakis normaluri ganviTarebis 

mqone 613 (n biWi=326; n gogo=287)  da 49 (n biWi=43; n gogona =6) autisturi speqtris 

diagnozis mqone 3-dan - 9,1 wlamde asakis bavSvma da maTma mSoblebma. mSoblebi 

gamoikiTxa mSoblebis/ momvlelTaTvis gankuTvnili kiTxvarebiT. 

kvlevam moicva Tbilisis 21 skola da 35 baga-baRi,  romlebic qalaqis 

sxvadasxva raionebidan proporciulad iqna SerCeuli (raionSi arsebuli Sesabamisi 

dawesebulebebis raodenobis mixedviT). amrigad, kvlevis Sedegebi reprezentatulia 

Tbilisis masStabiT. 

miRebul monacemTa safuZvelze 10 asakobrivi jgufis bavSvebisTvis (normaluri 

ganviTarebis mqoneTaTvis) dadginda Sesabamisi normebi, romlebic warmodgenilia 

nedli qulebisa da procentilebis cxrilebis saxiT. maT safuZvelze SesaZlebelia 

autisturi speqtris darRvevis mqone bavSvebis Sefaseba da individualuri saswavlo 

programis Sedgena.  

miRebuli Sedegebi da, rac mTavaria, Sesabamisi asakobrivi normebis cxrilebi 

miewoda SemkveT organizacias – qarTul organizacias «pirveli nabiji».  
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

maia 

mestviriSvili, 

xaTuna 

marwyviSvili, 

luiza 

aruTinovi, 

naTia 

mestviriSvili 

 

moqalaqeobis 

tipi rogorc 

socio-

kulturuli 

identoba 

 

sakonferencio 

masalebis 

krebuli    

”სივრცე, 

საზოგადოება, 

პოლიტიკა” 

 

 

 

 

miRebulia 

dasabeWdad 

Tbilisis 

sxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba 

10 

 

mokle anotacia 

bolo wlebSi socialuri da pirovnuli identobebi socialur 

mecnierebebis farTo ganxilvis sagania, maT Soris erovnuli identobebis 

konstruireba da reprezentacia gansakuTrebiT popularul Tematikad 

gvevlineba. moqalaqis identoba erovnuli identobis nawilia da 

warmodgens erovnuli umravlesobis mier jgufisSida prototipis 

nimuSs.Mmkvlevrebi moqalaqis identobis sami gansxvavebuli nimuSis 

arsebobaze miuTiTeben. maTgan  eTnikuri da saxelmwifo moqalaqis tipis 

arseboba cnobili da empiriulad dadasturebuli faqtia. bolo wlebSi 

Catarebula kvlevebma cxadhyo, rom arsebobs mesame, kulturaze 

orintirebuli moqalaqis identoba. Cveni proeqtis mizani iyo empiriulad 

Segveswavla moqlaqis samive tipi da maTi korelatebi qarTveli 

axalgazrdebis magaliTze.  

kvlevaSi monawileobda 18-14 wlamde asakobrivi jgufis 415 gogo da 

270 biWi  studenti saqarTvelos 7 universitetidan. kvlevis monawileebma  

Seavses kiTxari romelic 4 punqtisgan Sedgeboda da ikvlevda erovnuli 

identobis, nacionalizmis da patriotizmis, religiuri Sexedulebebis da 
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individualizmis/koleqtivizmis rogorc kulturuli kontruqtus 

siZlieres. Mmonacemebis analizma Semdegi suraTi gamoavlina: 

respondentebis 56% irCevs kulturaze orientirebul moqalaqis 

identobas, 25% saxelmwifo, xolo 19% eTnikurs. kulturaze 

orientirebuli da eTnikuri moqalaqis tipebi dadebiT korelaciaS arian 

patriotizmTan, nacionalizmTan da religiis orTodoqsul 

ganzomilebasTan, maSin rodesac saxelmwifoebrivi moqalaqis tipis 

maCvenebli mxolod sustad korelirebs religiurobasTan da ar 

korelirebs nacionalizmTan.  regresiulma analizma uCvena, rom 

moqalaqis identobis tipebisaTvis sando prediqtoruli Rirebuleba 

gaaCnia nacionalizmis, patriotizmis, erovnuli identois siZlieris da 

orTodoqsulobis maCveneblebs. 

kvlevis Sedegebi mniSvnelovanad afarTovebs qarTveli 

axalgazrdebis samoqalaqo identobis Sesaxeb codnas da samomavlo 

kvleviTi proeqtebis ganxorcilebisaTvis saWiro da mniSvnelovan sawyiss 

qmnis. 

 

 

2) ucxoeTSi 

დასაბეჭდად წარდგენილი სტატიები: 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 
ა. სიგლინგი, კ. 

პეტრიდესი,  ხ. 

მარწყვიშვილი 

A criterion-

referenced approach 

to refining the 

measurement 

domains of 

psychological 

constructs  

European Journal of 

Personality 
  

მოკლე ანოტაცია 

Driven by the challenge of delineatingindividual-difference constructs, this article outlines and 

teststhe theoretical framework ofa new empirical approach to refiningcontent domains.The 

approach is an adaptation ofcriterion-keyingto the level ofa construct’s facets andintends to help 

researchers evaluate both the predictive utility andconceptual adequacy of individual facets within 

theoretically derivedcontent domains.  It is illustrated and tested in the context of trait EI, using 

data from five different samplescollected across Europe.  Latent composites of the criteria derived 

from previous validation studies of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Petrides, 

2009)were regressed on the15 trait EI facetsusing backward elimination.  The analyses led to a 

subset of nine facets, which had predictive effects in at least one of the five samples.  A composite 
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of these nine facets consistently showed greater predictive utility and incremental validity, relative 

to personality,than the original 15-facet composite.  Implications for construct development,trait 

EI theory, and future research directions concerning related constructs are discussed. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 
მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

 

 

Then & Now: Historical Trends & 

Current Tendencies of Citizenship 

Representation in Georgia 

The 4th  Turkish Studies Project of 

the University of Utah Conference 

THE CAUCASUS AT IMPERIAL 

TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-1920s) 

June 5-9, 2013 

Tbilisi, Republic of Georgia.  

 

მოკლე ანოტაცია 

 

Researchers agree that national identity is a multidimensional concept, which is altered by different social and 

historical changes and is represented in three: civic, ethnic and cultural ways.  

This research aims at 1. Examining historical and conceptual background of national identity representation in 

Georgia. 2. Empirically validating existence of ethnic, civic and cultural citizenship representation styles 3. Defining 

predictive value of attitudinal and cultural constructs for different citizenship styles. 

The research explores two related evidence: historical data and empirical findings.  

After reviewing the writings of 19th-20th century public figures it became obvious that national identity was 

understood as a unity of elements, which includes attributes of civic, ethnic and cultural citizenship representations. 

Simple and elegant formula of Georgian nationality “Fatherland, Language and Faith” created by Ilia Chavchavdze 

became the mainstream idea of the epoch. National feelings were defined as “…something that is inherent and entails 

the elements such as language, historical past, prominent public figures, territory, Georgian literature, etc.”(Vaja-

Pshavela, 1905). Later, the concept of national identity has been expanded by adding several features such as: 

“culture, art, faith, mythology, traditions and worldview”(Qiqodze,G., 1908). Taking into account historical data we 

find that by the end of nineteenth century national identity was defined as a constellation of historical, cultural and 

social elements where religion, language, common culture and history prevailed. 

Searching for those elements in modern reality we conducted a survey on 600 BA and MA students at different 

Universities in Georgia. Our data confirm presence of three citizenship styles in Georgian youth:  56% of respondents 

represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% ethnic citizenship. Further analysis shows interesting 

correlational patterns between the different constructs of national identification: cultural citizenship style is 

positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), 

whereas, civic citizenship style has no association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and 

patriotism ( r<.3; p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but has only very weak association with patriotism (r<.2).  

Present research on Georgian adult sample empirically proves co-existence of three citizenship representation styles. 

Generally we found that modern national identity is strongly associated with culture rather than with civic rights or 

ethnic origins. We also defined predictors for each representation type of national identity. Besides it became clear 

that the elements of national identity – religion, language culture, etc., which were defined a century ago, are still 

embodied in people’s cognition and have high predictive value for different aspects of identity representations. 
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# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

2 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“Discovering Citizneship 

representation styles in 

Georgia: Religion, Culture and 

Attitudes”. 

3rd ASCN Annual Conference 

“Political Transformation And 

Social Change In The South 

Caucasus: Georgia, Armenia 

And Azerbaijan In 

Perspective”, 2013, Tbilisi 

 

მოკლე ანოტაცია 

 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism, and (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals. 415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; 

SD= 21,04) completed a questionnaire measuring patriotism and nationalism, citizenship 

representation style, national identification, individualism /collectivism and religious orientation. The 

research results reveal that: (1) The degree of national identification is the strongest predictor for any 

type of citizenship style, (2) Cultural and civic citizenship styles are positively associated with 

patriotism, nationalism and Orthodoxy, whereas, civic citizenship has no association with nationalism 

and is only weakly associated with Orthodoxy and patriotism, and (3) Orthodoxy partially mediates 

the relationship between a patriotic and ethnic citizenship style.  

These findings highlight the importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and point out that religious attitudes determine the relationship between attitudes 

and citizenship styles 
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2) ucxoeTSi 

 

# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. სასტენდო  

“რას ნიშნავს იყო ქართველი- 

რელიგია, მოქალაქეობა და 

პატრიოტიზმი”. 

მოხსენება   ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

მიერ ორგანიზებული (APA) 

აღმოსავლეთ ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

კონფერნეცია. ნიუ-იორკი, 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები. 1-4 მარტი, 2013 

 

მოკლე ანოტაცია 

 

This study aims to explore the behavioural and emotional dimensions of Georgian national identity 

and to determine a pattern of their interrelation. An additional goal is to find out weather cultural 

constructs, religious and nationalistic attitudes are significant predictors of citizenship style. We 

hypnotized that: (1) Civic and cultural citizenship types would be positively correlated with 

patriotism and positively with each other (2) Ethnic citizenship type would have positive association 

with nationalism and orthodoxy (3) Collectivism would positively associated with nationalistic 

attitudes and with orthodoxy.   

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

2 

 
მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“მოქალაქეობის სტილის 

კომპლექსურობა: 

რელიგია, კულტურა და 

შეხედულებები”. 

განათლების და კვლევის 

ინტერდისციპლინარული 

გლობალური  ქსელი, მე-8 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  

“მოქალაქეობა, 

ჩართულობა და 

პლურალიზმი”, ლისაბონი, 

პორტუგალია. 16-24 მარტი, 

2013 

მოკლე ანოტაცია 

 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals.  

415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; SD= 21,04) completed the 

set of questionnaire measuring patriotism and nationalism (Kosterman & Feshbach, 1989), citizenship 
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representation style (Vanbeselaere, 2007), Individualism /collectivism (IC) (Fisher, 2009) and 

religious orientation (Duriez et al., 2005). 

The data show that 56% of respondent represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% 

ethnic citizenship. Analysis shows interesting correlational patterns between the constructs of national 

identification: Cultural citizenship style is positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), 

nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), whereas, civic citizenship style has no 

association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and patriotism ( r<.3; 

p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but shows very weak association with patriotism (r<.2).  

Regression analysis revealed that cultural citizenship style is significantly predicted by degree of 

national identification (β =26), nationalism (β =.21), patriotism (β =.18), ingroup attitude (β =.13) and 

second naviette (β =.16), F(7,416)=60.22 (adjustedR2 =.495, all ps<.00.)  When civic citizenship 

style was regressed on the same set of predictors, patriotism showed no significant predictive value, 

nationalism became significant negatively predictor (β =-.19) but national identification (β =.24), 

ingroup attitude (β =.17) and second naviette (β =.21) still positively contributed to prediction of civic 

citizenship style (F(9.373)=10.416, adjustedR2=18.2, all ps<.00). When predicting ethnic citizenship 

representation patriotism (β =-.15) and second naviette (β =-.21) became significant negative 

predictors, national identification (β =.20) and  nationalism (β =.43) remained as positive ones and 

orthodoxy (β =.22) and collectivism  (β =.10)  has been emerged as new positive significant 

predictors (F(9.379)=26.99, adjustedR2=.376, all ps<.00). 

These findings highlight importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and pointing out that degree of identification, nationalism and religious attitudes 

are the key predictors of citizenship style. 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

3 

ხ. მარწყვიშვილი, ლ. 

არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, ქ. 

ლორთქიფანიძე. ზეპირი 

მოხსენება   

ემოციური ინტელექტისა და 

გუნება-განწყობილების 

აშლილობების 

ურთიერთმიმართება  

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 2013, ნიუ 

იორკი, აშშ.  

 

ანოტაცია 

An inability to deal with negative emotions is considered a risk factor for affective disorders. There is a distinct 

lack of empirical research investigating the relationship between emotional intelligence and depression, particularly 

in clinical samples. The present study was designed to investigate whether emotional self-perceptions of individuals 

with affective disorders differ from those of without mental illnesses; we also examined whether emotional 

intelligence predicts mood disorders and other primary psychiatric symptom dimensions. Twenty-seven psychiatric 

inpatients (48.1 % male and 51.9 % female; M of age = 35.89, SD=11.17) with mixed diagnosis of affective disorders 

and sixty group-matched controls completed (1) The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 

2009); (2) The Hopkins Symptom Check-list (HSCL) and (3) short demographic disease-specific questionnaire. A 

multivariate analysis of variance revealed a significant main effect for group with patients with affective disorders 

scoring lower than controls on most TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. 

Multivariate regression indicated that different trait EI variables contribute to development of different psychiatric 

primary symptom dimensions. The results suggest that low emotional intelligence represents a risk factor for 

affective disorders; more research is required to be done with clinical population to clarify exactly which 
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components of emotional intelligence contribute to the development of which specific mental disorders.  

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis 

saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

4 

ხ. მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი ლ. 

არუთინოვი (ზეპირი მოხსენება)  

ემოციური ინტელექტი 

-პიროვნული 

აშლილობების 

პრედიქტორი? 

 

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 

2013, ნიუ იორკი, აშშ.  

 

ანოტაცია 

Disturbances in emotion are associated with most of the diagnostic criteria of the personality disorders, though the 

role of emotional intelligence in the diagnosis of personality disorders has been the subject of limited research. The 

present study was designed to investigate the relationships between trait emotional intelligence (trait EI), personality 

disorder symptomatology and aggression in an undergraduate student sample. One hundred and twenty university 

students (27.1 % male and 71.7 % female; M of age = 19.23, SD=2.45) were administered with (1) Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 2009), along with (2) Personality Disorder Questionnaire-4  (PDQ-4) 

(Hyler E. Steven, 1994), and (3) Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI) (Buss & Durkee,. 1957). Results of 

multivariate regression analysis indicated that trait EI predicts most personality disorder symptomatology 

(Wilks’ λ = .63, F (10,110) = 5.97, p =.000) (ß = -.265 to ß = -.424); different trait EI variables 

contribute to development of different personality disorders; hostile affectivity was positively related with 

almost all personality disorder symptoms; multivariate regression showed trait EI variables predict anger 

and hostility dimensions. The results suggest that different components of emotional intelligence contribute to the 

development of different personality disorder symptomatology. More research is required to replicate the results 

with clinical population.   

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

5 ხ. მარწყვიშვილი, მ. 

მესტვირიშვილი, ლ. 

არუთინოვი, ქ. 

ლორთქიფანიძე (ზეპირი 

მოხსენება) 

სხვა სამყაროში ცხოვრება: 

ემოციებთან დაკავშირებული თვით-

პერცეფციების კავშირი ფსიქიკურ 

აშლილობებთან 

 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების კვლევის 

საერთაშორისო 

საზოგადოების 

კონფერენცია,  ივლისი, 

2013, ბარსელონა, 

ესპანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The study investigated whether emotion-related self-perceptions of individuals with mental disorders are affected by 

those disorders. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence profiles of 28 inpatients with schizophrenia 

spectrum disorders against the profiles of 48 group-matched controls using the Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue). In Study 2, we examined if trait EI predicts mental health (168 non-clinical participants) 

using Hopkins Symptom Checklist. In study 3, we investigated whether specific trait EI variables contribute to 

development of specific primary symptom dimensions (60 psychiatric inpatients). A multivariate analysis of variance 

revealed a significant main effect for group with schizophrenia spectrum patients scoring lower than controls on 

most TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. Multivariate regression indicated that 

different trait EI variables contribute to development of different symptom dimensions; trait EI predicts all primary 

symptom dimensions and is a unique contributor to overall state of mental health. 
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# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

6 ხ. მარწყვიშვილი, ლ. არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, კ. პეტრიდესი 

(სასტენდო მოხსენება) 

 

ემოციური ინტელექტი 

ბრმა და შეზღუდული 

მხედველობის მქონე 

პირებთან 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების 

ფსიქოლოგიის 

ბრიტანული ასოციაცია, 

2013, ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The potential effect of vision loss on personality has been the subject of limited research. The present study 

was designed to determine whether emotion-related self-perceptions of individuals with visual impairments are 

affected by those impairment. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence (trait EI) profiles of 24 

adolescents from boarding school for blind and visually impaired children against the profiles of 24 case-matched 

controls using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Adolescent Full Form (TEIQue-AFF).  In Study 2, we 

compared the trait EI profiles of 68 adults with visual impairments against the profiles of 77 group-matched controls 

using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). A multivariate analysis of variance revealed a 

significant multivariate main effect for group with visually impaired participants scoring significantly lower than 

controls on most of TEIQue facets in both groups - in adolescents (Wilks' λ = .36, F (15,30) = 2.07, p=.002, ηp2 = .637) 

as well as in adults (Wilks' λ = .68, F (15,127) = 4.02, p=.000, ηp2 = .322). There were also some significant main 

effects of gender on some TEIQue facets and factors. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის 

მიმართულების 2013 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მოკლე ანგარიში 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  

profesori თამარ გაგოშიძე 
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

გაგოშიძე თამარი, პროფესორი 

ბელქანია ნოდარი, პროფესორი 

მაღრაძე გუგული, პროფესორი 

სუმბაძე ნანა, პროფესორი 

ჩიტაშვილი მარინე, პროფესორი 

წერეთელი მზია, პროფესორი 

ჯორბენაძე რევაზი, პროფესორი 

აბაშიძე თამარი, ასოცირებული პროფესორი 

აბზიანიძე შალვა, ასოცირებული პროფესორი 

არუთინოვი ლუიზა, ასოცირებული პროფესორი 

კუტალაძე იამზე, ასოცირებული პროფესორი 

მელიქიშვილი მანანა, ასოცირებული პროფესორი 

მესტვირიშვილი მაია, ასოცირებული პროფესორი  

ქიტიაშვილი ანასტასია, ასოცირებული პროფესორი 

გოროშიძე გიორგი, ასოცირებული პროფესორი 

ნადარეიშვილი ვახტანგი, ასოცირებული პროფესორი 

აფთარაშვილი ია, ასისტენტ–პროფესორი 

გედევანიშვილი ირინე, ასისტენტ–პროფესორი 

დესპოტაშვილი მედეა, ასისტენტ–პროფესორი 

თევდორაძე სოფიო, ასისტენტ–პროფესორი 

კვანჭილაშვილი ელენე, ასისტენტ–პროფესორი 

ლაბარტყავა ნინო, ასისტენტ–პროფესორი 

ლოდია თეონა, ასისტენტ–პროფესორი 

მარწყვიშვილი ხათუნა, ასისტენტ–პროფესორი 

მამუკაძე შორენა, ასისტენტ–პროფესორი 

ჟვანია ირინე, ასისტენტ–პროფესორი 

რობაქიძე მაია, ასისტენტ–პროფესორი 

ტუღუში ლაშა, ასისტენტ–პროფესორი 

ფირცხალავა ეკატერინე, ასისტენტ–პროფესორი 

ჩხიკვიშვილი ლია, ასისტენტ–პროფესორი 

ხეჩუაშვილი ლილი, ასისტენტ–პროფესორი 

ჯაღიაშვილი მარინე, ასისტენტ–პროფესორი 

დოლიძე სოფიო, ასისტენტ–პროფესორი 
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2013 წელს ფსიქოლოგიის მიმართულების პროფესორების სამეცნიერო აქტივობა 

შეადგენს შემდეგს: 

 

სახელმწიფო დაფინანსებით განხორციელებული პროექტები: 2 

საგრანტო დაფინანსებით განხორციელებული პროექტები: 29 

მონოგრაფია საქართველოში: 1 

სახელმძღვანელო საქართველოში: 11 

კრებული საქართველოში: 2 

სტატია საქართველოში: 18 

სტატია უცხოეთში: 7 

სამეცნიერო ფორუმებში  მონაწილეობა საქართველოში: 14 

სამეცნიერო ფორუმებში  მონაწილეობა უცხოეთში: 22 
 

 

 

შენიშვნა: რამდენიმე შემთხვევაში აქტივობას არ აქვს დართული 

ანოტაცია/შედეგები.  
 

 

 

პროფესორი თამარ გაგოშიძე 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

მუშა მეხსიერების 

ნეიროფსიქოლოგიუ

რი ანალიზი 

შუბლისა და 

საფეთქლის 

ფოკალური 

ეპილეფსიების 

დროს. 

Nნევროლოგიისა და 

ნეიროფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 

თ. გაგოშიძე ჟ. მოსიაშვილი 

თ. გაგოშიძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

klasikuri Sexeduleba imis Sesaxeb, rom muSa mexsiereba Sublis wilebis funqciaa,  
xolo  xangrZliv  mexsierebas ki safeTqlis wilebi uzrunvelyofen, kiTxvis  
niSnis  qveS  dadga,  radgan  arsebobs  kvlevebi, romlebic muSa  mexsierebis  
anatomiur  safuZvlad  ara  mxolod  Sublis,  aramed  safeTqlis wilsac 
ganixilaven. 

Sexedulebebis gamo, am mimarTulebiT kvleva kvlavac Rirebulia. 
mocemuli kvlevis mizania safeTqlisa da Sublis wilis epilefsiis mqone 18-40 

wlis pirebSi muSa mexsierebis Seswavla da am or sindromTan dakavSirebuli muSa 
mexsierebis deficitis erTmaneTTan Sedareba. kvlevis amocanebia imis garkveva, 
SeiniSneba Tu ara muSa mexsierebis deficiti safeTqlis wilis eplefsiis dros da 
upiratesad muSa mexsierebis romeli komponentis daqveiTebas moicavs aRniSnuli 
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deficiti. asave mniSvnelovania imis Cveneba, gansxvavdeba Tu ara muSa mexsierebis 
Sesrulebis done am or epilefsiur sindroms Soris. 

kvleva Catarda or eqsperimentul jgufsa da erT sakontrolo jgufze. 
sakontrolo jgufebs warmoadgendnen safeTqlisa da Sublis wilis epilefsiis 
mqone 33 pacienti, sakontrolo jgufisTvis ki SeirCa 33 janmrTeli cdis piri. 
sakontolo da eqsperimentuli jgufebi dabalansda sqesis, asakisa da ganTlebis 
mixedviT.  

kvlevis Sedegebis mixedviT safeTqlis da Sublis wilis epilefsiis mqone 
pirebis muSa mexsierebis sxvadasxva komponentia deficituri da orive jgufi 
sandod gansxvavdeba janmrTeli pirebisgan. Sublis wilis dazianeba iwvevs 
centraluri aRmasrulebeli komponentis deficits, maSin,m roca safeTqlis wilis 
dazianeba muSa mexsierebis fonologiuri maryuJis da vizualuri matricis 
dazianebas iwvevs.  
2 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 კავშირი თავის 

ტვინის 

პრეფრონტალური 

ქერქის 

ფუნქციონირებასა 

და  

ნევროლოგიისა და 

ნეიროფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 
თ. გაგოშიძე 

მ. მეტრეველი 

თ. გაგოშიძე 

 ანოტაცია 
    arcTu didi xania, rac ganviTarebis fsiqologia mzrunvelisadmi bavSvis 

adreuli mijaWvulobiT dainteresda; neirofsiqologebis mier erT dros 

ufunqciod miCneuli prefrontaluri qerqi Tavis tvinis ”mmarTvel punqtad” 

aRiares da ”gonebis Teoria”, rogorc adamianuri kogniciis umniSvnelovanesi 

komponenti, fsiqologiuri kvlevebis fokusSi moeqca. miuxedavad imisa, rom 

maT Soris kavSiri neirofsiqologiur ”alqimiad” aris miCneuli, ukve 20 welia 

neiromecnierebis,  ganviTarebisa da klinikuri fsiqologebis interesi 

mecnieruli da gamoyenebiTi Rirebulebis gamo am sakiTxis mimarT ar iklebs. 

mocemuli naSromis amocanebia: 1) mzrunvelisadmi  bavSvis mijaWvulobasa da 

“gonebis  Teoriis”  gamoyenebas,  2) mzrunvelisadmi bavSvis mijaWvulobasa Dda 

prefrontaluri qerqis  funqcionirebas, 3) “gonebis  Teoriis”  gamoyenebasa  

da  prefrontaluri  qerqis funqcionirebas Soris kavSiris kvleva. kvlevis 

Sedegad statistikurad mniSvnelovani korelaciuri kavSiri gamovlinda 

mijaWvulobasa da ”gonebis Teorias”, aseve ”gonebis Teoriasa” da 

prefrontaluri  qerqis funqcionirebas Soris, magram kavSiri mijaWvulobasa 

da prefrontaluri qerqis funqcionirebas Soris ar dadasturda. naSromSi 

warmodgenilia bavSvebis, romlebic dedebTan izrdebian, autisturi speqtris 

darRvevis mqone bavSvebisa da Cvil bavSvTa saxlis aRsazrdelebis  monacemebs 

Soris gansxvavebebis jgufTaSorisi analizi. garda amisa, ganxilulia 

mijaWvulobis kiTxvarSi, prefrontaluri qerqis funqcionirebisa da ”gonebis 

Teoriis” Sesafasebel davalebebSi gamovlenili asakTaSorisi da sqesTaSorisi 
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gansxvavebebi.  

  

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
 

თამარ გაგოშიძე 

 

 

 

 

 

 

 

თამარ გაგოშიძე 

ხარისხიანი სკოლამდელი 

განათლება და მისი როლი 

საზოგადოების 

ეკონომიკურ 

კეთილდღეობაში 

 

 

Neuropsychological 

Assessment of Patients with 

Epilelepsy. The Case of 

Georgian Epilepsy Registry. 

სკოლამდელი განათლების 

1 საერთაშორისო კონფე-

რენცია, თბილისი, 27.09. 

2013 

 

 

 

International Conference 

Devoted to 65th Anniversary 

of Clinical Neurophysiology 

in Georgia 

 Institute of Neurology and 

Neuropsychology. 9-10.10, 

2013 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 

პროფესორი ნანა სუმბაძე 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa- damfinansebeli proeqtis proeqtis 
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xeleba  organizacia xelmZRvaneli  Semsruleblebi 
1 
 
 
 
 

sazogadoebis 
damokidebuleba 

ojaxuri 
Zaladobis mimarT 

gaeros qalTa 
organizacia 

Nnana sumbaZe Nnana sumbaZe 

2 sazRvrispira 
mcxovreb devnil 

qalTa 
saWiroebebis 

kvleva 

gaeros qalTa 
organizacia 

Mmadona xarebava nana sumbaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Nnana sumbaZe samoqalaqo 
CarTulobis 

determinantebi 
da Sedegebi 

Tbilisi 365 qarTul da 
inglisur enebze 

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

პროფესორი მზია წერეთელი 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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1 
 
 
 
 

saqarTvelos 
studentebis 

interkulturuli 
sensitiuroba 

kvleviTi proeqti 

ASCN 

mzia wereTeli Mmzia wereTeli 
nino SaraSeniZe 

irine gedevaniSvili 
laSa xojanaSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 

 

ასოცირებული პროფესორი თამარ აბაშიძე 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

„eTnikuri 
umciresobebis 

qarTul 
sazogadoebaSi 
integraciis 
xelSewyoba”  

estoneTi (iana 
tonesonis 
instituti)/ 
saqarTvelo 

(strategiisa da 
saerTaSoriso 
kvlevis fondi)  

 

qeTevan emxvari - 
saqarTvelos 

strategiisa da 
saerTaSoriso 
kvlevis fondi 

irina Jvania, 
Tamar abaSiZe, 

anastasia 
qitiaSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)  

proeqtis mizania eTnikuri somxebis qarTul sazogadoebaSi integraciis 
sakiTxis Seswavla; kvlevis mizani, iyo javaxeTSi arsebuli viTarebis 
Seswavla, mosaxleobis gamokiTxva iseT sakiTxebTan dakavSirebiT, 
rogoricaa: cxovrebiT kmayofileba, ganaTlebisa da dasaqmebisadmi 
xelmisawvdomoba, TviTidentifikacia, damokidebuleba sxvadasxva jgufebis 
mimarT da a.S.  

2 proeqtis dasa-
xeleba 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 saxelmZRvanelos 
Targmna 

“Social Psychology” 
Shelley E. Taylor, Letitia 

Anne Peplau,  David O. 

Sears, 2006  

Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, 
fondi Ria 
sazogadoeba 

nana sumbaZe 

nana sumbaZe, Tamar 
abaSiZe, Tamar 

maxaraZe, anastasia 
qitiaSvili, irina 

Jvania 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)  

saxemZRvanelos Targmnis dasrulebis Semdeg, fsiqologiisa da socialuri 
mecnierebebis fakultetis  studentebisaTvis xelmisawvdomi gaxdeba 
qarTulenovani rideri socialur fsiqologiaSi. am etapze naTargmnia 
saxelmZRvanelos mxolod nawili.  

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=David%20O.%20Sears&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=David%20O.%20Sears&search-alias=books&sort=relevancerank
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelo
s saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

mTargmnelobiTi 
jgufi: n. sumbaZe, 

T.abaSiZe, T.maxaraZe, a. 
qitiaSvili, i. Jvania 

“Social Psychology” 
Shelley E. Taylor, 
Letitia Anne Peplau, 

 David O. Sears, 2006  

Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti 

 

Aanotaciebi 

saxemZRvanelos Targmnis dasrulebis Semdeg, studentebisaTvis 
xelmisawvdomi gaxdeba srulyofili qarTulenovani rideri socialur 
fsiqologiaSi.   

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
 

T. abaSiZe, 
 i. Jvania,  

a. qitiaSvili 

“Опрос населения 

Джавахети -  

Барометр 2013” 

 В сборнике 
«Джавахети: вызовы 
и перспективы» 

XXX GFSIS, Tbilisi -
2013 

15 gverdi 

Aanotacia 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=David%20O.%20Sears&search-alias=books&sort=relevancerank
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statia exeba eTnikuri somxebis qarTul sazogadoebaSi integraciis 
sakiTxs da eyrdnoba javaxeTis mosaxleobis gamokiTxvas iseT TemebTan 
dakavSirebiT rogoricaa: cxovrebiT kmayofileba, ganaTlebisa da 
dasaqamebisadmi xelmisawvdomoba, TviTidentifikacia, damokidebuleba 
sxvadasxva jgufebs Soris da a.S. Kkvlevis Sedegebi safuZvlad daedo 
garkveuli rekomendaciebis SemuSavebas. 
 
 

 

ასოცირებული პროფესორი შალვა აბზიანიძე 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

თავები მონოგრაფიისა 

„პოლიტიკა და 

ფსიქოლოგია“ 

შალვა აბზიანიძე შალვა აბზიანიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

დაწერილია მონოგრაფიის 4 თავი 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

სტუდენტური 

დებატები და 

პოლიტიკური 

რეფორმები 

USAID TinaTin cercvaZe Salva abzianiZe 
sofio vefxvaZe 

damuSavebulia debatebis Teoriis ZiriTadi principebi da studenturi 
debatebis efeqturoba da roli politikuri reformebis procesSi.  

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
Ddebatebi 

cvlilebebisaTvi
s 

Kkavkasiis 
demokratiisa da 

ganviTarebis 
instituti 

TinaTin cercvaZe 

Salva abzianiZe 
sofio vefxvaZe 

3 Pproeqtis 
dasaxeleba 

Ddamfinansebeli 
organizacia 

Pproeqtis 
xelmZRvaneli 

Pproeqtis 
Semsruleblebi 

 usinaTloebisTvi sportis da TinaTin cercvaZe Salva abzianiZe 
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sDdebetebis 
swavleba  

axalgazrdobis 
saministro 

sofio vefxvaZe 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

2 
 
 
3 
 
 
 
4 

Salva abzianiZe 
 
 

Salva abzianiZe 
 
 

Salva abzianiZe 
 
 
 
Salva abzianiZe 

rideri 
politikuri 
fsiqologia 

rideri 
kulturuli 
fsiqologia 

video 
prezentacia- 
socialuri 
fsiqologia 

video 
prezentacia – 
politikuri 
fsiqologia 

Ooficialurad ar 
gamocemula 

 
 
“ 

220 
 
 
 

215 

Riderebi eZrvneba politikuri fsiqologiisa da kulturuli fsiqologiis 
rCeul Tavebs. 

Videoprezentaciebi (gansxvavebiT Cveulebrivi prezenTaciebisaga) Seicaven 
gansaxelvev sakiTxebTan dakavSirebuli kvlevebis original video Canawerebs 

da sxva saWito video masalas.  

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
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anotaciebi 

 

 
asocirebuli profesori luiza aruTinovi 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebe
li 

organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

autizmis sakvlevi 
instrumentis PEP-3 

(fsiqosaganmanaTleblo 
profili, avtorebi: 
Schopler, Lansing, Reichler and 

Marcus) bavSvebis qarTul 
populaciaze 
restandartizacia-
normireba. 
 
2012-2013 wlebi 

qarTuli 
organizacia 

„pirveli 

nabiji“ da 

UNICEF -is 
mxardaWeriT  

luiza 
aruTinovi 

mkvlevrebi: maia 
mestviriSvili 
xaTuna 
marwyviSvili; 
interviuerebi: 
samagistro 
programis “bavSvTa 
da mozardTa 
fsiqologiuri 
Sefaseba da 
konsultireba” 
studentebi. 
 

anotacia 

proeqti miznad isaxavda autizmis Sesafasebeli instrumentis PEP-3-is (Eric Schopler, 

Margaret D. Lansing, Robert J. ReiChler, Lee M. Marcus;2004) qarTul populaciaze adaptaciasa 

da normirebas.  PEP-3_is saSualebiT SesaZlebelia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb 

mravalmxrivi informaciis miReba. Catarebuli samuSaos Rirebuleba da 

aqtualuroba ganpirobebulia im garemoebiT, rom autisturi speqtris darRvevaTa 

mqone bavSvebis unarebis Sefaseba specialistebisTvis dRemde sirTules 

warmoadgens. Sedegad, miRebul iqna bavSvebis qarTul populaciaze morgebuli 

instrumenti, romlis saSualebiT mopovebuli informacia efeqtiani intervenciis 

dagegmvis SesaZleblobas aZlevs specialistebs. testis fsiqometrulma analizma  

daadastura misi sandooba da validoba. 
kvlevaSi monawileoba miiRo 2,5 – 7,5 wlamde asakis normaluri ganviTarebis 

mqone 613 (n biWi=326; n gogo=287)  da 49 (n biWi=43; n gogona =6) autisturi speqtris 

diagnozis mqone 3-dan - 9,1 wlamde asakis bavSvma da maTma mSoblebma. mSoblebi 

gamoikiTxa mSoblebis/ momvlelTaTvis gankuTvnili kiTxvarebiT. 
kvlevam moicva Tbilisis 21 skola da 35 baga-baRi,  romlebic qalaqis 

sxvadasxva raionebidan proporciulad iqna SerCeuli (raionSi arsebuli Sesabamisi 

dawesebulebebis raodenobis mixedviT). amrigad, kvlevis Sedegebi reprezentatulia 

Tbilisis masStabiT. 
miRebul monacemTa safuZvelze 10 asakobrivi jgufis bavSvebisTvis (normaluri 

ganviTarebis mqoneTaTvis) dadginda Sesabamisi normebi, romlebic warmodgenilia 

nedli qulebisa da procentilebis cxrilebis saxiT. maT safuZvelze SesaZlebelia 

autisturi speqtris darRvevis mqone bavSvebis Sefaseba da individualuri saswavlo 
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programis Sedgena.  
miRebuli Sedegebi da, rac mTavaria, Sesabamisi asakobrivi normebis cxrilebi 

miewoda SemkveT organizacias – qarTul organizacias «pirveli nabiji».  

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

 კვლევითი გრანტი  

(2011-2013) 

“Dispositional and 

Attitudinal predictors of 

National Identity”.   
 

 (ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ლუიზა არუთინოვა 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტი დასრულდა 2013 წლის ოქტომბერს. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ 

ბმულზე: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html 

მოკლე ანოტაცია 

Studying the forms and constructs of Social Identities remains very crucial on the way of 

understanding people’s behavioral and cognitive responses on different social stimulus. Since the 

collapse of the Soviet Union people has faced social, political and economic challenges affecting 

tremendously their perception and attitudes. Collective identity has been redefined, raising the 

need for the understanding of people’s self-perception in new reality - created after 1991.  

The present research explores dispositional and situational factors that contribute to the 

construction of National Identity, which represents one of the forms of collective identity. On 

the one hand, national identification is influenced by public discourse and political debate and on 

the other hand - by personal attitudes and traits. 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotic/ nationalistic attitudes and (3) dimensions of religious belief system on 

National Identity representation in individuals. The study aims to address the following research 

questions: 

 Do cultural orientation and personal attitudes predict representation style of National 

Identity? And if so, which one of these two is the more robust predictor? 

 Whether and/or how the personal dispositions such as religious and 

patriotism/nationalistic attitudes contribute to the National Identity representation?  

 How are individualism and collectivism related to the representation style of National 

Identity?  

The study will enable us to draw empirical picture of cultural and citizenship representation in 

Georgia, and to understand roots of citizenship representation by linking this to the cultural 

dimensions.  

 

 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia 
mestviriSvili, 
xaTuna 
marwyviSvili, 
luiza 
aruTinovi, 
naTia 
mestviriSvili 

 

moqalaqeobis 
tipi rogorc 
socio-
kulturuli 
identoba 
 
sakonferencio 
masalebis 
krebuli  
“sivrce, 
sazogadoeba, 
politika”.   
 
 
 

 

miRebulia 
dasabeWdad 

Tbilisis 
sxelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba 

10 

Mmokle anotacia 

bolo wlebSi socialuri da pirovnuli identobebi socialur 

mecnierebebis farTo ganxilvis sagania, maT Soris erovnuli identobebis 

konstruireba da reprezentacia gansakuTrebiT popularul Tematikad gvevlineba. 

moqalaqis identoba erovnuli identobis nawilia da warmodgens erovnuli 

umravlesobis mier jgufisSida prototipis nimuSs.Mmkvlevrebi moqalaqis 

identobis sami gansxvavebuli nimuSis arsebobaze miuTiTeben. maTgan  eTnikuri 

da saxelmwifo moqalaqis tipis arseboba cnobili da empiriulad 

dadasturebuli faqtia. bolo wlebSi Catarebulma kvlevebma cxadyo, rom 

arsebobs mesame _ kulturaze orintirebuli moqalaqis identoba. Cveni proeqtis 

mizani iyo empiriulad Segveswavla moqalaqis samive tipi da maTi korelatebi 

qarTveli axalgazrdebis magaliTze.  
kvlevaSi monawileobda 18-14 wlamde asakobrivi jgufis 415 gogo da 270 

biWi studenti saqarTvelos 7 universitetidan. kvlevis monawileebma Seavses 

kiTxari, romelic 4 nawilisgan Sedgeboda da ikvlevda erovnuli identobis, 

nacionalizmis da patriotizmis, religiuri Sexedulebebis da 

individualizmis/koleqtivizmis rogorc kulturuli kontruqtis siZlieres. 

Mmonacemebis analizma Semdegi suraTi gamoavlina: respondentebis 56% irCevs 

kulturaze orientirebul moqalaqis identobas, 25% saxelmwifo, xolo 19% 

eTnikurs. kulturaze orientirebuli da eTnikuri moqalaqis tipebi dadebiT 

korelaciaSi arian patriotizmTan, nacionalizmTan da religiis orTodoqsul 

ganzomilebasTan, maSin rodesac saxelmwifoebrivi moqalaqis tipis maCvenebli 
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mxolod sustad korelirebs religiurobasTan da ar korelirebs 

nacionalizmTan.  regresiulma analizma uCvena, rom moqalaqis identobis 

tipebisaTvis sando prediqtoruli Rirebuleba gaaCnia nacionalizmis, 

patriotizmis, erovnuli identobis siZlieris da orTodoqsulobis maCveneblebs. 
kvlevis Sedegebi mniSvnelovanad afarTovebs qarTveli axalgazrdebis 

samoqalaqo identobis Sesaxeb codnas da samomavlo kvleviTi proeqtebis 

ganxorcilebisaTvis saWiro da mniSvnelovan sawyiss qmnis. 
 
 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

 

 

Then & Now: Historical Trends & 
Current Tendencies of Citizenship 
Representation in Georgia 

The 4th  Turkish Studies Project of 

the University of Utah Conference 

THE CAUCASUS AT IMPERIAL 

TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-1920s) 

June 5-9, 2013 

Tbilisi, Republic of Georgia.  

 

მოკლე ანოტაცია 
Researchers agree that national identity is a multidimensional concept, which is altered by different social and 

historical changes and is represented in three: civic, ethnic and cultural ways.  

This research aims at 1. Examining historical and conceptual background of national identity representation in 

Georgia. 2. Empirically validating existence of ethnic, civic and cultural citizenship representation styles 3. Defining 

predictive value of attitudinal and cultural constructs for different citizenship styles. 

The research explores two related evidence: historical data and empirical findings.  

After reviewing the writings of 19th-20th century public figures it became obvious that national identity was 

understood as a unity of elements, which includes attributes of civic, ethnic and cultural citizenship representations. 

Simple and elegant formula of Georgian nationality “Fatherland, Language and Faith” created by Ilia Chavchavdze 

became the mainstream idea of the epoch. National feelings were defined as “…something that is inherent and entails 

the elements such as language, historical past, prominent public figures, territory, Georgian literature, etc.”(Vaja-

Pshavela, 1905). Later, the concept of national identity has been expanded by adding several features such as: 

“culture, art, faith, mythology, traditions and worldview”(Qiqodze,G., 1908). Taking into account historical data we 

find that by the end of nineteenth century national identity was defined as a constellation of historical, cultural and 

social elements where religion, language, common culture and history prevailed. 

Searching for those elements in modern reality we conducted a survey on 600 BA and MA students at different 

Universities in Georgia. Our data confirm presence of three citizenship styles in Georgian youth:  56% of respondents 

represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% ethnic citizenship. Further analysis shows interesting 

correlational patterns between the different constructs of national identification: cultural citizenship style is 

positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), 

whereas, civic citizenship style has no association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and 

patriotism ( r<.3; p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but has only very weak association with patriotism (r<.2).  

Present research on Georgian adult sample empirically proves co-existence of three citizenship representation styles. 

Generally we found that modern national identity is strongly associated with culture rather than with civic rights or 

ethnic origins. We also defined predictors for each representation type of national identity. Besides it became clear 

that the elements of national identity – religion, language culture, etc., which were defined a century ago, are still 

embodied in people’s cognition and have high predictive value for different aspects of identity representations. 
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2 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“Discovering Citizneship 

representation styles in 

Georgia: Religion, Culture and 

Attitudes”. 

3rd ASCN Annual Conference 

“Political Transformation And 

Social Change In The South 

Caucasus: Georgia, Armenia 

And Azerbaijan In 

Perspective”, 2013, Tbilisi 

 
მოკლე ანოტაცია 

 
The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism, and (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals. 415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; 

SD= 21,04) completed a questionnaire measuring patriotism and nationalism, citizenship 

representation style, national identification, individualism /collectivism and religious orientation. The 

research results reveal that: (1) The degree of national identification is the strongest predictor for any 

type of citizenship style, (2) Cultural and civic citizenship styles are positively associated with 

patriotism, nationalism and Orthodoxy, whereas, civic citizenship has no association with nationalism 

and is only weakly associated with Orthodoxy and patriotism, and (3) Orthodoxy partially mediates 

the relationship between a patriotic and ethnic citizenship style.  

These findings highlight the importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and point out that religious attitudes determine the relationship between attitudes 

and citizenship styles 
 

 

 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. სასტენდო  

“რას ნიშნავს იყო ქართველი- 

რელიგია, მოქალაქეობა და 

პატრიოტიზმი”. 

მოხსენება   ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

მიერ ორგანიზებული (APA) 

აღმოსავლეთ ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

კონფერნეცია. ნიუ-იორკი, 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები. 1-4 მარტი, 2013 
 

მოკლე ანოტაცია 
This study aims to explore the behavioral and emotional dimensions of Georgian national identity and 

to determine a pattern of their interrelation. An additional goal is to find out weather cultural 

constructs, religious and nationalistic attitudes are significant predictors of citizenship style. We 

hypnotized that: (1) Civic and cultural citizenship types would be positively correlated with patriotism 

and positively with each other (2) Ethnic citizenship type would have positive association with 

nationalism and orthodoxy (3) Collectivism would positively associated with nationalistic attitudes and 
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with orthodoxy.   

 
2 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“მოქალაქეობის სტილის 

კომპლექსურობა: რელიგია, 

კულტურა და 

შეხედულებები”. 

განათლების და კვლევის 

ინტერდისციპლინარული 

გლობალური  ქსელი, მე-8 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  

“მოქალაქეობა, ჩართულობა 

და პლურალიზმი”, 

ლისაბონი, პორტუგალია. 

16-24 მარტი, 2013 

მოკლე ანოტაცია 
 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism (3) attitudes toward religion on citizenship representation 

in individuals.  

415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; SD= 21,04) completed the set 

of questionnaire measuring patriotism and nationalism (Kosterman & Feshbach, 1989), citizenship 

representation style (Vanbeselaere, 2007), Individualism /collectivism (IC) (Fisher, 2009) and religious 

orientation (Duriez et al., 2005). 

The data show that 56% of respondent represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% 

ethnic citizenship. Analysis shows interesting correlational patterns between the constructs of national 

identification: Cultural citizenship style is positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), 

nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), whereas, civic citizenship style has no 

association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and patriotism ( r<.3; 

p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but shows very weak association with patriotism (r<.2).  

Regression analysis revealed that cultural citizenship style is significantly predicted by degree of 

national identification (β =26), nationalism (β =.21), patriotism (β =.18), ingroup attitude (β =.13) and 

second naviette (β =.16), F(7,416)=60.22 (adjustedR2 =.495, all ps<.00.)  When civic citizenship style 

was regressed on the same set of predictors, patriotism showed no significant predictive value, 

nationalism became significant negatively predictor (β =-.19) but national identification (β =.24), 

ingroup attitude (β =.17) and second naviette (β =.21) still positively contributed to prediction of civic 

citizenship style (F(9.373)=10.416, adjustedR2=18.2, all ps<.00). When predicting ethnic citizenship 

representation patriotism (β =-.15) and second naviette (β =-.21) became significant negative 

predictors, national identification (β =.20) and  nationalism (β =.43) remained as positive ones and 

orthodoxy (β =.22) and collectivism  (β =.10)  has been emerged as new positive significant predictors 

(F(9.379)=26.99, adjustedR2=.376, all ps<.00). 

These findings highlight importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and pointing out that degree of identification, nationalism and religious attitudes 

are the key predictors of citizenship style. 
 

 
 

3 
ხ. მარწყვიშვილი, ლ. არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, ქ. ლორთქიფანიძე. 

ზეპირი მოხსენება   

ემოციური ინტელექტისა 

და გუნება-

განწყობილების 

აშლილობების 

ურთიერთმიმართება  

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 

2013, ნიუ იორკი, აშშ.  
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ანოტაცია 

An inability to deal with negative emotions is considered a risk factor for affective disorders. There is a distinct 

lack of empirical research investigating the relationship between emotional intelligence and depression, particularly 

in clinical samples. The present study was designed to investigate whether emotional self-perceptions of individuals 

with affective disorders differ from those of without mental illnesses; we also examined whether emotional 

intelligence predicts mood disorders and other primary psychiatric symptom dimensions. Twenty-seven psychiatric 

inpatients (48.1 % male and 51.9 % female; M of age = 35.89, SD=11.17) with mixed diagnosis of affective disorders 

and sixty group-matched controls completed (1) The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 

2009); (2) The Hopkins Symptom Check-list (HSCL) and (3) short demographic disease-specific questionnaire. A 

multivariate analysis of variance revealed a significant main effect for group with patients with affective disorders 

scoring lower than controls on most TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. 

Multivariate regression indicated that different trait EI variables contribute to development of different psychiatric 

primary symptom dimensions. The results suggest that low emotional intelligence represents a risk factor for affective 

disorders; more research is required to be done with clinical population to clarify exactly which components of 

emotional intelligence contribute to the development of which specific mental disorders.  

 
4 

ხ. მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი ლ. 

არუთინოვი (ზეპირი მოხსენება)  

ემოციური ინტელექტი -

პიროვნული 

აშლილობების 

პრედიქტორი? 

 

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 

2013, ნიუ იორკი, აშშ.  

 
ანოტაცია 

Disturbances in emotion are associated with most of the diagnostic criteria of the personality disorders, though the 

role of emotional intelligence in the diagnosis of personality disorders has been the subject of limited research. The 

present study was designed to investigate the relationships between trait emotional intelligence (trait EI), personality 

disorder symptomatology and aggression in an undergraduate student sample. One hundred and twenty university 

students (27.1 % male and 71.7 % female; M of age = 19.23, SD=2.45) were administered with (1) Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 2009), along with (2) Personality Disorder Questionnaire-4  (PDQ-4) 

(Hyler E. Steven, 1994), and (3) Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI) (Buss & Durkee,. 1957). Results of 

multivariate regression analysis indicated that trait EI predicts most personality disorder symptomatology 

(Wilks’ λ = .63, F (10,110) = 5.97, p =.000) (ß = -.265 to ß = -.424); different trait EI variables 

contribute to development of different personality disorders; hostile affectivity was positively related with 

almost all personality disorder symptoms; multivariate regression showed trait EI variables predict anger 

and hostility dimensions. The results suggest that different components of emotional intelligence contribute to the 

development of different personality disorder symptomatology. More research is required to replicate the results 

with clinical population.   

5 ხ. მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი, ლ. 

არუთინოვი, ქ. ლორთქიფანიძე (ზეპირი 

მოხსენება) 

სხვა სამყაროში 

ცხოვრება: ემოციებთან 

დაკავშირებული თვით-

პერცეფციების კავშირი 

ფსიქიკურ 

აშლილობებთან 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების 

კვლევის 

საერთაშორისო 

საზოგადოების 

კონფერენცია,  ივლისი, 

2013, ბარსელონა, 

ესპანეთი 
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მოკლე ანოტაცია 

The study investigated whether emotion-related self-perceptions of individuals with mental disorders are affected by 

those disorders. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence profiles of 28 inpatients with schizophrenia 

spectrum disorders against the profiles of 48 group-matched controls using the Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue). In Study 2, we examined if trait EI predicts mental health (168 non-clinical participants) 

using Hopkins Symptom Checklist. In study 3, we investigated whether specific trait EI variables contribute to 

development of specific primary symptom dimensions (60 psychiatric inpatients). A multivariate analysis of variance 

revealed a significant main effect for group with schizophrenia spectrum patients scoring lower than controls on most 

TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. Multivariate regression indicated that different 

trait EI variables contribute to development of different symptom dimensions; trait EI predicts all primary symptom 

dimensions and is a unique contributor to overall state of mental health. 

 

6 ხ. მარწყვიშვილი, ლ. არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, კ. პეტრიდესი (სასტენდო 

მოხსენება) 

 

ემოციური ინტელექტი 

ბრმა და შეზღუდული 

მხედველობის მქონე 

პირებთან 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების 

ფსიქოლოგიის 

ბრიტანული ასოციაცია, 

2013, ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The potential effect of vision loss on personality has been the subject of limited research. The present study 

was designed to determine whether emotion-related self-perceptions of individuals with visual impairments are 

affected by those impairment. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence (trait EI) profiles of 24 

adolescents from boarding school for blind and visually impaired children against the profiles of 24 case-matched 

controls using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Adolescent Full Form (TEIQue-AFF).  In Study 2, we 

compared the trait EI profiles of 68 adults with visual impairments against the profiles of 77 group-matched controls 

using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). A multivariate analysis of variance revealed a 

significant multivariate main effect for group with visually impaired participants scoring significantly lower than 

controls on most of TEIQue facets in both groups - in adolescents (Wilks' λ = .36, F (15,30) = 2.07, p=.002, ηp2 = .637) 

as well as in adults (Wilks' λ = .68, F (15,127) = 4.02, p=.000, ηp2 = .322). There were also some significant main 

effects of gender on some TEIQue facets and factors. 

 

 
 

ასოცირებული პროფესორი იამზე კუტალაძე 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

wiginierebis saerTaSoriso 
kvleva  

ia kutalaZe 
saqarTveloSi kvlevis 
saerTo xelmZRvaneloba da 
angariSis momzadeba 
 
kvlevis koordinatori 

saganmanaTleblo miRwevebis 

Sefasebis saerTaSoriso 

asociacia (IEA) 

Sefasebisa da gamocdebis 
erovnuli centri 
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saqarTveloSi: nuca kobaxiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

wignierebis saerTaSoriso kvleva (PIRLS). saqarTvelo monawileobda 2006 da 2011 wlis 

kvlevebSi. kvleva miznad isaxavs 9-10 wlis moswavleTa kiTxvis unaris Sefasebas da im 

faqtorebis kvlevas, romlebic gavlenas axdens moswavleTa wignierebaze.  2013 wels gamoica 

kvlevis angariSi: ia kutalaZe   ,,wigniereba da masze zemoqmedi faqtorebi” 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

maTematikisa da 

sabunebismetyvelo sagnebis 

swavlisa da swavlebis 

saerTaSorisokvleva (TIMSS).  

ia kutalaZe - 
saqarTveloSi kvlevis 

saerTo xelmZRvaneloba da 
angariSis momzadeba 

 
kvlevis koordinatorebi _ 

mamuka jiblaZe, daviT 
gabelaia 

saganmanaTleblo miRwevebis 

Sefasebis saerTaSoriso 

asociacia (IEA) 

Sefasebisa da gamocdebis 
erovnuli centri 

 
 
 
 
 

saqarTvelo monawileobda TIMSS  2007 da 2011 wlis kvlevebSi. am kvlevis farglebSi xdeba 9-

10 da 13-14 wlis mozardebis codnis Sefaseba maTematikasa da sabunebismetyvelo sagnebSi da im 

faqtorebis kvleva, romlebic gavlenas axdens maTematikisa da sabunebismetyvelo sagnebis 

swavlisa da swavlebis procesze. 

2013 wels momzadda kvlevis angariSi: ia kutalaZe   ,,maTematikisa da sabunebismetyvelo 

sagnebis swavlisa da swavlebis saerTaSorisokvleva  - maTematika”   www.naec.ge 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

saskolo ganaTlebis 

sistemaSi რსებული 

viTarebis aRwera 
analizi  

fondi Ria 

sazogadoeba – 

saqarTvelo  (OSGF) 

ia kutalaZe ganaTlebis 
politikisa da 

kvlevebis asociacia 

gamoica analitikuri xasiatis naSromi ,,saskolo ganaTleba - arsebuli viTarebis aRwera 
analizi” 

2 proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 saqarTvelos 

ganaTlebis sistemis  
ganviTarebis 

koncefcia 
 

EWMI (East West 

Management Institute). 
ia kutalaZe 

ganaTlebis 
politikisa da 

kvlevebis asociacia 

gamoica ,,saskolo ganaTlebis koncefcia” 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 ,,airCie profesia” –  World Vision-is  finansuri ia kutalaZe adamianuri resursis 

http://www.naec.ge/
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saxelmZRvanelo, 
gzamkvlevi 

moswavleebisaTvis  

mxardaWeriT. 
 

menejmentis centris 

(PMC) 

gamoica saxelmZRvanelo ,,airCie profesia” 

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 holandis testis 
adaptacia da veb 
gverdis momzadeba 
,,airCie profesia” 

 saqarTvelos sportisa 

da axalgazrdobis 
saqmeTa saministrosa 

finansuri mxardaWeriT. 
 

ia kutalaZe adamianuri resursis 

menejmentis centris 

(PMC) 

Seiqmna veb-gverdi www.myprofession.ge, romelzec sakiTxav masalasTan erTad 
ganTavsebulia holandis TviTsakvlevis programuli varianti. 

   

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

ia kutalaZe, 
samecniero redaqcia 

,,airCie profesia” Tbilisi, 2013 220 

`airCie profesia~ profesiuli orientaciis sferoSi qarTul enaze gamocemuli  pirveli 
saxelmZRvaneloa. is gankuTvnilia damamTavrebeli klasebis moswavleTaTvis, aseve maTTvis, visac 

jer ar aurCevia profesia an misi Secvla surs. wignSi Tavmoyrilia sasargeblo informacia 
profesiuli orientaciis sferoSi ukanasknel wlebSi gamocemuli inglisurenovani samecniero 

literaturidan da, aseve, profesiis arCevis msurvelTaTvis momzadebuli gzamkvlevebidan. 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi krebulis gamocemis adgili, gverdebis 

http://www.myprofession.ge/
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saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 
1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

ia kutalaZe ,,saqarTvelos 
saskolo 
ganaTleba 
rTuli 

gamowvwvebis 
winaSe” 

Tsu mecniereba 

N5 Tbilisi 5 

 

 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

ia kutalaZe The Role of 

International Surveys 

in the Reform of 

Education System  

3) CAUCASUS 

SOCIAL 

SCIENCE 

REVIEW (CSSR) 

 

 

Vol 1, No 1 
(2013) 

 

Tbilisi 30 

 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

ia kutalaZe 
 
 
 

,,wignierebi saerTaSoriso 
kvleva.  2006-2011 wlebis 
SedarebiTi  analizi” 

 
 

 
 Sefasebisa da gamocdebis 
erovnuli centris mier 

organizebuli konferencia 
Temaze: 
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2 
3 
 

 
 

ia kutalaZe 
 

 
,,momavali maswavleblebis 

ganaTlebis 
saerTaSoriso kvlevis 
Sedegebi - TEDS-M” 

,,saerTaSoriso kvlevebi da 
saqarTvelo” 
2013 weli 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

  
- 

 
- 

1. IEA 51th General Assembly;  
lisaboni, portugalia G  

organizatori: IEA- 

International Association For the 

Evaluation of Educational 

Achievement. 2013 

 

 
2 Annual Conference of the 

Association for Eduactional 

Assessment – Europe 
 

parizi, safrangeTi; 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 

asocirebuli profesori manana meliqiSvili 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 

m. meliqiSvili 
 
 
 
 

motivacia 
 
 
 
 

Tbilisi, 
maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 

48 gv. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 
m. meliqiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
m. meliqiSvili 
 
 
 
 
 
m. meliqiSvili 

 
jon diuis da 

maria montesoris 
pedagogiuri 
koncefcia  

 
 
 
 
 

d. uznaZis 
pedagogiuri 
koncefcia 

 
 
 

umcrosi saskolo 
asakis da 

mozardobis xanis 
ganviTarebis 

Taviseburebebi 
 

2013w. 
Tbilisi, 

maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

 
 
 

Tbilisi, 
maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

Tbilisi, 
maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 

erovnuli centri, 
2013w. 

 

 
29 gv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 gv. 
 
 
 
 
 

60 gv.  

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

m. meliqiSvili Terapiuli 
intervenciebi 

Zaladobis msxverpl 
bavSvebTan 

Tbilisi, samxreT 
kavkasiis regionaluri 
konferencia, 2013 weli, 

29-30 aprili 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 
 

ასოცირებული პროფესორი მაია მესტვირიშვილი 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 autizmis 
sakvlevi 
instrumentis PEP-

3 

(fsiqosaganmanaT
leblo profili, 
avtorebi: Schopler, 

Lansing, Reichler and 

Marcus) bavSvebis 
qarTul 
populaciaze 
restandartizacia
-normireba. 
 
2012-2013 wlebi  

 qarTuli 
organizacia 

„pirveli nabiji“ 

da UNICEF -is 
mxardaWeriT 

luiza aruTinovi mkvlevrebi: 
luiza aruTinovi 
maia 
mestviriSvili 
xaTuna 
marwyviSvili; 
interviuerebi: 
samagistro 
programis 
“bavSvTa da 
mozardTa 
fsiqologiuri 
Sefaseba da 
konsultireba” 
studentebi. 
 

 
 anotacia 

proeqti miznad isaxavda autizmis Sesafasebeli instrumentis PEP-3-is (Eric 

Schopler, Margaret D. Lansing, Robert J. ReiChler, Lee M. Marcus;2004) qarTul populaciaze 

adaptaciasa da normirebas.  PEP-3_is saSualebiT SesaZlebelia bavSvis 

ganviTarebis Sesaxeb mravalmxrivi informaciis miReba. Catarebuli samuSaos 

Rirebuleba da aqtualuroba ganpirobebulia im garemoebiT, rom autisturi 

speqtris darRvevaTa mqone bavSvebis unarebis Sefaseba specialistebisTvis 

dRemde sirTules warmoadgens. Sedegad, miRebul iqna bavSvebis qarTul 

populaciaze morgebuli instrumenti, romlis saSualebiT mopovebuli 

informacia efeqtiani intervenciis dagegmvis SesaZleblobas aZlevs 

specialistebs. testis fsiqometrulma analizma  daadastura misi sandooba da 

validoba. 
kvlevaSi monawileoba miiRo 2,5 – 7,5 wlamde asakis normaluri 
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ganviTarebis mqone 613 (n biWi=326; n gogo=287)  da 49 (n biWi=43; n gogona =6) 

autisturi speqtris diagnozis mqone 3-dan - 9,1 wlamde asakis bavSvma da maTma 

mSoblebma. mSoblebi gamoikiTxa mSoblebis/ momvlelTaTvis gankuTvnili 

kiTxvarebiT. 
kvlevam moicva Tbilisis 21 skola da 35 baga-baRi,  romlebic qalaqis 

sxvadasxva raionebidan proporciulad iqna SerCeuli (raionSi arsebuli 

Sesabamisi dawesebulebebis raodenobis mixedviT). amrigad, kvlevis Sedegebi 

reprezentatulia Tbilisis masStabiT. 
miRebul monacemTa safuZvelze 10 asakobrivi jgufis bavSvebisTvis 

(normaluri ganviTarebis mqoneTaTvis) dadginda Sesabamisi normebi, romlebic 

warmodgenilia nedli qulebisa da procentilebis cxrilebis saxiT. maT 

safuZvelze SesaZlebelia autisturi speqtris darRvevis mqone bavSvebis 

Sefaseba da individualuri saswavlo programis Sedgena.  
miRebuli Sedegebi da, rac mTavaria, Sesabamisi asakobrivi normebis 

cxrilebi miewoda SemkveT organizacias – qarTul organizacias «pirveli 

nabiji».  
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

 კვლევითი გრანტი  

(2011-2013) 

“Dispositional and 

Attitudinal predictors of 

National Identity”.   
 

 (ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ლუიზა არუთინოვა 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტო დასრულდა 2013 წლის ოქტომბერს. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ 

ბმულზე: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html 

 

მოკლე ანოტაცია 

Studying the forms and constructs of Social Identities remains very crucial on the way of 

understanding people’s behavioral and cognitive responses on different social stimulus. Since the 

collapse of the Soviet Union people has faced social, political and economic challenges affecting 

tremendously their perception and attitudes. Collective identity has been redefined, raising the 

need for the understanding of people’s self-perception in new reality - created after 1991.  

The present research explores dispositional and situational factors that contribute to the 

construction of National Identity, which represents one of the forms of collective identity. On 

the one hand, national identification is influenced by public discourse and political debate and on 

the other hand - by personal attitudes and traits. 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotic/ nationalistic attitudes and (3) dimensions of religious belief system on 

National Identity representation in individuals. The study aims to address the following research 

questions: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html
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 Do cultural orientation and personal attitudes predict representation style of National 

Identity? And if so, which one of these two is the more robust predictor? 

 Whether and/or how the personal dispositions such as religious and 

patriotism/nationalistic attitudes contribute to the National Identity representation?  

 How are individualism and collectivism related to the representation style of National 

Identity?  

The study will enable us to draw empirical picture of cultural and citizenship representation in 

Georgia, and to understand roots of citizenship representation by linking this to the cultural 

dimensions.  

 

3 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 კვლევითი გრანტი 

(2011-2013): 

Adolescent Identity 

Formation: 

Globalization versus 

Localization 

(ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

ნინო ჯავახიშვილი 

ნინო ჯავახიშვილი 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ნინო სხირტლაძე 

 

პროექტი დასრულდება 2014 წლის მაისში 

მოკლე აღწერილობა 

 
 
The project proposes to study the impact of international educational exchange programs on identity 
formation in adolescence. Identity formation is a primary psychosocial task of adolescence, which, 
along with intra-personal factors, is highly dependent on environment—the concrete space and time 
in which this process takes place. The diversity of modern contexts, associated with increased 
frequency of contact among different nations, should be reflected in how identities are formed. The 
novelty of these environmental conditions influences patterns of psychosocial development, identity 
structure and content—all of which need more in-depth investigation. 
Adolescents participating in educational exchange programs face the task of identity formation within 
the context of two nations. This situation is a manifestation of modern times with its increased 
interconnectedness among cultures and the compression of space and time resulting from 
developed technologies. The challenges of the globalization era put extra pressure on the aspects of 
identity associated with one’s nation. Some scholars suggest that to counteract tendencies towards 
homogeneity, one of the main features of globalization, a tendency toward localization has emerged. 
This translates into an intensification of some nationally unique characteristics in identity structure. 
One purpose of this research is to identify these characteristics and capture their meaning in a life 
story. 
The study will investigate the development of identity in individuals aged 18-22 years old as 
empirically expressed in their life stories. The research focuses on comparing identity structure and 
life stories’ thematic content in individuals having international education experience with individuals 
who do not have such experience. We will look at how the identities of those having studying abroad 
experience differ from those who do not have such experience, especially in terms of how they 
understand and shape particular aspects of their identities, such as those pertaining to nation and 
religion. We propose that some important elements of Georgian national identity (religion, for 
example) will become more salient in the identity of adolescents faced with mixed contexts than in 
those who develop only in their home country. The research methodology will combine qualitative 
and quantitative components. 
 



182 

 

 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

4 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 4) კვლევითი პროექტი: 

5) 2013-2014 

6) Exploring Homophobia 

In Gerogia: Can It Be 

Predicted 

 

 

Norwegian Institute of 

International Affairs 

 

მაია 

მესტვირიშვილი 

მაია 

მესტვირიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

თინა ზურაბიშვილი 

თამარ იაკობიძე 

პროექტი დაფინანსდა 2013 წელს, მისი გახორცილებეის ვადებია 2014-2015 წელი 

მოკლე აღწერილობა 

 

The proposed study enables us to identify those factors that foster negative attitudes towards sexual 

minorities. More broadly, the proposed study will contributes to the filed of homophobia research 

both theoretically and empirically.  On the theoretical level, it will determine important ideological 

and/or cultural variables that predispose people towards homophobic attitudes; it will help us 

understanding negative attitudes towards sexual minorities in relation with religious, liberal vs. 

conservative values. On the practical level, it will help to use the finding to intervene and help 

prevent discrimination, physical assault, victimization caused by homophobic attitudes and behavior. 

This study also enables us to raise issues of social minority rights and protection, to assess the risk of 

physical violence and discriminative behaviour toward vulnerable groups in our society and to 

suggest the ways of preventing homophobia in our country 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia 
mestviriSvili, 
xaTuna 
marwyviSvili, 
luiza 
aruTinovi, 
naTia 
mestviriSvili 

moqalaqeobis 
tipi rogorc 
socio-
kulturuli 
identoba 
 
sakonferencio 
masalebis 

miRebulia 
dasabeWdad 

Tbilisis 
sxelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba 

10 
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 krebuli    

”სივრცე, 

საზოგადოება, 

პოლიტიკა” 
 
 
 

 
 

Mmokle anotacia 

bolo wlebSi socialuri da pirovnuli identobebi socialur 

mecnierebebis farTo ganxilvis sagania, maT Soris erovnuli identobebis 

konstruireba da reprezentacia gansakuTrebiT popularul Tematikad 

gvevlineba. moqalaqis identoba erovnuli identobis nawilia da 

warmodgens erovnuli umravlesobis mier jgufisSida prototipis 

nimuSs.Mmkvlevrebi moqalaqis identobis sami gansxvavebuli nimuSis 

arsebobaze miuTiTeben. maTgan  eTnikuri da saxelmwifo moqalaqis tipis 

arseboba cnobili da empiriulad dadasturebuli faqtia. bolo wlebSi 

Catarebula kvlevebma cxadhyo, rom arsebobs mesame, kulturaze 

orintirebuli moqalaqis identoba. Cveni proeqtis mizani iyo empiriulad 

Segveswavla moqlaqis samive tipi da maTi korelatebi qarTveli 

axalgazrdebis magaliTze.  

kvlevaSi monawileobda 18-14 wlamde asakobrivi jgufis 415 gogo da 

270 biWi  studenti saqarTvelos 7 universitetidan. kvlevis monawileebma  

Seavses kiTxari romelic 4 punqtisgan Sedgeboda da ikvlevda erovnuli 

identobis, nacionalizmis da patriotizmis, religiuri Sexedulebebis da 

individualizmis/koleqtivizmis rogorc kulturuli kontruqtus 

siZlieres. Mmonacemebis analizma Semdegi suraTi gamoavlina: 

respondentebis 56% irCevs kulturaze orientirebul moqalaqis 

identobas, 25% saxelmwifo, xolo 19% eTnikurs. kulturaze 

orientirebuli da eTnikuri moqalaqis tipebi dadebiT korelaciaS arian 

patriotizmTan, nacionalizmTan da religiis orTodoqsul 

ganzomilebasTan, maSin rodesac saxelmwifoebrivi moqalaqis tipis 

maCvenebli mxolod sustad korelirebs religiurobasTan da ar 

korelirebs nacionalizmTan.  regresiulma analizma uCvena, rom 

moqalaqis identobis tipebisaTvis sando prediqtoruli Rirebuleba 
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gaaCnia nacionalizmis, patriotizmis, erovnuli identois siZlieris da 

orTodoqsulobis maCveneblebs. 

kvlevis Sedegebi mniSvnelovanad afarTovebs qarTveli 

axalgazrdebis samoqalaqo identobis Sesaxeb codnas da samomavlo 

kvleviTi proeqtebis ganxorcilebisaTvis saWiro da mniSvnelovan sawyiss 

qmnis. 

 

 
 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. Mestvirishvili 

Maia, 

Mestvirishvili 

Natia 

 “Antecedents and 

Consequences of 

Citizenship Identity: A 

Psychosocial 

Perspective "Inclusive 

societies: Pipe Dream 

Or Reality?"  
 

eBook chapter: Inter-

Disciplinary Press 

(Submitted  for Publication 

in 2013, March) 

Interdiciplinary 

Press,  

32 

 
In this paper we try to present a unified logical framework for exploring concepts of nation, national 

identity and citizenship. National identity is examined in two ways. First, it is a construct that is composed 

of different elements, and second it is an agent that creates different social realities. We argue that 

citizenship styles are national identities that are practiced in everyday life. Two relevant empirical studies 

on citizenship representation styles and interrelated factors are presented and discussed.  
 
 
 
 

2. Mestvirishvili 

Natia 

Mestvirishvili 

Maia  

I am Georgian, and 

therefore I am 

European’– Re-

searching the 

Europeanness of 

Georgia, 

Central European 

Jurnal of 

International and 

Security Studies 

(CEJISS) 

Central European Jurnal of 

International and Security 

Studies ( will published in 

2014) 

http://www.cejiss.org/issue 

 

Czech Republic 
 

22 

http://www.cejiss.org/issue
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მოკლე ანოტაცია 

‘I’m Georgian, and therefore I am European.’ These are the words of late Georgian Prime Minister Zurab 

Zhvania while speaking in front of the Council of Europe in 1999. During the speech, he expressed 

Georgia’s EU aspirations and outlined the country’s foreign policy agenda for the next decade. Since the 

Rose revolution in 2003, Georgia has significantly deepened its ties with the EU. A number of foreign 

policy achievements such as the European Neighbourhood Policy, the Eastern Partnership and the Black 

Sea Synergy have demonstrated Georgia’s considerable progress towards the potentiality of future EU 

membership. However, little is known about the societal changes that have occurred against the 

background of such formal, inter-elite cooperation. Nationwide public opinion surveys conducted by the 

Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in Georgia in 2009 and 2011 identified the following 

trends: 1. Public attitudes towards the EU are overwhelmingly positive and most Georgians strongly 

support EU membership, 2. There is a slight shift from survival values to self-expression values with 

regard to the relationship between society and state. Compared to 2009, the 2011 survey data shows that 

Georgians have taken a more active view of citizens’ responsibilities, and 3. Despite their remarkable 

enthusiasm for the EU, national identity remains more profound for Georgians than a European identity.  

 
2.  Mestvirishvili 

Natia 

Mestvirishvili 

Maia 

Emancipative Values 

in Georgia: An 

Individual Level 

Analysis,”,Communist 
and Post-Communist 
Studies 
 

Will published in 2014 year Publisher: 

ELSEVIER, UK 

Impact Factor 

(0.54) 

24 

მოკლე ანოტაცია 

The main interest of the study is to determine whether and how an individual’s perceived economic 

situation is related to emancipative values in Georgia. The analysis employs individual-level survey data 

from nationwide public opinion surveys conducted by the Caucasus Research Resource Centers (CRRC) 

in 2010 and 2011 in Georgia. Several dimensions of emancipative values are examined: gender equality, 

tolerance, participation, autonomy, interpersonal trust, satisfaction with life and religion. Level of 

education and age are brought in as alternative factors accounting for value change. The results are 

ambiguous and only partially confirm validity of the emancipative theory of democracy on an individual 

level in Georgia. 
 

3. Mestvirishvili 

Natia 

Mestvirishvili 

Maia 

7) How culture shapes 

attitudes towards 

death: Narrative 

analysis of a 

Georgian folktale 
 

eBook chapter: Inter-

Disciplinary Press 

(Submitted  for Publication 

in 2013, March) 

Interdiciplinary 

Press, 

25 

Aანოტაცია 
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Folktales represent rich material for research. They convey important ideas related to identity, culture and 

belonging and offer a perspective on the world, which has been developed throughout centuries and has 

been satisfying and beneficial for every generation, who read or heard and reproduced them.  

This paper employs narrative analysis to show the meaning of one old Georgian folktale – “the earth will 

take its own”. Using  a simple and understandible language this story demonstrates a complex issue of 

death. Collective knowledge about life and death, accumulated during several centuries is transmitted to 

the reader in a symbolic form. Such form enables the reader to grasp the main idea of the story without 

getting stressed from details. 

The narrative is analyzed from three different perspectives: production (how and by whom it was 

produced), function (how it functions in a situated context) and self and identity formation (how it guides 

its readers to perform in a specific way) with a special emphasis on the latter.  

The authors argue that the process of identity construction or reconstruction and formation of specific 

behavioural scripts starts with the identification with the hero, who discourages fair for death and provides 

the reader with the specific scripts for performance. This narrative fosters the identity of mortal man. It 

represents death as a natural end for every human being. The important thing is that such identity is not 

presented as something negative. The story encourages a very realistic attitude towards death in a manner, 

which is neither threatening nor demanding or frightening for reader. The paper concludes with 

underlining the potential of art and namely folktales to influence our identities and culture. 

 

 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

 

 

Then & Now: Historical Trends & 
Current Tendencies of Citizenship 
Representation in Georgia 

The 4th  Turkish Studies Project of 

the University of Utah Conference 

THE CAUCASUS AT IMPERIAL 

TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-1920s) 

June 5-9, 2013 

Tbilisi, Republic of Georgia.  

 

მოკლე ანოტაცია 

 
Researchers agree that national identity is a multidimensional concept, which is altered by different social and 

historical changes and is represented in three: civic, ethnic and cultural ways.  

This research aims at 1. Examining historical and conceptual background of national identity representation in 

Georgia. 2. Empirically validating existence of ethnic, civic and cultural citizenship representation styles 3. Defining 

predictive value of attitudinal and cultural constructs for different citizenship styles. 

The research explores two related evidence: historical data and empirical findings.  

After reviewing the writings of 19th-20th century public figures it became obvious that national identity was 

understood as a unity of elements, which includes attributes of civic, ethnic and cultural citizenship representations. 

Simple and elegant formula of Georgian nationality “Fatherland, Language and Faith” created by Ilia Chavchavdze 

became the mainstream idea of the epoch. National feelings were defined as “…something that is inherent and entails 

the elements such as language, historical past, prominent public figures, territory, Georgian literature, etc.”(Vaja-
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Pshavela, 1905). Later, the concept of national identity has been expanded by adding several features such as: 

“culture, art, faith, mythology, traditions and worldview”(Qiqodze,G., 1908). Taking into account historical data we 

find that by the end of nineteenth century national identity was defined as a constellation of historical, cultural and 

social elements where religion, language, common culture and history prevailed. 

Searching for those elements in modern reality we conducted a survey on 600 BA and MA students at different 

Universities in Georgia. Our data confirm presence of three citizenship styles in Georgian youth:  56% of respondents 

represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% ethnic citizenship. Further analysis shows interesting 

correlational patterns between the different constructs of national identification: cultural citizenship style is 

positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), 

whereas, civic citizenship style has no association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and 

patriotism ( r<.3; p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but has only very weak association with patriotism (r<.2).  

Present research on Georgian adult sample empirically proves co-existence of three citizenship representation styles. 

Generally we found that modern national identity is strongly associated with culture rather than with civic rights or 

ethnic origins. We also defined predictors for each representation type of national identity. Besides it became clear 

that the elements of national identity – religion, language culture, etc., which were defined a century ago, are still 

embodied in people’s cognition and have high predictive value for different aspects of identity representations. 

 

 

2 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“Discovering Citizneship 

representation styles in 

Georgia: Religion, Culture and 

Attitudes”. 

3rd ASCN Annual Conference 

“Political Transformation And 

Social Change In The South 

Caucasus: Georgia, Armenia 

And Azerbaijan In 

Perspective”, 2013, Tbilisi 

 
მოკლე ანოტაცია 

 
The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism, and (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals. 415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; 

SD= 21,04) completed a questionnaire measuring patriotism and nationalism, citizenship 

representation style, national identification, individualism /collectivism and religious orientation. The 

research results reveal that: (1) The degree of national identification is the strongest predictor for any 

type of citizenship style, (2) Cultural and civic citizenship styles are positively associated with 

patriotism, nationalism and Orthodoxy, whereas, civic citizenship has no association with nationalism 

and is only weakly associated with Orthodoxy and patriotism, and (3) Orthodoxy partially mediates 

the relationship between a patriotic and ethnic citizenship style.  

These findings highlight the importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and point out that religious attitudes determine the relationship between attitudes 

and citizenship styles 
 

 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. “რას ნიშნავს იყო ქართველი- მოხსენება   ამერიკის 
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 მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. სასტენდო  

რელიგია, მოქალაქეობა და 

პატრიოტიზმი”. 
ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

მიერ ორგანიზებული (APA) 

აღმოსავლეთ ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

კონფერნეცია. ნიუ-იორკი, 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები. 1-4 მარტი, 2013 
 

მოკლე ანოტაცია 

 
This study aims to explore the behavioural and emotional dimensions of Georgian national identity 

and to determine a pattern of their interrelation. An additional goal is to find out weather cultural 

constructs, religious and nationalistic attitudes are significant predictors of citizenship style. We 

hypnotized that: (1) Civic and cultural citizenship types would be positively correlated with patriotism 

and positively with each other (2) Ethnic citizenship type would have positive association with 

nationalism and orthodoxy (3) Collectivism would positively associated with nationalistic attitudes 

and with orthodoxy.   

 
 

 
2 
 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“მოქალაქეობის სტილის 

კომპლექსურობა: რელიგია, 

კულტურა და 

შეხედულებები”. 

განათლების და კვლევის 

ინტერდისციპლინარული 

გლობალური  ქსელი, მე-8 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  

“მოქალაქეობა, ჩართულობა 

და პლურალიზმი”, 

ლისაბონი, პორტუგალია. 

16-24 მარტი, 2013 

მოკლე ანოტაცია 
 
 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism (3) attitudes toward religion on citizenship representation 

in individuals.  

415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; SD= 21,04) completed the 

set of questionnaire measuring patriotism and nationalism (Kosterman & Feshbach, 1989), citizenship 

representation style (Vanbeselaere, 2007), Individualism /collectivism (IC) (Fisher, 2009) and 

religious orientation (Duriez et al., 2005). 

The data show that 56% of respondent represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% 

ethnic citizenship. Analysis shows interesting correlational patterns between the constructs of national 

identification: Cultural citizenship style is positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), 

nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), whereas, civic citizenship style has no 

association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and patriotism ( r<.3; 

p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but shows very weak association with patriotism (r<.2).  

Regression analysis revealed that cultural citizenship style is significantly predicted by degree of 

national identification (β =26), nationalism (β =.21), patriotism (β =.18), ingroup attitude (β =.13) and 

second naviette (β =.16), F(7,416)=60.22 (adjustedR2 =.495, all ps<.00.)  When civic citizenship style 
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was regressed on the same set of predictors, patriotism showed no significant predictive value, 

nationalism became significant negatively predictor (β =-.19) but national identification (β =.24), 

ingroup attitude (β =.17) and second naviette (β =.21) still positively contributed to prediction of civic 

citizenship style (F(9.373)=10.416, adjustedR2=18.2, all ps<.00). When predicting ethnic citizenship 

representation patriotism (β =-.15) and second naviette (β =-.21) became significant negative 

predictors, national identification (β =.20) and  nationalism (β =.43) remained as positive ones and 

orthodoxy (β =.22) and collectivism  (β =.10)  has been emerged as new positive significant predictors 

(F(9.379)=26.99, adjustedR2=.376, all ps<.00). 

These findings highlight importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and pointing out that degree of identification, nationalism and religious attitudes 

are the key predictors of citizenship style. 
 
 

 
3 ნ. მესტვირიშვილი, 

მ.მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება  

“კულტურის გავლენა 

სიკვდილის მითზე: ქართული 

ხალხური ზღაპრების 

ნარატიული ანალიზი”, 

ინტერკლუტურალიზმი და 

იდენტობა,  ლისაბონი, 

პორტუგალია. 16-14 მარტი, 

2013 

 

მოკლე ანოტაცია 

 
Folktales represent rich material for research. They convey important ideas related to identity, culture 

and belonging and offer a perspective on the world, which has been developed throughout centuries 

and has been satisfying and beneficial for every generation, who read or heard and reproduced them.  

This paper employs narrative analysis to show the meaning of one old Georgian folktale – “the earth 

will take its own”. Using  a simple and understandible language this story demonstrates a complex 

issue of death. Collective knowledge about life and death, accumulated during several centuries is 

transmitted to the reader in a symbolic form. Such form enables the reader to grasp the main idea of 

the story without getting stressed from details. 

The narrative is analyzed from three different perspectives: production (how and by whom it was 

produced), function (how it functions in a situated context) and self and identity formation (how it 

guides its readers to perform in a specific way) with a special emphasis on the latter.  

The authors argue that the process of identity construction or reconstruction and formation of specific 

behavioural scripts starts with the identification with the hero, who discourages fair for death and 

provides the reader with the specific scripts for performance. This narrative fosters the identity of 

mortal man. It represents death as a natural end for every human being. The important thing is that 

such identity is not presented as something negative. The story encourages a very realistic attitude 

towards death in a manner, which is neither threatening nor demanding or frightening for reader. The 

paper concludes with underlining the potential of art and namely folktales to influence our identities 

and culture. 

 
 

kvleviTi stipendiebi 
 
კვლევითი სტიპენდია, ფრიბურგის უნივერსიტეტი, შვეიცარია. 13 აგვისტო-30 სექტემბერი, 

2013 

 

კვლევითი სტიდპენდია, მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ  2-30 სექტემბერი, 2014 წელი 
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ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ ნადარეიშვილი 

 
IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

ვ.ნადარეიშვილი 
განწყობა და 

ნებელობა 

პიროვნების 

აქტივობაში.  

საქართველოს 

ფსიქოლოგიის 

მაცნე. 

საერთაშორისო 

გამოცემა.  

თბილისი 

«მწიგნობარი» 
გვ. 66-86 

2 ვ.ნადარეიშვილი 
განწყობის 

ფუნქცია 

ნებელობითი 

აქტივობის 

რეგულაციაში  

„სივრცე,საზოგად

ოება, პოლიტიკა“.  

თბილისი 

თსუ 
გვ. 56-58  

anotaciebi 
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2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ვ.ნადარეიშვილი  
თ.ჩხეიძე  

ნორმატიული 

და დევიაციური 

აქტივობა 

დ.უზნაძის 

განწყობის 

თეორიაზე 

დაფუძნებული 

დაძაბულობის 

მოდელის 

პოზიციიდან 

Normative and Deviant 

Behavior in Terms of  D. 

Uznadze Set Theory Based 

Strain Model. 
European Scientific 

Journal 

2013 Vol.2.   

 

 

University of the 

Azores, Portugal  

 

542-547 

2 ვ.ნადარეიშვილი  ნორმატიული და 

დევიაციური 

ქცევის საკითხები 

განწყობისა და 

მოლოდინის 

ტერმინებში     

THE CURRENT ISSUES 

IN THEORETICAL AND 

APPLIED PSYCHOLOGY 

 2013 Yerevan State 
University, 

534-539 

3      

anotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

ვ.ნადარეიშვილი normatiuli da 

deviaciuri aqtivoba 

d.uznaZis Teoriaze 

dafuZnebuli daZabulobis 

modelis poziciidan  

Tbilisi 

                
2013 wlis 24-26 oqtomberi 

 
Eevro-aziis 

multidisciplinaruli 
forumi 

 
2 ვ.ნადარეიშვილი 

განწყობა და ნებელობა 

პიროვნების აქტივობაში. 

თბილისი 

 14 ივნისი2013  

 

განწყობის თეორია – 

იმპლემენტაცია და 

განვითარების პერსპექტივა 
3 ვ.ნადარეიშვილი განწყობის ფუნქცია 

ნებელობითი აქტივობის 

რეგულაციაში 

თბილისი 

2013 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 

ასისტენტ–პროფესორი ია აფთარაშვილი 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis 

xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

profesiis arCeva 

mozardobis 

periodSi 

evrokomisiis 
programa 
ERASMUS 

MUNDUS,  
proeqti ALRAKIS  

 

ia afTaraSvili ia afTaraSvili 

მოკლე ანოტაცია 

The goal of the research project was to investigate the career choices of young adults,  mainly of 

pupils in lower secondary education at an age range from 14 to 15 years. In this life stage, career 

choice can be regarded as a task that is central for a young adult’s development. The research project 

focuses on the process of how young adults form a career choice, which types of information they 

gather in that process, how contextual factors such as the family, friends, or the school surrounding 
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influence these young adults in their information search and their career decisions. In the project, a 

special focus will be placed on the following questions: Which obstacles do young adults encounter 

in that process and how do they overcome these obstacles? How are untypical career choices formed, 

e.g., when girls choose a typically male-dominated profession or boys a typically female-dominated 

profession?  

 

 

 

IV publikaciebi: 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 
afTaraSvili,i. 

 wereTeli, m.  

PSYCHOLOGICAL 

FACTORS OF 

SECOND LANGUAGE 

ACQUISITION ON 

CASE OF ETHNIC 

MINORITIES OF 

GEORGIA 

Problems of 

Psychology in 

the 21st 

Century, 

volume 5, 

April/2013 

The Scientia 

Socialis, in 

Cooperation with 

SMC “Scientia 

Educologica”, 

Lithuania 

pg.6-11 

მოკლე ანოტაცია 

The purpose of the presented research is to determine the relations between success or failure in 

second language acquisition on one hand and personal - social factors and attitudes of an individual on 

the other. Besides, to define what is the predictive value of personal or social features and the attitudes 

of the given individual for reaching high competency in the second language. 374 schoolchildren (165 

boys and 202 girls) from three regional non-Georgian schools were administered with the 

questionnaire consisted of several blocks: Parents’ attitude to second language acquisition; Motivation; 

Anxiety related to the second language usage; Anxiety in class; Sense of self-confidence in the process 

of the Second language acquisition. The best predictors for success in SLA are: General interest in the 

foreign languages, parents’ involvement in learning process, instrumental motivation and self-

confidence in the process of language acquisition. The study has implication for foreign language 

teachers and experts of bilingual educations. 

 

2 i. afTaraSvili 

Das georgische 

Bildungssystem unter 

besonderer 

Berücksichtigung  

der beruflichen 

Bildung 

"berufsbildung

, Zeitschrift für 

Praxis und 

Theorie in 

Betrieb und 

Schule" 

Eusl-Verlag, 

Germany. 

 

 

http://eusl.de/
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მოკლე ანოტაცია 

http://eusl.de/berufsbildung/?start 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

 

2) ucxoeTSi 

 

# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

afTaraSvili.,i;  
aleliSvili, n; 
darsaveliZe, T. 
zepiri moxseneba. 

  

skolamdeli 

ganaTlebis roli 

bavSvis ganviTarebis 

procesSi. 

teqnologiis, ganaTlebisa 

da ganviTarebis me-7 

saerTaSoriso 

konferencia(INTED2013) 

(4-5 marti, valensia, 

espaneTi) 

 

მოკლე ანოტაცია 

 

In modern educational environment great attention is paid to the influence of the preschool and early 

education on a child's academic achievement and a personal development. Accordingly, the goal of 

our study is to determine the importance of preschool education in a child’s development. In 

particular, in this  study was represented  the following main issues: 

 

- What is the predictive value of early education for a child's development? 

- What is the importance of the preschool institutions’ physical environment for a child's 

development? 

- What is an impact of preschool institution's educational program on different areas (physical, 

cognitive, social-emotional) of a child’s development (represented in comparative analysis of the 

traditional child gardens and alternative preschool institutions); 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

2 

 

afTaraSvili.,i;  

sirbilaZe, a. 

 

zepiri moxseneba 

gaviRoT dRes, raTa 
miviRoT xval: ojaxis 
roli da CarTuloba 
momavali Taobis 
ganaTlebaSi”.   

 

multidisciplinuri 

saerTaSoriso 

konferencia (IJAS). 

(14-18 aprili, vena, 

avstria). 

მოკლე ანოტაცია 

The goal of the  presented study was to investigate the following issues: 

 Basically what kind of investments are accomplished  for the future planning and education of 

http://eusl.de/berufsbildung/?start
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children by parents?  

 Which age category is  more invested mainly from family?  

 What is the share of family  investment in pre-school, general, and higher education?  

 what are the types and shares of family investment according to the different levels of basic 

education?  

 What is the load of predictive role of family investment  in career success of individual? 

 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

3 

afTaraSvili.,i;  

nemsaZe, a.  

zepiri moxseneba  

“pirovnul-socialuri 

faqtorebis roli 

SfoTviT 

aSlilobebSi”,  

evro-amerikuli 

saerTaSoriso 

multidisciplinaruli 

konferencia. (23-26 ivnisi, 

miunxeni, germania). 

ანოტაცია 

Despite the development of technologies and materials, which minimized unpleasant 

feelings and discomfort during the oral treatment, there are people, who are still 

suffering by the dental environment and treatment. The Researches show that this kind 

of phobia – dental phobia – is multidimensional complex phenomenon and the answers 

on the question which factors are associated with this phobia are different and 

sometimes even opposite. The aim of our research is to discover the personal, 

situational and contextual factors, which cause dental anxiety. So we’ll try to answer 

the following question: Do the following factors have any influence on the dental 

anxiety?(1) Personal characteristics, (2) scale of anxiety, (3) Patients social and 

economic condition and education, (4) Age of patient, (5)  Gender of patient, (6) Past 

experience or trauma, (7) Interior of the dentist’s office and (8)Dentist’s 

characteristics. 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

4 
8) Luttenberger, S. 

9)  Aptarashvili, I. 

10)  Paechter, M. 

dabali 

kongruentuloba 

mozardebis profesiul 

miswrafebas, 

interesebsa da 

profesiul 

TviTefeqturobas 

Soris.   
 

ganaTlebis 

sferoSi 

kvlevebisa da 

ganviTrebis 

avstriuli 

sazogadoeba  

(ÖFEB) 

oqtomberi, 
insbruki, avstria 

ანოტაცია 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 
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5 11) Luttenberger, S. 

12)  Aptarashvili, I. 
    Paechter, M. 

Welche Rolle spielt die 

Übereinstimmung zu Interesse und 

Selbstwirksamkeit sowie die 

Orientierung an Eltern  und Peers 

für Mädchen mit 

geschlechtsuntypischen 

Berufswünschen? Erste 

Erklärungen durch Latente 

Klassenanalysen.  

empiriuli 

socialuri 

kvlevebis 

aqtualuri Temebi 

da meTodebi. 

(noemberi,  

graci, avstria) 

mokle anotacia 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

6 

afTaraSvili.,i;  
mamulaSvili T; 
bursulaia, T. 
zepiri moxseneba 

 

,, ojaxi, rogorc mozardobis 

periodSi moswavleTa 

akademiur moswrebaze 

moqmedi mniSvnelovani 

faqtori” 

ganaTlebis 

kvlevebisa da 

inovaciebis me-6 

saerTaSoriso 

konferencia 

(ICERI2013).  

18-20 noemberi, 

sevilia, espaneTi.  

 

anotacia 

 

The period of adolescence is a very difficult period, at this time the essential physical and 

psychological transformations impact significantly on adolescent behavior, interests and bids. So far, if 

the leading activity for a child was to learn, now it is changing and personal – emotional interaction ties 

become leading line (Vygotsky, 1967). Because of this greatly suffers learning process and academic 

achievement. Consequently, in this period is very important to support from family and school. The 

goal of our research was to examine what are the influence of the types of parental involvement in 

child’s life, Family support strategies and rearing style on adolescent academic achievement. 500 

secondary pupils (age 16-18) and 500 parents participated in the study. The research method was 

structured interview. The interview matrix has been developed by experts and it has consisted 

statements that allow us to divide the parental child rearing patterns and the types of involvement. 

Assessment of student academic achievement was made through the annual academic marks and the 

final marks of the previous stages. Through these marks was made the Volatility index of the academic 

achievement. In our presentation, we will try to answer the following questions on example of the 

Georgian population: 

• Does parental involvement have predictive value for children’s academic achievement? In particular, 

how true is the hypothesis: the higher is the parental involvement in the child's learning process, the 

less is the Volatility index of student’s academic achievement (decrease). 

• Is there any relationship between the student's academic achievement and family-rearing style? 

• What strategies of parental involvement are successful for a child to maintain academic achievement? 
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The findings revealed that 

• There is significant influence of parental Child rearing patterns on adolescents’ achievement. 

• Parental involvement types and strategies have a significant relationship with adolescents academic 

success. 

 

 

ასისტენტ–პროფესორი მედეა დესპოტაშვილი 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Maria Kapanadze, 
Medea Despotashvili, 

Nino Skhirtladze 

 “Political practice in 
Occupational Therapy 

in Georgia”  

in Nick Pollard, Dikaios 
Sakellariou, Frank 

Kronenberg, (2009) “A 
Political Practice of 

Occupational Therapy”, 

Churchill Livingstone. 

 

2 guguli maRraZe, 
medea 

despotaSvili, 

 „fsiqosocialuri 
daxmareba 
krizisul 
situaciebSi“,  

 

gamomcemloba 
“universali”. 

 

anotaciebi 
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d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

მედეა 

დესპოტაშვილი 

qarTveli 
axalgazrdebis 

eTnikuri 
stereotipebis 

kvleva 

#2 (22) perioduli 
samecniero 
Jurnali 

"inteleqti” 

 

2 
 

მედეა 

დესპოტაშვილი 

eTnikuri 
stereotipebis 

analizi 

#3 (23) perioduli 
samecniero 
Jurnali 

"inteleqti“ 

 

3 მედეა 

დესპოტაშვილი 

qarTveli 
axalgazrdebis 

eTnikuri 
stereotipebi 

#1 perioduli 
samecniero 
Jurnali 
"macne" 

 

4 მედეა 

დესპოტაშვილი 

ojaxuri da 
samezoblo 

konfliqtebis 
ZiriTadi 
xasiaTi da 
mediaciis 
gamoyenebis 

SesaZleblobebi 

#1 (39) perioduli 
samecniero 
Jurnali 

"inteleqti“ 

 

5 მედეა 

დესპოტაშვილი 

masmediis 
gavlena 

mozardTa 
agresiul 
qcevaze 

#2 (40) perioduli 
samecniero 
Jurnali 

"inteleqti“ 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

მედეა დესპოტაშვილი fsiqologiuri 
publikaciebis Ria 
xelmisawvdomoba 

fsiqologiis 
saerTaSoriso kongresi, 
stambuli, 2011.  

 

 
2 
 

გუგული მაღრაძე, მედეა 

დესპოტაშვილი 

mediaciis sauniversiteto 
klinikis daarseba 

saqarTevloSi 

konfliqtebis marTvis 
saerTaSoriso asociacia 

(ICAM), 24-e yovelwliuri 
konferencia, stambuli, 

TurqeTi, 2011 

3 
 

მედეა დესპოტაშვილი, 

ლეილა კარიმი 

organizaciis Sefasebis 
(WOAQ) kiTxvaris 
validacia avstraliel 
TanamSromlebSi”  

 

organizaciuli 
perspeqtivis Sefasebis 

simpoziumი. fsiqologiuri 

Sefasebiს XII evropuli 
konferencia. 
san sebastiani, espaneTis 
samefo, ivlisi 2013 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

ასისტენტ–პროფესორი ნინო ლაბარტყავა 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 
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anotaciebi 

 

 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi (2011 -2012 წწ) 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

     
anotaciebi 

 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

labartyava 
nino  

Jurnali 

maswavlebeli - 
rogor Sevadgino 
pedagogiuri 
testebi 

2012 #1 maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
erovnuli 
centri 

56 

anotacia 
 

statia moicavs pedagogiuri testebis Sedgenis specifikas blumis kognituri 

miznebis taqsonomiaze dayrdnobiT, rekomendaciebs testuri davalebebis 

Sesadgenad.  

2 labartyava 
nino 

Jurnali 

maswavlebeli - 

swavla- 
swavlebis 
Tavisebureba 

klas-
kompleqtebSi 
ganaTlebis 

2013 # 1 maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
erovnuli 
centri 

56 
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dawyebiT 
safexurze 

statia moicavs klas-kompleqtebis pedagogiuri arsis aRweras, kvlevebiT 

gamovlenil mis dadebiT da uaryofiT mxareebs, swavlebisas klasis 
organizebis formebis aRwerasa da rekomendaciebs gakveTilebis 

dagegmvisaTvis.  

3 labartyava 
nino 

Jurnali 

maswavlebeli - 
saklaso oTaxis 
fizkuri garemos 
geografia 

2013 # 2 maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
erovnuli 
centri 

56 

 
statia moicavs klasis organizebis sxvadasxva formebis gacnobas 
swavlisa da motivaciis xelsesawyobad.  

3 labartyava 
nino 

Jurnali 

maswavlebeli - 
moswavleTa 
literaturuli 
interesebis 
ganviTareba 

2013 # 4 maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
erovnuli 
centri 

56 

 labartyava 
nino 

Jurnali 

maswavlebeli - 

ambis mitana - 
pasuxismgebliani 
qceva Tu iribi 
agresiis 
gamoxatuleba 

2013 # 6 maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
erovnuli 
centri 

56 

anotaciebi 

statia moicavs dawyebiTi klasebis moswavleTaTvis damaxasiaTebeli  
problemuri qcevis mizezebis analizsa da maTze dayrdnobiT maswavleblis 

stategiebis gacnobas.  

 
 
 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

ლაბარტყავა ნინო 5 wlis asakis bavSvis 
saskolo swavlebis 
problemisaTvis  

 

სკოლამდელი განათლება 

საქართველოში - რეალობა და 

პერსპექტივები 

2013 წლის 27 სექტემბერი 

თბილისი  

moxsenebaTa anotaciebi 

Temis mizans warmoadgens qveyanaSi arsebuli kvlevis Sedegebis gaanalizeba 
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arsebuli problemis gamokveTisa da rekomendaciebis SemuSavebis mizniT.  
msoflios umravles qveyanaSi minimalur saskolo asakad 5 -7 weli moazreba. 
saqarTveloSi 2010 wlamde minimaliur asakad miCneuli iyo 5 w da 8 Tve. 2010 
wlis Semdeg mSoblebs sakuTari nebasurvilisamebr SeeZloT im xuTwlianTa 
Seyvana skolaSi, romelTac 6 weli mimdinare saswavlo wlis dasasrulamde 
SeusruldebodaT.  
magram xSir SemTxvevaSi bavSvis metrikuli asaki ar aris bavSvis  saskolo 
mzaobis ganmapirobebeli. is damokidebulia bavSvis fizikur janmrTelobaze,  
ojaxur garemoze da a.S.  

    imisaTvis, rom bavSvi mzad iyos skolaSi akademiuri saqmianobisTvis (wera-
kiTxvisa da maTematikis warmatebiT asaTviseblad, saskolo Tu saklaso 
moTxovnebis Sesasruleblad), aucilebelia, rom  igi  iyos momwifebuli: 
fizikuri, kognituri, socialur-pirovnuli TvalsazrisiT.  

TemaSi warmodgenilia 2008 wels-(saskolo mzaobis)  kvleva da 2012 wels (5 wlis 

asakis moswavleebis swavlebis problemebis kvleva) angariSebis analizi da 

rekomendaciebi. 
orive kvlevis gaTvaliswinebiT SemuSavda Semdegi rekomendaciebi: 
mniSvnelovania minimaluri saskolo asakis gadaxedva an saskolo mzaobis 
Semowmebis sistemis gamarTva; Tu xuTwlianebis swavleba moxdeba skolamdel 
dawesebulebaSi, saWiroa skolamdeli dawesebulebis kadrebis momzadeba, 
romlebic arsebul meTodologiur resursebze dayrdnobiT uzrunvelyofen 
bavSvebis skolisaTvis momwifebas (samive sferos ganviTarebaze zrunviT); im 
SemTxvevaSi, Tu 5 wlianTa swavleba gagrZeldeba skolaSi,  aucilebeli 
iqneba saskolo oTaxebis infrastruqturis adaptireba maT Taviseburebebze, 5 
da 6 wliani moswavleebis gancalkeveba swavlebisas,  skolaSi 
mosamzadebebeli klasebis formireba, mSobelTa informireba 5 wliani 
bavSvebis Taviseburebebisa da skolisTvis mzaobis Sesaxeb.  
 
 
 
 

 
 

ასისტენტ–პროფესორი თეონა ლოდია 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

Ggza 
inkluziisaken 

evrokavSiris 
warmomadgenloba 
saqarTveloSi. 

Tanadafinanseba _ 
gaeros bavSvTa 

fondi 

Mmadona xarebava Aasociacia ,,dea”; 
,,GNNT” jgufi;   

Pproeqtis mizania saqarTveloSi mcxovrebi SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone pirTa sazogadoebaSi integraciis xelSewyoba, wvlilis Setana SSm 
pirTa cxovrebis donis gaumjobesebaSi inkluziuri ganaTlebis sferoSi 

meti Tanamonawileebis CarTvis gziT. Pproeqtis farglebSi q. Tbilisisa da 
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regionebis skolebSi Catarda kvleva, romelic miznad isaxavda skolasa da 
mSoblebs Soris (maT Soris specialuri saWiroebebis mqone moswavleebis 
mSoblebis) TanamSromlobis problemebis, arsebuli formebis Seswavlas. 
Kkvlevis Sedegebze dayrdnobiT SemuSavda skolasa da mSobels Soris 
TanamSromlobis modeli. kvleviTi naSromis Sesaxeb masala mzaddeba 

sapublikaciod.  

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

saskolo 
ganaTleba, 
arsebuli 

viTarebis aRwera 
da analizi; 
saskolo 

ganaTlebis 
koncefcia 

Ffondi Ria 
sazogadoeba 
saqarTvelo; 

sajaro 
politikis, 

advokatirebisa 
da samoqalaqo 
sazogadoebis 
ganviTareba 

saqarTveloSi  
G-PAC 

ia kutalaZe ganaTlebis 
politikisa da 

kvlevebis 
asociacia   

Pproeqtis farglebSi Catarebuli kvlevis safuZvelze gamoica Semdegi 
publikaciebi: 1. saskolo ganaTleba, arsebuli viTarebis aRwera da analizi; 

2. saskolo ganaTlebis koncefcia. 

 

ასისტენტ-პროფესორი  ხათუნა მარწყვიშვილი 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis 

xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

1 
ემოციური 

ინტელექტისა და 

ფსიქიკური 

აშლილობების 

ურთიერთმიმართება 

ფონდი ღია 

საზოგადოება 

საქართველო, 

ლექტორთა 

გლობალური 

საგრანტო პროექტი 

 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

მოკლე ანოტაცია 

Emotion related personality constructs are essential to deal with clinical disorders while individuals 

with different personality characteristics imply different coping strategies to deal with disorder. The 

regulation, expression, perception of emotions is important predictor of health outcomes because emotions 

provide the fundamental basis for most mental disorders.  One of the theoretical models of EI - trait 

Emotional intelligence model (Petrides, & Furnham, 2000, 2001, 2003).  - argues that EI is a personality 

trait and it is a “constellation of emotion-related self-perceptions located at the lower levels of personality” 

(Petrides, Pita, Kokkinaki, 2007). Consequently, there should be individual differences in EI for different 
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clinical disorders. The rationale behind this idea is grounded on research that shows that personality is the 

strongest and most dependable factor underlying differences in clinical disorders. 

In spite of obvious link of emotional intelligence with clinical disorders there is still lack of research 

literature about this issue. it’s still not clear which component of EI contributes to the development of 

different clinical disorders as different components of emotional intelligence may be involved in different 

mental health problems.  Accordingly, the goal of the study is to investigate whether persons who are high 

on emotional intelligence have different coping strategies and fewer clinical disorder symptoms then those 

low on EI.  

# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis 

xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

2 

 

 

 

 

 კვლევითი გრანტი  

(2011-2013) 

“Dispositional and 

Attitudinal predictors of 

National Identity”.   

 

 (ASCN) შვედეთის 

სამეცნიერო 

აკადემიური ქსელი 

კავკასიაში - 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განვითარებისათვის. 

მაია მესტვირიშვილი ლუიზა არუთინოვა 

ხათუნა 

მარწყვიშვილი 

ნათია 

მესტვირიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტო დასრულდა 2013 წლის ოქტომბერს. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html 

მოკლე ანოტაცია 

Studying the forms and constructs of Social Identities remains very crucial on the way of understanding 

people’s behavioral and cognitive responses on different social stimulus. Since the collapse of the Soviet 

Union people has faced social, political and economic challenges affecting tremendously their perception 

and attitudes. Collective identity has been redefined, raising the need for the understanding of people’s 

self-perception in new reality - created after 1991.  

The present research explores dispositional and situational factors that contribute to the construction of 

National Identity, which represents one of the forms of collective identity. On the one hand, national 

identification is influenced by public discourse and political debate and on the other hand - by personal 

attitudes and traits. 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotic/ nationalistic attitudes and (3) dimensions of religious belief system on National 

Identity representation in individuals. The study aims to address the following research questions: 

 Do cultural orientation and personal attitudes predict representation style of National Identity? 

And if so, which one of these two is the more robust predictor? 

 Whether and/or how the personal dispositions such as religious and patriotism/nationalistic 

attitudes contribute to the National Identity representation?  

 How are individualism and collectivism related to the representation style of National Identity?  

The study will enable us to draw empirical picture of cultural and citizenship representation in Georgia, 

and to understand roots of citizenship representation by linking this to the cultural dimensions.  

# proeqtis dasaxeleba  damfinansebeli proeqtis proeqtis 

http://www.ascn.ch/en/research/Completed-Projects/Completed-Projects-Georgia.html
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organizacia xelmZRvaneli  Semsruleblebi 

3 

 

 

 

 

autizmis sakvlevi 

instrumentis PEP-3 

(fsiqosaganmanaTleblo 

profili, avtorebi: 

Schopler, Lansing, Reichler and 

Marcus) bavSvebis qarTul 

populaciaze 

restandartizacia-

normireba. 

 

2012-2013 wlebi 

qarTuli 

organizacia 

„pirveli 

nabiji“ da 

UNICEF -is 

mxardaWeriT  

luiza 

aruTinovi 
mkvlevrebi: luiza 

aruTinovi 
maia mestviriSvili 
xaTuna marwyviSvili; 
interviuerebi: 
samagistro 

programis “bavSvTa 

da mozardTa 

fsiqologiuri 

Sefaseba da 

konsultireba” 

studentebi. 

anotacia 

proeqti miznad isaxavda autizmis Sesafasebeli instrumentis PEP-3-is (Eric Schopler, 

Margaret D. Lansing, Robert J. ReiChler, Lee M. Marcus;2004) qarTul populaciaze adaptaciasa 

da normirebas.  PEP-3_is saSualebiT SesaZlebelia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb 

mravalmxrivi informaciis miReba. Catarebuli samuSaos Rirebuleba da 

aqtualuroba ganpirobebulia im garemoebiT, rom autisturi speqtris darRvevaTa 

mqone bavSvebis unarebis Sefaseba specialistebisTvis dRemde sirTules 

warmoadgens. Sedegad, miRebul iqna bavSvebis qarTul populaciaze morgebuli 

instrumenti, romlis saSualebiT mopovebuli informacia efeqtiani intervenciis 

dagegmvis SesaZleblobas aZlevs specialistebs. testis fsiqometrulma analizma  

daadastura misi sandooba da validoba. 
kvlevaSi monawileoba miiRo 2,5 – 7,5 wlamde asakis normaluri ganviTarebis 

mqone 613 (n biWi=326; n gogo=287)  da 49 (n biWi=43; n gogona =6) autisturi speqtris 

diagnozis mqone 3-dan - 9,1 wlamde asakis bavSvma da maTma mSoblebma. mSoblebi 

gamoikiTxa mSoblebis/ momvlelTaTvis gankuTvnili kiTxvarebiT. 
kvlevam moicva Tbilisis 21 skola da 35 baga-baRi,  romlebic qalaqis 

sxvadasxva raionebidan proporciulad iqna SerCeuli (raionSi arsebuli Sesabamisi 

dawesebulebebis raodenobis mixedviT). amrigad, kvlevis Sedegebi reprezentatulia 

Tbilisis masStabiT. 
miRebul monacemTa safuZvelze 10 asakobrivi jgufis bavSvebisTvis (normaluri 

ganviTarebis mqoneTaTvis) dadginda Sesabamisi normebi, romlebic warmodgenilia 

nedli qulebisa da procentilebis cxrilebis saxiT. maT safuZvelze SesaZlebelia 

autisturi speqtris darRvevis mqone bavSvebis Sefaseba da individualuri saswavlo 

programis Sedgena.  
miRebuli Sedegebi da, rac mTavaria, Sesabamisi asakobrivi normebis cxrilebi 

miewoda SemkveT organizacias – qarTul organizacias «pirveli nabiji».  

 

 

 

IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
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# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

maia 

mestviriSvili, 

xaTuna 

marwyviSvili, 

luiza 

aruTinovi, 

naTia 

mestviriSvili 

 

moqalaqeobis 

tipi rogorc 

socio-

kulturuli 

identoba 

 

sakonferencio 

masalebis 

krebuli    

”სივრცე, 

საზოგადოება, 

პოლიტიკა” 

 

 

 

 

miRebulia 

dasabeWdad 

Tbilisis 

sxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba 

10 

 

mokle anotacia 

bolo wlebSi socialuri da pirovnuli identobebi socialur 

mecnierebebis farTo ganxilvis sagania, maT Soris erovnuli identobebis 

konstruireba da reprezentacia gansakuTrebiT popularul Tematikad 

gvevlineba. moqalaqis identoba erovnuli identobis nawilia da 

warmodgens erovnuli umravlesobis mier jgufisSida prototipis 

nimuSs.Mmkvlevrebi moqalaqis identobis sami gansxvavebuli nimuSis 

arsebobaze miuTiTeben. maTgan  eTnikuri da saxelmwifo moqalaqis tipis 

arseboba cnobili da empiriulad dadasturebuli faqtia. bolo wlebSi 

Catarebula kvlevebma cxadhyo, rom arsebobs mesame, kulturaze 

orintirebuli moqalaqis identoba. Cveni proeqtis mizani iyo empiriulad 

Segveswavla moqlaqis samive tipi da maTi korelatebi qarTveli 

axalgazrdebis magaliTze.  

kvlevaSi monawileobda 18-14 wlamde asakobrivi jgufis 415 gogo da 

270 biWi  studenti saqarTvelos 7 universitetidan. kvlevis monawileebma  

Seavses kiTxari romelic 4 punqtisgan Sedgeboda da ikvlevda erovnuli 

identobis, nacionalizmis da patriotizmis, religiuri Sexedulebebis da 

individualizmis/koleqtivizmis rogorc kulturuli kontruqtus 

siZlieres. Mmonacemebis analizma Semdegi suraTi gamoavlina: 

respondentebis 56% irCevs kulturaze orientirebul moqalaqis 

identobas, 25% saxelmwifo, xolo 19% eTnikurs. kulturaze 

orientirebuli da eTnikuri moqalaqis tipebi dadebiT korelaciaS arian 
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patriotizmTan, nacionalizmTan da religiis orTodoqsul 

ganzomilebasTan, maSin rodesac saxelmwifoebrivi moqalaqis tipis 

maCvenebli mxolod sustad korelirebs religiurobasTan da ar 

korelirebs nacionalizmTan.  regresiulma analizma uCvena, rom 

moqalaqis identobis tipebisaTvis sando prediqtoruli Rirebuleba 

gaaCnia nacionalizmis, patriotizmis, erovnuli identois siZlieris da 

orTodoqsulobis maCveneblebs. 

kvlevis Sedegebi mniSvnelovanad afarTovebs qarTveli 

axalgazrdebis samoqalaqo identobis Sesaxeb codnas da samomavlo 

kvleviTi proeqtebis ganxorcilebisaTvis saWiro da mniSvnelovan sawyiss 

qmnis. 

 

 

2) ucxoeTSi 

დასაბეჭდად წარდგენილი სტატიები: 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 
ა. სიგლინგი, კ. 

პეტრიდესი,  ხ. 

მარწყვიშვილი 

A criterion-

referenced approach 

to refining the 

measurement 

domains of 

psychological 

constructs  

European Journal of 

Personality 
  

მოკლე ანოტაცია 

Driven by the challenge of delineatingindividual-difference constructs, this article outlines and 

teststhe theoretical framework ofa new empirical approach to refiningcontent domains.The 

approach is an adaptation ofcriterion-keyingto the level ofa construct’s facets andintends to help 

researchers evaluate both the predictive utility andconceptual adequacy of individual facets within 

theoretically derivedcontent domains.  It is illustrated and tested in the context of trait EI, using 

data from five different samplescollected across Europe.  Latent composites of the criteria derived 

from previous validation studies of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Petrides, 

2009)were regressed on the15 trait EI facetsusing backward elimination.  The analyses led to a 

subset of nine facets, which had predictive effects in at least one of the five samples.  A composite 

of these nine facets consistently showed greater predictive utility and incremental validity, relative 

to personality,than the original 15-facet composite.  Implications for construct development,trait 

EI theory, and future research directions concerning related constructs are discussed. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
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1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

 

 

Then & Now: Historical Trends & 

Current Tendencies of Citizenship 

Representation in Georgia 

The 4th  Turkish Studies Project of 

the University of Utah Conference 

THE CAUCASUS AT IMPERIAL 

TWILIGHT: 

NATIONALISM, ETHNICITY & 

NATION-BUILDING (1870s-1920s) 

June 5-9, 2013 

Tbilisi, Republic of Georgia.  

 

მოკლე ანოტაცია 

 

Researchers agree that national identity is a multidimensional concept, which is altered by different social and 

historical changes and is represented in three: civic, ethnic and cultural ways.  

This research aims at 1. Examining historical and conceptual background of national identity representation in 

Georgia. 2. Empirically validating existence of ethnic, civic and cultural citizenship representation styles 3. Defining 

predictive value of attitudinal and cultural constructs for different citizenship styles. 

The research explores two related evidence: historical data and empirical findings.  

After reviewing the writings of 19th-20th century public figures it became obvious that national identity was 

understood as a unity of elements, which includes attributes of civic, ethnic and cultural citizenship representations. 

Simple and elegant formula of Georgian nationality “Fatherland, Language and Faith” created by Ilia Chavchavdze 

became the mainstream idea of the epoch. National feelings were defined as “…something that is inherent and entails 

the elements such as language, historical past, prominent public figures, territory, Georgian literature, etc.”(Vaja-

Pshavela, 1905). Later, the concept of national identity has been expanded by adding several features such as: 

“culture, art, faith, mythology, traditions and worldview”(Qiqodze,G., 1908). Taking into account historical data we 

find that by the end of nineteenth century national identity was defined as a constellation of historical, cultural and 

social elements where religion, language, common culture and history prevailed. 

Searching for those elements in modern reality we conducted a survey on 600 BA and MA students at different 

Universities in Georgia. Our data confirm presence of three citizenship styles in Georgian youth:  56% of respondents 

represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% ethnic citizenship. Further analysis shows interesting 

correlational patterns between the different constructs of national identification: cultural citizenship style is 

positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), 

whereas, civic citizenship style has no association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and 

patriotism ( r<.3; p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but has only very weak association with patriotism (r<.2).  

Present research on Georgian adult sample empirically proves co-existence of three citizenship representation styles. 

Generally we found that modern national identity is strongly associated with culture rather than with civic rights or 

ethnic origins. We also defined predictors for each representation type of national identity. Besides it became clear 

that the elements of national identity – religion, language culture, etc., which were defined a century ago, are still 

embodied in people’s cognition and have high predictive value for different aspects of identity representations. 

 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 

2 მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“Discovering Citizneship 

representation styles in 

Georgia: Religion, Culture and 

Attitudes”. 

3rd ASCN Annual Conference 

“Political Transformation And 

Social Change In The South 

Caucasus: Georgia, Armenia 

And Azerbaijan In 

Perspective”, 2013, Tbilisi 

 

მოკლე ანოტაცია 

 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism, and (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals. 415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; 

SD= 21,04) completed a questionnaire measuring patriotism and nationalism, citizenship 

representation style, national identification, individualism /collectivism and religious orientation. The 

research results reveal that: (1) The degree of national identification is the strongest predictor for any 

type of citizenship style, (2) Cultural and civic citizenship styles are positively associated with 

patriotism, nationalism and Orthodoxy, whereas, civic citizenship has no association with nationalism 

and is only weakly associated with Orthodoxy and patriotism, and (3) Orthodoxy partially mediates 

the relationship between a patriotic and ethnic citizenship style.  

These findings highlight the importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and point out that religious attitudes determine the relationship between attitudes 

and citizenship styles 
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2) ucxoeTSi 

 

# momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. სასტენდო  

“რას ნიშნავს იყო ქართველი- 

რელიგია, მოქალაქეობა და 

პატრიოტიზმი”. 

მოხსენება   ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

მიერ ორგანიზებული (APA) 

აღმოსავლეთ ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

კონფერნეცია. ნიუ-იორკი, 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები. 1-4 მარტი, 2013 

 

მოკლე ანოტაცია 

 

This study aims to explore the behavioural and emotional dimensions of Georgian national identity 

and to determine a pattern of their interrelation. An additional goal is to find out weather cultural 

constructs, religious and nationalistic attitudes are significant predictors of citizenship style. We 

hypnotized that: (1) Civic and cultural citizenship types would be positively correlated with 

patriotism and positively with each other (2) Ethnic citizenship type would have positive association 

with nationalism and orthodoxy (3) Collectivism would positively associated with nationalistic 

attitudes and with orthodoxy.   

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

2 

 
მ. მესტვირიშვილი;  ხ. 

მარწყვიშვილი;  ლ. 

არუთინოვა;  ნ. 

მესტვირიშვილი. ზეპირი 

მოხსენება   

“მოქალაქეობის სტილის 

კომპლექსურობა: 

რელიგია, კულტურა და 

შეხედულებები”. 

განათლების და კვლევის 

ინტერდისციპლინარული 

გლობალური  ქსელი, მე-8 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  

“მოქალაქეობა, 

ჩართულობა და 

პლურალიზმი”, ლისაბონი, 

პორტუგალია. 16-24 მარტი, 

2013 

მოკლე ანოტაცია 

 

The goal of the proposed research is to determine the effects of (1) cultural constructs of self-

identification, (2) patriotism and nationalism (3) attitudes toward religion on citizenship 

representation in individuals.  

415 female and 270 male students between ages of 18—24 (Mean=1.66; SD= 21,04) completed the 

set of questionnaire measuring patriotism and nationalism (Kosterman & Feshbach, 1989), citizenship 
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representation style (Vanbeselaere, 2007), Individualism /collectivism (IC) (Fisher, 2009) and 

religious orientation (Duriez et al., 2005). 

The data show that 56% of respondent represent cultural style of citizenship, 25% civic and 19% 

ethnic citizenship. Analysis shows interesting correlational patterns between the constructs of national 

identification: Cultural citizenship style is positively associated with patriotism (r=. 544, p< .01), 

nationalism (r=. 489, p<.01) and orthodoxy (r=. 422, p<.01), whereas, civic citizenship style has no 

association with nationalism and is only weekly associated with orthodoxy and patriotism ( r<.3; 

p,<01). Ethnic citizenship style is also positively associated with nationalism and orthodoxy (r=.518; 

r=.358. p<.01) but shows very weak association with patriotism (r<.2).  

Regression analysis revealed that cultural citizenship style is significantly predicted by degree of 

national identification (β =26), nationalism (β =.21), patriotism (β =.18), ingroup attitude (β =.13) and 

second naviette (β =.16), F(7,416)=60.22 (adjustedR2 =.495, all ps<.00.)  When civic citizenship 

style was regressed on the same set of predictors, patriotism showed no significant predictive value, 

nationalism became significant negatively predictor (β =-.19) but national identification (β =.24), 

ingroup attitude (β =.17) and second naviette (β =.21) still positively contributed to prediction of civic 

citizenship style (F(9.373)=10.416, adjustedR2=18.2, all ps<.00). When predicting ethnic citizenship 

representation patriotism (β =-.15) and second naviette (β =-.21) became significant negative 

predictors, national identification (β =.20) and  nationalism (β =.43) remained as positive ones and 

orthodoxy (β =.22) and collectivism  (β =.10)  has been emerged as new positive significant 

predictors (F(9.379)=26.99, adjustedR2=.376, all ps<.00). 

These findings highlight importance of attitudinal and cultural factors in understanding citizenship 

representation styles and pointing out that degree of identification, nationalism and religious attitudes 

are the key predictors of citizenship style. 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

3 

ხ. მარწყვიშვილი, ლ. 

არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, ქ. 

ლორთქიფანიძე. ზეპირი 

მოხსენება   

ემოციური ინტელექტისა და 

გუნება-განწყობილების 

აშლილობების 

ურთიერთმიმართება  

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 2013, ნიუ 

იორკი, აშშ.  

 

ანოტაცია 

An inability to deal with negative emotions is considered a risk factor for affective disorders. There is a distinct 

lack of empirical research investigating the relationship between emotional intelligence and depression, particularly 

in clinical samples. The present study was designed to investigate whether emotional self-perceptions of individuals 

with affective disorders differ from those of without mental illnesses; we also examined whether emotional 

intelligence predicts mood disorders and other primary psychiatric symptom dimensions. Twenty-seven psychiatric 

inpatients (48.1 % male and 51.9 % female; M of age = 35.89, SD=11.17) with mixed diagnosis of affective disorders 

and sixty group-matched controls completed (1) The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 

2009); (2) The Hopkins Symptom Check-list (HSCL) and (3) short demographic disease-specific questionnaire. A 

multivariate analysis of variance revealed a significant main effect for group with patients with affective disorders 

scoring lower than controls on most TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. 

Multivariate regression indicated that different trait EI variables contribute to development of different psychiatric 

primary symptom dimensions. The results suggest that low emotional intelligence represents a risk factor for affective 

disorders; more research is required to be done with clinical population to clarify exactly which components of 
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emotional intelligence contribute to the development of which specific mental disorders.  

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis 

saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

4 

ხ. მარწყვიშვილი, მ. მესტვირიშვილი ლ. 

არუთინოვი (ზეპირი მოხსენება)  

ემოციური ინტელექტი 

-პიროვნული 

აშლილობების 

პრედიქტორი? 

 

 

ემოციური ინტელექტის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მე-4 

კონგრესი, სექტემბერი 

2013, ნიუ იორკი, აშშ.  

 

ანოტაცია 

Disturbances in emotion are associated with most of the diagnostic criteria of the personality disorders, though the 

role of emotional intelligence in the diagnosis of personality disorders has been the subject of limited research. The 

present study was designed to investigate the relationships between trait emotional intelligence (trait EI), personality 

disorder symptomatology and aggression in an undergraduate student sample. One hundred and twenty university 

students (27.1 % male and 71.7 % female; M of age = 19.23, SD=2.45) were administered with (1) Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 2009), along with (2) Personality Disorder Questionnaire-4  (PDQ-4) 

(Hyler E. Steven, 1994), and (3) Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI) (Buss & Durkee,. 1957). Results of 

multivariate regression analysis indicated that trait EI predicts most personality disorder symptomatology 

(Wilks’ λ = .63, F (10,110) = 5.97, p =.000) (ß = -.265 to ß = -.424); different trait EI variables 

contribute to development of different personality disorders; hostile affectivity was positively related with 

almost all personality disorder symptoms; multivariate regression showed trait EI variables predict anger 

and hostility dimensions. The results suggest that different components of emotional intelligence contribute to the 

development of different personality disorder symptomatology. More research is required to replicate the results 

with clinical population.   

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

5 ხ. მარწყვიშვილი, მ. 

მესტვირიშვილი, ლ. 

არუთინოვი, ქ. 

ლორთქიფანიძე (ზეპირი 

მოხსენება) 

სხვა სამყაროში ცხოვრება: 

ემოციებთან დაკავშირებული თვით-

პერცეფციების კავშირი ფსიქიკურ 

აშლილობებთან 

 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების კვლევის 

საერთაშორისო 

საზოგადოების 

კონფერენცია,  ივლისი, 

2013, ბარსელონა, 

ესპანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The study investigated whether emotion-related self-perceptions of individuals with mental disorders are affected by 

those disorders. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence profiles of 28 inpatients with schizophrenia 

spectrum disorders against the profiles of 48 group-matched controls using the Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue). In Study 2, we examined if trait EI predicts mental health (168 non-clinical participants) 

using Hopkins Symptom Checklist. In study 3, we investigated whether specific trait EI variables contribute to 

development of specific primary symptom dimensions (60 psychiatric inpatients). A multivariate analysis of variance 

revealed a significant main effect for group with schizophrenia spectrum patients scoring lower than controls on most 

TEIQue facets; there were also some significant main effects of gender. Multivariate regression indicated that different 

trait EI variables contribute to development of different symptom dimensions; trait EI predicts all primary symptom 

dimensions and is a unique contributor to overall state of mental health. 
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# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

6 ხ. მარწყვიშვილი, ლ. არუთინოვი, მ. 

მესტვირიშვილი, კ. პეტრიდესი 

(სასტენდო მოხსენება) 

 

ემოციური ინტელექტი 

ბრმა და შეზღუდული 

მხედველობის მქონე 

პირებთან 

ინდივიდუალური 

განსხვავებების 

ფსიქოლოგიის 

ბრიტანული ასოციაცია, 

2013, ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი 

მოკლე ანოტაცია 

The potential effect of vision loss on personality has been the subject of limited research. The present study 

was designed to determine whether emotion-related self-perceptions of individuals with visual impairments are 

affected by those impairment. In Study 1, we compared the trait emotional intelligence (trait EI) profiles of 24 

adolescents from boarding school for blind and visually impaired children against the profiles of 24 case-matched 

controls using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Adolescent Full Form (TEIQue-AFF).  In Study 2, we 

compared the trait EI profiles of 68 adults with visual impairments against the profiles of 77 group-matched controls 

using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). A multivariate analysis of variance revealed a 

significant multivariate main effect for group with visually impaired participants scoring significantly lower than 

controls on most of TEIQue facets in both groups - in adolescents (Wilks' λ = .36, F (15,30) = 2.07, p=.002, ηp2 = .637) 

as well as in adults (Wilks' λ = .68, F (15,127) = 4.02, p=.000, ηp2 = .322). There were also some significant main 

effects of gender on some TEIQue facets and factors. 

 

 

 

ასისტენტ–პროფესორი ირინე ჟვანია 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

„eTnikurad 
somxebisa da 

azrbaijanelebis 
qarTul 

sazogadoebaSi 
integraciis 
xelSewyoba”  

estoneTis 
ganviTarebis 
saagento/ 

saqarTvelos 
strategiisa da 
saerTaSoriso 
kvlevis fondi 

(GFSIS)   
 

qeTevan emxvari - 
saqarTvelos 

strategiisa da 
saerTaSoriso 
kvlevis fondi 

irina Jvania, 
Tamar abaSiZe, 

anastasia 
qitiaSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 “Innovative Action for 
Gender Equality” 

UN Women, Georgia 
xaTuna kunWulia 

verena lahauseni, 
irina Jvania 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

3 proeqtis dasa-
xeleba 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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 saxelmZRvanelos 
Targmna 

“Social Psychology” 
Shelley E. Taylor, Letitia 

Anne Peplau,  David O. 

Sears, 2006  

Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti 

nana sumbaZe 

nana sumbaZe, Tamar 
abaSiZe, Tamar 

maxaraZe, anastasia 
qitiaSvili, irina 

Jvania 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Verena Lahousen,  

Irina Zhvania 

Gender Mainstreaming:  

A Practical Guide for 

Public Policy Making in 

Georgia 

        

ibeWdeba 48 gverdi 

Aanotaciebi 

saxemZRvanelo exeba genderuli Tanasworobis sakiTxebis integracias 
sxavadasxva sferoSi, mis mniSvnelobasa da ganxorcielebis saSualebebs. 
masSi mocemulia genderuli sakiTxebis integraciis konkretuli 
instrumentebi, asaxulia konkretuli magaliTebi da SemTxvevbi.  

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

Aanotaciebi 

saxemZRvanelos Targmnis dasrulebis Semdeg, fsiqologiis mimarTulebis 
studentebisaTvis xelmisawvdomi gaxdeba qarTulenovani rideri.   

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi krebulis gamocemis adgili, gverdebis 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=David%20O.%20Sears&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=David%20O.%20Sears&search-alias=books&sort=relevancerank
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saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 
1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

Tamar abaSiZe  
irina Jvania 
anastasia 
qitiaSvili 

Опрос Населения 
Джавахети -                  
« Барометр 2013», 
«Джавахети: вызовы 
и перспективы» 

 

 Tbilisi, 2013 15 gverdi 

Aanotaciebi 

kvlevis mizani, romelic eTnikuri somxebis qarTul sazogadoebaSi 
integracias exeboda, iyo javaxeTSi arsebuli viTarebis dadgena; iseTi 
sakiTxebis kvleva, rogoric aris: cxovrebiis doniT kmayofileba, 
ganaTlebisa da dasaqamebisadmi xelmisawvdomoba, TviTidentifikacia da 
sxvadasxva jgufebs Soris arsebuli socialuri distancia. Kkvlevis 
Sedegad gamovlinda arsebuli problemebi, rac safuZvlad daedo 
garkveuli rekomendaciebis SemuSavebas.  
 
 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

irina Jvania “Promoting the implementation 
of UNSCR 1325 at national level 
through CEDAW: the experience 
of Georgia” 

 

14-15 marti, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

moxseneba exeboda sabaziso kvlevis Sedegebs, romelic Catarda 2012 wels, 
gaeros qalTa fondis (UN Women) mxaradWeriT. kvleva miznad isaxavda gaeros 
uSiSroebis sabWos rezoluciis 1325-is ganxorcielebas, masTan 
dakavSirebuli problemebis identificirebas. Kkvlevis Sedegebis safuZvelze 
Sesabamisi uwyebebisa da instituciebisaTvis SemuSavda rekomendaciebi.   
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ასისტენტ–პროფესორი ეკატერინე ფირცხალავა 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

შოთა რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 
 2013-2014 

„ოკუპირებული 

ახალგორის რაიონი და 

ქართულ–ოსური 

ურთიერთობის  დინამიკა“ 

კვლევა   

ნათია ჯალაბაძე ნათია ჯალაბაძე  

ლავრენტი ჯანიაშვილი 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

 

 

 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

გამქრალი გოგონები 

სამხრეთ კავკასიაში - 

საქართველოს ნაწილი  

 

World Bank & 

CRRC- Armenia - 
ეკატერინე 

ფირცხალავა 

 

 ქართული 

საზოგადოების 

დამოკიდებულება 

ქარტულაფხაზური 

კონფლიქტის 

ტრანსფორმაციის 

Conciliatory 

Resources in the 

Framework of a 

Peace Program. UK 

მარინა ელბაქიძე ეკატერინე 

ფირცხალავა 
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პერსპექტივებისადმი  
 ხელფასი და სამუშაო 

გარემო სამკერვალო 

ინდუსტრიაში - 

გლობალური 

აღმოსავლეთი  
საქართველოს ნაწილი 

Clean  Closing 

Comparing 
ეკატერინე 

ფირცხალავა 

 

 „ჩემი სამყარო“-  გაეროს 

გლობალური კვლევა 

მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად 

მსოგლიოში 

 

 ნანა სუმბაძე  

 საზოგადეობრივი  

ცნებიერების და 

აღქმების შესწავლა  

გოგონათა და ქალთა  

და  ოჯახური 

ძალადობის მიმართ    

UN Women 

 
ნანა სუბაძე   

 ერების მეხსირება Post Bellum 

  Czech Republic 
ნანა სუმბაძე  

 დევნილ და ზღვისპირას 

მცხოვრებ გოგონათა და 

ქალთა მდგომარეობა , 

საჭიროებები და 

პრიორიტეტები 

ასოციაცია „დეა“ 
UN Women- ის 

მხარდაჭერით 
 

ნანა სუბაძე  

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

ეკატერინე ფირცხალავა მუსლიმი მესხები 

ინტეგრაცია თუ სეპარაცია 
 

17-18 მაისი 2013 თბილისი. 

საქართველო 

moxsenebaTa anotaciebihttp://asociacia-toleranti.blogspot.com/ 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

ეკატერინე ფირცხალავა მუსლიმი მესხების  

ინტეგრაცია საქართველოსა 

და ამერიკაში 

 

3-5ივნისი . 1013. თბილისი. 

საქართველო 

http://asociacia-toleranti.blogspot.com/
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moxsenebaTa anotaciebihttp://v3.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news/21058/?p=1 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ეკატერინე ფირცხალავა  Different life of Muslim 

Meskhetians ( Meskhetian 

Turks) in Georgia and in USA  
 

26-28 April .2013 
 Madrid. Spain 

moxsenebaTa anotaciebi  http://www.inpact-psychologyconference.org/ 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
 

ეკატერინე ფირცხალავა 

 მედეა ბადაშვილი  

The Changing Gender 

Stereotypes of Muslim 

Meskhetians in Georgia and 

USA  

30 July-1 August  2013  

Charles University.  
Prague.  

Czech Republic. 
moxsenebaTa anotaciebi http://thesocialsciences.com/the-conference 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ეკატერინე ფირცხალავა Identities, Happy and Trust of 

Muslim Meskhetians 

(Meskhetian Turks). (After 

Process Deportation and 

Repatriation  

28-31 August. 2013 
  Turin . Italy 

moxsenebaTa anotaciebi http://www.esa11thconference.eu/the-conference 

ასისტენტ–პროფესორი ლილი ხეჩუაშვილი 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

კვლევითი პროექტი: 

„პოსტტრავმული 

ზრდისა და 

ფსიქოლოგიური 

კარგად ყოფნის 

ინდიკატორები 

ცხოვრებისეულ 

ისტორიებში“ 

მიმდინარე 

ღია საზოგადოება 

„საქართველო“ 

ლილი ხეჩუაშვილი ლილი ხეჩუაშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

http://v3.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news/21058/?p=1
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://thesocialsciences.com/the-conference
http://www.esa11thconference.eu/the-conference
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenob

a 

1 
2 
3 

lili 
xeCuaSvil

i 

“naratiuli 
midgoma 
pirovnebisadmi
: froididan 
dRemde”. 
qarTuli 
eleqtronuli 
samecniero 
Jurnali: 
ganaTlebis 
mecnierebebi 
da 
fsiqologia 

2013 | 

No.2(24) 

[2013.06.30] 

http://gesj.internet-
academy.org.ge/ge/ 

v_abstr_ge.php?b_sec=edu&arti
c 

_num=2158&issue=2013-06 

19 

 

 



danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda iyos 
qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 
I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: 
     iuridiuli fakulteti 
 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 
    prof. irakli burduli (dekani) 
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 
      sruli profesorebi: 
 

  aleqsiZe levani 

  burduli irakli 

  daviTaSili giorgi 

  zoiZe besarioni 

  kereseliZe daviTi 

  kverenCxilaZe giorgi 

  kopaleiSvili maia 

  korkelia konstantine 

  niniZe Tevdore 

  surgulaZe nugzari 

  turava merabi 

  fafiaSvili lali 

  qurdaZe irine 

  Wanturia lado 

  WiRlaZe nana 

  xubua giorgi 

  xuciSvili qeTevani 

 
       asocirebuli profesorebi: 

 

  biTaZe maia 

  bostoRanaSvili daviTi 

  dvaliZe irakli 

  gariSvili marina 

  gonaSvili vasili 

  zambaxiZe Tamari 

  zarandia Tamari 

  TevdoraSvili giorgi 

  Todua nona 

  TumaniSvili giorgi 

  kaxiani giorgi 



 2 

  pataraia daviTi 

  siraZe ekaterine 

  turava paata 

  feraZe goCa 

  SalikaSvili morisi 

  Sengelia ekaterine 

  CaCava sofio 

  cercvaZe giorgi 

  ciskaZe marika 

  xarSilaZe irma 

 
 

           asistent-profesorebi 
 
 

  berekaSvili diana 

  bregvaZe laSa 

  gawerelia akaki 

  gvaramaZe Tamari 

  gogiberiZe gia 

  gogniaSvili nino 

  goraSvili giorgi 

  gugeSaSvili gvanca 

  darbaiZe levani 

  zoiZe Tamari 

  kaxiZe irakli 

  kevliSvili mariami 

  lafaCi ekaterine 

  loria xaTuna 

  maRlakeliZe lavrenti 

  maWaraZe zurabi 

  maxarobliSvili giorgi 

  meurmiSvili beso 

  mWedliSvili vaxtangi 

  oniani sulxani 

  oxanaSvili anri 

  ruxaZe nino 

  saZagliSvili dimitri 

  svanaZe giorgi 

  surmava lita 

  qoCaSvili qeTevani 

  RvamiCava Tamari 

  SoTaZe Tamari 

  CaCaniZe elza 

  CitaSvili naTia 

  cqitiSvili Temuri 

  ZamukaSvili maka 



 3 

  wignaZe ana 

  xaranauli levani 

  xerxeulize irine 

  xodeli maka 

  xoferia mariami 

  janaSvili lela 

  janaSia levani 

 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

laTinuri iuridiuli 
terminologia  
(SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi) 

prof. levan aleqsiZe a) prof. levan aleqsiZe; 
 
b) asistent-prof. nino 
ruxaZe; 
 
g) asoc. prof. ekaterine 
kobaxiZe (Tsu-is 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti); 
 
d) asoc. profesori 
iamze gagua (Tsu-is 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti); 
 
e) mecnier-mkvlevari 
maia danelia (Tsu-is 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti). 
 
 

 

 

 
kanonproeqtis 
SemuSaveba Svilad 
ayvanisa da mindobiT 
aRzrdis Sesaxeb 
 

konstantine korkelia - 
uwyebaTaSorisi jgufis 
xelmZRvaneli 

prof. konstantine 
korkelia 

 
  

adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis 
kodeqsi 

 
UND, saqarTvelos 
regionaluri 
ganviTarebisa da 

 
asoc. prof.  
paata turava 
 



 4 

 infrastruqturis 
saministro 
 
 

 

  

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebel
i organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

  

System des georgischen 

Gesellschaftsrechts: 

typologische Natur der 

Gewerbesubjekte und 

gesetzgeberische 

Abgrenzungsbedürfnisse 

(bzw. regulatoirische 

Defizite) – insbesonders am 

Beispiel des 

Kapitalgesellschaftsrechts 

 

 

DAAD (kvlevis 
ganxorcieleb
is adgili - 

LMU) 

 
prof. irakli 
burduli 

 
prof. irakli 
burduli 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

statiis saxiT gamoqveynebulia: Institut für Osteuropäisches Recht der 

Universität Kiel. Zeitschrift: Kieler Ostrechts-Notizen, 1/2013, 16 Jahrgang, S. 28-35. 

 

  
saqarTvelos 
konstituciis 
komentari’ 

 
germaniis 
saerTaSoriso 
TanamSromlo
bis 
sazogadoeba    

 
avTandil 
demetraSvili  

 
a) prof. irakli 
burduli; 
  
b) besarion zoiZe; 
 
g) merab turava; 
 
d) mowveuli 
leqtori iakob 
futkaraZe; 
 
e) mowveuli 
leqtori sandro 
jorbenaZe; 
 
v) eva gociriZe; 



 5 

  
z) TinaTin 
erqvania;  
 
T) levan izoria; 
  
i) irakli 
kobaxiZe;  
 
k) arCil loria; 
  
l) zurab 
maWaraZe;  
 
m) ana 
fircxalaSvili; 
  
n) beqa qanTaria;  
 
 
o) daviT 
wereTeli. 
 

 
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
proeqtis farglebSi gamoica saqarTvelos konstituciis meore Tavis 
komentarebi, romelic exeba saqarTvelos moqalaqeobas da adamianis 
ZiriTad uflebebsa da Tavisuflebebs. igi warmoadgens Teoriuli da 
praqtikuli sakiTxebis safuZvlian analizs. misi gamoyeneba SeiZleba 
sauniversiteto saswavlo procesSi. 
 

  
samecniero krebulis 
gamocema: ,,sisxlis 
samarTlis mecniereba 
erTiani evropuli 
ganviTarebis 
procesSi” 

 
folksvagenis 
fondi 

 
profesori – 
merab turava 

 
a) prof. merab 
turava;  
 
b) profesor-
emeritus guram 
naWyebia; 
 

გ) asoc. prof. 
nona Todua; 
 

დ) asoc. prof. 
irakli dvaliZe; 
 

ე) asoc. prof. 
giorgi 
TumaniSvili; 
 
e) asistent-prof. 
lavrenti 



 6 

maRlakeliZe; 
 
v) asistent-prof. 
levan xaranauli; 
 
z) mowveuli 
leqtori oTar 
gamyreliZe; 
 
T) mowveuli 
leqtori qeTevan 
mWedliSvili-

hedrixi; 
 
i) goCa 

mamulaSvili; 
 
k) daviT 

sulaqveliZe; 
  

l)nino gvenetaZe;  

 
m) Tamar 

laliaSvili;  
 
n) giorgi 

dgebuaZe;  
 

ო) baCana 

jiSkariani;  
 

პ) hainer alvarti;  
 

ჟ) bernd Sunemani;  
 

რ) bernd hainrixi;  
 

ს) iorg aizele;  
 

ტ) burhqhard  

ieneke; 
 

უ) eriq 
hilgendorfi. 
 

 
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
proeqtis farglebSi gamoica qarTveli da germaneli sisxlis samarTlis 
profesorebis samecniero statiebis krebuli sisxlis samarTlis 



 7 

aqtualur sakiTxebze. igi xels Seuwyobs Tanamedrove sisxlis 
samarTlis problemebis gacnobas da safuZvlian Seswavlas qarTveli 
mkiTxvelis mier. 
 
  
samecniero kvleva 
saerTaSoriso da 
evropul sisxlis 
samarTalSi  
 

 
aleqsandre 
humboldtis 
samecniero 
fondi 

 
prof. 
merab turava 

 
prof. merab 
turava 

 
farglebSi, profesor merab turavas mier, 2013 wlis ivlisidan 2014 
wlis Tebervlamde, tardeba samecniero kvleva saerTaSoriso da 
evropul sisxlis samarTalSi. igi mimdinareobs aleqsandre 
humboldtis samecniero stipendiiT, berlinis hubboldtis 
universitetsa da kiolnis universitetSi. kvlevis Sedegi iqneba 
saxelmZRvanelo saTauriT: ,,saerTaSoriso da evropuli sisxlis 
samarTali’’, romelic gamoqveyndeba qarTul enaze. igi xels Seuwyobs 
am sagnis safuZvliani Seswavlis gaRrmavebas saqarTveloSi. 

 

  
saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsis 
komentari 

 

GIZ 

Jilep 

 
prof. lado 
Wanturia 

 
a) prof. lado 
Wanturia; 
 
b) prof. besarion 
zoiZe; 
 
g) prof. irakli 
burduli; 
 
d) prof. Tamar 
zarandia, 
 
e) asoc. prof. 
Tamar zambaxiZe; 
 
v) asoc. prof. 
sofio CaCava; 
 
z) asoc. prof. 
cercvaZe giorgi; 
 
T) asoc. prof. 
ciskaZe mariam; 
 
i) asistent-prof. 
giorgi svanaZe; 
 
k) asistent-prof. 
Tamar SoTaZe; 
 
l) mowveuli 



 8 

leqtori nunu 
kvantaliani;  
 
m) mowveuli 
leqtori zarnaZe 
eka; 
n) mowveuli 
leqtori 
ZlieriSvili 
zurabi; 
 
o) mowveuli 
leqtori sergi 
jorbenaZe. 
 
 
p) hainrix 
Snitgeri; 
 

  
nafic msajulTa 
institutis 
danergvis, Sewavlis 
da analizisaTvis 

 
a(a)ip fondi 
`Ria 
sazogadoeba- 
saqarTvelo~ 

 
profesor-
emeritusi guram 
naWyebia 

 
a) profesor 
emeritus guram 
naWyebia; 
 
b) profesor 
emeritus mzia 
lekveiSvili; 
 
g) prof. maia 
ivaniZe; 
 
d) asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili; 
 
e) asoc. prof. 
giorgi 
TumaniSvili; 
 
v) asistent-prof. 
nino gogniaSvili, 
 
z) mowveuli 
leqtori  
irine boxaSvili. 
 

  
garemos dacvis 
kanonmdeblobis 
analizi 
 

 
germaniis 
saerTaSoriso 
TanamSromlobis 
sazogadoeba 

 
asoc. prof. 
paata turava 

 
 
 

 
a) asoc. prof.  
paata turava; 
 
b) mow. leqtori 
kobaYyaliCava 
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samSeneblo kodeqsis 
Seqmna 
 
 
 

 
germaniis 
saerTaSoriso 
TanamSromlobis 
sazogadoeba 
 

 
asoc. prof. 
paata turava 
 
 
 

 
a) asoc. prof.  
paata turava; 
 
b) mowveuli 
leqtori  
kobaYyaliCava; 
 
g) gerd vinteri 
 

  
informaciis 
Tavisuflebis 
ganviTareba 
 

 
informaciis 
ganviTarebis 
instituti 
 

 
giorgi 
kldiaSvili 
 

P 
asoc. prof.  
paata turava 
 

 

samarTaldarRvevaTa 
samarTlis reforma 
saqarTveloSi 
 

 
 
 
 
 
fondi „Ria 
sazogadoeba - 
saqarTvelo“ 

asoc. prof. 
paata turava 
 

 
a) asoc. prof.  
paata turava, 
 
b) asoc. prof. 
irma xarSilaZe;  
 
g) naTia wkeplaZe;  
 
d) mowveuli 
leqtori  
kobaYyaliCava. 
 

 

 
sajaro samsaxuris 
reforma 
saqarTveloSi 
 

 

 

USAID 
 

asoc. prof. 
paata turava 
 

 
a) asoc. prof. 
irma xarSilaZe; 
 
b) naTia wkeplaZe; 
 
g) mow. leqtori 
maia zavraSvili 

  
sasjelis 
aRsrulebis kvleva 
saqarTveloSi 
 

 
Ria 
sazogadoeba  - 
saqarTvelo   

 
asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili 

 
a) asoc. prof.  
moris 
SalikaSvili;  
 
b) mow.Lleqtori 
givi miqanaZe;  
 
g) maia xasia 
 

  
arasrulwlovanTa 
ganridebis da 
mediaciis 

 
PH International - 
saqarTvelo 

 
asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili 

 
asoc. prof. moris 
SalikaSvili 
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sisxlissamarTleb-
rivi, fsiqologiuri 
da kriminologiuri 
aspeqtebi 
  

  
pirobiT vadamde 
gasaTavisuflebeli 
msjavrdebulebisTvi
s 
risk-faqtorebis 
Sefasebis 
kriminologiuri 
analizi 
 

 
cixis 
saerTaSoriso 
redorma (PRI) 

 
asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili 

 
a) asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili; 
  
b) daviT CixlaZe 
 
 

  
davis alternatiuli 
gadawyvetis 
perspeqtivebi 
saqarTveloSi 
  

 

USAID/EWMI/ 

JILEP 

 
asoc. prof. 
giorgi cercvaZe 

 
asoc. prof. 
giorgi cercvaZe 
da Tsu 
iuridiuli 
fakultetis 
studentebi 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

davis alternatiuli gadawyvetis nacionaluri centris veb gverdze 
(ncadr.tsu.edu.ge)  gamoqveynda daaxloebiT 180 gverdiani kvleva, romelic 
exeba davis alternatiuli gadawyvetis (gansakuTrebiT mediaciis) 
mdgomareobas da misi ganviTarebis perspeqtivebs saqarTveloSi. 
 

 
 
davis alternatiuli 
gadawyvetis 
nacionaluri centris 
Jurnali  
 

 

 

TSU/USAID/EW

MI-JILEP asoc. prof. 
giorgi cercvaZe 

a) prof. irakli 
burduli; 
 
b)asoc. prof.  
giorgi cercvaZe; 
 
g) asistent-prof.  
naTia CitaSvili 

 
 
 

 
Zlieri parlamenti 
konsolidirebul 
demokratiaSi 
 

 
gaeros 
ganviTarebis 
programa 

(UNDP) 
 

 
sofo guruli 

 
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 

  
piradi cxovrebis 
saidumloebis dacva 

UN 
gaeros 
ganviTarebis 
programa 

(UNDP) 
 

 
laSa tuRuSi 

 
a) laSa tuRuSi; 
 
b) asistent-prof. 
nino ruxaZe; 
 
g) ekaterine 
xuciSvili; 
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d) giorgi 
gociriZe 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis farglebSi daiwera angariSi, romelic aanalizebs piradi 
cxovrebis saidumloebis sferoSi saqarTveloSi moqmed 
kanonmdeblobas, maT Soris mis Sesabamisobas saerTaSoriso 
standartebTan da praqtikasTan, da SemuSavebul iqna rekomendaciebi 
sakanonmdeblo cvilebebisa da damatebebisTvis. 

 
  

profesionaluri 
media arCevnebSi 

 
gaeros 
ganviTarebis 
programa 

(UNDP) 
 

L 
laSa tuRuSi 

 
a) laSa tuRuSi, 
 
b) asistent-prof. 
nino ruxaZe; 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis farglebSi momzadda angariSi profesionaluri mediis 
rolis Sesaxeb saarCevno procesSi, maT Soris, Seswavlil iqna 
politikuri reklamis ganTavsebis samarTlebrivi regulirebis 
Taviseburebebi saerTaSoriso standartebisa da ucxo saxelmwifoTa 
erovnuli kanonmdeblobebis mixedviT. 

 

 Making the new Europe, 

the Georgian case: the 

Europization Model of 

Secuirity of Georgia 

Ria 
sazogadoeba  
- saqarTvelo   

asistent-prof. 
lela janaSvili 

asistent-prof. 
lela janaSvili 

  

BESTTBB daZmobilebis 
proeqti saaRsrulebo 
sistemis 
gaumjobesebisTvis 
 

 
evrokavSiriEE 

 

Jos Witdehaag 
 

 
a) mow. leqtori 
ekaterine 
axalkaci;  
 
b) sofio 
qurTauli; 
 
g) magda 
yviralaSvili; 
 
d) Teona mgelaZe; 
 
e) dimitri 
gugunava. 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

mocemuli proeqtis farglebSi Seiqmna ori saerTaSoriso eqspertiT 
dakompleqtebuli jgufi. eqspertTa jgufma, saqarTveloSi 
ganxorcielebuli ori vizitis farglebSi moamzada saproeqto 
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winadadeba, romelsac 2010 wlis seqtembris Tvidan  gaecnobian 
evrokavSiris wevri qveynebi. Sedegad, aRsrulebis erovnuli biuros 
mier moxdeba partniori qveynis(-ebis) SerCeva da saproeqto 
winadadebiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis erToblivi 
ganxorcieleba. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 
prof. irakli 
burduli 

 
saaqcio samarTlis 
safuZvlebi (germanuli 
da qarTuli 
samarTlis magaliTze) 
 

 
Tbilisi, 
gamomc. 
`meridiani~ 

 
540 

anotacia 
 

naSromSi saaqcio sazogadoebis samarTalzea saubari. rogorc 
sakorporacio samarTlis erT-erTi mniSvnelovani ganStoeba saaqcio 
samarTali (misi viwro gagebiT) Tavis TavSi Zalze bevr instituts 
moicavs. aRniSnul naSromSi am institutTa ZiriTad struqturul-
organizaciul mocemulobebzea gamaxvilebuli yuradReba. 
gamokvleulia aqcionerTa ufleba-movaleobis Taviseburebani; 
daxasiaTebulia saaqcio sazogadoebis struqturuli organoebis - 
aqcionerTa saerTo kreba, gamgeoba (direqtorati), sameTvalyureo 
sabWo (sawarmos muSa-mosamsaxureTa Tanamonawileobis institutis 
CaTvliT) - Seqmnisa da funqcionirebis, maTi amocanebis, davalebebisa 
da uflebamosilebis dogmatur-samarTlebrivi sakiTxebi da isini 
SedarebiT-samarTlebriv konteqstSia gadmocemuli. 
 

 

 
prof. irakli 
burduli 
(Tanaavtori) 

 
saqarTvelos 
konstituciis 
komentari. Tavi II. 
saqarTvelos 
moqalaqeoba. adamianis 
ZiriTadi uflebani da 
Tavisuflebani 
 

 
Tbilisi, 
gamomc. 
`konstituciona-
lizmis centri”, 
“GIZ” 

 
598-610 

 

 
prof. besarion 
zoiZe 
 

 
samarTlis praqtikuli 
yofierebis  Semecnebis 
cda 
 

 
Tsu 

 
249 

 
 

 
asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili 

 
arasrulwlovanTa 
ganridebis da 
mediaciis 
sisxlissamarTlebrivi, 
fsiqologiuri da 
kriminologiuri 
aspeqtebi 
 

 
Tbilisi 

 
180  
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 asoc. prof. 
giorgi cercvaZe 

Sesavali 
saerTaSoriso 
sainvesticio 
samarTalSi 

Tbilisi, 
`meridiani~ 

280 

  
asistent-prof. 
gvanca 
gugeSaSvili 

 
gudvili, rogorc 
inteleqtualuri 
sakuTrebis obieqti da 
misi adgili 
konkurentul 
urTierTobaSi 
 

 
Tbilisi, daviT 
batoniSvilis 
samarTlis 
instituti 

 
250 

  
asistent-prof. 
qeTevan 
qoCaSvili 
 

 
mflobeloba da 
sakuTreba, faqti da 
ufleba samoqalaqo 
samarTalSi 
 

 
Tbilisi, 
gamomc. 
`bona-kauza~ 

 
289 

  
asistent-prof. 
lavrenti 
maRlakeliZe 

 
ganzraxva da 
marTlwinaaRmdegobis 
Segneba qarTuli da 
germanuli sisxlis 
samarTlis mixedviT 
(SedarebiT-
samarTlebrivi 
analizi) 
 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~ 

 
 
 

 
252 

 
anotacia 

 
ganzraxvisa da marTlwinaaRmdegobis Segnebis urTierTmimarTebis 
sakiTxi sisxlis samarTlis mecnierebis erT-erTi umniSvnelovanesi 
problemaa, romelsac, TeoriulTan erTad, didi praqtikuli daniS-
nuleba gaaCnia samarTalSemoqmedebiTi da samarTalgamoyenebiTi 
saqmianobisTvis.  
 
saqarTvelos moqmedi sisxlis samarTlis kodeqsis zogadi nawili, 
garkveulwilad, ganicdis germanuli sisxlissamarTlebrivi 
azrovnebis zegavlenas. amiT aixsneba is faqti, rom saqarTvelos 
moqmed sisxlis samarTlis kodeqsSi mocemulia danaSaulis 
samsafexuriani sistema, sadac erT-erTi gadamwyveti adgili 
ganzraxvis cnebas ukavia. swored ganzraxvis cnebis definiciam 
gamoiwvia didi diskusia ara marto qarTul, aramed aseve evropis 
qveynebis sisxlis samarTlis samecniero wreebSi. dRemde ar 
arsebobs am problemasTan dakavSirebiT erTiani pozicia. azrTa 
sxvadasxvaoba gamowveulia danaSaulis samsafexurian sistemaSi 
ganzraxvisa da marTlwinaaRmdegobis Segnebis adgilisa da bunebis, 
bralis arsisa da daniSnulebis Sesaxeb radikalurad gansxvavebuli 
interpretaciis SesaZleblobis arsebobiT. 
 
naSromSi mocemulia ganzraxvis SedarebiT-samarTlebrivi analizi 
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qarTuli da germanuli sisxlis samarTalis mixedviT. 
 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 
 
 
 

 
vaxtang VI-is 
samarTlis wigni 
 
 

 
Tbilisi,  
gamomc. 
`iuristebis 
samyaro~ 
 

 
 
360 gv. 
 
 

 
 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanel
os 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 
a) prof. besarion 
zoiZe; 
 
b) prof. lado 
Wanturia; 
 
g) asoc. prof. 
Tamar zarandia; 
 
d) asistent-prof. 
qeTevan 
qoCaSvili; 
 
e) asistent-prof. 
Tamar zoiZe; 
 
v) mow. leqtori 
eka zarnaZe; 
 
z) mow. leqtori 
Tamar lakerbaia; 
 
T) mow. leqtori 
sergi jorbenaZe 
 
e) lali 
lazaraSvili; 
 
 

 
savarjiSoebi 
samoqalaqo 
samarTlis 
zogad nawilsa 
da sanivTo 
samarTalSi 

 
Tbilisi, 
`samarTali~ 

 
240 

 

a) profesor-
emeritusi mzia 
lekveiSvili; 
 
b) asoc. prof. 

 
sisxlis 
samarTlis 
kerZo nawili, 
wigni I 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
"meridiani” 

 
gv. 3-68; gv. 290–336; 
gv. 351–411 
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nona Todua; 
 
g) goCa 
mamulaSvili; 
 
d) nino gvenetaZe. 

 
 

 

 
prof. merab 
turava 

 
sisxlis 
samarTli.  
zogadi 
nawilis 
mimoxliva,  
me-9 gamocema  
 

 
Tbilisi, 
`meridiani~ 

 
545 

A 
anotacia 

 
naSromSi detalurada ganxiluli sisxlis samarTlis gamoyenebis 
principebi, danaSaulis samsafexuriani sistemis, moqmedebis socialuri 
cnebis, Sedegis obieqturi Seracxvis moZRvrebis, bralis normatiuli 
Teoriis ganviTareba qarTul sisxlis samarTalSi. misTvis 
damaxasiaTebelia qmedebis Semadgenlobis obieqturi da subieqturi 
elementebis aRiareba, ganzraxvisa da gaufrTxileblobisaTvis ormagi 
funqciis miniWeba qmedebis Semadgenlobisa da bralis etapze: ganzraxva 
ganixileba araboroti da boroti ganzraxvis, xolo gaufrTxilebloba 
- obieqturi da individualuri gaufrTxileblobis saxiT. igi bralis 
cnebas warmoadgens, rogorc SefasebiT (normatiul) kategorias, 
Secdomas marTlwinaaRmdegobis gamomricxveli faqtobrivi garemoebebis 
Sesaxeb ganixilavs bralis etapze e.w. SezRuduli bralis Teoriis 
mixedviT. 
 
naSromis originaluroba mdgomareobs imaSi, rom igi saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsis zogadi nawilis danaSaulis sistemas war-
mogvidgens, marTalia, samsafexurian sistemad, magram ganzraxvis erTian, 
samkomponentian cnebas, romelic mocemulia sisxlis samarTlis kodeq-
sis me-9 muxlSi, dogmatikurad yofs or nawilad. mis or komponents 
(codna da nebeloba) adgens qmedebis Semadgenlobis, xolo marTlwi-
naaRmdegobis Segnebas – bralis etapze. amasTan, ganzraxvis am mesame 
komponentSi gulisxmobs marTlwinaaRmdegobis Segnebas farTo gagebiT 
(magaliTad, moCvenebiTi mogeriebis dros), xolo marTlwinaaRmdegobis 
Segnebis samarTlebrivi mxare (Secdoma akrZalvaSi), romelic 
mocemulia qarTuli sisxlis samarTlis kodeqsis 36-e muxlSi, rCeba 
bralis calke damoukidebel komponentad. 
 
naSromi aRiarebs ara mxolod ganzraxi danaSaulis subieqtur Semad-
genlobas, rogorc es mocemulia araerTi avtoris naSromSi, aramed 
emxroba umciresobis im pozicias, romelic qarTul sisxlis samarTals 
miesadageba: qmedebis subieqturi Semadgenloba arsebobs 
TviTimedovnebis drosac, xolo daudevrobis SemTxvevaSi unda vaRiaroT 
mxolod qmedebis obieqturi Semadgenlobis arseboba. amiT, ar aris 
gaziarebuli finalistebis pozicia gaufrTxileblobis yvela SemTx-
vevaSi qmedebis subieqturi Semadgenlobis arsebobis Sesaxeb.  
 
mimoxilvaSi, pirvelad qarTul sisxlis samarTlis dogmatikaSi, moxda 
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,,mizezobriobi kavSiris~ ganvrcoba ,,obieqturi Seracxvis~ 
damoukidebeli kategoriiT. wignis es gamocemac orive am kategorias 
ganixilavs, rogorc qmedebis obieqturi Semadgenlobis or 
damoukidebel instancias. Sesabamisad, qarTul sisxlis samarTalSi 
gadaidga kidev erTi nabiji danaSaulis obieqturi Semadgenlobis 
naturalisturi moZRvrebidan SefasebiT sistemaze gadasasvlelad. es 
aris mcdeloba, kauzalobis Teoria Tanamedrove sisxlis samarTlis 
dogmatikis miRwevebTan SesabamisobaSi iqnes moyvanili. 
 
wignSi pirvelad iqna ganxiluli e.w. riskis amaRlebis Teoria, aseve 
moZRvreba generaluri mizezobriobis Sesaxeb. orive es sakiTxi metad 
sakamaToa, ris gamoc diskusias iwvevs qarTul sisxlis samarTalSi. 
TandarTuli testebis nimuSebi, aseve kazusis amoxsnis meTodika xels 
uwyobs sisxlis samarTlis kanonmdeblobis sworad gagebas, mis erTgva-
rovan swavlebasa da gamoyenebas, rac, upirveles yovlisa, studentebs 
daexmareba sisxlis samarTlis sagnis ukeT dauflebaSi.  
 
wignSi aseve mocemulia saerTaSoriso materialuri sisxlis samarTlis 
zogad principebTan saqarTvelos materialuri sisxlis samarTlis 
zogadi nawilis calkeuli institutebis Sesabamisobis mimoxilva.   
 

 

 
prof. nugzar 
surgulaZe 

 
islamuri 
samarTlis 
sakiTebi, 
leqciebis kursi 

 
Tbilisi, 
`meridiani~ 

 
50 

 
anotacia 

 
naSromi warmoadgens leqciebis kursis meoTxe nawils islamur 
samarTalSi. masSi ganxilulia Tsu iuridiuli fakultetis kursis 
programiT gaTvaliswinebuli islamuri samarTlis Semdegi 
sakiTxebi: kanoniT memkvidreoba, anderZiT memkvidreoba. 
 
wigni gankuTvnilia iuridiuli fakultetis studentebisa da 
islamuri samarTliT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis. 
 

 

 
a) prof. nugzar 
surgulaZe;  
 
b) asistent-
prof. xoferia 
mariam 
(saredaqcio 
jgufis wevrebi) 
 

 
romis samarTlis 
wyaroebi, 
iustinianes 
digestebi, wigni 
III da IV 

 
Tbilisi, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 
500  

 

 
a) asoc. prof. 
marina 
gariSvili; 
 
b) asistent-

 
romis samarTali 

 
Tbilisi, 
`meridiani~ 

 
511 
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prof. mariam 
xoferia  
 

 
anotacia 

 
romis samarTlis safuZvlebis axali saxelmZRvanelo Seqmnilia, 
Tsu iuridiuli fakultetis sabakalavro programis farglebSi, 
asocirebuli profesoris marina gariSvilis mier romis samarTlis 
safuZvlebSi wakiTxuli saleqcio kursis da asistent-profesoris 
mariam xoferias mier wayvanili saseminaro mecadineobis 
mravalwliani gamocdilebis Sedegad. avtorebma gaiTvaliswines 
rogorc qarTvel avtorTa saxelmZRvaneloebis, ise evropuli 
romanistikis miRwevani da mkiTxvels mravali siaxle SesTavazes, 
rogorc naSromis struqturuli agebulebisa da masSi saswavlo 
masalis ganTavsebis, aseve gamoyenebuli meTodologiis saxiT. TviT 
saxelmZRvanelos saxelwodebac imaze miuTiTebs, rom misi mizania 
aramxolod romis kerZo samarTlis institutebis, aramed, zogadad, 
Zvelromauli samarTalganviTarebis Seswavla-gaazreba. dasaxuli 
miznis miRwevas xels Seuwyobs, profesor nugzar surgulaZis mier 
qarTul enaze Targmnili Zvelromauli samarTlis wyaroebi: kerZod, 
gaiusis instituciebi, iustinianes instituciebi da iustinianes 
digestebi, romlebsac studentebi saleqcio kursis mosmenisa da 
damoukidebeli muSaobis procesSi gamoiyeneben, saxelmZRvaneloSi 
ganxiluli masalis Sevavsebad da damxmare literaturis saxiT.   
 
aRniSnuli saxelmZRvanelo qarTul enaze Seqmnili yvelaze 
srulyofili naSromi gaxlavT, romelSic, laTinuri iuridiuli 
terminologiis da Zvel romael iuristTa mier sakuTar 
TxzulebebSi Camoyalibebuli iuridiuli sentenciebis gamoyenebiT, 
arqauli, winaklasikuri, klasikuri, postklasikuri da iustinianes 
samarTalSemoqmedebis epoqebis gaTvaliswinebiT, ganxilulia, 
samarTlis wyaroTa, sajaro da kerZo samarTlis mravali 
institutis Tanmimdevruli evolucia. naSromis siaxles 
warmoadgens samarTlis specialobis studentebisaTvis 
savaldebulo iuridiuli terminebis, saswavlo masalis TiToeuli 
Tavis Sesaval nawilSi ganTavseba, rac xels Seuwyobs aRniSnuli 
terminologiis srulyofil Seswavlas.   
 
romis samarTlis safuZvlebis aRniSnuli saxelmZRvanelo 
gankuTvnilia samarTlis sabakalavro programis studentebisaTvis, 
agreTve Zveli romis samarTlis Camoyalibebisa da ganviTarebis 
procesis SeswavliT dainteresebuli farTo wrisaTvis. 

 

 

 

 

asoc. prof. 

irakli dvaliZe  

 
 
sisxlis 
samarTlis 

zogadi nawili, 
sasjeli da 
danaSaulis sxva 
sisxlissamarTle

 
 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~  

 
 
266 
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brivi Sedegebi 
 

anotacia 

saxelmZRvanelo Sesabamis warmodgenas miscems mkiTxvels 
sasjelisa da sxva sisxlissamarTlebrivi Sedegebis arsze, miznebsa 
da daniSvnaze. igi, upirveles yovlisa, gaTvlilia iuridiuli 
fakultetis bakalavriatis studentebisTvis. saxelmZRvanelo 
daxmarebas gauwevs iuridiuli fakultetis magistrantebs, 
doqtorantebs, praqtikos iuristebsa da iuridiuli fakultetis 
profesor-maswavleblebs. vinaidan winamdebare saxelmZRvanelos 
ZiriTadi daniSnulebaa mkiTxvels misces pirveladi warmodgena 
sasjelsa da sxva sisxlissamarTlebrivi Sedegebze, amitom igi 
dawerilia, SeZlebisdagvarad, mokled da mkafiod. yovelive amis 
gaTvaliswinebiT, saxelmZRvanelo saintereso iqneba araiuristi 
mkiTxvelisTvisac. 

 

\ 
 

 
 
 
a) asoc. prof. 
paata turava 
 
b) naTia 
wkeplaZe 

 
 
 
zogadi 
administraciuli 
samarTlis 
saxelmZRavnelo, 
meore gadamuSavebuli 
gamocema 
 

 
 
 
Tbilisi 
 
 

 
 
 
 
470 

  
a) asoc. prof. 
ekaterine 
Sengelia; 
 
b) roman 
Sengelia. 
 

 
 
saojaxo samarTali  

 
 
Tbilisi, `meridiani~  

 
 
483 

 a) asoc. prof. 
irma xarSilaZe;  

b) nunu 
ovsianikova  

(mTargmnelebi). 

sazRvargareTis 
qveynebis 
administraciuli 
samarTali 

CaSvebulia 
dasabeWdad Tsu-is 
gamomcemlobaSi 

500 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 
(TanaavtorobiT) 
 

 
saqarTvelos 
sakonstitucio 
samarTali 
 

 
Tbilisi 

 
191-238 
 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 
(TanaavtorobiT) 

 
kazusebi 
sakonstitucio 
samarTalSi 

 
Tbilisi, 
daviT batoniSvilis 
samarTlis 

 

67 
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 institutis 
gamomcemloba 
 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 
(TanaavtorobiT) 

 
saqarTvelos 
konstituciis 
komentari 
 
Tavi II 
saqarTvelos 
moqalaqeoba 
adamianis ZiriTadi 
uflebani da 
Tavisuflebani 
 

 
Tbilisi, 
germaniis 
saerTasoriso 
TanamSromlobis 
sazogadoeba (GIZ) 
konstitucionaliz-
mis kvlevisa da 
xelSewyobis 
regionaluri centri 
 

 
611-620 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 
(TanaavtorobiT) 
 

 
saqarTvelos 
sakonstitucio 
samarTali 
 

 
Tbilisi 

 
191-238 
 

  

Jos Witdehaag, 

Thomas Schmid, 
mowveuli 
leqtori 
ekaterine 
axalkaci, 
sofio 
qurTauli, 
magda 
yviralaSvili, 
Teona mgelaZe, 
dimitri 
gugunava 

 

 
saqarTvelos 
saaRsrulebo 
sistemis mimoxilva 
 
qarTuli 
saaRsrulebo sistema 
erovnul da 
saerTaSoriso 
konteqsSi 

 
Tbilisi 
 

 

639 

 
 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  
prof. giorgi 
kverenCxilaZe da 
sxva (samecniero 
redaqtori) 

 

 
„Tanamedrove 
sakonstitucio 
samarTali“, wigni 
I, statiaTa 
krebuli. 
 

 
Tbilisi, 
saqarTvelos 
axalgazrda 
mecnierTa 
sazogadoeba.  

 
220 

  
prof. 
konstantine 

 
adamianis 
uflebaTa dacva: 

 
Tbilisi 

 
310 
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korkelia 
(samecniero 
redaqtori) 
 

miRwevebi da 
gamowvevebi 
(statiaTa 
krebuli) 
 

  
prof. 
konstantine 
korkelia 
(samecniero 
redaqtori) 
 

 
adamianis 
uflebebi da 
samarTlis 
uzenaesoba    
(statiaTa 
krebuli) 
 

 
Tbilisi, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

350 

  
profesor-
emeritusi guram 
naWyebia 
(samecniero 
redaqtori) 
 

 
naficmsajulTa 
instituti 
saqarTveloSi 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`iverioni~ 

 
500 
 
 

  
prof. merab 
turava 
(samecniero 
redaqtori) 
 

 
sisxlis 
samarTlis 
mecniereba 
erTiani evropuli 
ganviTarebis 

procesSi, 
sisxlis 
samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebuli 
 

 
gamomcemloba 

„meridiani~ 
 

 
510 
 

  
prof. lado 
Wanturia 
(samecniero 
redaqtori) 

 
 
 
 

 
akaki labartyava. 
80 weli. 
mamuliSvili, 
pedagogi, 
mecnieri 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`samarTali~ 
2013 

 
262  

  
a) prof. giorgi 
xubua;  
 
b) asistent-prof. 
laSa bregvaZe;  
 
g) asistent-prof. 
Temur 
cqitiSvili; 

 
TinaTin 
wereTeli, 
sisxlis 
samarTlis 
problemebi, tomi 
V 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani” 

 
gadacemulia 
dasabeWdad 
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d) mowveuli 
leqtori oTar 
gamyreliZe; 
 
e) mowveuli 
leqtori ediSer 
futkaraZe; 
  
v) giorgi 
Rlonti; 
 
z) giorgi 
Todria; 
 
T) Tamar 
ebraliZe 
(saredaqcio 
kolegiis 
wevrebi). 

 
 

 

asoc. prof. goCa 
feraZe 
(samecniero 
redaqtori) 

 

samarTlisa da 
politikuri 
azrovnebis 
istoriis 
narkvevebi, wigni 
III 

 
 
Tbilisi, gamomc. 
„meridiani“,  
(krebuli mzadaa 
gamosacemad da 
eZRvneba 
profesor ivane 
surgulaZis 
xsovnas) 
 

 
 
570  

  
asistent-prof. 
giorgi 
maxarobliSvili 
 

 
sakorporacio 
samarTlis 
krebuli, II. 

 
Tbilisi, gamomc. 
`meridiani~. 

 
75 

 mowveuli 
leqtori giorgi 
amiranaSvili 
(saredaqcio 
kolegiis wevri) 

Sromis 
samarTali 
(statiaTa 
krebuli) II 

gamomc. 
„meridiani“, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

anotacia 

 
 
 
 
 
 
d) statiebi 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gver
debis 
raod
enoba 

 

 
prof. irakli 
burduli 

 

Protecting Intellectual 

Property Equals Democracy; 

`Journal Copyright~  

 

#2/2013  

 
Tbilisi, 
gamomc. 
saqarTvelos 
saavtoro 
uflebaTa 
asociacia 
 

 

p. 62-

69 

 
 

 
prof. giorgi 
daviTaSvili 

 
danaSaulis 
ganucxadeblobis-Tvis 
pasuxismgeblobis 
zogierTi aspeqti  
vaxtang VI-is 
samarTlis wignis 
mixedviT/krebuli: 
samarTlisa da 
politikuri azrovnebis 
istoriis 

 
#3 

 
Tbilisi,  
`meridiani~ 

 
6 

Aanotacia 

statiaSi ganxilulia vaxtangis samarTlis wignis 236-e muxlis is 
nawili, romelic exeba danaSaulis ganucxadeblisaTvis 
pasuxismgeblobis sakiTxs. danaSaulis ganucxadeblobas vaxtangis 
samarTalis wigni sjis mxolod ori konkretuli danaSaulis Cadenis 
SemTxvevaSi: 1. saR’Tos wanaÃedisa (rjulis Ralatis) da 2. mefis 
orgulobisaTvis. sainteresoa rom, am ori danaSaulisaTvis 
pasuxismgeblobas vaxtangis samarTlis wigni erTi muxlis farglebSi 
ganixilavs da aqedan gamomdinare Tanabarzomier danaSaulebad aRiqvams. 
statiaSi gamoTqmulia mosazreba Tu ratomaa kriminalizebuli 
vaxtangis samarTlis wigniT mxolod am danaSaulebis ganucxadebloba 
da ara sxva danaSaulebisa. statiaSi naCvenebia, rom es upirveles 
yovlisa ganpirobebuli iyo am danaSaulTa sajaro-samarTlebrivi 
xasiaTiT. saxelmwifo maT aRiqvamda saxelmwifos winaaRmdeg mimarTul 
qmedebebad, romlebic aryevs saxelmwifoebriv sawyisebs da amitomac 
vaxtangis samarTlis wigni am danaSaulTa ar ganmcxadebels damnaSaved 
aRiarebs da mas iseve sjis, rogorc mefisa da rjulis Ralatis 
uSualo Camdens. kerZo xasiaTis danaSaulTa ganucxdebloba ki 
kriminalizebuli araa. statiaSi aseve gamoTqmulia varaudi, rom qveynis 
umaRlesi sasuliero da saero pirTa (mefe, kaTalikosi, ufliswuli) 
winaaRmdeg mimarTul danaSaulTa ganucxadeblobac aseve dasjadad 
unda CaTvliliyo. mxedvelobaSia, magaliTad, maTi sicocxlisa da 
janmrTelobis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulebis ganucxadebloba.  

 

  
prof. besarion 
zoiZe  

 
profesor lado 
Wanturias Rvawli 

 
#2-2012 

 
samarTlis 
Jurnali, Tsu 

 
343-
350 
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civilisturi azris 
ganviTarebaSi 
 

gamomcemloba, 
Tbilisi, 2013 

  
prof. maia 
ivaniZe 
 

 
nafic msajulTa 
danergvis, 
Seswavlisa da 
analizisTvis 
 

 
naficmsajulTa 
instituti 
saqarTveloSi 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`iverioni~ 

 
gv. 
161-
173 

  
prof. giorgi 
kverenCxilaZe 

 
saqarTvelos 
mTavrobis 
konstituciuri 
statusi 
(konstituciis 78-e 
muxlis komentari) 
 

 
krebuli 
„Tanamedrove 
sakonstitucio 
samarTali“, 
wigni I. 

 
Tbilisi, 
saqarTvelos 
axalgazrda 
mecnierTa 
sazogadoeba. 

 
gv. 7-
55 

  
prof. giorgi 
kverenCxilaZe 

 
kontrasignaciis 
instituti: evropuli 
gamocdileba da 
qarTuli 
perspeqtivebi. 
 

 
samarTlis 
Jurnali 

„sarCevi“, N1-2(3-
4) 
 

 
Tbilisi, daviT 
batoniSvilis 
samarTlis 
instituti 

 
gv. 
206-
211. 

 profesor-
emeritusi 
mzia 
lekveiSvili 

korufciis 
kvalifikaciis 
zogierTi sakiTxi/ 
T. wereTlis 
saxelmwifosa da 
samarTlis 
institutis macne 

CaSvebulia 
dasabeWdad 

  

  
profesor-
emeritusi guram 
naWyebia 

 
samarTlebrivi 
urTierToba, rogorc 
samarTlis 
filosofiis 
kategoria/ 
`filosofiuri 
Ziebani” 
 

 
t. XVII 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 

 
gv. 
38-52 
 
 
 
 
 
 
 

  
profesor-
emeritusi guram 
naWyebia 

 
sisxlissamarTlebri
vi urTierToba da 
qmedebis 
marTlwinaaRmdegobis 
gamomricxveli 
garamoebani/ 
`sisxlis samarTlis 
mecniereba erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 
117-
124 
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procesSi” 
 

 
 

  
profesor-
emeritusi guram 
naWyebia 

 
sasjelis miznebis 
sakanonmdeblo 
gansazRvrebisa da 
Tavisuflebis uvado 
aRkveTis mimarTebis 
problema 
saqarTvelos 
sisxlis samarTlis 
kodeqsis mixedviT/ J. 
`marTlmsajuleba  
da kanoni” 
 

 
#2/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
gv. 
106-
114 

  
profesor-
emeritusi guram 
naWyebia 

 
danaSaulSi 
TanamonawileTa 
Tanabraleulobis 
dasabuTebis 
meTodologiuri 
problema 

 
2/2013  
 

  

 prof. Tevdore 
niniZe 

samoqalaqo kodeqsis 
pirveli muxlis 
struqtura 

akaki 
labartyavas 
saiubileo 
krebuli 

Tbilisi, 
samarTali  

32 

  
prof. merab 
turava 

 
,,samarTlebrivad 
dasaZraxi safrTxis 
mdgomareobis ,,riskis 
amaRlebaSi” 
realizacia 
moqmedebiT da 
umoqmedobiT Cadenil 
deliqtebSi’’, 
sisxlis samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebulSi:   
,,sisxlis samarTlis 
mecniereba erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 
procesSi’’  
 

 
I  

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 

„meridiani~ 

 
82 

  
prof. merab 
turava 

 
muxli 18 – 
Tavisuflebis 
xelSeuvaloba, piris 
dakaveba _  wignSi: 
,,saqarTvelos 
konstituciis 

 
Tavi meore 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
Sps ,,petiti” 

 
25 
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komentari’’ 
 

  
prof. merab 
turava 

 
muxli 40 – 
udanaSaulobis 
prezumfcia _   
wignSi: ,,saqarTvelos 
konstituciis 
komentari’’ 
 

 
Tavi meore 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
Sps ,,petiti” 

 
11 

 prof. merab 
turava 

muxli 42 – 
samarTliani 
sasamarTlos ufleba 
_   
wignSi: ,,saqarTvelos 
konstituciis 
komentari’’ 
 

Tavi meore Tbilisi, 
gamomcemloba 
Sps ,,petiti” 

55 

  
prof. lado 
Wanturia 
 

 
universitetSi 
gatarebuli naxevari 
saukune 
 

 
akaki 
labartyava. 80 
weli. 
mamuliSvili, 
pedagogi, 
mecnieri 
 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`samarTali~ 
 

 
gv. 
11-15 
 

  
prof. lado 
Wanturia 

 

 
sakorporacio 
samarTlis cneba da 
adgili samarTlis 
sistemaSi 
 

 
besarion zoiZe. 
60. saiubileo 
krebuli 
 

 
Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
 

 
16 

  
prof. lado 
Wanturia 

 
gamoCenili mecnieri 
da TvalsaCino 
moqalaqe besarion 
zoiZe 60 wlisaa  
 

 
besarion zoiZe. 
60. saiubileo 
krebuli 

 
Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
 

7 

  
asoc. prof. 
vasil 
gonaSvili 

 
Canasaxis sicocxlis 
ufleba (SedarebiTi 
analizi) 

 
a. wereTlis 
saxelmwifo 
universitetis 
80 wlis 
iubilesadmi 
miZRvnili 
krebuli, #1 
 

 
quTaisi 

 
gv. 
52-58 

  
asoc. prof. 
vasil 

 
Canasaxis sicocxlis 
ufleba msoflio 

 
Jurn. „Tsu 
mecniereba“, #4, 

 
Tbilisi 

 
gv. 
50-54 
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gonaSvili 
 

qveynebsa da 
saqarTveloSi 
 

  
asoc. prof. 
vasil 
gonaSvili 

 
mosazrebebi 
saqarTvelos 
konstituciaSi 
cvlilebis Setanis  
Taobaze (2012 wlis 
28 dekembris 200-rs 
dadgenileba) 
konstituciuri 
kanonis proeqtTan 
dakavSirebiT 

 

http://constitution.g

e/ 

 
Tbilisi 

 

  
asoc. prof. 
Tamar zarandia 
 

 
nivTis mflobeli 
ivaraudeba mis 
mesakuTred – 
prezumfciis 
gamoyenebis 
winapirobebi da 
gamonaklisebi  
 

 
akaki 
labartyava 80 
weli 
mamuliSvili, 
pedagogi, 
mecnieri 

 
Tbilisi, 
`samarTali~ 

 

  
asoc. prof. 
Tamar zarandia 
 

 
faqti vs ufleba: 
mflobeloba da 
sakuTrebis ufleba – 
urTierTmimarTeba 
qarTuli da 
franguli samarTlis 
mixedviT 
 

 
besarion zoiZe. 
60, 
saiubileo 
krebuli 

 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

  
asoc. prof. 
Tamar zarandia 
 

daskvna qeTevan 
qoCaSvilis 
sadisertacio 
naSromze 
“mflobeloba, 
rogorc sakuTrebis 
prezumfciis 
arsebobis 
safuZveli” 

mflobeloba da 
sakuTreba – 
faqti da 
ufleba 
samoqalaqo 
samarTalSi 

Tbilisi   

  
asoc. prof. 
daviT pataraia 

 

 

 
Tomas hobsi. 
leviaTani/el.Jurnal
i 
burusi 
 

  

http://burusi.word

press.com/2013/10

/28/leviathan/ 
 
 

 

 

34 

 

 

  
asoc. prof. 
daviT pataraia 
 

 
jon loki                     
ori traqtati 
mmarTvelobaze 

 http://www.kjlaw.

ge/ 
27 

http://burusi.wordpress.com/2013/10/28/leviathan/
http://burusi.wordpress.com/2013/10/28/leviathan/
http://burusi.wordpress.com/2013/10/28/leviathan/
http://www.kjlaw.ge/
http://www.kjlaw.ge/
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asoc. prof. 
paata turava 
 

 
administraciuli  
gansjadoba/Jurnali 
`advokati~  

 
#1/2013 

 
Tbilisi 

 

  
a) asoc. prof. 
moris 
SalikaSvili;  
 
b) mowveuli 
leqtori  
irine 
boxaSvili 
 

 
nafic msajulTa 
institutisadmi 
sazogadoebis 
damokidebuleba da 
nafic msajulTa 
institutis 
sazogadoebrivi 
mniSvneloba 
 

 
naficmsajulTa 
instituti 
saqarTveloSi 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`iverioni~ 

 
gv. 
350-
363 

  
asoc. prof. 
ekaterine 
Sengelia  

 
saojaxo 
samarTlebriv 
urTierTobaTa 
xasiaTi da 
iuridiuli faqtebis 
mniSvneloba mis 
gansazRvraSi  
 

 
besariob zoiZe. 
60, iubilisadmi 
miZRvnili 
krebuli  

 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

 

 

 
asoc. prof. 
irakli dvaliZe 

 
aucilebeli 
mogerieba da 

„uvargisi mcdeloba“ 
 

 
sisxlis 
samarTlis 
mecniereba 
erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 

procesSi, 
sisxlis 
samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebuli 
 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~ 

 
10 

 
anotacia 

 
naSromSi gamokvleulia obieqturad arsebuli, magram subieqturad 
Seucnobeli aucilebeli mogeriebis viTarebis marTebuli 
samarTlebrivi kvalifikaciis sakiTxi. imis miuxedavad, rom aseT 
viTarebaSi samarTlebrivi sikeTi realurad dazianebulia, 
normatiuli TvalsazrisiT, sakmarisi ar aris ganxorcielebuli 
qmedeba damTavrebul danaSaulad Sefasdes. aq gadamwyvetia TviT 
dazianebuli, magram safrTxis Semqmneli samarTlebrivi sikeTis 
`statusi.~ samarTali mxolod iseT samarTlebriv sikeTes icavs, 
romelic marTlzomier samarTlebriv urTierTobaSi imyofeba, xolo 
rogorc ki es samarTlebrivi sikeTe iseT safrTxes uqmnis sxva 
samarTliT dacul sikeTes, rom aucilebeli mogeriebis viTareba 
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warmoiSoba, maSin safrTxis Semqmneli samarTlebrivi sikeTe dacvis 
Rirsi aRar aris materialuri marTlwinaaRmdegobis gadmosaxedidan, 
radgan `ikargeba~ Sedegis uRirsoba, imis miuxedavad, rom Sedegis 
obieqturi Seracxva ganxorcielebulia. Tu aseT situaciaSi es 
samarTlebrivi sikeTe daziandeba, im piris mier, visac 
gacnobierebuli ara aqvs aucilebeli mogeriebis viTareba, maSin misi 
moqmedeba mcdelobad unda Sefasdes, radgan misi boroti neba 
mimarTuli iyo `uvargis obieqtze.~ Sedegis uRirsobisa da 
momgerieblis mxridan ganxorcielebuli qmedebis subieqturi 
faqtorebis gaTvaliswinebiT, naSromSi sxva mniSvnelovani daskvnebic 
aris gakeTebuli Sereul umoqmedobasa da TanamonawileobasTan 
dakavSirebiT. 

 

  
asoc. prof. 
nona Todua 

 
misatevebeli 
ukiduresi 
aucilebloba qarTul 
sisxlis samarTalSi  

 
sisxlis 
samarTlis 
mecniereba 
erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 

procesSi, 
sisxlis 
samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebuli 
 

 
Tbilisi 

 
gv. 
127-
165 

  
asoc. prof. 
giorgi 
TumaniSvili 

 
aRdgeniTi 
(restoraciuli) 
marTlmsajuleba da 
misi ganviTarebis 
perspeqtiva 
saqarTveloSi 

 
sisxlis 
samarTlis 
mecniereba 
erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 

procesSi, 
sisxlis 
samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebuli 
 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~ 

 

18 

9 asoc. prof. goCa 
feraZe 

gamoxmaureba 
profesor akaki 
labartyavas naSromze 
„ociani wlebis 
Sexedulebebi soflis 
meurneobis gardaqmnis 
Sesaxeb“ 

krebuli: „akaki 
labartyava 80 
weli“ 

Tbilisi, 
gamomc. 
„samarTali“ 

gv. 
143-
151 

  
asoc. prof. 
moris 

 
nafic msajulTa 
institutisadmi 

 
naficmsajulTa 
instituti 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 

 
gv. 
350-
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SalikaSvili, 
irine boxaSvili 
 

sazogadoebis 
damokidebuleba da 
nafic msajulTa 
institutis 
sazogadoebrivi 
mniSvneloba 
 

saqarTveloSi `iverioni~ 363 

  
 
 
asoc. prof. 
sofio CaCava 

 
 
 
ukiduresi 
aucilebloba-
pasuxismgeblobis 
gamomricxavi garemoeba 
Tu moTxovnis 
damfuZnebeli 
specialuri 
Semadgenloba? 
 

 
 
 
besarion zoiZe. 
60, 
saiubileo 
krebuli 

 
 
 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

  
hans kelzeni, 
(asistent-prof. 
laSa bregvaZis 
Targmani 
inglisuridan)  
 

ZiriTadi normis 
Sesaxeb/samarTlis 
Jurnali 
 
 
 
 

#1 Tbilisi  

  
niklas lumani, 
(asistent-prof. 
laSa bregvaZis 
Targmani 
inglisuridan)  
 
 
 

operaciuli 
daxuruloba da 
struqturuli kavSiri: 
samarTlis sistemis 
diferencireba/samarT-
lis Jurnali  
 

#2   

  
niklas lumani, 
(asistent-prof. 
laSa bregvaZis 
Targmani 
germanulidan)  
 

 
sazogadoebisa da  
saxelmwifos 
gansxvaveba/macne 

 
 
#1 

  

  
niklas lumani, 
(asistent-prof. 
laSa bregvaZis 
Targmani 
germanulidan)  
 

 
Zalauflebis cikluri 
cvla da samarTali 
demokratiebSi/macne 

 
#2 

  

  
asistent-prof. 
Tamar gvaramaZe 

 
sagadasaxado 
valdebulebebis 

 
#1 

 
Tbilisi, 
gamomc. 

 
6 
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Sesruleba da 
Seusrulebloba/ 
administraciuli 
samarTali samecniero-
popularuli Jurnali 
  

`siesta~ 

  
asistent-prof. 
gvanca 
gugeSaSvili  
 

 
frenSaizingis 
xelSekrulebisa da 
gudvilis 
urTierTkavSiri 
 

 
besarion zoiZe. 
60, 
saiubileo 
krebuli 

 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

  
asistent-prof. 
ekaterine 
lafaCi 

 
uZrav nivTebze 
qonebrivi uflebebis 
registraciis 
principebi, samarTlis 
Jurnali  
 

 
#1/2013 

 
Tsu  

 

  
asistent-prof. 
lavrenti 
maRlakeliZe 

 
ganzraxvis cnebis 
zogierTi 
problemisaTvis 
Tanamedrove germanuli 
sisxlis samarTalis 
dogmatikaSi 
 

 
sisxlis 
samarTlis 
mecniereba 
erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 

procesSi, 
sisxlis 
samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebuli 
 

 
Tbilisi, 
gamomc. 
`meridiani~ 

 
34 

  
asistent-prof. 
giorgi 
maxarobliSvili 

 
samizne sazogadoebis 
SeZena kapitalis 
organizebul bazarze 
– daufleba satendero 
SeTavazebiT da misi 
saxeebi, samarTlis 
Jurnali. 
 

 
1/2013. 

 
Tbilisi, 
Tsu 
 

 
41 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 
(TanaavtorobiT) 

 
saqarTvelos 
prezidentis 
uflebamosilebaTa 
ganxorcielebis 
formebi 

 
samarTlis 
Jurnali 
`marTlmsajule
ba da kanoni~,  
ivn /2013 

 
Tbilisi, 
saqarTvelos 
uzenaesi 
sasamarTlosa 
da 
saqarTvelos 
mosamarTleT
a asociaciis 
iuridiuli 

 
gv. 

70-

82 
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Jurnali 
 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 
 

 
parlamenti 
saqarTvelos pirveli 
respublikis 
konstituciaSi 

 
krebuli 
`saqarTvelos 
demokratiuli 
respublika da 
1921 wlis 
konstitucia~,  
apr/2013 
 

 
Tbilisi 
 

 
gv. 

79-

94 
 

  
asistent-prof. 
zurab maWaraZe 

 
sakanonmdeblo 
procesi 
sazRvargareTis 
qveynebis bikameralur 
parlamentebSi 
 

 
samarTlis 
Jurnali 
„sarCevi“,  
mar/2013 

 
Tbilisi 

 
gv. 
154-
173 

  
asistent-prof. 
besik 
meurmiSvili 
 

 
oficialuri devnis 
principi Zvel qarTul 
samarTalSi, 
samarTlis Jurnali 
 

 
2/2013 

 
Tbilisi,  
Tsu-s 
iuridiuli 
fakulteti 

 
10 

  
asistent-prof. 
sulxan oniani 

 
termin `bWis~ 
mniSvnelobisaTvis 
Zvel qarTul 
samarTalSi, 
samarTlis Jurnali 
 

 
2/2013 

 
Tbilisi,  
Tsu-s 
iuridiuli 
fakulteti 

 
12 

  
a) asistent-
prof. nino 
ruxaZe,  
 
b) asoc. prof. 
ekaterine 
kobaxiZe (Tsu-is 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti); 
 
g) asoc. 
profesori iamze 
gagua (Tsu-is 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti); 
 
d) mecnier-
mkvlevari maia 

 
laTinuri iuridiuli 
terminologia/saerTaS
oriso samecniero 
konferencia ena da 
kultura 

  
quTaisi, 
`meridiani~ 

 
73-81 
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danelia (Tsu-is 
humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti). 
 
 

  
asistent.-prof. 
lita surmava  

 
konkurencii 
politikis reforma: 
saxelmwifo daxmareba 
- erTi nabiJiT 
ukan/axali ekonomisti, 
saerTaSoriso 
recenzirebadi da 
referirebadi 
samecniero-praqtikuli 
Jurnali 
 

 
3/2013 

 
Tbilisi, 
gamomc. `loi”  

 
8  

  
asistent.-prof. 
qeTevan 
qoCaSvili 

 
xelSekrulebis 
Tavisufleba da misi 
SezRudva civilistur 
da 
bunebiTsamarTlebriv 
WrilSi 
 

 
gadacemulia 
besarion zoiZis 
60 wlis 
iubilisadmi 
miZRvnil 
krebulSi 
dasabeWdad 
 

 
 

 

  
asistent.-prof. 
naTia CitaSvili 

 

Alternative Dispute 

Resolution System and 

Perspectives of its 

Development in Georgia, 

Kiler Ostrechts – Notizen, 16. 

Jahrgang, Schwerpunkt, 

Rechtsbeziehungen EU 

Kaukasus  

 
1/2013 

 
kili 
(germania) 

 

anotacia 
 

statia Seexeba saqarTvelos samarTlebriv sivrceSi moqmedi davis 
alternatiuli gadawyvetis saSualebebis analizs da davis 
alternatiuli mogvarebis erovnuli centris saqmianobis ZiriTad 
mimarTulebebs aRniSnul sferoSi. kerZod, warmoCenilia erovnuli 
centris mier ganxorcielebuli samecniero RonisZiebebis mniSvneloba 
rogorc swavlebis xarisxis amaRlebisa da saganmanaTleblo 
programebis srulyofis, aseve gangrZobadi iuridili ganaTlebiT 
iuridiuli sazogadoebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT. 

 
  

asistent.-prof. 
naTia CitaSvili 

 

Sesrulebis 

garTulebisa da 

 
besarion zoiZe. 
60, 
saiubileo 

  

20 
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forsmaJoris 

samarTlebrivi 

winapirobebi  

(unificirebuli kerZo 

samarTlisa da  

qarTuli samarTlis 

SedarebiTsamarTlebr

ivi analizi) 

 

krebuli 

anotacia 
 

 

iuridiul mecnierebaSi aRiarebulia, rom Secvlili garemoebebi 

forsmaJorisa (romanul samarTalSi – vis major) da Sesrulebis garTu-

lebis (hardship) or fundamentur, sabaziso koncefcias afuZnebs Tanamde-
vi samarTlebrivi SedegebiT. kerZod, Sesrulebis garTuleba gulisxmobs 

obieqturad ganxorcielebadi valdebulebis Sesrulebis ukidures damZi-

mebas, romelic obieqturad ar gamoricxavs Sesrulebis SesaZleblobas 

da romlis pirobebSic upirvelesi samarTlebrivi dacvis saSualeba Sec-

vlili garemoebebisadmi xelSekrulebis misadagebaa. forsmaJori  (Sesru-

lebis SeuZlebloba) ki gansxvavebuli samarTlebrivi winapirobebiT fuZ-

ndeba, romelic Tanamdev Sedegad Sesrulebis valdebulebisagan ganTavi-

suflebas moiazrebs.  

statiaSi ganxilulia venis konvenciis, unidruas xelSekrulebaTa 

principebis, evropuli principebisa da DCFR-iT  gaTvaliswinebuli 

forsmaJorisa da Sesrulebis garTulebis momwesrigebeli normebi, maTi 

gamoyenebis winapirobebi da urTierTkavSiri da warmodgenilia qarTuli 

kanonmdeblobis srulyofis winadadebebi. 

 

  
asistent.-prof. 
Temur 
cqitiSvili 

 
danaSaulis 
mcdelobis da 
safrTxis Semqmneli 
deliqtebis 
urTierTmimarTeba 
 

 
gadacemulia 
oTar 
gamyreliZis 
saiubileo 
krebulSi 
dasabeWdad 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~. 

 

  
asistent.-prof. 
Temur 
cqitiSvili 

 
simTvraleSi 
ganxorcielebuli 
marTlsawinaaRmdego 
qmedebis 
kvalifikaciisaTvis, 
 

 
gadacemulia 
ivane 
surgulaZis 
xsovnisadmi 
miZRvnil 
krebulSi 
dasabeWdad 
 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~. 

 

  
asistent.-prof. 
Temur 

 
qmedebis 
marTlwinaaRmdegobis 

 
gadacemulia 
besarion 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
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cqitiSvili  sakiTxisaTvis  zoiZis 60 
wlis 
iubilisadmi 
miZRvnil 
krebulSi 
dasabeWdad 
 

`samarTali~. 

  
asistent-
profesori 
lela 
janaSvili 
 

 
constryiendo una nueva 

Europa - la europeización 

 del modelo de la seguridad 

de georgia. 

 

 

Working Papers, 

Instituto de 

Ciencies 

Politiques i 

Socials, adscrit a 

la Universitat 

Autónoma de 

Barcelona 

 

  

  
mowveuli 
leqtori 
giorgi 
amiranaSvili 
 

 
uflebamosili piris 
sasamarTlosadmi 
mimarTvis gavlena 
sasarCelo 
xandazmulobaze 
/studenturi 
samarTlebrivi 
Jurnali 
 

  
saerTaSoriso 
TanamSromlobi
s sazogadoeba 
(GIZ) 

 

გვ. 64-

71 
 

  
mowveuli 
leqtori 
giorgi 
amiranaSvili 
 

 
saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsis 
316–e muxlis I nawili 
– kanonismieri 
ganmarteba Tu 
moTxovnis 
samarTlebrivi 
safuZveli? 
/Jurnali 
„marTlmsajuleba da 
kanoni“ 
 

 

#1(36) 
 

 
saqarTvelos 
mosamarTleTa 
asociacia 

 

გვ. 

115-

120 

  
mowveuli 
leqtori 
giorgi 
amiranaSvili 

 
kontrahentis 
pirovnebaSi Secdomis 
momwesrigebeli 
normis Tavisebureba 
qarTul 
kanonmdeblobaSi 
/samarTlis Jurnali 
 

 

#2 

 

 
Tsu 
 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

  
mowveuli 

 
azris gamoxatvis 

 
#3 

 
Tbilisi,  

 
20 
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leqtori 
mixeil biWia 

Tavisuflebasa da 
kerZo cxovrebis 
dacvis uflebas 
Soris RirebulebiTi 
konfliqti/Jurnali 
`marTlmsajuleba da 
kanoni~. 
 

saqarTvelos 
uzenaesi 
sasamarTlo 
 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 

 
kerZo cxovreba 
RirebulebiT 
konfliqtSi/Jurnali 
`mecniereba da 

cxovreba~. 
 

 
#1 (7) 

 
Tbilisi, 
Tbilisis sasw. 
universiteti 
 

 
5 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 

 
kerZo cxovrebisa da 
saadvokato 
saidumloebis 
samoqalaqosamarTleb-
rivi dacva/Jurnali 
`Tanamedrove 
samarTlis mimoxilva~ 
 

 
#1 

 
Tbilisi, 
aRmosavleT 
evropis 
universitetisa 
da davit 
batoniSvilis 
samarTlis 
instituti 
 

 
19 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 

 
saadvokato 
saidumloebis dacvis 
materialuri da 
saprocesosamarTlebr
ivi aspeqtebi/ 
besarion zoiZe. 60, 
saiubileo krebuli 
 

  
gadacemulia 
dasabeWdad 

 
20 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia  

 
samoqalaqosamarTleb
rivi pasuxismgebloba 
saadvokato 
saidumloebis 
xelyofisTvis/Tsu-s 
iuridiuli 
fakultetis 
`samarTlis Jurnali~. 
 

 
#1 
 

 
Tsu 

 
24 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 

 
vaxtang VI-is 
samarTlis wignis 
sajaro da kerZo 
sawyisebis Sesaxeb/ 
zugdidis 
damoukidebeli 
universitetis 

 
#1 
 

 
zugdidi,  
zdu-s gamomc. 

 
12 
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SromaTa krebuli 
 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 

 
horst ehrmanis 
`zogadi pirovnuli 
uflebis, rogorc 
ZiriTadi uflebisa da 
absoluturi uflebis, 
cneba~, apostolos 
georgiades krebulSi, 
2005 (Targmani, 
winaTqma da 
mecnieruli redaqcia)/  
Tsu-s iuridiuli 
fakultetis 
`samarTlis Jurnali~. 
 

 
#2 
 

 
Tsu 

 
38 

  
mowveuli 
leqtori 
mixeil biWia 

 
hans-ulrix galvasi, 
informaciuli 
TviTgamorkvevisa da 
informaciis 
Tavisuflebis 
uflebaTa Soris 
zogadi konfliqti 
(Targmna da 
winasityvaoba)/ 
samarTlis Jurn. 
`sarCevi~ 
 

 
#2 
 

 
Tbilisi, Tsu-s 
daviT 
batoniSvilis 
saxelobis 
instituti 
 

 
17 

  
mowveuli 
leqtori 
irine 
boxaSvili 

 
gamoZiebisas dakiTxvis 
droebiTi wesis 
sakiTxisaTvis”/ 
Jurnali advokati 
 

 
2013, #3 

 
Tbilisi, 
saqarTvelos 
advokatTa 
asociacia 

 
gv. 37-
45 

Aanotacia 

2010 wlis 01 oqtombridan saqarTveloSi moqmedebs axali sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsi (SemdgomSi – sssk). statiaSi yuradReba 
eTmoba dRes moqmed dakiTxvis droebiT wess, romelic, avtoris azriT, 
arsebiTi xasiaTis uTanxmoebebs iwvevs praqtikaSi: 
1. mowmis statusi. statiaSi saubaria mowmis statussTan dakavSirebiT 
warmoSobili `ormagi standartis~ problemaze. 1998 wlis 20 Tebervlis 
kodeqsi pirs mowis statuss aniWebda ukve gamoZiebis stadiidan, xolo, 
moqmedi sssk-si pirs mowmed mxolod sasamarTloSi aRiarebs mas 
Semdeg, rac piri dadebs fics da mas gaafrTxileben 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Sesaxeb cru Cvenebis an 
arsebiTad urTierTsawinaarmdego Cvenebis gamo; 
2. mowmis gamocxadebis valdebuleba. aq avtori ganixilavs gamoZiebaSi 
piris droebiTi wesiT dakiTxvisas piris gamoZiebis organoebSi 
gamocxadebis valdebulebas. saubaria, rom am sakiTxisadmi 
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araerTgvarovani damokidebulebis gamo xSirad gaugebroba warmoiSoba 
praqtikaSi. magaliTisaTvis, avtori moiyvans qalaqis meris, g.ugulavas 
mxridan mowmis saxiT Cvenebis misacemad gamoZiebis irganoebSi 
gamocxadebaze uaris Tqmis SemTxvevas. normaTa analizis safuZvelze 
avtori akeTebs daskvnas, rom dakiTxvis droebiTi wesis gamoyenebisas 
pirze vrceldeba 1998 wlis 20 Tebervlis sssk-iT gaTvaliswinebuli, 
gamoZiebis organoebSi gamocxadebis valdebuleba, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi piri SesaZloa iZulebiT moiyvanon; 
3. mowmis imuniteti. statiis am nawilSi ganxilulia is sxvaobebi, rac 
arsebobs 1998 wlis 20 Tebervlis da moqmedi sssk-ebiT mowmis 
imunitetis regulirebisas. kerZod, avtori miuTiTebs, rom `Zveli~ 
sssk-si pirdapir akrZalvas awesebda zogierT SemTxvevebSi piris 
mowmis saxiT dakiTxvaze, xolo, moqmedi sssk-si igive pirebs ubralod 
aRar avaldebulebs miscen Cveneba. miuxedavad imisa, rom zogierT 
SemTxvevaSi es wesi SesaZloa braldebulisaTvis saziano iyos, 
mizanSewonilia mowmis imunitetis sakiTxisas mainc moqmedi 
kanonmdeblobiT vixelmZRvaneloT; 
4. dazaralebulis mowmis saxiT dakiTxva. avtori ganixilavs 
praqtikaSi damkvidrebul araswor midgomas dazaralebulis 
gamoZiebisas dakiTxvis dros. saubaria, rom dRes praqtikaSi vxvdebiT 
SemTxvevebs, sadac gamoZiebisas dazaralebulis dakiTxvisas iyeneben 
`Zveli~ kodeqsiT gaTvaliswinebul wess advokatis savaldebulo 
monawileobis Sesaxeb (magaliTad, Tu dazaralebuli arasrulwlovania 
da sxva). avtori moiyvans praqtikul magaliTs da aRniSnavs, rom 
advokatis savaldebulo wesiT mowveva dazaralebulis dakiTxvisas 
`principul~ uTanxmoebas iwvevs sisxlis samarTlis procesSi, vinaidan 
dres dazaralebuli mxared aRar ganixileba da, Sesabamisad, 
dazaralebulis dakiTxvisas advokatis monawileobis SemTxvevebs 
moqmedi sssk-si aRar icnobs; 
5. dakiTxvisas miRebuli Cveneba da misi mtkicebulebiTi mniSvneloba. 
statiis am nawilSi moyvanilia `Zveli~ da moqmedi sssk-ebiT 
gaTvaliswinebuli gamoZiebisas dakiTxvis Sedegad miRebuli Cvenebebis 
saproceso xasiaTi da maTi mtkicebulebiTi mniSvneloba. avtori kvlav 
araswor praqtikaze saubrobs, mohyavs magaliTi da akeTebs daskvnas, 
rom dRes gaumarTleblad eniWeba gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi 
wesis Tanaxmad miRebul Cvenebas mtkicebulebis mniSvneloba. 
dauSveblad miiCnevs, rom gansaxilveli Cveneba sasamarTloSi 
gamokvleuli iyos mowmis Suamdgomlobis safuZvelze; 
6. dakiTxvis droebiTi wesi da mxareTa Tanasworobis da 
SejibrebiTobis principi. avtori saubrobs, rom gamoZiebisas dakiTxvis 
droebiTi wesi araTanabar pirobebSi ayenebs braldebis da dacvis 
mxareebs mtkicebulebaTa mopoveba, gamokvlevis SesaZleblobebTan 
mimarTebaSi. aRniSnavs, rom gamokiTxva an/da gamoZiebisas dakiTxvis 
sagamonakliso wesi, romlebic gaTvaliswinebulia sssk-is 113-e, 114-e 
muxlebiT da romelTa Catarebis ufleba dRes dacvis mxares gaaCnia 
ver gauTanabrdeba braldebis mxaris mowmis droebiTi wesiT dakiTxvis 
uflebas. aseve, avtoris azriT, dakiTxvis droebiTi wesis arseboba 
uxeSad arRvevs saerTaSoriso samarTlebriv normebs da 
magaliTisaTvis moiyvans adamianis uflebaTa evropuli konvenciis, me-6 
muxlis, me-3 nawilis, `d~ q/punqts, romlis Tanaxmad, mxareebs ufleba 
unda hqondeT mowmeebis Tanabar pirobebSi dakiTxvisa. 

* * * 
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daskvnis saxiT avtori aRniSnavs, rom gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi 
wesi praqtikaSi araswored gamoiyeneba da unda gauqmdes. 
 

  
mowveuli 
leqtori daviT 
geferiZe 

 
saerTaSoriso 
samarTali 
saxelmwifos 
teritoriis Sesaxeb/ 
Jurnali 
`marTlmsajuleba~ 
 

 
 
#2, 2013 

 
 
Tbilisi 

 
 
82-94 

  
mowveuli 
leqtori daviT 
geferiZe 
i. xarazi 

 
saqonliT 
saerTaSoriso 
vaWrobis 
samarTlebrivi 

regulirebis Sesaxeb/ 
Jurnali 
`marTlmsajuleba~ 
 

 

 

#4, 2013, 
gadacemulia 
dasabeWdad 

 

 
Tbilisi 
 

 

 
 

  
mowveuli 
leqtori TaTia 
kereseliZe 

 
Sromis 
xelSekrulebaSi 
standartuli 
pirobebis Sinaarsis 
kontroli/  
Sromis samarTlis 
statiaTa krebuli, 
meore tomi 
 

  
„meridiani“, 
Tbilisi  

 
29 

 
anotacia 

 
statiaSi ganxilulia standratuli pirobebis samarTlebrivi buneba, maT 
Soris warmoSobis mizezebi, cneba, ZiriTadi funqciebi, Sinaarsis 
kontrolis miznebi, aseve Sromis xelSekrulebaSi standartuli 
pirobebis dasaSvebobis sakiTxi, xelSekrulebis Sinaarsis kontroli 
Sromis samarTlisa da momxmarebelTa uflebebis dacvis samarTlis 
urTerTmimarTebis WrilSi. statia efuZneba germanul kanonmdeblobasa 
da praqtikasTan qarTuli normatiuli aqtebis SedarebiT analizs, 
gamokveTilia definiciaTa sistematizaciis problemebi, Sromis 
xelSekrulebaSi standartuli pirobebis gamoyenebis formebi, Sinaarsis 
kontrolis safuZvlebi: keTilsindisierebis principi, rogorc 
xelSekrulebis Sinaarsis kontrolis zogadi safuZveli, aseve 
samoqalaqo kodeqsis 347-e da 348-e muxlSi kodificirebuli konkretuli 
safuZvlebi. naSromSi asaxulia saqarTvelos Sromis kodeqsSi 2013 wlis 
12 ivnisis saqarTvelos №729 organuli kanoniT Setanili novaciebi 
Sromis xelSekrulebis Sinaarsis kontrolTan mimarTebaSi. 
 

  
mowveuli 
leqtori 

 
erTmaneTan daaxloeba: 
saqarTvelos 

 
2013 wlis 
ivnisis 

 
londoni, 
gamomcemloba 
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solomon 
menabdiSvili 

konkurenciis 
samarTali 
SesabamisobaSia 
moyvanili 
evrokavSiris 
samarTalTan (Getting 

closer together: Georgian 

competition laws are being 

brought into line with EU 

rules)/krebuli: 
konkurenciis 

samarTlis alRo 

(Competition Law Insights) 
 

gamocema  `maqs~ 

  
mowveuli 
leqtori 
natalia 
mowoneliZe 

 
valdebulebis 
Seusrulebloba 
forsmaJoris dros da 
misi samarTlebrivi 
Sedegebi,  kerZo 
samarTlis mimoxilva 
 

 
wigni 1,  
#1 

 
Tbilisi, 
saqarTvelos 
axalgazrda 
mecnierTa 
sazogadoeba 
 

 
24  
 

  
mowveuli 
leqtori 
natalia 
mowoneliZe 
 

 
Tanamedrove 
biomedicinis roli 
sadazRvevo 
samarTalSi, 
samarTlis Jurnali 
 

 
2/2013 

 
Tsu 

 
20  

 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

     

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

     

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

  

Ладо Чантурия и др. 

(коллектив авторов) 
 

 

Научно-

практические 

комментарий к 

Гражданскому 

кодексу 

Туркменистана, Том 

первый и второй.  
 

 

Ашхабад, 

Туркменская 

государственная 

издательская 

служба 

 

Предисловие C. 9-12 

(на русском и 

туркменском 

языках) 
 

  

Mark M. 

Boguslavskij, 

Lado Chanturia, 

Alexander Trunk 

 

 

Rechtsbeziehungen 

EU-Kaukasus. 

Kieler Ostrechts-

Notizen 

 

Institut für 

Osteuropäisches 

Recht der Universität 

Kiel 

 

80 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 
irakli 
burduli 

 

Gesellschaftsrecht in 

Georgien und seine 

Entwicklungstendenzen 

 

1/2013, 16 Jahrgang 

 

Zeitschrift: Kieler 

Ostrechts-Notizen 

(Alb. Magnus 

Universität zu 

Kiel) 
 

 

S. 28-35. 

 

Lado 

Chanturia,  

George Jugeli 
 

Georgia:Corporate 

governance of business 

corporations 
 

 

Fleckner/Hopt (ed.), 

Comparative 

Corporate 

Governance. A 

Functional and 

International 

Analysis 
 

Cambridge 

University Press 
504-520 

 

 Lado 

Chanturia 

 

Das Zivilrecht der 

Länder des Kaukasus 

und Zentralasiens 

 

WiRO – Wirtschaft 

und Recht in 

Osteuropa, 3/2013 

München, Beck 

Verlag 

 

74-77 

 
Lado 

Chanturia  
 

 

Zu Ursprüngen der 

Rechtsreformen im 

postsowjetischen 

Georgien  

 

Michael Düring 

(Hrsg.), Das Jahr 

1991. Umbrüche im 

östlichen Europa 

 

EulVerlag, Köln 125-141 

 Ладо  Журнал Зангер,  № Казахстан 22-26 
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Чантурия Корпоративное право 

и корпоративные 

отношения (понятия 

для теории и 

практики) 

 

6,2013 

 

 

 

Ладо 

Чантурия 

 

 

Система и 

компетенция 

административных 

судов в Грузии 

 

Административное 

судопроизводство 

в Российской 

Федерации: 

развитие теории и 

формирование 

административно-

процессуального 

законодательства 

 

Вып. 7, Воронеж: 

Издательство 

Воронежского 

государственного 

университета 

стр. 958-965 

 

 

 

Ладо 

Чантурия 

 

 

Предисловие 

 

 

Научно-

практические 

комментарий к 

Гражданскому 

кодексу 

Туркменистана, 

Том первый и 

второй 

 

 

 

Ашхабад, 

Туркменская 

государственная 

издательская 

служба 

 

 

9-12 (на 

русском и 

туркменском 

языках) 

 

 

Lasha 

Bregvadze 

 

Constituting 

Constitutions beyond 

the State: 

Polycontextural 

Constitutionalism of 

the World Society 

 

  

Farnham, 

“Ashgate 

Publishing” 

 
15 

 
 
 
asistent-
prof. 
irine 
xerxeuliZe 

 
diskriminacia da 
ojaxuri Zaladoba 
Tanamedrove 
sazogadoebaSi, 
SedarebiTi 
analizi  
(inglisur enaze, 
Discrimination and 

Domestic Violence in 

Contemporary Society, 

Comparative 

Analysis); 
aSS-is nevadas 
Statis las 
vegasis 
universitetis 

 

Fall, 2013 
 
aSS-is nevadas 
Stati, las 
vegasis 
universiteti 

 
17 
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(UNLV) Jurnali 
International Journal of 

Arts and Science. 
 

Aanotacia 

statia exeba qalTa diskriminaciis sakiTxs. masSi gansakuTrebuli 
fokusi keTdeba genderul ZaladobaZe. statiaSi mocemuli kvleva 
moicavs genderis da samarTlis urTierTqmedebis sakiTxs, 
saerTaSorisod aRrebuli qalTa uflebebis dacvis TvalsazrisiT. 
Oojaxuri Zaladobis farTod gavrcelebuloba mwvave  problemad 
isaxeba  kvlevaSi, rogorc diskriminaciis erT-erTi forma, 
gamovlenili mdedrobiTi sqesis mimarT Zaladobis saxiT. statia 
metwilad moicavs am problemis gavrcelebulobis sakiTxs saqarTvelos 
socialur da samarTlebriv konteqstSi, Tumca aseve ganxilulia 
problemis mimarT saerTaSorisod aRiarebuli midgoma, iseve rogorc 
gaanalizebulia  aRniSnuli problemis mimarT aSS-is samarTlebrivi 
damokidebuleba.  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
prof. irakli 
burduli 

 

Mediation and Arbitration – 

GlobalDevelopments 

(saerTaSoriso 
konferencia). 
organizatori:  

NCADR, Sesavali sityva 
 

28–29 oqtomberi, 
Tbilisi 

  
prof. maia ivaniZe 

 

 
mrgvali magida `nafic 
msajulTa institutis 
danergvis, Seswavlis da 
analizisaTvis~, sityviT 
gamosvla 
 

 

30 ianvari, Tsu 

  
prof. maia ivaniZe 

 
sityviT gamosvla 
sasjelaRsrulebis, 
probaciisa da 
iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa saministros 
warmomadgenlebTan 
gamarTul Sexvedraze 
 

 
11 Tebervali, Tsu 

  
prof. maia ivaniZe 

 
qarTul-germanuli 
saerTaSoriso 
konferencia -
liberalizaciis 
tendenciebi qarTuli 
sisxlis samarTlis 
kanonmdeblobaSi. 
momxsenebeli 
Temaze”alternatiuli 
sasjelebi-SedarebiTi 
samarTlebrivi analizi.” 
 

 
16-17 maisi, Tsu 

  
prof. maia ivaniZe 

 
moderatori ojaxSi 
ZaladobasTan 
dakavSirebuli sisxlis 
samarTlis 
kanonmdeblobis 
srulyofisaTvis 

 
17 ivnisi, Tsu 

 

    



 45 

prof. maia ivaniZe mrgvali magida `nafic 
msajulTa institutis 
danergvis, Seswavlis da 
analizisaTvis~, sityviT 
gamosvla 
 

13 dekemberi, Tsu 

  
prof. konstantine 
korkelia 
  

 
wlis ganmavlobaSi 
moxsenebebi gakeTda 8 
seminarze, romelic 
mimarTuli iyo 
cnobierebis 
amaRlebisaken adamianis 
uflebaTa evropul 
konvenciaze advokatebs 
Soris Temebze: evropuli 
sasamarTlis 
funqcionireba; 
gamoxatvis Tavisufleba; 
piradi da ojaxuri 
cxovreba; samarTliani 
sasamarTlos ufleba; 
religiis Tavisufleba; 
gaerTianebis 
Tavisufleba  
 

 
sxvadasxva dros 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 

 
nafic msajulTa 
institutis saqmianoba 
Tbilisis saqalaqo 
sasamarTloSi 
 

 
31 ianvari, Tsu 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 

 
sityviT gamosvla 
amnistiis proeqtis 
ganxilvasTan 
dakavSirebiT 
 

 
13 Tebervali, Tbilisi 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 

 
sasjelTa 
liberalizaciis 
sakiTxisaTvis qarTul 
sisxlis samarTlis 
kodeqsSi 
 

 
16-17 maisi, Tsu 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 

 
sityviT gamosvla 
ojaxuri danaSaulis 
pasuxismgeblobis 
sakiTxisaTvis 

 
13 ivnisi, Tbilisi 

  
profesor-emeritusi 

 
ojaxSi ZaladobasTan 

 
17 ivnisi, Tbilisi 
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mzia lekveiSvili dakavSirebuli sisxlis 
samarTlis 
kanonmdeblobis 
srulyofisaTvis       
                                     

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 
 

 
jarima, rogorc 
sasjelis erT–erTi 
mniSvnelovani saxe 
 

 
15 ivlisi, Tbilisi 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 
 

 
sasjelis 
liberalizaciis 
mniSvnelovani aspeqtebi 
                           

 
7–8 seqtemberi, yvareli 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 
 

 
dazaralebulis 
uflebebis dacva 

 
19 noemberi, Tbilisi 

  
profesor-emeritusi 
mzia lekveiSvili 

 
nafic msajulTa 
saqmianoba saqarTveloSi 
(Semajamebeli moxseneba) 
 

 
13 dekemberi, Tsu 

  
profesor-emeritusi 
guram naWyebia  

 

 
nafic msajulTa 
sasamarTlos verdiqti  

 
31 ianvari, Tsu 

  
profesor-emeritusi 
guram naWyebia  
 

 
organizebuli 
danaSauli da misi 
niSnebi Tanamedrove 
qarTul sisxlis 
samarTalSi  
 

 
24 oqtomberi, Tsu 

  
profesor-emeritusi 
guram naWyebia  
 

 
mtkicebis sagnis 
matrialur-
sisxlissamarTlebrivi  
safuZvlebi 
 

 
15–16 noemberi, Tsu 

  
profesor-emeritusi 
guram naWyebia  

 

 
nafic msajulTa 
sasamarTlos verdiqti  
(Semajamebeli moxseneba) 

 
13 dekemberi, Tsu 

  
prof. merab turava,  
Tsu-s sruli 
profesori 

 
,,danaSaulis subieqturi 
mxaris formebi da maTi 
urTierTgamijvna’’ 
  
 

 
qarTvel da ucxoel 
sisxlis samarTlis 
eqspertTa konferencia 
(evropis kavSiris 
proeqti ,,sisxlis 
samarTlis reformis 
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mxardaWera 
saqarTveloSi’’) 
  
15-17 marti, 2013 
kaWreTi, saqarTvelo  
 

 

Mmoxsenebis anotacia 

konferenciis mizani iyo saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 
zogadi nawilis institutebze samecniero diskusiis gamarTva, 
problemebis identifikacia da ideebis generireba Semdgomi 
sakanonmdeblo cvlilebebisaTvis. masSi monawileobdnen qarTveli 
da ucxoeli eqspertebi. 
 
moxseneba exeboda sisxlis samarTalSi danaSaulis subieqturi 
mxaris formebs. anglo-amerikuli da kontinental-evropuli sisxlis 
samarTali am mxriv gansxvavdeba erTmaneTisagan. profesorma riCard 
voglerma (saseqsis universiteti, gaerTianebuli samefo) gaakeTa 
kvleva danaSaulis subieqturi mxaris formebTan dakavSirebiT 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsisa da saerTo samarTlis 
qveynebSi arsebuli modelebis safuZvelze. man es kvleva 
warmoadgina konferenciaze.  
 
profesor merab turavas moxseneba Seexo saqarTvelos sisxlis 
samarTalSi arsebuli modelis analizs.  
subieqturi mxaris formebs Soris arsebuli gansxvavebis da 
problemebis analizi xels Seuwyobs am sakiTxze samecniero da 
praqtikuli diskusiebis warmarTvas saqarTveloSi.  

 
  

prof. merab turava  
 

 
sisxlis samarTlis 
politikis ganviTarebis  
perspeqtivebi da 
ZiriTadi tendenciebi 

 
qarTul-germanuli 
saerTaSoriso 
konferencia 
,,liberalizaciis 
tendenciebi qarTul 
sisxlis samarTlis  
kanonmdeblobaSi’’ 
(germaniis 
samarTlebrivi 
TanamSromlobis 
sazogadoebis 
mxardaWeriT) 
16-17 maisi, 2013 
Tbilisi, saqarTvelo   

  

moxsenebis anotacia 

konferenciaSi monawileobdnen germaneli da qarTveli profesorebi.  
moxseneba Seexo sisxlis samarTlis politikis ganviTarebis 
perspeqtivebsa da ZiriTad tendenciebs. saqarTveloSi 2006 wlidan 
sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi Setanil iqna araerTi 
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cvlileba, romelic warmoadgenda nulovani tolerantobis 
principis gamoxatulebas. 
 
dRis wesrigSi dadga sisxlis samarTlis politikis 
liberalizaciis aucilebloba. moxseneba mieZRvna am cvlilebebis 
aucileblobis samecniero dasabuTebas da praqtikul mniSvnelobas. 
 

 
  

prof. lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 

 
mewarmeTa Sesaxeb 
kanonis reformis 
ZiriTadi mimarTulebebi 
 
 
 

 
2013 wlis 19 ivlisi, 
Tbilisi, konferencia 
Temaze „samewarmeo da 
gadaxdisuunarobis 
samarTlis aqtualuri 
sakiTxebi 
 

  
prof. lado Wanturia 
seminaris 
xelmZRvaneli 
profesor aleqsandre 
trunkTan erTad. 

 
evropis kavSiris 
samezoblo politika da 
saqarTvelo 

 
2013 wlis 24-25 ianvari, 
Tbilisi, kilis 
qristian-albrextis-
universitetisa da 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 
erToblivi seminari 
Temaze „evropis 
kavSiris samezoblo 
politika da 
saqarTvelo“ 

  
asoc. prof. sofio 
CaCava/mowveuli 
leqtori TaTia 
kereseliZe 

 
vadiani SromiTi 
xelSekrulebis dadebisa 
da moSlis 
Taviseburebebi 
saqarTvrelos Sromis 
kodeqsSi 
ganxorcielebuli 
cvlilebebis mixedviT  
 

 
24 oqtomberi,  
Tbilisi 

 
anotacia 

 
konferencia saxelwodebiT „Sromis samarTlis uaxlesi cvlilebebis 
samarTlebrivi analizi“ gaimarTa germaniis saerTaSoriso 

TanamSromlobis sazogadoebis (GIZ) iniciativiT da daeTmo 2013 wels 
Sromis kodeqsSi ganxorcielebuli cvlilebebis dadebiTi Tu 
uaryofiTi mxareebis samarTlebriv Sefasebas, implementaciis 
sirTulesTan dakavSirebul riskebis da sistemuri xarvezebis 
analizs. SromiTi xelSekrulebis SewyvetasTan mimarTebaSi 
ganxilul iqna vadiani da uvado xelSekrulebebis Sewyvetis, 
Tanmimdevrulad dadebuli xelSekrulebebis Taviseburebebi, SromiTi 
urTerTobis Sewyvetis safuZvlebi, xelSekrulebis Sewyvetis 
gasaCivrebis vadebi. 
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asoc. prof.  
sofio CaCava 
 

 
kazusis ganxilvis 
meTodikis Tavisebureba 
kerZo samarTalSi 
 

 
ivlisi, 
Tbilisi 
 

  
asoc. prof.  
giorgi cercvaZe  

 
arbitraJis Sesaxeb 
saqarTvelos kanoni da 
sasamarTlo praqtika 
(inglisur enaze) 
 

 
28-29 oqtomberi. Tsu  

  
asoc. prof. 
irma xarSilaZe 
 

 
sajaro samsaxuris 
reformis proeqtis 
prezentacia 
 

 
8 agvisto, Tbilisi 

  
asoc. prof. 
irma xarSilaZe 

 
sazRvargareTis qveynebis 
gamocdileba  
administraciul 
samarTaldarRvevebTan 
mimarTebiT 

 
8 noemberi, Tbilisi 

  
asoc. prof. 
irma xarSilaZe 

 
„sajaro samsaxuris 
koncefciis Seqmna“ - 
arsebuli problemebis 
analizi 
 

 
30 ivlisi, baTumi 

  
asistent-profesori 
nino ruxaZe 
/asocirebuli 
profesori ekaterine 
kobaxiZe (humanitarul 
mecnierebaTa 
fakulteti) 

 

 
laTinuri iuridiuli 
terminologia 

 
maisi, quTaisi 

 
anotacia  

 
moxsenebis farglebSi gakeTda proeqtis SoTa rusTavelis erovnuli 
samecniero fondis mier dafinansebuli proeqtis - `laTinuri 
iuridiuli terminologia~ farglebSi ganxorcielebuli samuSaos 
mimoxilva. 

 
  

asistent-profesori 
lita surmava  

 
konkurenciis sferoSi 
saxelmwifo daxmarebis 
kuTxiT aRsrulebis 
problematika 
 

 
27 noemberi, grigol 
robaqiZis 
universitetis 
organizebiT  
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asistent-profesori 
naTia CitaSvili 

 
kazusis ganxilvis 
meTodi da 
mis mier ganviTarebuli 
unarebi 
 

 
9-10 maisi, Tbilisi 

anotacia 

moxseneba daeTmo kazusis ganxilvis meTodis rolsa da mniSvnelobas 
iuridiul saganmanaTleblo programaSi. kazusis ganxilvis meTodis 
gamokvleva ganxorcielda amerikuli da germanuli sistemis 
SedarebiTsamarTlebrivi analizis safuZvelze, romlis safuZvelzec 
ganisazRvra aRniSnuli meTodis meSveobiT ganviTarebuli profesiuli 
unarebis CamonaTvali. 

  

mowveuli leqtori 
giorgi amiranaSvili 

The Commission Guidelines as a 

Secondary Source of EU law and 

their Potential Importance for 

the Development of 

Competition Law and Practice 

in Georgia 

seminari – evropis 
nasyidobis 
xelSekruleba 
SedarebiTsamarTlebriv 
WrilSi da aRmosavleT 
evropis sakorporacio 
samarTali/24-25 ianvari, 
Tsu 

  
mowveuli leqtori 
mixeil biWia  

 
kerZo cxovreba 
RirebulebiT 
konfliqtSi 
 
 

 
2013 wlis ivnisi, 
Tbilisi 
 
saerTaS. samecn. 
konferencia – 
globalizacia da 
Tanamedrove 
mecnierebis aqtualuri 
problemebi 21-e 
saukuneSi 
 

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 

 
prof. irakli burduli 

 
qarTuli sakorporacio 
samarTali, rogorc 
samarTlis dargi 
(rusul enaze).  

 
13–14 maisi 2013 w., 
almati, yazaxeTi 
saerTaSoriso 
konferencia: „kerZo 
samarTali da 
korporaciuli 
urTierTobebi“. 
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prof. irakli burduli 

 

Entwicklung des 

Wirtschaftsrechts in Georgien 

nach dem Zusammenbruch 

der Sowjetunion 
(ekonomikuri samarTlis 
ganviTareba 
saqarTveloSi sabWoTa 
kavSiris daSlis 
Semdgom) 
 

 
Tebervali 2013 w. 
zaarlandi, germania, 
saerTaSoriso 
koloqviumi: 

„Rechtsentwicklung im post-

sowjetischen Raum“ 
(samarTalganviTareba 
post–socialistur 
sivrceSi) (zaarbriukeni, 
germania). 

 

 
 
prof. besarion zoiZe 

 
samoqalaqo kodeqsis 
istoriuli safuZvlebi, 
sistema da ZiriTadi 
principiebi 
 

 
Tebervali 2013 w. 
zaarlandi, germania, 
saerTaSoriso 
koloqviumi: 

„Rechtsentwicklung im post-

sowjetischen Raum“ 
(samarTalganviTareba 
post–socialistur 
sivrceSi) (zaarbriukeni, 
germania). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prof. maia ivaniZe 

 
saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 
konferencia Temaze 
`administraciuli 
iusticia. 
specializacia da 
samarTalwarmoebis 
gamartiveba, 
samarTlebrivi dacvis 
efeqturobis zrda.” 
misasalmebeli sityva. 

 
20-21 ivnisi, astana 
(yazaxeTi) 

  
prof. turava merabi 

 
konferencia Temaze: 
sisxlis samarTlis 
reformis sferoSi 
polonur gamocdileba 
da saqarTvelos 
sisxlis samarTlis 
reformirebis sakiTxebi, 
sityviT gamosvla 

 
samecniero konferencia 
saqarTvelos iusticiis 
saministros saswavlo 
vizitis farglebSi 
(evropis kavSiris 
proeqti ,,sisxlis 
samarTlis reformis 
mxardaWera 
saqarTveloSi’’) 
16-20 seqtemberi, 2013 
krakovis universiteti, 
poloneTi  

 
  

prof. turava merabi 
  

sisxlis samarTlis 
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samecniero diskusia 
Temaze: ,,Strafrechtliche 

Probleme des Finanzplatzes’’ 

 

profesorTa 35-e 
saerTaSoriso 
simpoziumi 
(Strafrechtslehrertagung) 
9-13 maisi, 2013  
ciurixis universiteti, 
Sveicaria 
 

  
prof. lado Wanturia 
 
 
 
 
 

 
saavtoro samarTali 
Teoriasa da praqtikaSi: 
saavtoro samarTlis 
kodifikaciisa da 
gamoyenebis aqtualuri 
problemebi 
 

 
2013 wlis 15 Tebervali, 
aSxabadi, saerTaSoriso 
konferencia „saavtoro 
samarTali“ 
 
 

  
prof. lado Wanturia 
 
 
 
 

 
„valdebulebiTi 
samarTlis zogadi 
nawilis komentaris 
meTodika 

 
2013 wlis 14 Tebervali, 
aSxabadi, samoqalaqo 
kodeqsis komentaris 
SemmuSavebeli samuSao 
jgufis sxdoma 
 

  
prof. lado Wanturia 

 
 
 
 
 

sakorporacio 
samarTali da 
korporaciuli 
urTierTobebi – cnebebi 
Teoriisa da 
praqtikisaTvis 

 
2013 wlis 13-14 maisi, 
almati, saerTaSoriso 
konferencia 
„samoqalaqo samarTali 
da korporaciuli 
urTierTobebi 
 
 

  
prof. lado Wanturia 

 
 

 
somxeTis samoqalaqo 
kodeqsis SedarebiT-
samarTlebrivi 
eqspertiza saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsTan 
mimarTebiT 
 

 
2013 wlis 7-8 maisi, 
erevani, somxeTis 
respublikis 
samoqalaqo kodeqsis 
reformisadmi miZRvnili 
mrgvali magida 
 

 

  
prof. lado Wanturia 

 
 

 
momsaxurebis vaWroba 
transportis 
konteqstSi 
 
 
 
 
 

 
2013 wlis 30-31 maisi, 
baqo, saerTaSoriso 
konferencia 
„saerTaSoriso savaWro 
samarTali kavkasiisa da 
centraluri aziis 
regionSi: 
globalizaciasa da 
regionul integracias 
Soris“ 
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prof. lado Wanturia 
 

 

 
sajaro samarTlis 
iuridiuli pirebi 
samoqalaqo samarTlis 
postsabWoTa 
kodifikaciebSi: 
Taviseburebebi da 
reformis aucilebloba 
 

 
2013 wlis 19-20 
seqtemberi, kiSiniovi, 
saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 
konferencia 
„moldaveTis 
respublikis 
samoqalaqo kodeqsi: 10 
weli – miRwevebi, 
rezervebi da 
perspeqtivebi“ 
 

 
  

prof. lado Wanturia 
 

 

 
kavkasiaSi 
samarTlebrivi 
ganviTarebis 
gamowvevebi da 
SesaZleblobebi 

 
2013 wlis 17-20 
oqtomberi, biSkeki, 
konferencia 
„ekonomikis, 
saxelmwifosa da 
samarTlis 
transformacia 
centralur aziasa da 
kavkasiaSi“ 
 

  
prof. lado Wanturia 
seminaris 
xelmZRvaneloba 
profesor aleqsandre 
trunkTan erTad 

 
evropis kavSirsa da 
postsabWoTa 
saxelmwifoebs Soris 
partniorobisa da 
TanamSromlobis 
xelSekrulebebi da 
maTi ganaxleba 

 
 

 
 

 
2013 wlis 13-14 ivnisi, 
briuseli, seminari 
Temaze „evropis 
kavSirsa da 
postsabWoTa 
saxelmwifoebs Soris 
partniorobisa da 
TanamSromlobis 
xelSekrulebebi da 
maTi ganaxleba“ 

 
 
 

  
 
prof. lado Wanturia 

 
 

 
 
qarTuli samarTlis 
internacionalizacia 
da evropeizacia: 
samarTlebrivi 
ganviTarebis modelebi 
 

 
 
2013 wlis 22 noemberi, 
kili, qristian-
albrextis saxelobis 
universiteti, profesor 
lado WanturiasaTvis 
sapatio doqtoris 
wodebis miniWebisadmi 
miZRvnili sazeimo 
sxdoma 
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asoc. prof. marina 
gariSvili 
 
 
 
  

 

Судебник Бека и Агбуга – 

памятник средневекового 

права Грузии 
 
 

 
2013 wlis 20-22 maisi, 
poloneTi, q. gdanskis 
saxelmwifo 
universitetis 
iuridiuli fakulteti 
 

moxsenebis anotacia 

saerTaSoriso samecniero konferenciaze gakeTebuli moxseneba exeba 

XIII-XIV saukuneebSi Seqmnil, Zveli qarTuli samarTlis istoriis 

Zegls – beqa-aRbuRas samarTlis wigns. momxsenebelma ganixila XIII-XIV 

saukuneebis samcxe-saaaTabagos sazogadoebriv-politikuri wyoba, 

kerZod - samcxe-saaTabagos mosaxleobis calkeuli kategoriebi da 

maTi samarTlebrivi statusi; samcxis samTavros politikur wyoba da 

sajaro xelisuflebis calkeul institutebi; beqa-aRbuRas samarTlis 

wignis wyaroebi da struqtura; beqa-aRbuRas samarTlis wignis sistema.  

 

 asoc. prof. goCa feraZe  varlam CerqeziSvilis 
pirovnebisa da eris 
winaSe misi 
damsaxurebebis Sesaxeb 

2013 wlis 29 
seqtemberi, londoni 

  
asistent-prof. 
laSa bregvaZe 
 
 
 
 

 
samarTlis evolucia 
asimetriul msoflio 
sazogadoebaSi: sistemaTa 
kritikuli Teoriis 
elementebi 

 
30 maisi – 2 ivnisi 
bostoni, aSS 
 
 
 

  
asistent-prof. 
laSa bregvaZe 

 
dakvirveba samarTalze 
cvalebad sazogadoebaSi: 
samarTlis kritikuli 
sociologiis saWiroeba 
 

 
3-6 seqtemberi 
tuluzi, safrangeTi 

  
asistent-prof. anri 
oxanaSvili 

 

 
SualobiTi 
amsrulebloba 
organizaciuli 
batonobis meSveobiT 
korporaciebSi – 
ganxilva da kritika 

 

 
24-25 maisi, 2013 weli, 
q. magdeburgi, 
germania 

 

 

 
 

moxsenebis anotacia 
 

moxsenebis `SualobiTi amsrulebloba organizaciuli batonobis 
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meSveobiT korporaciebSi – ganxilva da kritika~ farglebSi 
ganxilul iqna sakiTxi imis Sesaxeb, Tu ramdenad aris SesaZlebeli 
SualobiTi amsruleblobis dasabuTeba. kerZod, SesaZlebelia Tu ara 
koporaciebSi SualobiTi amsruleblobis iseTi saxis dasabuTeba, 
rogoric aris `amsruleblis ukan mdgomi amsrulebeli~. aRniSnul 
sakiTxTan dakavSirebiT warmoCenil iqna samecniero literaturaSi 
arsebuli Sexedulebebi. amasTanave, ganxilul iqna Sesabamisi 
sasamarTlo praqtika da kritikulad Sefasda sasamarTlo praqtikis 
midgoma korporaciebSi `amsruleblis ukan mdgomi amsrulebis~ 
aRiarebasTan dakavSirebiT. moxsenebaSi yuradReba daeTmo germanuli 
da qarTuli sisxlis samarTlis SedarebiT analizs SualobiT 
amsruleblobasTan dakavSirebiT, aseve organizatoris samarTlebriv 
figuras. 
 

  
asistent-prof. anri 
oxanaSvili 
 

 
qmedebaze organizaciuli 
batonobis sakiTxisaTvis 
germanul da qarTul 
sisxlis samarTalSi 
 

 
15-16 Tebervali, 2013 
weli, 
q. hale, germania 

 
moxsenebis anotacia 

 
moxsenebis `qmedebaze organizaciuli batonobis sakiTxisaTvis 
germanul da qarTul sisxlis samarTalSi~ farglebSi warmoCenil 
iqna cnobili germaneli prfeosoris klaus roqsini moZRvreba 
`qmedebaze batonoba organizatoruli Zalauflebis gamoyenebiT~. 
moxsenebaSi gaanalizebul iqna samecniero literaturasa da 
sasamarTlo praqtikaSi arsebuli Sexedulebebi aRniSnul sakiTxTan 
dakavSirebiT. warmoCenil iqna SualobiTi amsruleblobis Sesaxeb 
roqsinis dasabuTebis upiratesoba sxva moZRvrebebTan mimarTebaSi, 
romlebsac sakiTxis dasabuTeba amsruleblobidan gadaaqvT 
Tanamonawileobis sferoSi. moxsenebis erT-erT mniSvnelovan sakiTxs 
warmoadgenda germanuli da qarTuli sisxlis samarTlis SedarebiTi 
analizi amsruleblobisa da Tanamonawilebis sferoSi; yuradReba 
daeTmo SualobiTi amsruleblobisa da organizatoris instituts. 
moxsenebis farglebSi ganxilul iqna organizatoris warmoSobis 
istoria da misi saWiroeba qarTul sisxlis samarTalSi. 
organizatoris samarTlebrivi figura Sedarebul iqna germanul 
sisxlis samarTalSi arsebuli SualobiTi amsruleblis erT-erT 
saxesTan `amsruleblis ukan mdgomi amsrulebeli~. 
 

  
asistent-prof. irine 
xerxeuliZe 

 
„Ria sazogadoebis 
fondebis“ mier 
organizebuli profesor- 
maswavlebelTa 
sagazafxulo 
konferencia niu iorkSi 
(OSF Spring Conference at the 

city of New York); 
konferenciis monawile 

 

2013 wlis 22-24 
aprili, niu iorki 
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da momxsenebeli Temaze:  
`genderuli Zaladobis 
sakiTxi socialuri, 
fsiqologiuri da 
samarTlebrivi 
perspeqtivebidan~ 
(inglisur enaze). 
 

 
moxsenebis anotacia 

 
prezentacia exeba genderuli Zaldobis sakiTxs, gansakuTrebiT ki 
ojaxSi qalis winaaRmdeg mimarTuli Zaladobis sakiTxs, romelic 
sazogadoebrivi paTologiaa da adamianis uflebaTa darRvevad unda 
iqnes miCneuli. Qqalis winaaRmdeg mimarTuli Zaladoba kvlav  mwvave 
problemad rCeba demokratiuli sazogadoebisaTvis da adamianis 
uflebaTa damcveli organizaciebisaTvis.  
 
aRniSnuli problemis sastiki, rTuli da saerTaSoriso xasiaTi mis 
farTod da GsiRrmiseulad Sefasebas moiTxovs rogor erovnul, ise 
saerTaSoriso doneze.  prezentacia exeba genderul Zaladobas 
saqarTveloSi da amavdroulad mis zogierT aspeqts aSS-Si.Pigi 
problemas ganixilavs socialuri, samarTlebrivi da fsiqologiuro 
perspeqtivebidan.  
 
prezentaciaSi gamoTqmulia mtkiceba, rom ojaxuri Zaladoba 
daiZleva mxolod im SemTxvevaSi, Tuki mas sazogadoeba sakuTar 
problemad aRiarebs. 
am mxriv, yvelaze qmediTi gadawyvetileba iqneba socialuri normebis 
Secvla. prezentaciis mixedviT aseve Zalian mniSvnelovania ojaxuri 
Zaladobis sakiTxis fsiqologiuri Sedegebi - rogorc problemis 
fsiqologiuri bunebis Seswavlis kuTxiT, aseve im umkacresi 
Segedebis Sefasebis kuTxiT, romelic yovelTvis moaxdens gavlenas  
Zaladobis msxverpli qalebis  fsiqologiur mdgomareobaze 
momavalSi  da im bavSvebze, romlebic ojaxuri Zaladobis 
TviTmxilvelebi gaxdnen. 
P 
rezentaciis samarTlebrivi aspeqti SeiZleba CaiTvalos  sakiTxis 
Semajamebel mxared, radgan is qveynebis upirveles movaleobad 
aRiarebs patriarqatis dasasruleblad – socialuri, kulturaluri 
da samarTlebrivi normebis Secvlas. 
 

  
asistent-prof.  
mariam xoferia 

 
miwa rogorc ojaxis 
gayofis obieqti Zvel 
qarTul samarTalSi 
 

 
2013 wlis 22-24 maisi, 
poloneTi, q. gdanskis 
saxelmwifo 
universitetis 
iuridiuli 
fakulteti 
 

  
asistent-prof. 

 
samuSao jgufi: 

 
14_19 aprili, 
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lela janaSvili 
 

Tavisufleba, demokratia 
da saxelmwifoTa 
transformacia,  

barselonis 
avtonomiuri 
universiteti da 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
instituti 
 

  
asistent-prof. 
lela janaSvili 
 

 

aRmosavleT evropa, 
organizebuli danaSauli 
da misi proeqcia 

 
11 ivlisi, barselonis 
avtonomiuri 
universitetis, 
kataloniis  sajaro 
administraciis 
institutis, 
socialur da 
politikur 
mecnierebaTa 
institutisa da Tsu 
iuridiuli 
fakultetis mier 
organizebuli 
saerTaSoriso 
konferencia 
 

  
mowveuli leqtori 
TaTia kereseliZe 
 

 
saqarTvelos 
evrointegracia 

 
20 seqtemberi,  
Berlini 

 
moxsenebis anotacia 

konferencia „kargi mmarTveloba evrokavSirSi“ (Good Governance in EU) 
gaimarTa robert boSis fondis dafinansebiT da germaniis sagareo 

politikis sazogadoebis (DGAP) organizebiT. konferencias mentori 
iyo evrokomisiis yofili vice-prezidenti profesori giunter 
ferhoigeni. moxsenebaSi ganxilul iqna saqarTvelos evrointegraciis 
sakiTxebi, maT Soris samarTlebrivi sivrcis harmonizaciis 
procesebis uaxlesi tendenciebi. 

 

  
mowveuli leqtori 
naTia lapiaSvili 

 
axali energiis qartia- 
aris Tu ara saWiro 
axali xelSekrulebis 
SemuSaveba? 
 

 
yirgizeTi, 2013  

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

nuli versiis (CD-diski) saxiT. 
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angariSi, sadac ar iqneba daculi winamdebare moTxovnebi, ar Sefasdeba. 
 



 
samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi 

 

I. 1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis r.aglaZis araorganuli qimiisa da 
eleqtroqimiis instituti 

 
I. 2. institutis direqtori – tatiSvili grigor  
 
I. 3. institutis  erTeulis personaluri Semadgenloba  

       ( ix danarTi 1)  
 

 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

WiaTuris madnebidan 
natriumis permanganatis 

miReba 
(2013-2015w.w.) 
(gardamavali) 

teqn. mecn.kand. boris 
furcelaZe, 
adgilobrivi 
wiaRiseuliosa da 
mineraluri nedleulis 
qimiuri gadamuSavebis 
laboratoria 

 

e.SoSiaSvili, 
i.CxaiZe,Ml.svaniZe, 
T.leJava, n.barnovi, 
l.baRaTuria 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

pirveli etapi  (2013 weli) iTvaliswinebda laboratoriuli danadgaris 
montaJs, sadac miiReba natriumis manganati. Catarda saTanado 
samuSaoebi: Aavtoklavi itvirTeboda peroqsiduli madniT , an manganatis 
koncentratiT da natriumis tutiT. erTdroulad xdeboda: tutis 
lRoba         ~  3000 C –ze, dafqva da miRebuli masis daJangva Jangbadis 
areSi ~  1,5 atm wnevaze.  
    garda aRniSnulisa pirvel etapze avawyveT reaqtori natriumis 
permanganatis misaRebad, romlis konstruqcia aRWurvilia gaTbobiT da 
sarevelaTi, ozonatorze Seicvala sami eleqtrodi. aSS-s erT-erTma 
umsxvilesma kompaniam  “Carysus and Chemical company” SemogvTavaza natriumis 
manganatis misaRebad difenbaxis meTodi.   cnobilia, rom manganatis 
miReba permanganatis warmoebaSi mZime procesia da difenbaxis meTodis 
gamoyenebis saSualebiT xdeba misi amoReba ciklidan.   
   Nnatriumis permanganatis daJangvisas manganumis dioqsidis 
saSualebiT warmoiqmneba manganati, romelic SemdgomSi gardaiqmneba 
permanganatad, ozonis gamoyenebiT. 

Type equation here. 
2NaMn04 + MnO2  + 4 NaOH  →3 Na2 Mn04 + 2 H2O 

2 Na2 Mn04 +  O3  + H2O →  2 NaMn04 + 2 NaOH + O2 

 

 



 2 

 

 

 

    garda zemoaRniSnulisa, laboratoriaSi miRebulia manganumis 
dioqsidi,  WiaTuris karbonatuli madnebis azotmJavuri gadaamuSavebiT: 
amiakis gasufTavebis Semdeg,  pH- 4 ÷ 5 - is     pirobebSi, naleqis 
gaxurebiT ~ 8000 C –ze  gadamuSavdeba Mn203 , saidanac azotmJavis 
damatebiT miiReba MnO2 : 
 
   Mn(NO3)2 + 2NH3 +  CO 2   +     H2O        →  MnCO3 + 2NH4NO3   

 

  4MnCO3  + O 2      2Mn2O3 +4 CO2   sadac Mn–63,6%, (Ca–0,3%-minarevis saxiTaa) 
Mn2O3 +2 HNO3  → MnO2  + Mn(NO3)2 + H2O 

 
am meTodiT laboratoriaSi miRebulia erT kilogramamde manganumis 
dioqsidi. 
 
 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

eleqtrolizuri 
manganumis dioqsidis 
misaRebi axali 
konstruqciis daxuruli 
eleqtrolizeris damu-
Saveba da gamsxvilebul 
masStabSi gamocda 

(2013-2014w.w.) 
(gardamavali) 

 
 
 

 mTavari mecnieri 
TanamSromeli, teqn. mecn. 
kandidati Temur 
CaxunaSvili 
l. jafariZis saxelobis 
denis wyaroebisa da 
saeleqtrode masalebis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli 

1. mTavari mecnieri 
TanamSromeli Temur 
CaxunaSvili  
2. ufrosi mecnieri 
TanamSromeli Teimuraz 
royva 
3. inJineri merab 
dadunaSvili 
4. mecnieri TanamSromeli 
nanuli buT-liaSvili  

 

 

 
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013 wlis etapis:  “emd-is misaRebi msxvillaboratoriuli masStabis axali 
konstruqciis daxuruli eleqtrolizeris gamocda sxvadasxva reJimSi 
teqnologiuri parametrebis moxsniT da abazanis kvanZebis koroziuli da 
meqanikuri mdgradobis dadgeniT” 

anotacia 
damuSavda da aiwyo axali konstruqciis gamsxvilebuli masStabis 

daxuruli eleqtrolizeri, romlis gamoyeneba Ria abazanebis nacvlad 
saSualebas iZleva mniSvnelovnad gaumjobesdes eleqtrolizuri manganumis 
dioqsidis warmoebis teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi.  

daxuruli konstruqciis abazana gamoicada rogorc fuWi svlis reJimiSi, 
ise eleqtrolizis sxvadasxva reJimSi ZiriTadi teqnologiuri parametrebis 
dazustebiT. cdebiT dadasturda eleqtrolizisa da mTlianad procesis 
mTeli rigi maCveneblebis gaumjobeseba, kerZod, Tburi da materialuri 
danakargebis Semcireba, samuSao pirobebis da ekologiuri situaciis 
gaumjobeseba, ZiriTadi miznobrivi produqtis _ emd-is paralelurad Tanauri 
produqtis _ eleqtrolizuri wyalbadis miRebis SesaZlebloba gamsxvilebul 
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masStabSi.  
Seswavlilia konstruqciuli cvlilebebisa da eleqtrolizis reJimis 

koreqtirebiT gamowveuli axali faqtorebis gavlena abazanis ZiriTadi 
kvanZebis (anodebi, kaTodebi, denmimyvanebi, korpusi, saxuravi) koroziul 
mdgradobaze da meqanikur simtkiceze. SemuSavebulia Sesabamisi xerxebi da 
RonisZiebebi, romlebic saSualebas iZleva Tavidan iqnas acilebuli 
uaryofiTi faqtorebis zemoqmedeba, rac eqsperimentulad aris Semowmebuli.  

damuSavebulia denmimyvanebis axali konstruqciebi da abazanis 
hermtizaciis axali xerxebi.  

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
3. 
 
 
 

TioSardovanas 
oqroSemcveli 

xsnarebidan oqros 
gamoyofis procesis 
Seswavla zofxiTos 

anTimonis 
oqroSemcveli madnis 

magaliTze 
(2013 w.) 

(dasrulebuli) 

rusudan CageliSvili- 
teqn.mecn.kand. 
adgilobrivi 

wiaRiseuliosa da 
mineraluri nedleulis 
qimiuri gadamuSavebis 

laboratoria 

mT. Mecn. TanamSromeli 
v.gafrindaSvili, 
uf.mecn.Tan.m.avaliani,  
uf.mecn.Tan.l.wyalobaZe, 
mecn.Tan.m.gvelesiani 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos  Sedegebi 

 
 
 
 
 

V                                        D   
 

1. SemuSavebulia TioSardovanas xsnarebidan  oqros adsorbciisa da 
desorbciis eqsperimentuli kvlevis meTodika. Ddadgenilia, rom 
pulpis (xsnarisa da naxSiris narevi) meqanikuri sarevelaTi da 
haeris WavliT morevis pirobebSi dasaxelebuli procesebis 
maCveneblebi identuria. 

2. eqsperimentulad gamocdili rigi markis ( CKT, GRC, KAD, AGC, AP-3) 

snaxSirebidan oqros adsorbciis maRali maCveneblebiT xasiaTdeba 
KAD-is markis naxSirebi. 

3. Seswavlilia naxSiris winaswar gaaqtiurebis (4000C, 5 sT) gavlena 
adsorbciis procesze. naCvenebia winaswar gaaqtiurebuli 
naxSirebis gamoyenebis upiratesoba. 

4. dadgenilia xsnaridan oqros adsorbciis xarisxze naxSiris ( KAD ) 
raodenobis gavlena. maRali amoRebis maCveneblebi ( 90% ) 
realizdeba, roca 100 ml oqroSemcvel xsnarSi Setanilia 100 mg 
adsorbenti. Ooqros mimarT SerCeuli naxSirebis xvedriTi 
tevadoba Seadgens 5-10 g/kg, rac Seesabameba teqnikuri 
literaturis monacemebs. 

5. Seswavlilia oqros adsorbciis xarisxze (naxSiri KAD) pulpis 
arevis intensivobisa da procesis xangrZlivobis gavlena.  

6. dadgenilia ionit KJ-2-is da KAD-is markis naxSirebis msgavsi 
adsorbciisunarianoba. Eekonomiuri TvalsazrisiT upiratesoba 
mieniWa naxSirebis gamoyenebas. 
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7. aRmoCenilia dimeTilsulfoqsidis mniSvnelovani desorbciis 
unari, rac ganpirobebulia misi molekulis aRnagobiT. Mmisi 
desorbciis xarisxi ar Camouvardeba  TioSardovanas xsnariT 
desorbciis xarisxs ( 90% ) , romelic standartul 
madesorbirebel agentad iTvleba oqros hidrometalurgiaSi.  

8. dadgenilia TioSardovanas modeluri xsnaridan oqros adsorbciis 
da desorbciis optimaluri pirobebi: adsorbcia- KAD tipis 
naxSiri, raodenoba 1,0-2,0 g/l, dro 4 sT, temperatura oTaxis, 
sarevelas morevis siCqare 350-400 br/wT. desorbenti – 
TioSardovanas mJava xsnari , dro 2-4 sT, temperatura-50 0 c . 

aRniSnuli pirobebis dacviT TioSardovanas oqroSemcveli 
xsnaridan oqros adsorbciis xarisxi Seadgens 98%-s, xolo 
desorbciis- 90%-s. 

 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

4 

 

 

 

MnO2-Zn sistemis denis 

qimiuri wyaros 

eleqtroteqnikuri 

maxasiaTeblebis 

gamokvleva 

eleqtrolitad ZnSO4-bis 

gamoyenebis SemTxvevaSi 

(2011-2013 w.w.) 

(dasrulebuli) 

teqn.mecn.kand. 

J.QqebaZe 
l. jafariZis saxelobis 

denis wyaroebisa da 

saeleqtrode masalebis 

laboratoria 

c.gagniZe,  

k.kakuria,  

q.ugreliZe 

 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

Seswavlilia MnO2 /ZnSO4 /Zn   eleqtroqimiuri sistemis, rogorc  pirveladi 

(erTjeradi gamoyenebis), ise meoradi (ciklirebadi) denis wyaros, ZiriTadi 

eleqtroteqnikuri maCveneblebi. gansazRvrulia eleqtrolitis xsnarisa da 

aqtiuri sakaTode nivTierebis zogierTi optimaluri maxasiaTebeli. 

dadgenilia, rom Seswavlili sistemis denis pirveladi wyaro 

eleqtrotevadobiT CamorCeba tradiciul marilxsnarian (NH4Cl, ZnCl2) 

galvanur elements, magram ciklirebis maCvenebliT aRemateba mas. 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

5. 

 

 

manganumSemcveli koro-
ziamedegi danafarebis 
eleqtroqimiuri sinTezi.  

(2013-2015წწ.)  
 (gardamavali) 

 
q.m.k., mT. mec. Tan. 
    g.wurwumia,  
g.aglaZis sax. Eleqtro-
qimiisa da eleqtrometa-
lurgiis laboratoriis 
xelmZRvaneli 

 

n. gogiSvili,  
n. qoiava, 
T. leJava, 
i. kaxniaSvili, 
i. zariZe, 
a. benaSvili. 
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kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

1. etapi 2013w. “TuTia-manganumis Senadnobis eleqtrogamoleqvis 
  kanonzomierebis Seswavla”  

SemuSavebulia manganum-TuTiis Senadnobis (20-50%Mn) brWyviala galvanuri 
danafarebis miRebisaTvis saWiro eleqtrolitis Sedgeniloba, romlis 
ZiriTad safuZvels Seadgens manganum-TuTiis sulfatebi, amoniumis sulfati 
da limonmJava rogorc efeqturi ligandi. dadgenilia eleqtrolitebis 
koncentraciis, pH-isa da kaToduri denis simkvrivis zRvrebi danafaris 
maqsimaluri deniTi gamosavlis misaRebad.  

 

 

 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

6  

 

 

 

სპილენძ-კოლჩედანური 

საბადოების კარიერული 

წყლების გაწმენდა-გადა-

მუშავება  

(2012-14 წ.წ.) 
(gardamavali) 

t.m.k., ufrosi mecn.Tan 

rusudan dundua 

l. jafariZis saxelobis 

denis wyaroebisa da 

saeleqtrode masalebis 

laboratoria 

1. რუსუდან დუნდუა-  t.m.k., 

ufrosi mecn.Tan 

 2.ნანა ბუთლიაშვილი - 

მეცნიერ -თანამშრომელი             

3. ირინა ქვრივიშვილი -

laboranti 

 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

                      2013 წელს შესრულებული ეტაპის შედეგები მოკლედ: 

 

     შესწავლილ იქნა კარიერული  წყლებიდან BaS–ის  გამოყენებით ლითონთა  

[Cu(II), Fe(II), Fe(III), Zn (II) და  Cd(II)]  სულფიდების  გამოლექვის კინეტიკა. ჩატარდა 

მიღებული თხევადი და მყარი პროდუქტების ქიმიური ანალიზი.  განისაზღვრა BaS–

ის  მიახლოებითი ხარჯვითი კოეფიციენტი კარიერული წყლის გაწმენდაზე [ 0.1 კგ 

BaS/1 მ3 ]. გაწმენდის შედეგად მიღებულ ხსნარებში ლითონთა სულფატების 

შემცველობები  ახლოსაა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებთან  

წყალსაცავებისათვის.  

     მომავალ წელს გაგრძელდება მიღებული მონაცემების დაზუსტება 

ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენის მიზნით. 
 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 
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7. 

 

 

 

gamRvali marilebidan 

liTonebis(foladis, 

spilenZis da aluminis) 

galvanuri dafarva 

tantaliT da niobiumiT 

(2012 – 2013 w.w.)   

(dasrulebuli) 

nodar gasviani 
qim.mec. doqtori  

lRobilTa eleqtro-
lizis  laboratoriis 
xelmZRvaneli 
  

nodar gasviani 
gulnara yifiani 
sergo gasviani 
lia abazaZe  
cisana gabisonia 
marine xuciSvili 
 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

liTonTa koroziis Sedegad miyenebuli zarali kolosaluria. 
industriulad ganviTarebuli qveynebis erovnuli Semosavlis 2,5 – 4% 
Seadgens. mag. 2011 wlis monacemebiT is aSS-savis Sedgenda  276 miliard 
dolars weliwadSi. aqedan naTelia, rom teqnikis intensiuri ganviTareba 
ganapirobebs koroziamedegi axali danafarebis da kompoziciuri naerTebis 
miRebis aucileblobas.  
    liTonuri molibdeni, tantali da niobiumi xasiaTdebian mravali 
unikaluri TvisebiT, igive iTqmis am liTonebis Semcvel Mx My tipis 
intermetalidebze da kompoziciuri Mx(B)Si, Mx My(B)Si tipis naerTebze. maTi 
gamoyeneba Zalian perspeqtiulia koroziamedegi danafarebis misaRebad, an 
liTonTa zedapirul eleqtroqimiuri legirebisaTvis. dabalxarisxiani 
foladebis zedapiruli legireba aseTi masalebiT sasikeTod cvlis 
foladebis trifofizikur Tvisebebs (sisales, korozia da cveTamedegobas). 
es Tvisebebi ZiriTadad ganpirobebulia liTonTa zedapiruli fenebis 
SemadgenlobiT.  
aRniSnuli nivTierebebis miRebas da am nivTierebebiT spilenZis da aluminis 
dafarvis kvleviTi monacemebia motanili angariSSi.  
 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

8. 

 

 

 

 
 meTanis naxSirmJauri 
konversiis procesis 
efeqturi   Co:Mn     
katalizatorebis 
damuSaveba ermomedegi 
sarCulebis safuZvelze 

 

2010-2013 w.w. 
(dasrulebuli) 

 
 E        

 
 t.m.k., mT. mecn. Tan. 
v.baxtaZe 
katalizis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli 

 
 
 

v. mosiZe, t. m. k. , ufr. 
Mmecn. TanamSromeli 
n. xarabaZe , t. m. k.  
Mmecn. TanamSromeli 
n. CoCiSvili, t. m. k. 
,Mmecn. TanamSromeli 
r. janjRava, MinJineri 
m. fajiSvili, Mmecn 
.TanamSromeli 
 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 
                       sinTez-airad meTanis konversiis sami ZiriTadi meTodidan (wylis 
orTqliT konversia, meTanis parcialuri daJangva JangbadiT, meTanis 
naxSirmJauri konversia), gansakuTrebiT sainteresoa meTanis naxSirmJauri 
konversiis reaqcia. am SemTxvevaSi xdeba CO2 -is utilizacia da H2 - CO  

airnarevis miReba Txiadi saTbobisa da sxva saWiro produqciis 
sawarmoeblad.  MmeTanis naxSirmJauri konversiis samrewvelo gamoyenebas 
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xels uSlis maRali endoTermuloba da Ni -Semcveli katalizatorebis 
dabali stabiluroba dakoqsvis mimarT. Aamitom, problemis gadasawyvetad 
mimdinareobs axali katalizatorebis YZieba.    erT-erTi mniSvnelovani 
mimarTulebaa efeqturi katalizatorebis mosamzadeblad aluminis oqsidis 
kalciumisa da magniumis oqsidebiT modificirebis gziT Termomedegi 
sarCulebis miReba. 
    warmodgenil daskvniT angariSSi rentgenofazuri da Termuli 
analizis meTodebis gamoyenebiT Seswavlilia manganumis oqsidebis gavlena 
meTanis naxSirmJauri konversiis procesSi 4 Co: Mn katalizatoris fazur 
Sedgenilobasa da aqtivobaze.aluminis oqsidis kalciumis da magniumis 
oqsidebTan myarfazuri urTierTqmedebis ZiriTad kanonzomierebaTa 
dasadgenad Catarebulia Sesabamisi reaqciebis Termodinamikuri analizi.  
NnaCvenebia, rom aluminis hidroqsidsa da magniumis nitratis daSlis Sedegad 
miRebul magniumis oqsids Soris 900-1000 0C  temperaturul intervalSi 
intensiurad mimdinareobs aluminatis warmoqmna. Ees procesi gacilebiT 
Senelebulia igive komponentebis myari fxvnilovani masebis 
urTierTqmedebisas, rac eTanadeba Termodinamikuri analizebis Sedegebs. 
                      Catarda cdebi 4 Co: Mn katalizatorebis nimuSebis meTanis CO2 -iT 
konversiis procesSi danaxSirebis mimarT  aqtivobisa da stabilurobis 
dasadgenad.     naCvenebia, rom  meTanis CO2-iT konversiis procesSi 
formirdeba aqtiuri faza metaluri kobaltis saxiT.  dadgenilia,   rom 
meTanis 1000-7000 sT-1   moculobiT siCqareebze, CH4 : CO2  = 1,0-1,3 
Tanafardobisas da 800-850 0 C  temperaturebze meTanis naxSirmJauri 
konversiis dros  4 Co- Mn katalizatorze seleqtiuroba meTanis wyalbadad 
da CO -d gardaqmnis mimarT Seadgens 95-98 %-s. amasTanave 50 saaTis 
ganmavlobaSi muSaobisas ar SeiniSneba katalizatoris zedapirze 
naxSirbadis warmoqmnis kvali.    gamokvleulia sxvadasxva sareaqcio areSi (H2, 

CO2, CH4, O2, N2 ) meTanis naxSirmJauri konversiis 4 Co: Mn katalizatorebis 
formirebis zogierTi sakiTxi . gamoTqmulia mosazreba, rom karbonatuli 
naerTebis intensiuri warmoqmna amcirebs naxSirbadovani danafarebis 
warmoqmnas. 
                            SeirCa manganum-kobaltis katalizatoris  nimuSebi, 
romlebzedac  Catarda gaxangrZlivebuli (50-60 saaTi) cdebi meTanis 
naxSirmJauri reaqciis procesis teqnologiuri parametrebis dasazusteblad. 
Seswavlili iqna katalizatorebis aqtivobaze temperaturis (750_900 oC 

farglebSi), meTan - CO2- is  Tanafardobis (1,1-1,5) da meTanis mimarT 
moculobiTi siCqareeebis cvlilebis (2000, 4000 sT-1 ) gavlena.  

          Catarebuli laboratoriuli cdebisa da katalizatorebis 
ZiriTadi fiziko-qimiuri maxasiaTeblebis Seswavlis safuZvelze SerCeulia  
kalciumisa da magniumis oqsidebis Semcveli 4 Co-Mn     kompoziciebi 
dafenili  A-1+CaO  da   A-1 + MgO   sarCulebze. damuSavda igive kompoziciuri 
Sedgenilobis nimuSebi tabletebis saxiT. winaswari molaparakebis  
safuZvelze SesaZlebelia katalizatorebis optimaluri nimuSebis gamocda 
membranul reaqtorebSi MmeTanis wylis orTqliT da naxSirorJangiT 
konversiis procesebSi.  savaraudod Kkvlevebi Catardeba 2014-2015w.w italiis 
erovnuli kvleviTi sabWos membranuli teqnologiis institutSi ( kalabriis 
universirteti).      
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# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

9.  

 

 

 

rTuli oqsiduri naerTe-

bisa da kompoziciuri 

masalebis miRebis meqaniz-

mis da Termodinamikuri 

parametrebis eqsperimen-

tuli dadgena. Standar-

tuli Tbotevadobis 

gamoTvlis meTodis Semu-

Saveba 
(2010-2014 w.w.) 
(gardamavali) 

qim.mecn.doqtori 
T.maCalaZe, 

n.landias sax. Termo-
qimiis laboratoriis 
xelmZRvaneli 

1. v.varazaSvili –  
  mT.mecn.Tan., q. m.d.  
2. n.leJava – 
 mT.mecn.Tan., q. m.d. 
3. m.caraxovi – uf.  mecn. 
Tan., qim. mecn.kand. 
4. m.xundaZe - uf.  mecn. 
Tan., qim. mecn.kand. 
5. r.jorbenaZe -  
  mecn.Tan.,, qim. mecn.kand. 
 6. T.favleniSvili –  
  mecnieri muSaki 
7. g.jafariZe –  
   mecnieri muSaki 
8. l.royva –- inJineri 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 

2013 wlis etapi: standartuli Tbotevadobis gamoTvlis meTodis SemuSaveba 
 

qimiur-teqnologiuri da metalurgiuli warmoebis procesebis optimaluri 

energetikuli pirobebis SerCevis dros xSirad saWiro xdeba didi raodenobis 

winaswari Termodinamikuri gaTvlebis Catareba. am gaTvlebisaTvis aucilebelia 

ZiriTadi Termodinamikuri parametrebis sabaziso monacemebi. naerTebis Tbotevadoba 

is aucilebeli parametria, romelic safuZvlad udevs Termodinamikul gaTvlebs 

standartul temperaturaze. laboratoriaSi SemuSavebulia axali empiriuli 

gaTvliTi meTodi standartul temperaturaze Tbotevadobis sididis dasadgenad da 

rekomendirebulia araorganuli oqsidebis farTo speqtrisaTvis. 

ZiriTadi Termodinamikuri maCveneblebi Tbotevadoba, entropia, debais da 

ainStainis maxasiaTeblebi da temperaturebi amJRavneben periodul damokidebulebas 

atomur an molur masebTan. amitom Termodinamikuri maxasiaTeblebis 

gaangariSebisaTvis gamosaval sidided iyeneben atomur masas. qimiuri elementebis 

atomuri Tbotevadoba damokidebulia saSualo atomur masaze da elementis 

mdebareobaze periodul sistemaSi. yovelive amis gaTvaliswinebiT yoveli 



 9 

periodisaTvis Cp - n funqcias SeiZleba mivaniWoT Semdegi saerTo gamosaxuleba 

                                                    Cp = A – B/(n – a) 

sadac mudmivebis mniSvnelobebi icvleba elementebis jgufebis mixedviT. 

monacemebis erToblivi analizis safuZvelze SeiZleba, rom gamosaxuleba 

                                           Cp = 7 – 3,0(n – 1,25)   cal/Kmol 

SeiZleba gamoviyenoT dasaSvebi sazustiT yvela jgufisaTvis. 

 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

10. 

 

 

 

adsorbirebuli 
organuli  SemzeTis 
gavlenis dadgena 
bazaltis boWkos 

zedapirsa da polimerul 
matricas Soris 

adgeziaze 
 

(2010-2013) 
(dasrulebuli) 

fiz.maT.mecn.doqt. 

Tamaz marsagiSvili 

 
r .doRonaZis sax. 
Teoriul kvlevaTa lab. 

 

1.n.ananiaSvili 
2.j.metreveli 
3. m.gaCeCilaZe 
4. e.cxakaia 
5. r.xositaSvili 
6.n.dvali 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 
SemuSavebul iqna adgeziis gazomvis meTodika bazaltis boWkos zedapirsa da 

polimerul matricas Soris, romlis mixedviT Catarebulma eqsperimentma  gviCvena, 

rom adgeziis gansazRvrisas didi mniSvneloba aqvs polimeruli matricis damzadebis 

pirobebs, gamyarebis reJims (temperatura, polimerizaciis dro, Riad Sroba), 

centrirebas nimuSsa da gamWimav Zalas Soris, Sesawebebeli farTebis fardobas.  
   dadgenil iqna, rom webos (polimerul matricas) polimerizacia unda moxdes 

oTaxis temperaturaze. temperaturis zrda 360 - 38 0 C –mde aumjobesebs adgezias. 

webos gamyarebis siRrme, misi kompoziciuri Tvisebebis gaumjobeseba, xvedriTi 

Sewebebis sididis mateba miiRweva ara nakleb 48 saaTisa da izrdeba webos gamyarebis 

drois zrdasTan erTad. 

SerCeul iqna saukeTeso adegeziis mqone universaluri epoqsiduri webo («класс»),  

romlis xvedriTi Sewebeba bazaltis boWkos zedapirTan aRwevs 275 kgZ/sm2  ( 168 

saaTiani gamyarebisas oTaxis temperaturaze). 

   Seswavlil iqna adsorbirebuli organuli SemzeTis (А-76)    gavlena adgeziaze 

bazaltis boWkos zedapirsa da polimerul matricas Soris. bazaltis boWkos 

warmoebis procesi moiTxovs sxvadasxva organul SemzeTs , misTvis elastiurobis 

misaniWeblad, Tumca SemzeTis gareSe boWkosTan fisebis adgezia gacilebiT ukeTesia.  
warmoebaSi mineralur boWkoze SemzeTis Secxeba (dafena) xdeba boWkos formirebidan 

ramodenime meased wamSi, anu maSin, rodesac zedapiri jer kidev cxeli da axalia. 

amitom Cveni kvleva SemzeTis gamoyenebis dros zusti daskvnis saSualebas ar iZleva, 

is mxolod SemzeTis funqciis tendencias asaxavs. teqstiluri warmoebisaTvis 

gamoyenebuli bazaltis boWkos diametri 9-15 mkr tolia. 1 mkr-s zemoT bazaltis 

boWkos zedapirs ukve Camoyalibebuli aqvs am nivTierebis maxasiaTeblebi da igive 
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Tvisebebi gaaCnia, rac 2 sm2 farTis mqone minis sarkisebur zedapirs, an  bazaltis 

sibrtyes. kvlevebSi viyenebdiT bazaltis boWkos nacvlad minis sarkisebur zedapirs, 

Eeqsperimentma aCvena, rom SemzeTis gamoyeneba dasawyisSi , webos gamyarebis garkveul 

dromde umniSvnelod aumjobesebs adgezias, drois Semdgomi zrdiT ki adgezia 

TiTqmis ucvleli rCeba. maSin, roca uSemzeTod Catarebuli eqsperimentis dros, 

gamyarebis drois gazrda iwvevs adgeziis (xvedriTi Sewebebis) gazrdas.  

 

 
 
 

 

 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

11. 

 

 

 

mezoskopur sistemebSi 

muxtis gadatanisa da 

fotogadanis procesebis 

Seswavla (2010-2014 ) 

(gardamavali)   

fiz.maT.mecn.doqt. 

T.marsagiSvili 

 
r .doRonaZis sax. 
Teoriul kvlevaTa lab. 

 

1.mM. maWavariani,  

2. gr. tatiSvili,  

3. n.ananiaSvili 

4. m.gaCeCilaZe 
5. j.metreveli 
6. i.berekCiani   
                                                   

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

2013 wlis etapi:  

mzis energiiT wyalbadis miRebis Termoqimiuri teqnologiis safuZvlebis 

SemuSaveba - qimiurad bmul  mdgomareobaSi wyalbadis Senaxvis sistemebi 

 

 
wyalbadis energetikis ganviTarebis erT-erT mTavar problemas warmoadgens 
wyalbadis Senaxva  gamosayeneblad xelsayreli saxiT. kerZod, saavtomobilo 
transportisaTvis wyalbadis Senaxva  SeiZleba mosaxerxebeli iyos  qimiurad 
bmuli formiT. magaliTad, natriumis borhidridi hidrolizis dros 
wyalbadis miRebis da misi,  rogorc sawvavis, gamoyenebis saSualebas iZleva 
eleqtromobilis sawvavi elementebisaTvis. wyalbadis Senaxvis aseTi forma 
ar moiTxovs maRali wnevis Zvirad Rirebul balonebs(airadi wyalbadis 
Sesanaxad) da kriostatebs (Txevadi wyalbadis Sesanaxad). 
natriumis borhidridis miRebis procesi SeiZleba ganxorcieldes erT-erTi 
sqemis mixedviT: 

4NaH+BX3→NaBH4+3NaX 

4Na+2H2+BX3→NaBH4+3NaX 
 

sadac X-is saxiT SeiZleba iyos 0,5 Jangbadi. 
aseTi reaqciebi endoTermulia da iTxoven reagentebis gacxelebas 
 270-350℃-mde. 

boris oqsidis B2O3 miReba boridan  aseve moiTxovs gacxelebas 700℃.-მდე. 
mzis energiis gamoyenebiT wyalbadis energetikis ganviTarebis zogadi 

koncefciis Sesabamisad, boris oqsidisa da natriumis borhidridis 
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sinTezisaTvis SeTavazebulia aseve mzis energiis gamoyeneba siTbos saxiT. 
garda amisa borhidridebs didi praqtikuli gamoyeneba aqvT 

mrewvelobaSi: 
 

1. msxvilmontaJiani qimiuri produqtebis gawmenda, romlebic Seicaven 
aRmdgenad minarevebs: aminebs, amidebs, spirtebs, peroqsidebs, metalis 
ionebs. 

2. sxvadasxva qarxnebis Camdinare wylebis damuSaveba, umniSvnelo 
raodenobis Semcveli mZime metalebis moSorebiTac ki. 

3. keTilSobili liTonebis aRdgena, namuSevari katalizatorebidan 
amoRebulis CaTvliT. 

4. gardamavali da Zvirfasi liTonebis araeleqtrolituri daleqva 
sxvadasxva sarCulze. 

5. natriumis borhidridebis Semcveli wyal/tutiani xsnarebi gamoiyeneba 
celulozis, Tixebis gamotutvisa da qsovilebis gauferulebisaTvis. 

6. natriumis borhidridi Zalzed higroskopulia da haerze advilad 
STanTqavs tens. gardaiqmneba borhidratad, romelic oTaxis 
temperaturaze mdgradia. maRal temperaturaze (500C da zemoT) wylis 
orTqlTan urTierTqmedebisas natriumis borhidridi iwyebs daSlas 
wyalbadisa da diboranis (kvalis saxiT) gamoyofiT. natriumis 
borhidridis daSla haerze, tenis arseboibisas, Cqardeba naxSirmJavas 
zemoqmedebisas. 
     natriumis borhidridi kargad ixsneba: wyalSi, Txevad amiakSi, 
hidrazinSi, aminebSi, spirtebSi, eTilenglikolisa da 
polieTilenglikolis metal-eTerebSi da sxva. ar ixsneba: eTileTerSi, 
dioqsanSi, tetrahidrofuranSi, eTilacetatSi, meTilboratSi, aseve 
naxSirwyalbadebSi. 
     marTalia, natriumis borhidridi Zlier higroskopulia, magram 
tenis STanTqmiT igi gardaiqmneba mxolod hidratad da ar xdeba misi 
aaleba. amitom samuSaoebi borhidratTan rekomendebulia 
mimdinareobdes mSral kamerebSi, magram ara usafrTxoebisaTvis, aramed 
imitom, rom daicvan gafuWebisagan.  
      natriumis borhidridi miewodeba avtomaturad sareaqcio areSi, 
wyalbadis xarjvis mixedviT. reaqciis xangrZlivoba ar aRemateba 2 
wuTs. mSral haerze natriumis borhidridi mdgradia 3000C-ze, magram 
nela iSleba 4000C-ze vakuumSi. cecxlis mokidebisas igi nel-nela iwvis. 
 

 
 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

12. 

 

 

 

ახალი თაობის ლითიუმ-

იონური 

აკუმულატორებისათვის 

LiMnPO4-ფოსფატის 

საფუძველზე პერსპექტიული 

საკათოდე მასალის მიღების 

მეთოდის შემუშავება 

ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი ეთერ 

ქაჩიბაია 
l. jafariZis saxelobis 

denis wyaroebisa da 

saeleqtrode masalebis 

სამუშაოს შემსრულებლები: 

ე.ქაჩიბაია, რ.იმნაძე, თ.პაიკიძე 
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2013 w. 
(dasrulebuli) 

 

laboratoria 

 
  

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 

2013 წელს პროექტის ფარგლებში შერჩეული იყო საწყისი რეაგენტები და LiMnPO4-ის 

საფუძველზე შემუშავდა ფაზურად-სუფთა, ნანოზომის, ჰომოგენური საკათოდე 

მასალების ნიმუშების მიღების მეთოდი. miRebuli naerTebi  ხასიათდებიან 

ორთორომბული სტრუქტურითა და gazrdili ელექტროქიმიური მახასიათებლებით. 

მეთოდი დაფუძნებული იყო ორსტადიან, შედარებით დაბალტემპერატურულ 

მყარფაზურ პროცესზე. საკათოდე მასალები, მიღებული შემუშავებული მეთოდით,  

საინტერესოს წარმოადგენს მსხვილმასშტაბიანი ხელსაწყოებისათვის 

(ელექტროტრანსპორტი, სარეზერვო სისტემები და ა.შ.) ლითიუმ-იონური 

აკუმულატორების წარმოებაში. 
 

 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

13.  

 

 

 

rkinisa da nikelis 
nanofxvnilebis da agreTve 
manganumis dioqsidis 
eleqtroqimiurad aqtiuri 
fxvnilebisa da firebis 
miReba da maTi Tvisebebis 
Seswavla. 
(2013-2015 w.w.) 
(gardamavali) 

 

 
qim.mecn.kand. 

uf.mecn.Tan.g.cagareli 
l. jafariZis saxelobis 

denis wyaroebisa da 

saeleqtrode masalebis 

laboratoria 

g. cagareli 
                                                             
S. maxaTaZe 
                                                             
l. bacanaZe 
                                                             
n. maisuraZe 
                                                             
a. SaqariSvili 
 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 
2013 w. etapi: 
metalis organuli zolis misaRebi eleqtrolizeris damzadeba. nikelisa da rkinis 
wvrildispersuli fxvnilebis miReba da maTi Tvisebebis Seswavla.     

 
nikelisa da rkinis fxvnilebi farTod gamoiyeneba fxvnilovan metalurgiaSi axali, 

specifiuri Tvisebebis mqone masalebis misaRebad. garda amisa, maRali 

dispersulobis მქონე maTi fxvnilebi gamoiyeneba katalizatorad qimiur 
mrewvelobaSi, metalebis SeduRebisaTvis, polimerebisa da laqsaRebavebis 

warmoebaSi, piroforebis dasamzadeblad da a.S. eleqtroliturი rkinis fxvnils 
aqvs kargi bioSeTvisebis unari da mas iyeneben premiqsebis SedgenilobaSi sakvebis 

danamatebis saxiT rkinadeficituri anemiis profilaqtikis mizniT. 
 
metaluri fxvnilebis miRebis mravali meTodi arsebobs: meqanikuri dafqva, Txevadi 
metalebis gafrqveva airiT an wyliT, zogierTi naerTis Termuli disociacia, 
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oqsidebis aRdgena maRal temperaturaze, eleqtrolizi da a.S. 
 
nikelisa da rkinis fxvnilebis miRebisaTvis Cven samuSaoSi viyenebdiT 
eleqtrolizis meTods. nikelis fxvnili iyo miRebuli orSrian sistemaSi. erT Sres 
warmoadgenda eleqtrolitis wyalxsnari, xolo meores – organuli Txevadi 
nivTiereba, romelic ar ereva wyalxsnars da mis zemoT Tavsdeba. eleqtrolitis 
wyalxsnarSi kaTodze warmoiqmneba metalis wvrili krisalebis Canasaxebi, Semdeg 

eleqtrodi gadainacvlebs ზედა ნაწილში, sadac xdeba maTi dispergireba organul 
SreSi metalis zolis warmoqmniT. eleqtrolizeris korpusi davmzadeT qimiurad 
mdgradi polimeruli masalisagan. torsis kedlis naxvretidan abazanaSi SeviyvaneT 
lilvi, romelic myarad iyo damagrebuli quros meSveobiT. lilvze CamovacviT 
uJangavi foladis diskos mbrunavi kaTodi. lilvi Tavsdeboda zustad orSriani 
sistemisgamyofi sazRvris gaswvriv, ase rom kaTodaT “muSaobda” diskos farTobis 
mxolod naxevari. anodad viyenebdiT nikelis firfitas, romelic mTlianad iyo 
moTavsebuli mxolod eleqtrolitis xsnarSi. kaTodis brunvas uzrunvelyofda 
eleqtroZrava, brunvis siCqare udrida 90 br./wT. miRebul nikelis fxvnils 
filtrzevrecxavdiT da Semdeg vaSrobdiT. mikroskopulma kvlevam aCvena, rom 
fxvnils aqvs nanostruqtura, xolo rentgenostruqturuli analiziT dadginda, rom 
fxvnili warmoadgens sufTa nikels misi oqsidis kvaliT. 
rkinis fxvnili iyo miRebuli Cveulebriv mikroeleqtrolizeრSi. kaTodad 

viyenebdiT titanis mavTuls, xolo anodad - rkinis firfitas. ელექტროლიზი 

ტარდებოდა შემდეგი რეჟიმის პირობებში: 75 g/lFeSO4•7H2O 
 2 გ/ლ K2SO4; t=18-22 ℃ ; ik=15-35ა/მ2; pH=3-3,5. მოცემულ პირობებში მიიღება შავი 

წვრილდისპერსული რკინის ფხვნილი, რომელიც შეიცავს 97% Fe და მისი ნაყარი სიმკვრივე 

შეადგენს 0,2-0,3 გ/სმ3. 
 
 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

14.  

 

 

 

kazreTis karieruli 
wylebis eleqtroqimiuri 
gawmendis teqnologiis 
SemuSaveba 
    (2013-2014 w.w.) 

(gardamavali) 
 

 

teqn.mecn.kan. 
j.gvelesiani 

 

teqnmecn. kand. c.gagniZe 
l. jafariZis saxelobis 

denis wyaroebisa da 
saeleqtrode masalebis 

laboratoria 

 

teqn.mecn. 
kand. 
m.mamforia 

  
  laboranti l.royva 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia)\ 

 

2013 wlis  etapi: eleqtroqimiuri reaqtoris konstruqciis SemuSaveba 

ganviTarebuli reaqciuli zedapiris mqone kaTodis gamoyenebiT 

 

eleqtroqimiuri meTodiT karieruli wylis mZime liTonebisgan gasawmendad 

SeirCa gamosacdelad ori saxis ganviTarebuli reaqciuli zedapiris mqone 

naxSirbadovani saeleqtrode masala: pirolizuri polimeruli(ППК) da 

naxSirbadboWkovani masalebi (УВМ). Seswwavlilia aRniSnuli masalebis 

fiziko-meqanikuri, Termuli, eleqtrofizikuri Tvisebebi. gamokvleulia 

aRniSnuli masalebis koroziuli medegoba mJava areSi da ganisazRvra 
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agresiuli aris moqmedeba masalis Tvisebebze: stacionarul potencialze, 

elgamtarobaze. dadgenilia gamokvleuli masalebis gamoyenebis 

SesaZlebloba eleqtrodebad Camdinare karieruli wylis gasawmendad 

eleqtrolizuri meTodiT. SemuSavebulia ganviTarebuli zedapiris mqone 

naxSirbadovani  eleqtrodis-kaTodis  konstruqcia. SemuSavebulia 

karieruli wylis gasawmendi eleqtrolizeri ganviTarebuli zedapiris mqone 

naxSirbadovani kaTodis gamoyenebiT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

15.  

 

 

 

Camdinare wylebis 
gawmenda  organuli 
minarevebisagan saTbobis 
tipis elementebSi 
generirebuli wyal-badis 
peroqsidis gamoyenebiT.  

(2013-2014წწ.) 
 

(gardamavali) 
  

 q.m.k., mT. mec. Tan. 
    g.wurwumia 
 
g.aglaZis saxelobis 
eleqtroqimiisa da 
eleqtrometalurgiis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli 
 
 
 
  

p. nikoleiSvili, 
g. goreliSvili, 
v. kveselava 
r. kurtaniZe, 
l. gelaSvili, 
d. SarabiZe, 
m. zaqaraia. 
 
 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

etapi 2013w. “haer(02)-Al saTbobis tipis elementis konstruireba masSi 
erTdroulad eleqtroenergiisa da “mwvane reagentis” - wyalbadis 
peroqsidis generaciiT”. 
konstruirebulia originaluri haer(02)-Al saTbobis tipis elementi, romelSic 
kaTodad gamoyenebulia naxSirbadovani gaz-difuzuri eleqtrodi, xolo 
anodad aluminis firfita; eleqtrodebis areebi gancalkevebulia 
bipolaruli  membraniT. kaTodze adgili aqvs natriumis sulfatis Semcveli 
kaTolitidan (pH 2.8-3.0) Jangbadis oreleqtronian aRdgenas wyalbadis 
peroqsidis generaciiT: O2 + 2H+  + 2e- →H2O2; anodze-tutis Semcvel xsnarSi 
aluminis anodur daJangvas: Al + 4OH- → Al(OH)-  + 3e-; bipolaruli membranis 
gamoyeneba uzrunvelyofs kaTolitSi da anolitSi pH-is mudmivobis 
SenarCunebas wylis ionizaciis xarjze. Aam elementis gamocdam gviCvena, rom 
SesaZlebelia kaTolitSi wyalbadis peroqsidis generacia 100-dan 80%-mde  
deniTi gamosavliT 1sT-is ganmavlobaSi, rodesac kaToduri denis simkvrivem 

Seadgina 12.3 მა/სმ2.Seswavlilia kaTolitSi eleqtrolitis bunebisa da 
koncentraciis gavlena generirebul denis sidideze da wyalbadis 
peroqsidis deniT gamosavalze. 
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# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

16.  

 

 

 

mZime metalebiT 
(dariSxani, anTimoni, 
tyvia, kadmiumi, spilenZi)  
dabinZurebuli nia_ 
dagebis toqsikurobis 
xaris_  xis Seswavla 
saqarTvelos    
regionebSi(raWa,svaneTi ). 

(2013 w.) 
(dasrulebuli) 

 

qim.mecn.doqt., 
mTavarimecn.Tan. 
Suqri jafariZe 

analizuri qimiis 

laboratoriis 

xelmZRvaneli 

1.rusudan gigauri_    
pasux.Semsr. 
2. Tea gogiberiZe 
3. nanuli xavTasi 
4. lamara doliZe 
5.Ddali ZanaSvili 
6. dali eqvTimiSvili 

kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

Seswavlilia yofili dariSxanis madnebis gadamamuSavebeli sawarmoebis 
raionebSi (raWa_uravi da svaneTi_cana) dariSxanSemcve-li narCenebiT 
dabinZurebuli garemos (niadagebi) toqsikurobis xarisxi. Nniadagebis sinjebi 
aRebulia uravis qarxnis mimdebare teritoriaze mdebare amortizirebuli 
samarxidan 10, 200, 500, 1000 metris moSorebiT, agreTve preparatebis sawarmoo 
ubnidan 10 metris moSorebiT, metaluri dariSxanisa da qloridis 
saamqrodan 10 metris moSorebiT da canas samarxidan 30 metris moSorebiT. 
gansazRvrulia dariSxanis saerTo raodenoba, aseve As3+ da As5+ raodenobebi. 
Ddadgenilia dariSxanis saerTo raodenobaSi As3+ da As5+  wili, rac 
mniSvnelivania, radganac  As3+  Semcveli naerTebi bevrad ufro toqsikuria   
As5+ _is Semcvel naerTebze. Ddadgenilia, rom dambinZurebel wyarodan 
manZilis 10, 200, 500, 1000 metriT zrdiT dariSxanis raodenoba zRvrul 
dasaSveb koncentracias Sesabamisad 12,5; 7; 4 da 1,5-jer aRemateba. samuSaoSi 
moyvanilia niadagis nimuSis raodenobiTi_speqtraluri analizis Sedegebi, 
romlebic cxadyofen niadagSi garda dariSxanisa mZime metalebis yofnis 
Sesaxeb. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
17. 
 
 
 

myari sayofacxovrebo da 
sawarmoo narCenebis 
kompleqsuri utilizacia 
 
   (dasrulebuli) 

qim.mecn.doqtori  
omar wiklauri, 
lRobilTa 
eleqtroqimiis 
laboratoria 

TinaTin leJava- 
(g.aglaZis eleqtro-
qimiisa da eleqtro-
metalurgiis labo-
ratoria),  
merab dadunaSvili,  
(l. jafariZis saxelobis 
denis wyaroebisa da 
saeleqtrode masalebis 
laboratoria) 

 

naCvenebia ganviTarebadi da mcirericxovani qveynebisTvis narCenebis marTvis 
sferoSi inovaciuri politikis SemuSavebis aucilebloba ,- kerZod, meoradi 
nedleulis gadamuSavebis sferoSi warmoeba orientirebuli unda iyos pirvel 
rigSi, maqsimalur ekologiur efeqtze, rac SedarebiT iolad miRwevadia 
mciretonaJian sawarmoTa masStabSi, rodesac SenarCunebulia garkveuli 
ekonomiuri momgebianobac. saqarTvelos magaliTze naCvenebia anTropogenuri da 
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teqnogenuri narCenebis kompleqsuri, unarCeno da ekologiurad usafrTxo 
gadamuSavebis SesaZlebloba adgilobriv bazarze moTxovnadi da 
konkurentunariani miznobrivi  produqtis miRebiT. 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
18. 
 
 
 

mZime liTonebis 
gansazRvra zogierT 
samkurnalo mcenareSi 

fenologiuri stadiebis 
gaTvaliswinebiT da 
gamxsnelis bunebis 

gavlena benzokarbon-
mJavebis eleqtroqimiur 

qcevaze 
(2012-2013 w.w.) 

(dasrulebuli) 

qim.mecn.doqt. 
WeliZe Tamari 

 
j. jafariZis sax. Arawyal-
xsnarTa eleqtroqimiis lab. 

xelmZRvaneli 

1. WeliZe Tamari 
2. jafaraZe Suqri 
3. enuqiZe liana 
4. CageliSvili vaJa 
5. CankaSvili manana 
6. gurgeniZe irine 
7. xuciSvili zoia 
8. lolaZe Teona 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

diferencialur-impulsuri polarografiuli meTodiT ganisazRvra 

mZime liTonebis  - spilenZis, tyviis, kadmiumisa da TuTiis Semcveloba 

samkurnalo nedleulSi – salbi samkurnalosa da melisa samkurnalos 

foTlebSi maTi fenologiuri ganviTarebis sxvadasxva etapze. 

Catarebulma kvlevebma aCvena, rom aRniSnuli mcenareebis foTlebSi 

gansasazRvravi mikroelementebi xasiaTdebian koncentraciis 

kanonzomieri SemcirebiT gazafxulidan Semodgomamde. koncentraciis 

minimaluri Semcireba emTxveva vegetaciis or bolo etaps da Seesabameba 

ganviTarebis fenologiur etapebs – `zrdasruli foTlebi~ da `Zveli 

foTlebi~, anu roca xdeba samkurnalo mcenaris Segroveba.  

saangariSo periodSi Seswavlilia benzokarbomJaveebis, kerZod 

trimezinisa da trimelitis mJaveebis adsorbcia vercxliswyalze 0.5M 

NaClO4-is spirtxsnarebidan cvladi denis bogiris gamoyenebiT 

diferencialuri tevadobis (C) eleqtrodis potencialze (E) 

damokidebulebis (C,E_mrudebis) gazomvis meSveobiT.  

kvlevebma aCvena, rom tromezinis mJavas SemTxvevaSi tevadobis 

maqsimaluri Semcireba (C1=20.8 mkf/sm2) xdeba c=3,5510-4 M xsnarSi 

eleqtrodis nulovani potencialis ubanSi, xolo trimelitis mJavas 

adsorbcia xorcieldeba ZiriTadad potencialTa anodur ubanSi, rac am 

ukanasknelis SemTxvevaSi miuTiTebs arsebuli aromatuli birTvebis  



 17 

_eleqtronul urTierTqmedebas eleqtrodis zedapirTan. orive 

naerTisaTvis adsorbciuli parametrebis gamosaTvlelad  gamoyenebulia 

eleqtrodebze organul nivTierebaTa adsorbciis frumkin_damaskinis 

Teoriidan gamomdinare gantolebebi. gamoTvlili iqna Semdegi 

adsorbciuli parametrebi: atraqciuli mudmiva _ a; adsorbciuli 

wonasworobis mudmivaB_BB, l/moli; adsorbciis standartuli energia _ 

-GA, kj/moli, dafarvis xarisxi 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
19 
 
 
 

ულტრაიისფერი 

სხივების,გამა-

გამოსხივების და ოზონის 

ზეგავლენის შესწავლა 

ხელოვნების ნიმუშების 

(ფრესკები,ნახატები და 

სხვ.) სტაბილიზაციის 

მიზნით 

(gardamavali) 

qim.mecn.doqt 

რ.თუშურაშვილი 

 
e. nanobaSvilis sax. 
radiaciuli qimiis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli 

 

მ.ფანჩვიძე, ც.ბასილაძე,  

გ.შანიძე, 

მ.მამარდაშვილი, 

ნ.კვირკველია, 

გ.ხიდეშელი, 

ა.დავითური, 

ე.თუშურაშვილი, 

ნ.ბასილაძე.   
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 
 
 
 

2013 წლის ეტაპი:“გამა-გამოსხივების ზემოქმედების შესწავლა ზოგიერთი საღებავის 

მოდელურ წყალხსნარებზე სხვადასხვა ინჰიბიტორის თანაობისას“ 

        შესწავლილია ზოგიერთი ორგანული საღებრის - მეთილნარინჯის, 

ბრომპიროგალოლ წითელის, პირდაპირი წითელი -2C-ს, რეზორცინის და 

პირდაპირი შავის წყალხსნარების რადიაციულ - ქიმიური გარდაქმნა როგორც 

ინდივიდუალურ მდგომარეობაში, ასევე სხვადასხვა რადიოპროტექტორის 

თანაობისას. დადგენილია, რომ პროტექტორის გარეშე ადგილი აქვს აღნიშნული 

საღებრების ინტენსიურ გაუფერულებას დოზათა ფართო ინტერვალში.შერჩეულია 

საუკეთესო რადიოპროტექტორი - თიოშარდოვანა, რომელიც რეკომენდებულია 

დასახული ამოცანის გადასაჭრელად.   

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
20. 
 
 
 

erovnuli kulturuli 
memkvidreobis nimuSebis ferTa 

gamebis   SeqmnisTvis gamo-
yenebuli zogierTi bunebrivi 

mineralis   da maT safuZvelze 
damzadebuli pigmenturi saReb-
rebis  lazeruli ramanspeqtro-
skopia da fotoluminescencia  

(2012-2013 w.w.)s 
(dasrulebuli) 

fiz.mecn. akad.doqt. 
s.goToSia 

e. nanobaSvilis sax. 
radiaciuli qimiis lab. 

 

s. v. goToSia 
l. v. goToSia 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 Mmineralebis optikuri Tvisebebis Seswavlis mizniT konstruirebulia 
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lazeruli raman-sistema. raman-sistema agebulia swrafi erTmagi 
monoqromatoris bazaze. Aamgzneb wyarod gamoyenebulia wiTeli feris 
lazeri lg-222, xazovani polarizaciis gamosxivebiT 632.8 nm, simZlavre 

65 milivati. signalis mimRebad gamoyenebulia maRalmgrZnobiare 
fotogamamravlebeli feu-79. raman-speqtrebis registracias vawarmoebT 

erTeuli fotonebis daTvlis sistemiTa da TviTCamweriT. 
  Kkonstruirebul lazerul sistemaze CavwereT bunebrivi mineralebis 

kinovaris, realgarisa da auripigmentis raman-speqtrebi. Teoriul-
jgufuri meTodiT movaxdineT am mineralebis fononebis identifikacia-

klasifikacia. 
   erTmaneTs SevadareT sxvadasxva geologiuri sabadoebidan 

mopovebuli kinovaris raman-speqtrebi. aRmoCnda rom, sxvadasxva 
sabadodan miRebuli mineralebis raman-speqtrebi erTmaneTisagan 
gansxvavdeba raman-pikebis raodenobiT. raman-speqtrebis azotis 

temperaturaze gamokvlevisa da Teoriuli gamoTvlebis safuZvelze 
davadgineT, rom zedmeti pikebi miekuTvneba izomorfuli minarevis 

selenis lokalur rxevebs. davadgineT am rxevebis zusti sixSireebi; 
SeviswavleT lokaluri rxevebis intensiobaTa damokidebuleba 

sxvadasxva lazeris amgzneb talRis sigrZeebTan. Sedegad davadgineT im 
lazeris optimaluri talRis sigrZe, romelic ufro momgebiania 
kinovarSi minimaluri raodenobis minarev selenis aRmosaCenad. ^ 

    am kvlevebis safuZvelze Cvens mier pirveladaa damuSavebuli da 
SemoTavazebuli lazeruli raman-speqtroskopiis ukontaqto, 

distanciuri optikuri meTodi kinovaris geologiri sabadoebis 
identifikaciis  mizniT. 

    rogorc cnobilia, kinovarisa da realgaris bazaze damzadebuli 
bunebrivi pigmenturi saRebavebi gamoiyeneba xelovnebis nimuSebis wiTeli 
ferebis misaRebad, auripigmentis bazaze ki mzaddeba oqrosferi ferebis 

misaRebi pigmenturi saRebavebi. ferTa es gamebi sxvadasxva qveynis 
xelovnebis nimuSebSi lazeruli raman-speqtroskopiiT Seswavlilia 

msoflios mravali mecnieris mier. maT Soris arc erTs aqamde yuradReba 
ar miuqcevia am ferebze minarevebis gavlenaze. Cven pirvelebma 

mivuTiTeT am efeqtze da warmodgenili Temis Sinaarsic amas emsaxureba.  
Aam Temis Sedegebi SesaZloa gamoyenebuli iqnas uZvirfasesi xelovnebis 
nimuSebis ferTa gamebis saidumloebaTa aRmosaCenad. Uukve ramodenime 

saerTaSoriso JurnalSi citirebulia Cveni es Sromebi.  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
21. 
 
 
 

TiodikarbonmJavebis 
eleqtrolituri 
disociaciis procesebis  
Teoriuli analizi da 
maTi parametrebis 
gansazRvra axali 
originaluri gantole-
bebis gamoyenebiT 
(2013 w.) (dasrulebuli) 

qimiis mecnierebaTa 
doqtori, mTavari 
mecnieri 
TanamSromeli elene 
kvaracxelia 
g. aglaZis sax. 
eleqtroqimiisa da 
eleqtrometalurgiis lab. 

 

elene kvaracxelia 
ramaz kvaracxelia 
rusudan kurtaniZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

dagegmil samuSaoSi avtorebis mier SemuSavebuli susti 
mravalfuZiani organuli mJavebis disociaciis procesebis analizis 
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originaluri meTodis gamoyenebiT Seswavlilia orfuZiani 
TiodiZmarmJavas, Tiodipropionis mJavas da TiodizeTis mJavas 
disociaciis procesebis kanonzomierebebi. gansazRvrulia aRniSnuli 
procesebis ZiriTadi parametrebi: disociaciis Cveulebrivi da 
“parcialuri” xarisxebi, damuxtuli da daumuxtavi nawilakebis 
koncentracia, pH-is sidideebi mJavebis ganzavebuli xsnarebis 
koncentraciis farTo intervalSi (0.0001 - 0.01M TiodiZmarmJavasa da 
Tiodipropionis mJavas SemTxvevaSi da 0.0001 - 0.006M TiodizeTis mJavas 
SemTxvevaSi). miRebulia agreTve martivi empiriuli gantolebebi 
disociaciis xarisxebisa da pH-is sidideebis swrafi miaxloebiTi 
gaTvlisaTvis. debai–hiukelis Teoriis meore miaxloebis gantolebis 
daxmarebiT gansazRvrulia Seswavlili mJavebis  mono- da dianionebisa 
da wyalbadis ionebis aqtiurobis koeficientebis mniSvnelobebi 
koncentraciis zemoT aRniSnul intervalSi. kvlevebis Sedegebi 
SeiZleba iyos gamoyenebuli sacnobaro da saswavlo literaturaSi, 
organul qimiaSi, medicinaSi, xsnarTa TeoriaSi da sawarmoo praqtikaSi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
22. 
 
 
 

kobaltis(II), nikelis(II) 
da manganumis(II) Sere-
ulligandiani koordi-
naciuli naerTebis sin-
Tezi da kvleva. 

(2013 w.) 
(dasrulebuli) 

maia cincaZeqimiis 
mecnierebaTa doqtori, 
profesori, ruseTis 
sabunebismetyvelo aka-
demiis wevr-korespon-
denti. 
araorganuli naerTebis 
fizika-qimiis 
laboratoria 

m. kereseliZeq.m.k., ufr. 
mecn. TanamSr.; l.sxir-

tlaZeq.m.k., ufr. mecn. 
TanamSr.; d.loCoSvili-

q.m.k., ufr. mecn. Tanam.;  

m.abaSiZeinJineri; 

s.WiWinaZeinJineri. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

sinTezirebulia paradimeTilaminobenzaldehidis izonikotinoilhidra-

zonTan, orToamino4meTilpiridinTan da orToamino5meTilpiridin-
Tan kobaltis(II), nikelis(II) da manganumis(II) qloridebis koordinaciuli 
naerTebi. elementuri analiziT dadgenilia maTi Sedgeniloba, rentgeno-
grafuli meTodiT dadgegenilia maTi individualuroba, xolo STanTqmis 
infrawiTeli speqtrebis safuZvelZe mowodebulia maTi aRnagoba. 

 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
 

# proeqtis dasa- damfinansebeli proeqtis proeqtis 
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xeleba  organizacia xelmZRvaneli  Semsruleblebi 
1. 
 
 
 
 

BS-ERA.NET-is 
farglebSi 

evrokavSiris 
granti: 

Savi zRviswyli-
dan wyalbadis mi-
Reba sulfiduri 
sawvavi elementis 
gamoyenebiT.  

2011-2014 w.w. 
 

 
 

INTAS 
SoTa rusTavelis 

erovnuli 
samecniero fondi 

 
. 
 
 
 
 
 

 
 

fiz. maT. mecn. 
doqtori Tamaz 
marsagiSvili 

 
 
 
 
 
 

 
 

g. tatiSvili 
n. ananiaSvili 
m. maWavariani 
m. gaCeCilaZe 
j. metreveli 
e. cxakaia 

r. xositaSvili 
 
 

 
 
 
 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2. 
 
 
 
 

axali 
Termomdgradi 
industriuli 
danafarebi 
 (P-538) 

2012-2014 w.w. 
 

STCU  qim.mecn.kand., 
ufrosi mecn.Tan.G      
g.yifiani 

 T.marsagiSvili 
n.ananiaSvili 
l. abazaZe 
o. TvaraZe 
s. gasviani 
c. gabisonia 

 

dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia) 

damzadebulia gogirdwyalbadze momuSave sawvavi elementis 
agregati; SerCeulia eleqtrodebi da membranebi; dadgenilia 
procesis optimaluri pirobebi da reJimebi. 

 

 

miRebulia spilenZis da aluminis sarCulebze nikelis, nikel-molibdenis, 
nikel-volframis galvanuri danafarebi sulfaturi da pirofosfaturi 
eleqtrolitebidan, xolo tantalisa da niobiumis danafarebi KCl-KF-

K2TaF7 (K2NbF7) nalRobebidan.  

SerCeulia sxvadasxva Semadgenlobis eleqtroliti kaliumisa da 
spilenZis monikelebisaTvis da Seswavlilia nikelis gamoleqvis 
eleqtroqimia. dadgenilia danafarebis miRebis optimaluri reJimebi, am 
xsnarebidan miRebulia, aluminis da spilenZis zedapirze, nikelis 
danafarebi.  

Seswavlilia miRebuli danafarebis meqanikuri da eleqtruli 
maxasiaTeblebi maRal temperaturebze eqspluataciis pirobebSi. miRebulia 
dadebiTi Sedegebi. 
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# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3. 
 
 
 
 

Aaxali tipis saT-
bobi elementebis 
damuSaveba (2012-

2014ww.) 

ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

Ppaata 
nikoileiSvili 

g.goreliSvili, 
g.wurwumia, 
v.kveselava, 
i.kaxniaSvili, 
m.avaliani, 
n.nadaraia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

# 
proeqtis 

dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“zofxitos oqro 
Semcveli 
anTimonis madnis 
kompleqsuri 
gadamuSavebis eko-
logiurad usafr-
Txo teqnologiis 
SemuSaveba”.  
 

რუსთაველის 

ფონდის მიერ 

დაფინანსებული 

პროექტი # 
FR/296/3-192/11 

2012 - .2014  
 

aleqsandre 
kandelaki 

institutis 
mxridan: 
r.CageliSvili, 
c.gagniZe,  

2013 wlis etapi: zofxiTos oqroSemcveli anTimonis madnis vakuum-Termuli 
gadamuSavebis narCenebidan oqros amoReba Tiokarbamiduli meTodiT. 

 dadgenilia zofxiTos oqros Semcveli anTimonis madnis vakuumTermuli 

gadamuSavebis narCenebidan oqros amosaRebad Tiokarbamiduli meTodis 

gamoyenebis SesaZlebloba. Eeqsperimentulad Seswavlilia Tiokarbamiduli 

gamotutvis procesze ZiriTadi teqnologiuri faqtorebis gavlena da 

dadgenilia gamotutvis optimaluri pirobebi: xsnarisSemadgenloba_ ThiO-

0,5%; Fe2(S04)3 -0,8%;  H2SO4-0,8%.  Gamotutvis reJimi : xangrZlivoba-4sT; 

 

etapis Sedegebis anotacia 

etapi 2013w. wyalbadis peroqsidis TanageneraciiT momuSave natriumis 
borhidridis saTbobis elementis SeqmnisaTvis SemuSavebulia  ujredis 
konstruqciis, saeleqtrode da membranuli masalebis, sawvavis 
koncentraciis, temperaturis da eleqtrolitebis cirkulaciis siCqareebis 
gavlena elementis volt-amperul maxasiaTeblebze. 
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my:Tx=1:3;  sarevelasbrunvis siCqare-200 br/wT; t -18-250C. am pirobebSi oqros 

amoRebis xarisxi Seadgens 82-87%-s.SemoTavazebulia zofxiTos oqroSemcveli 

antimonis madnis vakuum-Termuli gadamuSavebis narCenebidan Tiokarbamiduli 

meTodiT oqros amoRebis uwyveti teqnologiuri sqema. 

 Seswavlilia qloridul sistemaSi seleqtiuri kompleqswarmomqmnelis-TioSardovanas 

Tanaobisas narCenebis eleqtroqimiuri gamotutvis procesze ZiriTadi teqnologiuri 

faqtorebis gavlena  da dadgenilia gamotutvis optimaluri pirobebi, romlebic 

uzrunvelyofen oqroSemcveli narCenidan oqros amoRebas 82-90%-iT e.w. “rbili” 

daJangvis reJimis pirobebSi anodze molekuluri qloris gamoyofis da garemos 

dabinZurebis gareSe.       SemoTavazebulia oqroSemcveli anTimonis madnis vakuum-Termuli 

damuSavebis  narCenis eleqtroqimiuri gamotutvis  ewyveti teqnologiuri procesi da am 

procesis realizaciisaTvis_eleqtroqimiuri reaqtori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

5. 
 
 
 
 

2012-2013 wlebis 
axalgazrda 

mecnierTaTvis 
prezidentis 
samecniero 

granti №12/06 
“Savi zRvis wyli-
dan meTanisa da 
gogirdwyalbadis 
amoReba sorbci-
uli da membranu-

li meTodiT” 

 
 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 
 

 

 
doqtoranti, 

mecnier 
TanamSromeli  

 
elizaveta 
cxakaia 

 

 

 
elizaveta 
cxakaia 

 
 

rusudan 
xositaSvili 

 

 

 

dasrulebuli proeqtis Sedegebi (anotacia) 

Seswavlili iqna gogirdwyalbadis da meTanis adsorbcia-desorbcia 
bunebriv da sinTezur ceoliTebze. 

dadginda, rom gamocdili ceoliTebi xasiaTdebian seleqtiurobiT 
gogirdwyalbadisa da meTanis mimarT, rac SeiZleba gamoyenebuli 
iqnas am gazebis dasacileblad. 

Seswavlili iqna gogirdwyalbadisa da meTanis SeRwevadoba Du Pont-
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# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

6. 
 
 
 
 

2012-2013 wlebis 
axalgazrda 

mecnierTaTvis 
prezidentis 
samecniero 

granti  
dariSxanSemcveli 
narCenebiT gare-
mos dabinZurebis 
toqsikurobis 

xarisxis Seswav-
la Tana-medrove 
test_meTodebis 
gamoyenebiT.” 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

 

 

 
doqtoranti, 

mecnier 
TanamSromeli  

Tea gogiberiZe 

 

Tea gogiberiZe 

 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

7. 
 
 
 
 

sorbciuli damem-
branuli meTode-
bisa da teqnolo-
giebis gamoyene-
biT xsnarebSi 

 
SoTa rusTavelis 

erovnuli 
samecniero fondi 

 

 
doqtoranti, 

mecnieri 
TanamSromeli 

 

 
 

rusudan 
xositaSvili 

 

is warmoebis sxvadasxva tipis membranaze, specialurad damzadebuli 
ujredis gamoyenebiT. kvlevam aCvena, rom nafionis membranaSi gadis 
mxolod H+ ionebi. polieTilenis membrana 1520B atarebs  H2S da ar 
atarebs wyals. poliolefinis membrana 8327 AD VCL ufro naklebad 
atarebs gogirdwyalbas, vidre polieTilenis membrana 1520B 

 
 

Seswavlilia dariSxanSemcveli narCenebis amortizirebuli 
samarxebi saqarTvelos or regionSi ( raWa, svaneTi ). 
Ddadgenilia dariSxanis sawyisi procentuli Semcvelobebi 
iodometriuli (evinsis meTodi), Tiosulfaturi da 
atomur_absorbciuli meTodebiT.  TCLP   da  WET  standartebis 
meTodebis gamoyenebiT  gamokvleulia  dariSxanis   formebi, 
valentoba, xsnadoba, pH  da   toqsikurobis xarisxi. samarxebSi  
dariSxani  imyofeba oqsidebis (III), arsenitebis  (III)  da arsenatebis  

(V) saxiT. Ooqsiduri formis dariSxani (III) gamoirCeva maRali 
toqsikurobis xarisxiT da akumulirdeba niadagebSi. arsenitebi 
(III) gamoirCevian kargi xsnadobiT, maTi gavrcelebis areali 
didia, toqsikurobis xarisxi _ maRali. igi safrTxes uqmnis 
rogorc niadagebs aseve mwvane safars. arsenatebi (V)  naklebad 
xsnadia da naklebad toqsikuri. 
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gogirdwyalbadis 
koncentraciebis 
gazrda 

 

 
 
 

rusudan 
xositaSvili 

 

 

 

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

8. 
 
 
 
 

gogirdwyalbadze 
momuSave sawvavi 
elementi 

 
SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

 
 
 
 

 
doqtoranti, 

mecnieri 
TanamSromeli 
elizaveta 
cxakaia 

 

 
 

elizaveta 
cxakaia 

 

 

 

 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

М.Цинцадзе, 

А.Нариманидзе, 

Н.Гегешидзе, 

Л.Схиртладзе, 

И.Гвелесиани 

Координационные 

соединения металлов 

с орто-

аминопиридином и 

его 

метилпроизводными 

Тбилиси, Грузинский 

Технический 

Университет 

 

77 

2 М.Цинцадзе, 

Г.Цинцадзе, 

Т.Гиоргадзе 

Исследование циана-

тных, тиоцианатных 

и селеноцианатных 

соединений металлов. 

Тбилиси, Грузинский 

Технический 

Университет 

(в печати) 

(в печати) 

anotaciebi 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

 

2013-2014 wlebis doqtoranturis saganmanaTleblo programis granti №40/42 

 

 

2013-2014 wlebis doqtoranturis saganmanaTleblo programis granti №40/43 
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# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     
 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1     
 

 
d) statiebi adgilobriv JurnalebSi 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 1e.cxakaia, 
2 .marsagiSvili 
3 n.ananiaSvili 
4 m. gaCeCilaZe 
5 j. metreveli 
6 
r.xositaSvili 
 
 

“H2S-is 
adsorbciis 
Seswavla 
bunebrivi 
gogirdSemcveli 
wylebidan” 
saqarTvelos 
mecni-erebaTa 
erovnuli 
akademiis “ macne” 
qimiis seria 

t.38-39 
#1-2, #4 
2012-2013 
w. w. 

 
 

Tbilisi  
 
 

gv. 291-293 
(3 gverdi) 

 

Aanotacia 

Seswavlilia gogirdwyalbadis adsorbcia bunebriv ceoliTebze da 
kaTionitze KY 2-8. gamoTvlili iqna TiToeuli ceoliTisaTvis 
moculobiTi tevadoba gogirdwyalbadis mimarT. dadgenilia, rom 
adgilobrivi warmoSobis ceoliTebi da kaTioniti KY 2-8 SeiZleba 
gamoyenebul iqnas rogorc gogirdwaylbadis adsorbenti bunebrivi 
gogirdSemcveli wylebidan. 

 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2. 1. e. cxakaia, 
2..r.xositaSvili 
 

“meTanis 
adsorbciis 
Seswavla bunebriv 
modificirebul 
ceoliTebze” 
saqarTvelos 
mecni-erebaTa 
erovnuli 
akademiis “ macne” 

t. 39 
#3-4 
2013 w.  

 
 

Tbilisi  
 
 

 
 

(2 gverdi) 
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qimiis seria 
 

Aanotacia 

Seswavlilia meTanis adsorbcia bunebriv modificirebul ceoliTebze. 
gamoTvlili iqna TiToeuli ceoliTisaTvis moculobiTi tevadoba 
meTanis mimarT. dadgenilia, rom mocemuli ceoliTebidan meTani yvelaze 
kargad adsorbirebs xekorZulas HNaX-iT, xolo SedarebiT naklebad 
xekorZulas NNi-iT modificirebul klinoptiloliTze. 

 

 
 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
3. 

   
b.furcelaZe, 
T.Wyonia, e. 
SoSiaSvili, 
m.avaliani, 
i.CxaiZe, 
m.savniZe, 
l.svaniZe, 
T.leJava. 

 
 statia: 
“manganumis 
dioqsidis 
miReba 
manganumis 
karbonatidan” 

 
gamoqveyndeba 
2013 wlis 

 me-4 
kvartalSi  

 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
“macne” 

 

anotacia 

SemoTavazebulia manganumis dioqsidis miRebis xerxi WiaTuris manganumis 
karbonatuli madnidan. madnis gamotutvis procesi xorcieldeba 
azotmJavis meSveobiT, amiakiT gasufTavebis Semdeg, romelic warmoebs 
pH- 4 ÷ 5 - is     pirobebSi. Teqnologiuri sqema manganumis 
koncentratebis miRebis saSualebas iZleva, romlis gadamuSavebiT 
SesaZlebelia manganumis dioqsidis miReba. 

 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnali
s/ 

krebuli
s nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

 
 
4. 

r.CageliSvili,  
v.gafrindaSvi
li,  
c.gagniZe, 
j.baRdavaZe, 
a.kandelaki, 
m.avaliani, 
l.wyalobaZe 

 

zofxiTos oqro 
Semcveli antimonies 
madnis vakuum-Termuli 
gadamuSavebis 
narCenebidan 
oqrosamoReba 
TiokarbamidulimeTodiT 
 
 

#1-2, 
t.39, 2013 
gv.112-117 

akademiis 
“macne” 
Tbilisi 

 

5 gverdi 
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anotacia 

dadgenilia zofxiTos oqroSemcveli anTimonis madnis vakuum-Termuli 
gadamuSavebis narCenebidan oqros amosaRebad Tiokarbamiduli meTodis 
gamoyenebis SesaZlebloba.  
eqsperimentuladSeswavlilia Tiokarbamiduli gamotutvis procesze 
ZiriTadi teqnologi urifaqtorebis gavlena da dadgenilia gamotutvis 
optimaluripirobebi: xsnarisSemadgenloba_ ThiO-0,5%; Fe2(S04)3 -0,8%;  H2SO4-
0,8%.  gamotutvisreJimi : xangrZlivoba-4sT; my:Tx=1:3;  sarevelasbrunvis 
siCqare-200 br/wT; t -18-250C. ampirobebSioqrosamoRebisxarisxiSeadgens 82-
87%-s. 
SemoTavazebuliazofxiTosoqroSemcvelianTimonismadnisvakuum-
TermuligadamuSavebisnarCenebidanTiokarbamidulimeTodiToqrosamoRebis
uwyvetiteqnologiurisqema. 
 

 

 
 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

5. 
JondoBagdavadze, 

Rusudan 

chagelishvili, Tsisana 

Gagnidze, 

Aleksandre 

Kandelaki, Roland 

Razmadze, 

ZurabTsikaridze 

 

The Study of High-

Temperature 

Processes for 

Obtaining 

Antimony Sulfide 

(Sb2S3)and Metallic 

Antimony (Sb) 

 

Bulletin of the 

Georgian national 

academy of 

sciences.   Physical 

Chemistry 

 

vol.7, no.2, 

2013 

Georgian 

academy press 

Tbilisi 

6 page 

anotacia 

naSromSi ganxilulia madnidan anTimonis sulfidisa da liTonuri 
anTimonis miRebis procesebis rogorc Teoriuli, ise gamoyenebiTi 
xasiaTis aqtualuri skiTxebi. Sesrulebulia Sb da Sb2S3gaxurebis 
procesebis sruli Termodinamikuri analizi vakuumSi (P=0,0001 atm) da Sb-

S, Sb-S-Fe, Sb-S-Al  sistemebis atmosferul wnevaze. yvela angariSi 
Sesrulebulia farTo temperaturul intervalSi (400-1500KK). 

Seswavlilia Sb2S3  aorTqlebis 

kinetika sxvadasxva fraqciis madnebisaTvis vakuumSi 500-7000C da 
dadgenilia misi miRebis optimaluri pirobebi. kvlevebis Sedegad 
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miRebulia teqnikuri sisufTavis (95 mas.%) da maRali sisufTavis 
liTonuri anTimoni (99,2 mas%). 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

6. Ц.М.Гагнидзе 

Ж.М.Кебадзе 

Дж.М.Анели 

Л.Ш.Какурия 

К.Т.Угрелидзе 

Коррозионные 

испытания 

углеграфитовых 

материалов в 

агрессивных 

средах. 
 “macne”, 
qimiis seria 
 

gadacemulia 
 

saqarTvelo, 
Tbilisi. 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 

akademia 

5 gv. 

Aanotacia 

BИсследовано влияние времени и температуры на скорость химической коррозии 

углеграфитовых материалов (ППК и УВМ) в агрессивных средах. Определено влияние 
коррозионной среды на свойства этих материалов и характер контроля на скорость 
коррозионного процесса. Установлена возможность использования этих материалов в 
качестве электродов для интенсификации электрохимических процессов. 

 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

7 
Jondo Bagdavadze, 

Rusudan 

Chagelishvili, 

Tsisana Gagnidze, 

Aleksandre 

Kandelaki, Roland 

Razmadze, 

 Zurab Tsikaridze 

 

The Study of 

High-Temperature 

Processes for 

Obtaining 

Antimony Sulfide 

(Sb2S3) and 

Metallic Antimony 

(Sb) 

 

Bulletin of the 

Georgian national 

academy of 

sciences.   Physical 

Chemistry 

 

vol.7, no.2, 

2013 

Georgian 

academy press 

Tbilisi 

6 page 

anotacia 

naSromSi ganxilulia madnidan anTimonis sulfidisa da liTonuri 
anTimonis miRebis procesebis rogorc Teoriuli, ise gamoyenebiTi 
xasiaTis aqtualuri skiTxebi. Sesrulebulia Sb da Sb2S3 gaxurebis 
procesebis sruli Termodinamikuri analizi vakuumSi (P=0,0001 atm) da Sb-
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S, Sb-S-Fe, Sb-S-Al  sistemebis atmosferul wnevaze. yvela angariSi 
Sesrulebulia farTo temperaturul intervalSi (400-1500KK). 

Seswavlilia Sb2S3  aorTqlebis  

kinetika sxvadasxva fraqciis madnebisaTvis vakuumSi 500-7000C da 
dadgenilia misi miRebis optimaluri pirobebi. kvlevebis Sedegad 
miRebulia teqnikuri sisufTavis (95 mas.%) da maRali sisufTavis 
liTonuri anTimoni (99,2 mas%). 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

8. 
ე.ქაჩიბაია,  
რ.იმნაძე, 
 თ.პაიკიძე, 

დ.ძანაშვილი, 
 თ.მაჩაlaძე 

Synthesis of LiCrxMn1-

xPO4-phospate as 

promising cathode 

material for Lithium-ion 

accumulators. 

საქართველის 

მეცნიერებათა ერო-

ვნული აკადემიის 

„მაცნე“ (ქიმიის 

სერია) 
 

№ 3-4, 2013 წ. საქართველის 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

სტამბა, თბილისი 

 
 

გვ. 6 
 

Aაnotacia 

შემუშავებულია  ლითიუმ-მანგანუმიანი ფოსფატების - LiCrxMn1-xPO4 (0≤x≤1), როგორც Li-

იონური აკუმულატორების საკათოდე მასალების, მიღების მარტივი და შედარებით 

დაბალტემპერატურული, ეფექტური მყარფაზური მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა 

მიღებული იქნას გაუმჯობესებული მახასიათებლების მქონე ნანოსტრუქტურული, 

ჰომოგენური ნიმუშები. რენტგენოფაზური, რენტგენოსტრუქტურული და ანალიზის სხვა 

მეთოდების შედეგები ამტკიცებს, რომ ფაზურად-სუფთა, ნანოზომის ნიმუშებს, რომლებიც 

მიღებული იყო ოპტიმალურ პირობებში T≈400-500oC-ზე, შეესაბამება Pnmb-ორთორომბული 

ჯგუფის მქონე ოლივინის მოწესრიგებული სტრუქტურა. შემუშავებული ნაერთები 

საინტერესოს წარმოადგენს როგორც დიდი სიმძლავრის ლითიუმ-იონური ბატარეებისათვის 

საკათოდე მასალა. 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

9. 
T.gogiberiZe, 

r.gigauri, 

S.jafariZe,  

l. doliZe 

dariSxanSemcveli 
narCenebis 
toqsikurobis 
xarisxis Seswavla 
Tanamedrove test 
meTodebis 
gamoyenebiT. saq. 
mecn. erovnuli 

t.39,@# 1_2 საქართველის 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის სტამბა, 

თბილისი 

 
 

გვ.4 
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akademiis macne, 

qimiis სერია 

anotacia 

Seswavlilia dariSxanSemcveli narCenebis amortizirebuli samarxebi 
saqarTvelos or regionSi ( raWa, svaneTi ). Ddadgenilia dariSxanis 
sawyisi procentuli Semcvelobebi iodometriuli (evinsis meTodi), 
Tiosulfaturi da atomur_absorbciuli meTodebiT.  TCLP   da  WET  

standartebis meTodebis gamoyenebiT  gamokvleulia  dariSxanis   formebi, 
valentoba, xsnadoba, pH  da   toqsikurobis xarisxi. samarxebSi  
dariSxani  imyofeba oqsidebis (III), arsenitebis  (III)  da arsenatebis  (V) 

saxiT. Ooqsiduri formis dariSxani (III) gamoirCeva maRali toqsikurobis 
xarisxiT da akumulirdeba niadagebSi. arsenitebi (III) gamoirCevian kargi 
xsnadobiT, maTi gavrcelebis areali didia, toqsikurobis xarisxi _ 
maRali. igi safrTxes uqmnis rogorc niadagebs aseve mwvane safars. 
arsenatebi (V)  naklebad xsnadia da naklebad toqsikuri. 

 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverdebis 
raodenob

a 

 

10 

liana enuqiZe. 
Tamar WeliZe, 
manana Canka-
Svili, Teona 

lolaZe, manana 
WuraZe 

 

zogierTi mZime liTo-
nebis Semcveloba 

samkurnalo mcenareul 
nedleulSi – melisa 

samkurnalos foTlebSi 
(Melissa officenalis) misi 

fenologiuri 
ganviTarebis sxvadasxva 

etapze.  
saq. mecn. erovnuli 

akademia, moambe 
 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 

Tbilisi, 
saq.mecn. 
erovn. 

akademia 
 

3 

anotacia 

diferencialur-impulsuri polarografiuli meTodiT ganisazRvra mZime 
liTonebis  - spilenZis, tyviis, kadmiumisa da TuTiis Semcveloba samkurnalo 
nedleulSi – melisa samkurnalos foTlebSi. Catarebulma kvlevebma aCvena, 
rom melisa samkurnalos foTlebSi gansasazRvravi mikroelementebi 
xasiaTdebian koncentraciis kanonzomieri SemcirebiT gazafxulidan 
Semodgomamde. koncentraciis minimaluri Semcireba emTxveva vegetaciis or 
bolo etaps da Seesabameba ganviTarebis fenologiur etapebs – `zrdasruli 
foTlebi~ da `Zveli foTlebi~, anu roca xdeba samkurnalo mcenaris 
Segroveba. 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverdebis 
raodenob

a 

 

11 

i.gurgeniZe 
S.jafariZe 
T.WeliZe 

trimezinis mJavas 
adsorbcia vercxlis- 
wyalze wyal-
xsnarebidan.  
 saq. mecn. erovnuli 
akademiis macne, qimiis 

seრია 

gadacemulia 
dasabeWdad 

 

Tbilisi, 
saq.mecn. 
erovn. 

akademia 
 

4 

anotacia 

trimezinis (benzol 1,3,5_karbon)  mJavas adsorbcia Seswavlilia wyalxsnarebidan 
stacionaruli vercxliswylis eleqtrodis diferencialuri tevadobis gazomviT. 
Eeqsperimenuli monacemebis meSveobiT agebuli sabaziso C,E_mrudebis (eleqtrodis 
potencialisgan diferencialuri tevadobis damokidebuleba) da frumkin_damaskinis 
Teoriis gamoyenebiT gaTvlili adsorbciuli parametrebis saSualebiT dadginda, 
rom es nivTiereba adsorbirdeba vercxliswyalze eleqtrodis potencialTa farTo 
zRvrebSi. trimezinis mJavas adsorbcia aRiwereba frumkinis izoTermiT, romelic 
adsorbirebuli nawilakebis mizidulobis urTierTqedebas Seesabameba. naCvenebia, 
rom eleqtrodis anoduri potencialebis dros adsorbcia gapirobebulia 

adsorbatis molekulebis aromatuli birTvis _eleqtronuli urTierTqmedebiT 
eleqtrodis zedapirTan 

 

 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

12 
V. Mosidze,  

V. Bakhtadze,  

D. Dzanashvili, R. 

Janjgava,  

N.Kharabadze, N. 

Chochishvili.    

Activity of 4Co-

Mn/CaO and 4Co-

Mn/MgO Catalysts 

in the Reaction of 

Methane Carbon 
Acid Conversion.  
Georgian 

Chemical Journal. 

 

v.13, #1 
2013 

Tbilisi, 
saq.mecn. 
erovn. 
akademia 

 
 3 

anotacia 

Показана перспективность  применения таблетированных  4Co-Mn /CaO и 4Co-

 Mn / MgO образцов катализаторов в процессе углекислотной конверсии метана. 
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avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
13. 

   
b.furcelaZe, 
T.Wyonia, e. 
SoSiaSvili, 
m.avaliani, 
i.CxaiZe, 
m.savniZe, 
l.svaniZe, 
T.leJava. 

 
 statia: 
“manganumis 
dioqsidis 
miReba 
manganumis 
karbonatidan” 

 
gamoqveyndeba 
2013 wlis 

 me-4 
kvartalSi  

 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 
“macne” 

 

anotacia 

SemoTavazebulia manganumis dioqsidis miRebis xerxi WiaTuris manganumis 
karbonatuli madnidan. madnis gamotutvis procesi xorcieldeba 
azotmJavis meSveobiT, amiakiT gasufTavebis Semdeg, romelic warmoebs 
pH- 4 ÷ 5 - is     pirobebSi. Teqnologiuri sqema manganumis 
koncentratebis miRebis saSualebas iZleva, romlis gadamuSavebiT 
SesaZlebelia manganumis dioqsidis miReba. 

 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverdebis 
raodenob

a 

 
 
 

14. 

r.CageliSvili,  
v.gafrindaSvil 
c.gagniZe, 
j.baRdavaZe, 
a.kandelaki, 
m.avaliani, 
l.wyalobaZe 

 

zofxiTos oqro Semcveli 
antimonies madnis vakuum-
Termuli 
gadamuSavebis narCenebidan 
oqrosamoReba 
TiokarbamidulimeTodiT 
 
 
 
 

#1-2, t.39, 
2013 

gv.112-117 

akademiis 
“macne” 
Tbilisi 

 

5 gverdi 
 
 
 
 
 
 
 

anotacia:  dadgenilia zofxiTos oqroSemcveli anTimonis madnis vakuum-
Termuli gadamuSavebis narCenebidan oqros amosaRebad Tiokarbamiduli 
meTodis gamoyenebis SesaZlebloba.  

eqsperimentuladSeswavlilia Tiokarbamiduli gamotutvis procesze ZiriTadi 
teqnologi urifaqtorebis gavlena da dadgenilia gamotutvis 
optimaluripirobebi: xsnarisSemadgenloba_ ThiO-0,5%; Fe2(S04)3 -0,8%;  H2SO4-0,8%.  
gamotutvisreJimi : xangrZlivoba-4sT; my:Tx=1:3;  sarevelas brunvis siCqare-200 
br/wT; t -18-250C. ampirobebSi oqros amoRebis xarisxi Seadgens 82-87%-s. 
SemoTavazebuliazofxiTos oqroSemcveli antimonies madnis vakuum-Termuli 
gadamuSavebis narCenebidan Tiokarbamiduli meTodiToqros amoRebis uwyveti 
teqnologiuri sqema. 



 33 

 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

15. 

М.Г.Цинцадзе*,**, 
Д.М.Лочошвили*, 
М.М.Мамисейшвили**, 
Г.В.Цинцадзе**, 
И.О.Гвелесиани**, 
Л.И.Схиртладзе*,  
М.М.Абашидзе*. 
Институт не-

органической химии и эле-

ктрохимии ТГУ им. 

И.Джавахишвили 

им.Р.И.Агладзе, ГТУ 

 

Влияние растворителя на 

комплексообразующую 

способность фар-

мацевтических препаратов 

с металлами. II. 2,6-

диэтил-2,4,6,8-тетраазаби-

цикло[3,3,0] октандион-

3,7  2,6-дэтабод  L 

Грузинский химический 

журнал., 

 

№1 

Тбилиси, 

Тбилисский 

государствен-

ный 

университет им. 

И.Джавахи-

швили. 

7 

anotacia 

Полуэмпирическим квантово-химическим методом АМ1 вычислены энергетические, геометри-

ческие и структурные характеристики 2,6-диэтил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]-октанди-

она-3,7  2,6-ДЭТАБОД  L. Согласно электронной структуры установлено влияние 

растворителя на его комплексообразующую способность с металлами.  

 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

16. 
М.Г.Цинцадзе*,**, 

Д.М.Лочошвили*, 

М.К.Кереселидзе*, 

Г.В.Цинцадзе** 

Институт не-

органической химии и эле-

ктрохимии ТГУ им. 

И.Джавахишвили 

им.Р.И.Агладзе, ГТУ 

 

О способах координиро-

вания амидов с металлами 

комплексообразователями 

1 Тбилиси, 

Тбилисский 

государствен-

ный 

университет им. 

И.Джавахи-

швили 

3 

anotacia 

В статье  результаты квантово-химических расчетов амидов методом АМ1, которые приме-

няются для решения вопроса координирования амидов с металлами-комплексообразователями. 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

17 
რ.თუშურაშვილი, 

მ.ფანჩვიძე, 

ც.ბასილაძე,  
გ.შანიძე, 

ზოგიერთი ორგანული 

საღებრის შემცველი 

ჩამდინარე წყლების 

გაწმენდის რეაგენტული, 

ტ.38, №4 

გვ.328 - 332 
2013 

თბილისი 5 



 34 

მ.მამარდაშვილი, 

ნ.კვირკველია, 

გ.ხიდეშელი. 
 

რადიაციული და 

ოზონური მეთოდების 

ეფექტურობის შეფასება. 
საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მაცნე,ქიმიის 

სერია 
 

anotacia 

ჩატარებულია საღებრების შემცველი ჩამდინარე წყლების გაწმენდის რეაგენტული, რადიაციული 

და ოზონური მეთოდების ეფექტურობის შეფასება . მიღებული შედეგების საფუძველზე 

დადგენილია ოზონური მეთოდის უპირატესობა დანარჩენ მეთოდებთან შედარებით. 

 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

18 
.რ.თუშურაშვილი, 

მ.ფანჩვიძე, გ.შანიძე, 

მ.მამარდაშვილი, 

ნ.კვირკველია. 

ზოგიერთი რადიოპრო-

ტექტორის გავლენის შეს-

წავლა სხვადასხვა ორგა-

ნული საღებრის მედეგო-

ბის გაზრდის მიზნით.  
საქართველოს მეცნიერე-

ბათა ეროვნული აკადე-

მიის მაცნე,ქიმიის სერია 
 

გადაცემულია 
დასაბეჭდად 

 

  

anotacia 

შესწავლილია ზოგიერთი ორგანული საღებრის - მეთილნარინჯის, ბრომპიროგალოლ წითელის 

და პირდაპირი წითელი - 2C-ს რადიაციულ-ქიმიური გარდაქმნა ინდივიდუალურ 

მდგომარეობაში და სხვადასხვა დანამატის (მეთიონინი, თიოშარდოვანა, გლუტათიონი) 

თანაობისას. დადგენილია თიოშარდოვანას უპირატესობა დანარჩენ პროტექტორებთან 

შედარებით.   

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

 

19 

g.aglaZe, 
g.goreliSvi
li, 
g.wurwumia,  
p.nikoleiSvi
li, v. 
kveselava,  
r. kurtaniZe,  
l. 
gelaSvili  
 

wyalbadis peroqsidis 
eleqtrogeneracia 
filtr-presuli tipis 
eleqtroqimiur 
reaqtorSi. 
saqarTvelos 
mecnierebaTa  erovnuli 
akademiis macne, qimiis 
seria.  
 

2013 w., t. 
39 #1-2. 

 

 
Tbilisi, 
saqarTvelo
s 
mecnierebaT
a erovnuli 
akademia. 

 

8 



 35 

anotacia 

Seswavlilia wyalbadis peroqsidis kaToduri generacia  Jangbadis 
aRdgeniT gaz-difuziur eleqtrodze mcire da msxvil laboratoriuli 
zomis filtr-presuli tipis kaTionituri membraniT (Nafion 117) gayofil 
eleqtroqimiur reaqtorebSi eleqtrolitebis tumboTi cirkulaciisa da 
erliftis pirobebSi. dadgenilia, rom eleqtrolitis tumboTi 
cirkulaciis pirobebSi mcire zomis reaqtorSi (gaz-difuziuri kaTodis 
farTi 4 sm2) da msxvil laboratoriul reaqtorSi 9gaz-difuziuri 
kaTodis farTi 100 sm2) procesi mimdinareobs stabilurad da wyalbadis 
peroqsidis deniTi gamosavali Seadgens Sesabamisad 95% da, 90% 2 sT 
ganmavlobaSi. erliftiT cirkulaciis pirobebSi eleqtrogeneraciis 
procesi mimdinareobs SedarebiT dabali deniTi gamosavliT (<85%). 
msxvil laboratoriul reaqtorSi  xv. Energiis xarji Seadgens 6.6 
vtsT/g, xolo moculobiTi droiTi gamosavali 0.6 g/sm3sT. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis
/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

 

20

, 

g. aglaZe,  
g. wurwumia, 
n. qoiava, 
n. gogiSvili, 
l.beriaSvili
, 
i. zariZe, 
i. 
kaxniaSvili. 
 

eleqtrolituri 
liTonuri manganumisa da 
eleqtrolizuri 
manganumis dioq-sidis 
erTdro-uli miReba 
anionseleqtiur AMI7001S 

membranian eleqtroqimiur 
reaqtorSi; saqarTvelos 
mecnierebaTa  erovnuli 
akademiis macne, qimiis 
seria.  
 

2013 w., t. 
39 #1-2. 

 

Tbilisi, 
saqarTvelo
s 
mecnierebaT
a erovnuli 
akademia. 

 

12 

anotacia 

Aanionseleqtiuri AMI 7001S (Membranes International Inc., USA) membraniT 
aRWurvil laboratoriul eleqtroqimiur reaqtorSi Seswavlilia 
manganumisa da amoniumis sulfatebis koncentraciebis, temperaturis, 
selenis naerTebis danamatebis , kaToduri denis simkvrivis cvlilebebis 
gavlena liTonuri manganumis deniT gamosavalze erTdroulad anodze 
kompaqturi eleqtrolizuri manganumis dioqsidis miRebis pirobebSi. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnali
s/ 

krebuli
s nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

 

21

. 

E. Kvaratskhelia, 

R.Kvaratskhelia, 

 R. Kurtanidze 
 

The Electrolytic Dissociation 

of Isomeric 4-Cyclohexene-

1,2-dicarboxylic Acids. Bull. 

Georg. Nat. Acad. Sci. 

2013, v.7, 

№ 1, pp. 

59-63 

Tbilisi, 

Georgian 

National 

Academy Press 

5 

anotacia 
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The parameters of electrolytic dissociation of the cis and trans isomers of 4-cyclohexene-1,2-

dicarboxylic acid in their dilute (0.0001-0.01M) solutions were determined with the aid of 

original accurate and empirical equations suggested by authors. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnali
s/ 

krebuli
s nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

 

22 

g. cagareli,  
S. maxaTaZe,  
n. maisuraZe, 
l. bacanaZe,  
a. 
SaqariSvili 

 რკინით 

მოდიფიცირებული 

მანგანუმის დიოქსიდის 

ანოდური ფირები 

სუპერკონდენსატორებისა

თვის, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მაცნე, ქიმიის 

სერია,  
 

2013, 

ტ.39, #3,4  

Tbilisi, 
saqarTvelo

s 
mecnierebaT
a erovnuli 
akademia 

(3 გვერდი) 

anotacia 

რკინის შემცველი ელექტროლიტის ხსნარებიდან ანოდურად მიღებული მანგანუმის 

დიოქსიდის თხელი ფირები შევისწავლეთ ციკლური ვოლტამპერომეტრიის მეთოდით. 

რკინის იონების ჩანერგვა მანგანუმის დიოქსიდის სტრუქტურაში აუმჯობესებს ციკლური 

ვოლტამპეროგრამების ფორმას, ზრდის ფირის ტევადობას და ციკლირების უნარს. 

ნაჩვენებია რომ ელექტროქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს არა ზედაპირზე, არამედ ფირის 

მოცულობაში. ამ მეთოდით მიღებული მანგანუმის დიოქსიდის ფირები შეიძლება 

ჩაითვალოს პერსპექტიულ მასალად სუპერკონდენსატორებისათვის. 

 

 

 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

23. 

g. cagareli, 
n.maisuraZe, 
l.bacanaZe,  
a.SaqariSvili,  
S. maxaTaZe  

საქაროზის თანაობისას 

მანგანუმის დიოქსიდის 

ფხვნილის მიღების 

ელექტროქიმიური 

მეთოდი,საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

მაცნე, ქიმიის სერია, 

2013, ტ.39, 

#3,4 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademia 

(2 გვერდი) 
 

ანოტაცია 

 

ელექტროლიტის ხსნარში საქაროზის თანაობისას, მანგანუმის სულფატისა და 

გოგირდმჟავის მაღალი კონცენტრაციის პირობებში, დაბალ ტემპერატურაზე და 

დენის მაღალ სიმკვრივეზე ელექტროქიმიური მეთოდით იყო მიღებული მანგანუმის 

დიოქსიდის ფხვნილი. ტუტე  ელემენტებში მიღებული ფხვნილის ტევადობა 20%-ით 
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აღემატებოდა მანგანუმის დიოქსიდის სამრეწველო ნიმუშის ტევადობას. 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

24. 

n. gasviani 
g.yifiani 
l. abazaZe 
t. melaSvili 
r.kokilaSvili 
l. gelaSvili 

dabaltemperaturuli 
halogeniduri 
nalRobidan 
aluminis 
eleqtroqimiuri 
danafarebis miRebis 
procesze 
araorganuli 
danamatebis gavlena. 
saqarTvelos qimiuri 
Jurnali 

2013w. t. 
13 
#1 

Tbilisi gv. 80-83 
4 gverdi 

anotacia 

halogenidebis narevTa bazaze miRebulia dabaltemperaturuli 
(~1000C)nalRobi marilebidan aluminis korozia da mxurvalmedegi 
eleqtroqimiuri danafrebi (rkina–masalebze, foladebze CT-3, X-18, CT-40; 
25ХМФ; 35МФ). Seswavlilia araorganuli danamatebis, liToni – 
modifikatoris (Pb,Sn,Bi,Mn,Zr,Cr) gavlena aluminis galvanuri danafarebis 
miRebis procesebze da danafarebis xarisxze. 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

25. 

n. gasviani 
g.yifiani 
l. abazaZe 
s. gasviani 
l. gelaSvili 

dabaltemperaturuli 
eleqtroqimiuri 
aluminireba gaml-
Rval halogenidebSi. 
saqarTvelos qimiuri 
Jurnali 

2012w. t.12 
#2 

Tbilisi  gv 230-233 
4 gverdi 

anotacia 

SemoTavazebulia nalRobi eleqtroliti, romelSic pirvelad praqtikaSi 
dabal temperaturaze ~1000C SesaZlebelia koroziamedegi da 
mxurvalmedegi aluminis galvanuri danafarebis miReba rkina masalebze, 
foladebze, ZneladlRobad da iSviaT liTonebze, sxvadasxva 
plasmasebze. dadgenilia danafarebis miRebis procesis optimaluri 
pirobebi da eleqtroqimiuri parametrebi. 

 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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26. 

m. xuciSvili 
s. gasviani 
l. abazaZe 
n. maisuraZe 
c. gabisonia 

qromis, molibdenis 
da siliciumis 
erTdrouli 
eleqtroqimiuri 
aRdgenis 
SesaZleblobis 
dadgena ionuri 
nalRobidan. 
saqarTvelos 
mecnierebaTa 
akademiis macne. 
qimiis seria 

2013w. t.39 
#3-4 

Tbilisi 3 

anotacia 

NaCl-Na3AlF6- is fonuri nalRobidan Seswavlili iqna qromis, molibdenisa 
da siliciumis eleqtroqimiuri aRdgenis pirobebi, rogorc cal-calke, 
aseve maTi erToblivi Tanaobisas nalRobSi, Na2MoO4, Na2CrO4 da K2SiF6 
depolarizatorebis damatebisas. dadgenilia qromis, molibdenis da 
siliciumis erTdrouli aRdgenis SesaZlebloba. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gver. 
raod. 

27. o.wiklauri 
a. WiraqaZe 
S.sidamoniZe 
n. dvali 
i.sulaZe 

saqarTvelos meora-
di nedleulis eko-
logiurad usafr-
Txo utilizaciis 
problemebi da maTi 
gadaWris gzebi/ 
saqarTvelos 
qimiuri Jurnali 

#6 t.12 Tbilisi 6 

ganxilulia ganviTarebadi da mcirericxovani qveynebisTvis damaxasiaTebeli 
anTropogenuri da teqnogenuri narCenebis marTvis sferoSi arsebuli 
winaaRmdegobebi. dasabuTebulia ganviTarebul qveynebSi arsebuli utilizaciis 
teqnologiebis Semotanis mizanSeuwonloba da araperspeqtiuloba. naCvenebia 
ganviTarebadi qveynebisaTvis mecnierulad dasabuTebuli da gaazrebuli 
politikis SemuSavebis aucilebloba, - kerZod, meoradi nedleulis 
gadamuSavebis sferoSi warmoeba orientirebuli unda iyos pirvel rigSi, 
maqsimalur ekologiur efeqtze, rac SedarebiT iolad miRwevadia 
mciretonaJian sawarmoTa masStabSi, rodesac SenarCunebulia garkveuli 
ekonomiuri momgebianobac. sawarmoo politika SeZlebisdagvarad orientirebuli 
unda iyos narCenebis kompleqsuri utilizaciisa da adgilobriv bazarze 
moTxovnadi, konkurentunariani miznobrivi produqciis warmoebaze. aseTi 
midgomis perspeqtiuloba naCvenebia saqarTvelos meoradi nedleulis 
gadamusavebis kerZo magaliTze 

 
 
 
 
d) statiebi ucxour JurnalebSi 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 1.T. Marsagishvili, 

2. M. 

Machavariani, 

3.G. Tatishvili,  

4.R. Khositashvili  

5.N. Lekishvili 
 

“Ion-Exchange 

rocessesin 

 the Channels of  

eolites.” 

Asian Journal of 

Chemistry; 
OH-33 

vol.25, №10  
(2013)  

 
China 

 

 
1-2 

(2 gverdi) 

Aanotacia 

Processes of non-adiabatic ion-exchange in the channels of zeolites have been considered. 

Calculations of rate constant of ion-exchange process in in the channels of zeolites, where one 

adsorbed particle is substituted for another, have been carried out. Analytical expressions for 

characteristic parameters of the process have been obtained. 

 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2. Marsagishvili T., 

Ananiashvili N., 

Metreveli J., 

Kikabidze-

Gachechiladze M., 

Machavariani M., 

Tatishvili G., 

Tskhakaia E., 

Khositashvili R. 

Application of 

Georgian zeolites for 

the extraction of useful 

components from 

natural and waste 

waters. 

 

Eur. Chem. Bull. 

2014, 3(1), 

102-103. 

  

 
evropis qimiuri 

biuleteni 

 
2 gv. 

Aanotacia 

Present investigation reveals that Ni-modified Khekordzula clinoptilolyte is characterized by high 

adsorption capacity against hydrogen sulfide, and HNaX- modified Khekordzula clinoptilolyte has high 

adsorption capacity against potassium and ammonium ions. Therefore,present zeolites may be used for 

selective adsorption of hydrogen sulfide, potassium and ammonium ions 

 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3.. T.A.Marsagishvili] 

M. N.M achavariani]  

G.D.Tatishvili 

 

. 
СONVERSION OF 

SUBSTANCES BY THE 

APPLICATION OF 
LASER RADIATION 

2013, 3(2), 
127-132  

 

 
evropis 
qimiuri 

biuleteni 

 
6 gv. 
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Eur. Chem. Bull. 

Aanotacia 

Theoretical model of laser destruction process of chemical compounds by laser radiation is proposed in 

the work. Models for calculation of vibration spectrum of molecule in nonregular condensed medium and 

for kinetic parameters of electron transfer and photo-transfer process between the particles are presented 

within the framework of quantum-mechanical approach. In terms of obtained analytic results it is 
proposed to calculate frequency spectrum for valence vibrations of atoms in molecule and to split 

corresponding chemical bonds by the help of laser emission. Obtained radicals may be used for formation 

of other chemical compounds, particularly, with application of laser emission also. 
 

 

 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4.. 1.T. Marsagishvili, 

2. M. 

Machavariani, 

3.G. Tatishvili,  

4.E. Tskhakaia 

ცეოლიტების 

მონაწილეობით 

მიმდინარე პროცესების 

თერმოდინამი-კური 

ანალიზი. 

Bulgarian Chemical 

Communications  

(In press)   
 

 
3 

Aanotacia 

Catarebulia adgilobriv ceolitebze gogirdwyalbadis STanTqmis 
procesebis Termodinamikuri analizi  

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5..  T. Marsagishvili, J. 

Aneli and G.Zaikov. 
On the processes of the 

charge transfer in 

the electrical conducting 

polymer materials 

Chemistry and 

Chemical Technology  

2013, v.7, N.2.  
 

 
6 gverdi 

Aanotacia 

samuSao exeba ელექტროგამტარ პოლიმერულ მასალებში მუხტის გადატანის პროცესების 

შესახებ. 
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# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 
6. 

Tsisana Gagnidze 

Jondo Bagdavadze 

Rusudan 

Chagelishvili 

Manana Mamporia 

Zurab Tsiskaridze 

Aleks Kandelaki 

ELECTROCHEMICAL 

METHOD OF GOLD 

EXTRACTION FROM 

THE RESIDUES     OF 

VACUUM-THERMAL 

TREATMENT OF 

GOLD-CONTAINING 

ANTIMONY                                        

ORES OF  ZOPKHITO( 

DEPOSIT) 

 

 

miRebulia 
gamosaqveyneblad 

European 

Chemical 

Bulletin 

7 page 

anotacia 

        The possibility of gold extraction from the residues of vacuum-thermal treatment of the 

concentrate of gold-containing antimony ore of Zopkhito (deposit) has been established by eco-

safe electrochemical method. 

        The effect of main technological parameters on the process of electrochemical leaching of 

the residues has been studied in the presence of selective complex-former- thiourea in chloride 

system and optimal conditions of leaching were established providing the gold extraction from 

gold-containing residues by 82-90% in the conditions of so-called “soft” oxidation without 

release of molecular chlorine at the anode and eco-contamination. 

        Continuous technological process of electrochemical leaching of the residues of gold-

containing antimony ore and electrochemical reactor for realization of this process are proposed. 
 
 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

7 
N.G. Margiani,  I.R. 

Metskhvarishvili,Z.A. 

Adamia, T.D. Medoi- 

dze , N.A.  Papuna- 

shvili,  D.I. Dzanash- 

vili, M.I. Chubabria. 

Effect of--BN- 

added precursors 

on phase 

formation and 

transport 

properties of 

(Bi,Pb)-2223 HTS 

. 
 

J.Supercond. 

Nov. Magn. 

26 

  
 

4 

anotacia 

The influence of addition of lead borate Pb(BO2)2 and boron oxide B2O3 on the phase 
evolution    and superconducting properties of (Bi, Pb)-2223 HTSs synthesized by the solid-state 
reaction 

              method in alumina crucibles has been studied. 
 

 

# avtori/ statiis saTa- Jurnalis/ gamocemis gverdebis 
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avtorebi uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

krebulis 
nomeri 

adgili, 
gamomcemloba 

raodenoba 

 

8. 
N.G. Margiani,  

I.R. etskhvarishvili, 

T.D. Medoidze,  

N.A. Papunashvili,  

D.I.   Dzanashvili, 

G.A. Shurgaia.   

  Phase evolution 

and 

superconducting 

properties of 

boron- 
  doped (Bi,Pb)-

2223 HTSs.  

J. Phys.: Conf. Ser 

J. Phys.:  

Conf. Ser 
 v.400, part 2 

  
 3 

anotacia 

.     Two series of the nominally pure (control) and boron-doped (Bi,Pb)-2223 HTSs with   
          composition Bi1.7Pb0.3Ca2Sr2Cu3BxOy (x=0, 0.05, 0.5, 1.5) were prepared under the 

         different conditions: in an alumina crucibles and on an alumina plates. 

 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

9. 
 N.G.Margiani, 

G.A. Mumladze,  

N.A. Papunashvili,  

Z.A. Adamia,  

D.I. Dzanashvili. 

Effect of 
 BN- added  

precursors on 

phase formation 

and transport 

properties of 

(Bi,Pb)-2223 HTS  

J. Supercond. Nov. 

Magn. 

J. Supercond. 

Nov. Magn. 10 
  

 3 

anotacia 

(Bi,Pb)-2223 HTSs (high   temperature superconductors) were synthesized from nominally pure 
           (reference) and BN-added  Bi1.7Pb0.3Ca2Sr2Cu3Oy(BN)x precursors 

(x = 0,0.10, 0.15, and   

           0.20) by the solid state reaction   method using alumina crucible. 
 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

10. 
V. Bakhtadze,  

V. Mosidze, 

 R. Janjgava, 

 N. Chochishvili, 

. Preparation of 

Efficient 

Catalysts-

Adsorbents for 

 
Eur. hem.Bull., 
 3 (1) 

(gadacemulia 
dasabeWdad) 

 
 4 
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 D. Dzanashvili, 
 N. Kharabadze,  

M. Pajishvili. 

Cleaning of Gases 

from Sulfur 

Compounds. 

  

 

anotacia 

1. The process of cleaning of hydrocarbon gases by the concentrates of manganese natural ores    
      (Chiatura deposit, Georgia) from sulfur compounds has been investigated. 

 

 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 
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gverdebi
s 

raodeno
ba 

 

11. 
Sergo V. Gotoshia 

and Lamara V. 

Gotoshia 
 

Laser Raman-Spectro-

scopy of Phase 

Transforma-tion in the 

Near Surface of GaP, 

Proceedings of The 

International Con-

ference Nanomaterials: 

Applications and 

Properties 
 

Proceedings of The 

International 

Conference 

Nanomaterials: 

Applications and 

Properties 

Vol.1 No 3, 

03PCSI10(3pp) (2012) 
  

 

Aalushta, 

Krimia 

 
 

  3. 

anotacia 

gamovleulia sxvadasxva ionebis implantaciis Sedegad warmoqmnili 
nanokristaluri, amorfuli da mouwesrigebeli fazebi naxevargamtar GaP-Si. 

am mizniT gamoviyeneT lazeruli raman-speqtroskopiis meTodi. 

 

 
 

 

) 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

12 
Sergo V. 

Gotoshia,  

Lamara V. 

Gotoshia 

 

Laser Raman 

spectroscopy of 

phase 

transformation 

in GaAs 

induced by 

radiation 

Physica Status Solidi C,  

Volume 10, Issue 4, pages 

646–649, April 2013 

doi: 10.1002/pssc.201200847 

 

Germany 4 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssc.v10.4/issuetoc


 44 

defects 

 

anotacia 

lazeruli raman-speqtroskopiiT naxevargamtar GaAs-Si SeviswavleT 

borisa da argonis ionebiT implantirebuli modificirebuli zedapirebi. 

aRmoCnda rom, implantaciis dozis Sesabamisad naxevargamtaris zedapirze 

warmoiqmneba nano da amorfuli fazebi 

 

 

 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

13. E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 
The Electrolytic 

Dissociation of 1,3-

Cyclobutanedicarboxylic 

Acids. 

ECS Transactions 

2013, v. 50, 

№ 54, pp. 1-5 
USA, 

Electrochemical 

Society 

5 

anotacia 

The dissociation parameters for the dilute (0.0001-0.01M) solutions of cis 

and trans-1,3-cyclobutanedicarboxylic acids were determined with the aid 

of the original method for analysis the regularities of electrolytic 

dissociation of weak multibasic organic acids with the close values of the 

dissociation constants of separate steps (the effect of “overlapping” 

equilibria). The equations for determination the regions of predominance 

of various charged and uncharged forms of these acids were also 

described. 
 

14. E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia  

R. Kurtanidze 

The Regularities of 

Electrolytic Dissociation 

of Weak Dibasic and 

Tribasic Organic Wine 

Acids.  

Journal of Applied 

Solution Chemistry and 

Modeling 

2013, v. 2, № 

3, pp. 158-164 
Canada, 

Lifescience 

Global 

7 

anotacia 

The weak dibasic and tribasic organic acids in wine: tartaric, malic, citric and 

succinic acids are the important components having direct influence on various 

properties of wine. The regularities of electrolytic dissociation of these acids 

determine all their useful properties. With the aid of suggested by authors original 

method for analysis the complex equilibria of the processes of dissociation of weak 

http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
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multibasic organic acids the main dissociation parameters of tartaric, malic, citric and 

succinic acids in their dilute solutions: the values of usual and “partial” degrees of 

dissociation of all steps, the concentrations of all anions, hydrogen ions and 

undissociated acid molecules are determined. The concentration intervals of 

predominance of various charged and uncharged substances in dilute solutions of all 

above mentioned acids are also determined. The simple empirical equations for fast 

approximate calculation of the dissociation degrees and pH values are also 

suggested. 
15. E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 

R. Kurtanidze 

The Electrolytic 

Dissociation of 1,2-

Cyclopentanedicarboxylic 

Acids. 

ECS Transactions 

2013, v. 54, 

№ 25, pp. 11-

15 

USA, 

Electrochemical 

Society 

5 

anotacia 

The dissociation parameters for the dilute (0.0001-0.01M) solutions of cis 

and trans-1,2-cyclopentanedicarboxylic acids were calculated with the aid 

of the original accurate and empirical equations suggested by authors for 

cases of electrolytic dissociation of weak multibasic organic acids with the 

effect of “overlapping” equilibria. The equations for determination the 

regions of predominance of various charged and uncharged forms of these 

acids were also suggested. 
 

16. E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 
The Electrolytic 

Dissociation of Thio 

Derivatives of 

Dicarboxylic Acids.  

In: “Advances in 

Chemistry Research. 

Volume 17” 

2013, chapter 

5, pp. 111-124 
USA, Nova 

Science 

Publishers 

14 

anotacia 

An analysis of the regularities of electrolytic dissociation of thiodiacetic, thiodipropionic 

and thiodibutyric acids, dithiodiacetic acid and its methylene derivatives was carried out 

with the aid of a method previously described by the authors. The values of the degrees of 

dissociation (usual and “partial”) for the both steps and the concentration of various ionized 

and non-ionized forms of these acids were determined. The simple empirical equations for 

the fast approximate calculation of the degrees of dissociation and pH values of the dilute 

solutions of these acids are also suggested. 
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17. S.Tanasescu, 

Zhen Yang, 

J.Martynczuk, 

V.Varazashvili, 

Effects of A-site composition 

and oxygen nonstoichiometry 

on the thermodynamic 

stability of compounds in the 

2013, April, 

Volume 200, 

354-362 

 8 

http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
http://ecsmeet5.peerx-press.org/ms_files/ecsmeet5/2009/10/29/00000231/00/231_0_art_0_kszzzj.pdf
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F.Maxim, 

F.Teodorescu, 

A.Botea 

N.Totir, 

L.J.Gauckler 

Ba-Sr-Co-Fe-O system 
 

 

Seswavlilia BaxSr1-xCo0,08Fe0,2O3-  sistemis Termuli stabiluroba Ba:Sr 

kaTionuri fardobisa da Jangbadis steqiometriis cvlilebis mixedviT. 

Termodinamikuri Tvisebebi warmodgenilia perovskitul fazaSi Jangbadis 

kargvis Tavisufali energiis, entropiis da enTalpiis saSualebiT, 

agreTve Jangbadis parcialuri wnevis mixedviT 823-1273 K-s farglebSi. 

Jangbadis steqiometriis cvlileba Seswavlilia eleqtroqimiuri 

meTodiT da kaloriometruli titrirebiT. enTalpiis temperaturuli 

funqcia dadgenilia Serevis kolorimetriis gamoyenebiT. 

 

 

 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

T.cincaZe 
m.cincaZe 

d.loCoSvili, 
i.gvelesiani  

saqarTvelos teqnikuri 
universiteti 

biv.javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universitetis r.aglaZis 
saxelobis araorganuli 
qimiisa da eleqtroqimiis 

instituti. 

Изучение влияния раствори-

телей на комплексообразую-

щую способность лекарст-

венного препарата альбикара 

квантово-химическим мето-

дом 

meore samecniero konfe-
rencia “bunebrivi da 
sinTezuri biologiu-
rad aqtiuri nivTierebe-
bi”. Tbilisi, 25-26 noem-
beri, 2013w.. 

moxsenebaTa anotaciebi 

Изучено влияния растворителей (вода, диметилформамид, диметилсульфоксид, метанол, эта-

нол, ацетон, хлороформ, гексан) на комплексообразующую способность альбикара -2,6-диэтил-

4,8-диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0] oктандион-3,7 полуэмпирическим квантово-хи-

мическим методом АМ1[1]. Вычислены энергетические, электронные и структурные характе-
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ристики этой молекулы в разных растворителях а также в газовом состоянии. На основе 

квантово-химических исследований сделан вывод, что в разных растворительях молекула 

альбикара более устойчива, чем в газовой фазе. Установлен способ координации альбикара с 

металлами при комплексообразовании. 

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. Aleksandre Kandelaki     
Jondo Bagdavadze,  

Tsisana Gagnidze 

Rusudan Chagelishvili,  

 
 

The development of a new 

environmentally-friendly 

technology for 
 integrated processing of gold-

bearing antimony ores  
 

მოხსენება საერთაშორისო 

სიმპოზიუმზე ქ.კანკუნში, 

მექსიკა  

28.06 – 02.07. 2014 
 

moxsenebis anotacia 

In order to solve certain problems in the gold-mining industry the authors have proposed new 

technology for integrated processing of gold-bearing antimony ores which apart from recovery of 

gold, allows obtaining associated products – antimony sulfide (Sb2S3) and metallic antimony (Sb) and 

is based on the use of vacuum thermal processes. 

 

In this connection the authors have solved several theoretical and application-oriented problems. 

Namely, computational methods have been developed for determining values of thermodynamic 

functions. Unknown values of thermodynamic functions of some compounds (FeSb, FeSb2, AlSb, 

etc.) have been obtained by calculation. Full thermodynamic analysis of the Sb – S; Sb – S – Fe; Sb – 

S – Al systems has been conducted.   

 

The results of calculations are presented diagrammatically (the temperature dependence of 

components’ composition).    

 

The kinetics of the extraction process of antimony sulfide from the Zopkhito ore deposit (Georgia) 

was studied for various fraction ores. Optimal conditions for obtaining Sb2S3 have been determined.  

 

Commercial-purity (92%) antimony was obtained through the reduction of Sb with iron under vacuum 

followed by sublimation and condensation. 

 

As is known from international best practice the main method of recovery of gold from ores and 

concentrates is the cyanide method, which is characterized by high toxicity and furthermore does not 

produce economically acceptable results in the case of gold-bearing antimony ores.  

 

An alternative path to solve this problem is proposed by the authors: the process of gold recovery was 

carried out using chemical (thiourea leaching) and electrochemical (electrochlorination) methods. An 

installation has been constructed and technical recommendations have been issued.  
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 
 
 
 

Tamara Chelidze, Liana 

Enukidze, Alexandre 

Didebulidze, Manana 

Chankashvili 
 

Effects of Food Quality on 

Heavy Metals Content in Hair 

of Residents of Cities in 

Georgia. 

Book of Abstracts 6th 

International Symposium on 

Recent Advances in Food 

Analysis 
 

November 5-8, 2013, p.257 

Prague, Czech Republic 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

gansazRvruli iqna saqarTvelos ZiriTadi qalaqebis (Tbilisi, mcxeTa, 

rusTavi, baTumi, quTaisi, zestafoni) mosaxleobis TmaSi zogierTi mZime 

liTonis Semcveloba diferencialur-impulsuri polarografiis meTodiT. 

gamoTqmulia varaudi, rom ama Tu im mikroelementis gadaxra normidan 

aRniSnuli qalaqebis mosaxleobis TmaSi, rogorc Cans, ar aris 

damokidebuli imdenad garemos dabinZurebis doneze, ramdenadac 

damokidebulia adamianis racionsa da kvebaze.  

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 
 
 
 

 

Sergo V. Gotoshia, 

Lamara V.Gotoshia 

Laser Raman-Spectroscopy of 

Phase Transformation in GaAs  

induced by Radiation Defects 

2012 E-MRS Fall Meeting, 

Warsaw, September 17 – 21 

anotacia 

lazeruli raman-speqtroskopiiT gamokvleulia ionuri implantaciiT 
sinTezirebuli nano da amorfuli fazebi naxevargamtar GaAs-Si. 

. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4. 
 
 
 

 

Sergo V. Gotoshia, 

Lamara V.Gotoshia 
Laser Raman Spectroscopy of 

 Ga1-xAlxP Films Grown by 

Liquid-Phase Epitaxy and 

synthesized by ion-implantation 

ICANM 2013: International 

Conference & Exhibition on 

Advanced & Nano Materials Quebec 

City, Canada 12/08/2013 - 

14/08/2013 

 

anotacia 

lazeruli raman-speqtroskopiiT SeviswavleT Ga1-xAlxP epitaqsialuri firebi. Ees firebi 
sinTezirebuli iyo Txevadfazuri epitaqsiiTa da ionuri implantaciiT. Kkalibraciuli mrudebis 
daxmarebiT SevafaseT ionuri implantaciiT sinTezirebuli firebis koncentraciebi. 
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

5. 
 
 

E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 
 

The Regularities of Electrolytic 

Dissociation of Squaric Acid. 
25-27.03.2013. 18th Meeting 

of the Portuguese 

Electrochemical Society. 

Porto, Portugal. 

anotacia 

The parameters of electrolytic dissociation of the squaric acid in their dilute (0.0001-0.01M) 

solutions were determined with the aid of original accurate and empirical equations suggested 

by authors. 

6. 
 
 

E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 
 

The Regularities of 

Electrolytic Dissociation of 

Croconic Acid. 

26-30.05.2013. Fourth 

Regional Symposium on 

Electrochemistry – South East 

Europe. 

Ljubljana, Slovenia. 

anotacia 

The parameters of electrolytic dissociation of the Croconic acid in their dilute (0.0001-0.01M) 

solutions were determined with the aid of original accurate and empirical equations suggested 

by authors. 

7. 
 
 

E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 

R. Kurtanidze 

The Electrolytic Dissociation 

of 1,3-

Cyclopentanedicarboxylic 

Acids. 

27.10-01.11.2013. 224th 

Meeting of the Electrochemical 

Society. San-Francisco, USA. 

anotacia 

The dissociation parameters for the dilute (0.0001-0.01M) solutions of cis and trans-1,3-

cyclopentanedicarboxylic acids were determined with the aid of the original method for 

analysis the regularities of electrolytic dissociation of weak multibasic organic acids with 

the close values of the dissociation constants of separate steps (the effect of “overlapping” 

equilibria). The equations for determination the regions of predominance of various 

charged and uncharged forms of these acids were also described. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 50 

 
 
 
 
 
 
 

ი. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti 

 

r. aglaZis araorganuli qimiisa da eleqtroqimiis instituti 

 

l.jafariZis sax. denis qimiuri wyaroebisa da saeleqrtrode masalebis  

laboratoria 

 

“vamtkiceb” 

institutis direqtori 

g. tatiSvili 

 

“____”________ 2013 w. 

 

angariSi Temaze:  

MnO2-Zn sistemis denis qimiuri wyaros eleqtroteqnikuri 

maxasiaTeblebis gamokvleva eleqtrolitad ZnSO4-bis gamoyenebis 

SemTxvevaSi 
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2013 
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Cveni saukunis dasawyisSi MnO2-Zn sistemis galvanuri elementebis 
msoflio warmoeba weliwadSi 50 miliards gautolda. es denis qimiuri 
wyaroebis (dqw) calobrivi gamoSvebis daaxloebiT 90%-ia. amasTan, 
sayofacxovrebo, sawarmoo, sakomunikacio, satransporto, samxedro da 
sxva dargebis moTxovnileba maTze ganuwyvetliv izrdeba. Ees 
ganpirobebulia denis wyaroebis Semdegi TvisebebiT: eleqtrotevadobisa 
da simZlavris farTo diapazoni, zomisa da formis didi arCevani, 
moqmedebisTvis mudmivi mzadyofna, vibraciisa da xmauris arqona, 
momsaxurebis siadvile. imis gamo, rom gamoyenebuli dqw-ebis Segroveba_ 
utilizacia msoflios umravles qveynebSi, maT Soris saqarTveloSi, 
jerjerobiT araa organizebuli, bunebaSi xvdeba maTSi gamoyenebuli 
bevri mavne nivTiereba. amitomac, dqw-ebis maxasiaTeblebis gaumjobeseba 
(magaliTad, eleqtrotevadobisa da nivTierebaTa gamoyenebis xarisxis 
gazrda) aris rogorc teqnikuri da ekonomikuri, aseve garemos dacvis 
RonisZieba. MnO2_Zn sistemis marilxsnariani galvanuri elementebi, 
romlebic gasul saukuneSi pirvelobdnen msoflio bazarze, dRes 
adgils uTmobs ufro maRali eleqtroteqnikuri maxasiaTeblebis mqone 
tutexsnarian elementebs. Aam ukanasknelebs, pirvelisgan gansxvavebiT, 
aqvT mravaljeradi gamoyenebis (kvlavdamuxtvis) Tviseba. Aam elementebis 
sxva Rirsebebia: dabali fasi, didi muSaunarianoba maRal temperaturasa 
da did denebze, kargi Senaxvadoba da sakmaod maRali xvedriTi energia. 
MnO2-Zn sistemis tute dqw-ebis ZiriTadi naklia mcire resursi 
(damuxtva-ganmuxtvis garantirebuli raodenoba) da tevadobis swrafi 
Semcireba ciklirebisas, roca ganmuxtvis siRrme didia da temperatura 
dabalia. maTi farTo gamoyeneba warmoSobs agreTve ekologiur 
problemebs, radgan mavne nivTierebebis realizacia maTSi srulad ar 
xdeba. MnO2-Zn sistemis denis wyaroebis kvlevisas ukanaskneli aTeuli 
wlebis ganmavlobaSi ZiriTadi yuradReba eqceoda aqtiuri nivTierebebis 
(gansakuTrebiT, kaToduri masalebis) xarisxobriv maCveneblebsa da 
konstruqciul siaxleebs. amis gamo CrdilSi aRmoCnda eleqtrolitis 
sakiTxi_miCneulia, rom tute elementebisTvis gamoiyeneba KKOH, 

xolomarilianielementebisaTvis saukeTesoa xsnari: NH4Cl+ZnCl2 

(sxvadasxva TanafardobiT, elementis daniSnulebis Sesabamisad). amJamad 
Cndeba samuSaoebi MnO2-Zn eleqtroqimiuri sistemis muSaoebis Sesaxeb 
sxva eleqtrolitebSic, kerZod, sulfat-ionebis Tanaobisas. imis gamo, 
rom eleqtrolizuri manganumis dioqsidi (emd) miiReba MnSO4-is 
gogirdmJava xsnaris eleqtrolizisas, savaraudoa, rom sulfaturi 
garemo momgebiania am sistemis marilxsnariani galvanuri elementebis 
muSaobisaTvis. es gansakuTrebiT exeba misi ciklirebis (kvlavdamuxtvis) 
maxasiaTeblebs. rogorc ukve iTqva, MnO2 /KKOH /Zn sistemisciklirebis 
maxasiaTeblebis ZiriTadi naklia ganmuxtvis siRrmis SezRuduloba(25%)-
mde. MnO2 /ZnCl2 /Zn /sistemis elementebis ganmuxtva praqtikulad nul 
voltamde SeiZleba, rac didi Rirsebaa, magram resursi Zalian mcirea. 
warmodgenili samuSaos mizania MnO2 -Zn  sistemisdqw- ebis 
eleqtroteqnikuri maxasiaTeblebis Seswavla eleqtrolitad ZnSO4-
isgamoyenebis SemTxvevaSi. eqsperimentebisaTvis gamoviyeneT 
eleqtrogamtari masalisagan specialurad marilxsnariani 
elementebisaTvis damzadebuli modeluri eleqtroqimiuri ujredi. masSi 
Tavsdeba 5g aqtiuri nivTiereba (emd) eleqtrogamtar danamatTan 
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(acetilenis muri) erTad da ganmuxtva tardeba 10om winaaRmdegobaze, 
oTaxis temperaturaze, uwyvet reJimSi, 0.9v saboloo Zabvamde. galvanuri 
elementis ganmuxtvisas aRiricxeba da iangariSeba Semdegi 
eleqtroteqnikuri maxasiaTeblebi: Ria wredis Zabva (RwZ), sawyisi Zabva, 
saboloo Zabva, saSualo Zabva, xvedriTi eleqtrotevadoba da aqtiuri 
nivTierebebis gamoyenebis koeficienti. denis wyaros ZiriTadi (krebiTi) 
maxasiaTebelia misi eleqtrotevadoba. 
 
 samuSaos pirveli nawili daeTmo MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis pirveladi 
denis wyaros zogierTi teqnikuri maxasiaTeblis dadgenas. kerZod 
SeviswavleT eleqtrolitis (ZnSO4)koncentraciisa da sakaTode 
nivTierebis (emd)  fxvnilis dispersobis gavlena modeluri 
eleqtroqimiuri ujredis eleqtrotevadobaze.                                               

 
 
 

cxrili 1 
         dqw xsnaris (ZnSO4) koncentraciis gavlena mis eleqtroteqnikur          
                                      maxasiaTeblebze 

 
xsnaris koncentracia, 

mol/l 
0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 

RwZ,v 1.70 1.71 1.71 1.72 1.72 
V0,v 1.38 1.38 1.40 1.41 1.41 
Vb,v 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

tevadoba, ma.sT 282 296 315 326 340 
 

cxrilSi 1 motanili sidideebi ganekuTvneba eleqtroqimiur 
ujreds, romelSic kaTodur masalad gamoyenebuliaemd dispersobiT 
016(fxvnilis100%-iani gasvla Sesabamisi zomis sacerSi). rogorc 
cxrilidan Cans, ujredis eleqtrotevadoba permanentulad izrdeba 
xsnaris koncentraciis zrdasTan erTad da maqsimums aRwevs ormoluri 
xsnarisaTvis, rac praqtikulad ZnSO4-is xsnaris najerobis Sesabamisia.  
 

cxrili 2 
sakaTode masalis (EMD) dispersobis gavlena denis 
        wyaros eleqtroteqnikur maxasiaTeblebze 
 

dispersoba 020 016 010 0063 0050 

RwZ,v 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 
V0,v 1.39 1.38 1.40 1.39 1.40 
Vb,v 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

tevadoba, ma.sT 293 320 351 325 306 
 

 
cxrilSi 2 motanili sidideebi ekuTvnis eleqtroqimiur ujreds, 
romelSic eleqtrolitad gamoyenebuliaZnSO4-is ormoluri 

xsnari.eqsperimentSi gamoviyeneT aqtiuri sakaTode nivTierebis (emd) 5 
sxvadasxva dispersobis fxvnili, romlebic 100%-iTaa gasuli sacrebSi 
nomrebiT: 020, 016, 010, 0063 da 0050. rogorc cxrilidan Cans, emd-s 
fxvnilis dispersobis zrdasTan erTad modeluri ujredis 
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eleqtrotevadoba izrdeba, aRwevs maqsimums da Semdeg isev mcirdeba. 
maqsimaluri tevadoba miRebulia im SemTxvevaSi, roca fxvnili 
mTlianadaa gasuli 010 nomrian sacerSi. Sesrulebuli eqsperimentebidan 
gamomdinare, samuSaos Semdeg nawilSi, romelSic Seswavlilia MnO2 /ZnCl2 

/Zn/ eleqtroqimiuri ujredis ciklirebis maxasiaTeblebi, sakaTode 
masaladgamoviyeneT ZnSO4 -is  2Mxsnari da 010 nomer sacerSi gacriliemd-
is fxvnili.  
rogorc iTqva, MnO2 -Zn  sistemis galvanuri elementebi SeiZleba 
daimuxton ganmeorebiT, magram isini ar warmoadgenen akumulatorebs 
Cveulebrivi gagebiT, radgan ganmuxtvis eleqtrotevadoba SezRululia, 
xolo ciklirebis raodenoba_mcire. dadebiTi eleqtrodis ciklirebisas 
mimdinareobs misi destruqcia da nawilakebs Soris eleqtrokontaqti 
mcirdeba. amis ZiriTadi mizezi daJanguli da aRdgenili produqtebis 
simkvriveTa sxvaobaa. yovelive es iwvevs denis wyaros Siga winaRobis 
zrdas da  Sesabamisad, eleqtroteqnikuri maxasiaTeblebis gauaresebas. 
Seqcevadobis TvalsazrisiT ukeTesi maCvaneblebi aqvs uaryofiT 
eleqtrods_TuTias. Tavisi eleqtroqimiuri maxasiaTeblebiTigi aRemateba 
akumulatorebSi farTod gamoyenebul iseT masalebs, rogoric rkina da 
kadmiumia. aqve saWiroa aRiniSnos MnO2 -Zn  sistemis “akumulatorebis” 
zogierTi Rirseba: hermetuloba,mcire TviTganmuxtva da nadleulis 
xelmisawvdomoba da siiafe. ciklirebis Catarebamde vaxdendiT dqw-ebis 
pirvelad ganmuxtvas standartul pirobebSi. eleqtroqimiuri ujredis 
damuxtva xdeboda, rogorc es miRebulia, mudmivi Zabvis (1.7v) pirobebSi, 
uwyvet reJimSi, 6sT-is ganmavlobaSi. paralelurad,   Sedarebis mizniT,    
igive    eqsperimenti   Catarda MnO2/NH4Cl,ZnCl2/Zneleqtroqimiur 
ujredze.        

cxrili 3 
MnO2/ZnSO4/Zn denis  wyaros ciklirebis     
                                maxasiaTeblebi 

cikli               tevadoba, ma.sT≥ Ddenis 
gamoyenebis 
koeficienti, 

% 

tevadobis 
Semcireba,% pirveladi damuxtva ganmuxtva 

 415     
I  501 265 52.9 36.1 
II  482 249 51.6 40.0 
III  459 243 52.9 41.4 
IV  420 213 50.7 48.7 
V  393 195 49.6 53.0 

saSualo  451 233 51.7 43.8 

 
 

cxrili 4 
MnO2/NH4Cl,ZnCl2/Zn denis  wyaros ciklirebis     
                                maxasiaTeblebi 

cikli               tevadoba, ma.sT≥ Ddenis 
gamoyenebis 
koeficienti, 

% 

tevadobis 
Semcireba,% pirveladi damuxtva ganmuxtva 

 351     
I  493 311 63.1 11.4 
II  477 298 62.4 15.1 
III  461 282 61.2 19.6 
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IV  402 265 66.0 24.5 
V  389 256 65.9 27.1 

saSualo  444 282 63.5 19.5 

 
cxrilebSi  3  da  4  motanili     ricxobrivi    monacemebidan  Cans, 
rom  
MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis modeluri denis wyaros pirveladi 
eleqtrotevadoba (351 ma.sT) 15-16%-iT naklebia MnO2/NH4Cl,ZnCl2/Zn 

sistemis ujredis igive maCvenebelze (415 ma.sT). magram, Sesrulebuli 
samuSaos miznidan gamomdinare, amjerad ufro mniSvnelovania 
eleqtrotevadobis Semcirebis dinamika ciklirebisas. am SemTxvevaSi 
aSkaraa MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis denis wyaros upiratesoba. Mmisi 
tevadobis Semcirebis saSualo maCvenebeli damuxtva_ganmuxtvis procesSi 
(19.5%) 2.25-jer mcirea MnO2/NH4Cl,ZnCl2/Zn sistemis ujredis igive 
maxasiaTebelze (48.8%). Ees niSnavs, rom   
MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis ciklirebis resursi (damuxtva_ganmuxtvis 
raodenoba) sakmaod maRalia. 

D 
 
 
daskvnebi 
 

1. MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis denis wyaros eleqtrolitis xsnaris 
optimaluri koncentracia Seesabameba mis najerobas (daaxloebiT 
2M);  

2. aqtiuri sakaTode masalis (EDM) fxvnilis optimaluri dispersoba 
miiReba misi gacriT 010 nomer sacerSi; 

3. MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis, rogorc pirveladi denis wyaros 
eleqtrotevadoba 15-16%-iT naklebia MnO2/NH4Cl,ZnCl2/Zn sistemis 
denis wyaros igive maCvenebelze; 

4. MnO2 /ZnSO4 /Zn sistemis, rogorc meoradi denis wyaros resursi, 
mniSvnelovnad aRemateba MnO2/NH4Cl,ZnCl2/Zn sistemis igive 
maCvenebels; 

5. EDM-iswarmoebis teqnologiiT gaTvaliswinebuli anoduri 
produqtis damuSaveba sulfat-ionebis mocilebis mizniT, MnO2 

/ZnSO4 /Zn sistemis denis wyaroebSi gamoyenebul produqts ar 
esaWiroeba. 
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TiodikarbonmJavebis eleqtrolituri disociaciis procesebis 

Teoriuli analizi da maTi parametrebis gansazRvra axali originaluri 

gantolebebis gamoyenebiT 

 

 

Sesavali 

  

 TiodikarbonmJavebi – TiodiZmarmJava, Tiodipropionis mJava 

da TiodizeTis mJava farTod gamoiyeneba rogorc sxvadasxva 

farmacevtuli preparatebis sinTezis Sualeduri produqtebi. maTi 

warmoebulebi warmoadgenen sawyis masalebs hipotenziuri agentebis, 

antioqsidantebisa da maRalefeqturi koronaluri dilatorebis 

warmoebaSi. am mJavebis xsnarebis Tavisebureba, upirveles yovlisa, maTi 

mJavianoba, did gavlenas axdens aRniSnul dargebSi maTi gamoyenebis 

efeqturobaze. amitom am mJavebis eleqtrolituri disociaciis 

procesebis kanonzomierebaTa analizi did interess warmoadgens. 

 avtorebis mier adre SemoTavazebuli iyo sxvadasxva safexurebis 

disociaciis konstantebis axlo sidideTa mqone susti mravalfuZiani 

organuli mJavebis disociaciis sxvadasxva parametrebis gansazRvris 

originaluri meTodi. SemoTavazebuli iyo agreTve “parcialuri” 

disociaciis xarisxebis cneba, romelic aseTi mJavebis disociaciis 

procesebSi arsebuli rTuli wonasworobebis ufro detaluri analizis 

saSualebas iZleva. am wlis kvlevebSi es meTodi gamoyenebulia 

TiodikarbonmJavebis eleqtrolituri disociaciis TaviseburebaTa 

analizisaTvis.  

 

 samuSaoSi gamoyenebuli meTodi 

 

 susti orfuZiani organuli mJavas disociaciis orive 

safexurisaTvis masaTa moqmedebis kanonis gantolebebi SeiZleba iyos 

warmodgenili Semdegnairad (im SemTxvevaSi, Tu mocemuli mJavas 

disociaciis procesebi xasiaTdeba “gadafarul wonasworobaTa” efeqtiT): 
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sadac K1 da K2  warmoadgenen orive safexuris Termodinamiuri 

disociaciis konstantebs, c – mJavas saerTo (analizuri) koncentracia, α1 

da α2 warmoadgenen am safexurebis disociaciis Cveulebriv xarisxebs, α′2 

aris meore safexurebis disociaciis “parcialur” xarisxi, F1 da F2 

warmoadgenen aqtiurobis koeficientebis Semcvel wevrebs: 
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imis gaTvaliswinebiT, rom disociaciis “parcialuri” xarisxi ufro 

zustad asaxavs Seswavlili mJavebis disociaciis Taviseburebebs, 

mizanSewonili iqneboda Semdegnairad warmogvedgina gantolebebi α1 da 

α′2-is pirdapiri gansazRvrisaTvis: 
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α1 da α′2-is mniSvnelobebi SeiZleba iyos gansazRvruli am ori 

kvadratuli gantolebis TanmimdevrobiTi amoxsniT. α1, α2 da α′2-is 

mniSvnelobebi dakavSirebulia erTmaneTTan Semdegi gantolebiT: 
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α2-is sidide SeiZleba aseve gansazRvruli iyos gantolebis (5) da Semdegi 

gantolebis: 
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TanmimdevrobiTi amoxsniT. 

 aqtiurobis koeficientebis sidideebi gaTvlili iyo debai-hiukelis 

kanonis meore miaxloebis gantolebis daxmarebiT: 

                                                
IBa

IAz
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1
lg

2

                                                          (9) 

sadac ai warmoadgens kaTionisa da anionis maqsimaluri miaxloebis 

manZils, A da B warmoadgenen wylis Tvisebebze damokidebul konstantebs 

mocemul temperaturaze, zi aris ionis muxti. ionuri Zala 

)21()2( '

2121   ccI . aradisocirebuli mJavas aqtiurobis 

koeficienti erTis tolad aris miCneuli. 

sxvadasxva ionizirebuli da araionizirebuli formebis 

koncentraciebi ganisazRvreba Semdegi gantolebebiT: 

 

                                            )1()(][ '

2121   ccH                                    (10)      

                                            )1()(][ '

2121   ccHA                                     (11) 
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  ccAH                                             (13) 

 

zemoT moyvanili gantolebebis daxmarebiT Seswavlili mJavebis 

disociaciis parametrebis gansazRvrisaTvis saWiro disociaciis 

konstantebis sidideebi aRebulia Semdegi fundamenturi cnobaridan: 
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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. 

unda aRiniSnos, rom orive cnobarSi moyvanili disociaciis konstantebis 

sidideebi emTxveva erTmaneTs. 

 

TiodiZmarmJava (25ºC) 

pK1=3.300;   pK2=4.500 

Tiodipropionis mJava (18ºC) 

pK1=4.085;   pK2=5.075 

TiodizeTis mJava (18ºC) 

pK1=4.351;   pK2=5.275 

 

  

miRebuli Sedegebi 

 

1. avtorebis mier SemuSavebuli susti mravalfuZiani organuli 

mJavebis disociaciis procesebis analizis originaluri meTodis 

gamoyenebiT Seswavlilia TiodiZmarmJavas, Tiodipropionis 

mJavasa da TiodizeTis mJavas disociaciis rTuli procesebis 

kanonzomierebebi. 

2.  gansazRvrulia iseTi mniSvnelovani disociaciis parametrebi, 

rogoricaa yvela safexuris Cveulebrivi da “parcialuri” 

xarisxebi (es ukanaskneli sidide avtorebis mier aris 

SemoTavazebuli), yvela anionisa da aradisocirebuli mJavas 

molekulebis koncentracia, pH-is sidideebi aRniSnuli mJavebis 

ganzavebuli xsnarebis koncentraciis farTo intervalSi (0.0001 - 

0.01M).  

3. debai–hiukelis Teoriis meore miaxloebis gantolebis 

daxmarebiT gaTvlilia orive mJavas  sxvadasxva anionebisa da 

wyalbadis ionebis aqtiurobis koeficientebi mJavebis 

koncentraciis zemoT aRniSnul intervalSi.  

4. SemoTavazebulia SedarebiT martivi saxis empiriuli 

gantolebebi, romelTa daxmarebiT SesaZlebelia sxvadasxva 
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disociaciis parametrebis sidideebis swrafi miaxloebiTi 

gansazRvra. 

 

cxrilebSi 1-3 moyvanilia Seswavlili mJavebis disociaciis 

parametrebis sidideebi maT ganzavebul (0.0001 - 0.01M) xsnarebSi. 

 

 

cxrili 1. TiodiZmarmJavas disociaciis parametrebi 25ºC-ze 
  

c× 103, M α1 α′2 α2 pH 

0.1 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

0.8628 

0.7738 

0.6646 

0.5959 

0.5470 

0.5097 

0.4004 

0.3064 

0.2596 

0.2300 

0.2090 

0.2376 

0.1583 

0.1044 

0.0821 

0.0694 

0.0610 

0.0413 

0.0284 

0.0230 

0.0198 

0.0177 

0.2050 

0.1225 

0.0694 

0.0489 

0.0379 

0.0311 

0.0165 

0.0087 

0.0060 

0.0046 

0.0037 

3.977 

3.753 

3.541 

3.422 

3.340 

3.278 

3.093 

2.916 

2.816 

2.746 

2.693 

 

 

cxrili 2. Tiodipropionis mJavas disociaciis parametrebi 18ºC-ze 
  

c× 103, M α1 α′2 α2 pH 

0.1 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

0.5900 

0.4726 

0.3665 

0.3122 

0.2774 

0.2526 

0.1869 

0.1367 

0.1134 

0.0992 

0.0894 

0.1172 

0.0796 

0.0545 

0.0438 

0.0377 

0.0335 

0.0234 

0.0165 

0.0135 

0.0117 

0.0105 

0.0691 

0.0376 

0.0200 

0.0137 

0.0104 

0.0085 

0.0044 

0.0023 

0.0015 

0.0012 

0.0009 

4.185 

3.996 

3.817 

3.716 

3.645 

3.591 

3.427 

3.266 

3.174 

3.108 

3.058 
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cxrili 3. TiodizeTis mJavas disociaciis parametrebi 18ºC-ze 
  

c× 103, M α1 α′2 α2 pH 

0.1 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

0.4854 

0.3774 

0.2860 

0.2411 

0.2128 

0.1929 

0.1411 

0.1024 

0.0846 

0.0738 

0.0664 

0.0971 

0.0668 

0.0464 

0.0375 

0.0323 

0.0289 

0.0203 

0.0144 

0.0118 

0.0102 

0.0092 

0.0471 

0.0252 

0.0133 

0.0090 

0.0069 

0.0056 

0.0029 

0.0015 

0.0010 

0.0008 

0.0006 

4.277 

4.099 

3.927 

3.830 

3.762 

3.709 

3.549 

3.391 

3.300 

3.236 

3.186 

 

Cven miviReT agreTve SedarebiT martivi saxis empiriuli 

gantolebebi, romelTa daxmarebiT SesaZlebelia sxvadasxva disociaciis 

parametrebis mniSvnelobebis swrafi miaxloebiTi gansazRvra. 

 

TiodiZmarmJava 

                                             
228.0

1 10665.0  c                                               (14) 

                                             (c = 0.0001-0.001 M) 

                                            
817.04

2 10122.1  c                                        (15) 

                                             (c = 0.0001-0.001 M) 

                                            
589.03'

2 10052.1  c                                         (16) 

                                             (c = 0.0001-0.006 M) 

                                            cpH lg699.0171.1                                     (17) 

                                             (c = 0.0001-0.01 M) 

 

Tiodipropionis mJava 

                                             
366.0

1 020606.0  c                                              (18) 

                                              (c = 0.0001-0.001 M) 

                                             
912.05

2 105776.1  c                                       (19) 

                                             (c = 0.0001-0.002 M) 

                                             
546.04'

2 10656.7  c                                         (20) 
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                                            (c = 0.0001-0.004 M) 

                                           cpH lg588.0823.1                                      (21) 

                                            (c = 0.0001-0.01 M) 

 

TiodizeTis mJava 

 

                                            
397.0

1 012589.0  c                                             (22) 

                                             (c = 0.0001-0.002 M) 

                                            
924.06

2 10528.9  c                                        (23) 

                                            (c = 0.0001-0.004 M) 

                                            
527.04'

2 105683.7  c                                      (24) 

                                            (c = 0.0001-0.01 M) 

                                           cpH lg565.0009.2                                     (25) 

                                            (c = 0.0001-0.01 M) 
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gamoqveynebuli samecniero naSromebi: 
 

saqarTveloSi 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 

R. Kurtanidze 

The Electrolytic 

Dissociation of 

Isomeric 4-

Cyclohexene-1,2-

dicarboxylic 

Acids. Bull. 

Georg. Nat. 

Acad. Sci. 

2013, v.7, № 1, 

pp. 59-63 
Tbilisi, Georgian 

National 

Academy Press 

5 

anotacia 

The parameters of electrolytic dissociation of the cis and trans isomers of 4-cyclohexene-1,2-

dicarboxylic acid in their dilute (0.0001-0.01M) solutions were determined with the aid of 

original accurate and empirical equations suggested by authors 

 
 
 

ucxoeTSi 

 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 E. Kvaratskhelia 

R.Kvaratskhelia 
The Electrolytic 

Dissociation of 1,3-

Cyclobutanedicarboxylic 

Acids. 

ECS Transactions 
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An analysis of the regularities of electrolytic dissociation of thiodiacetic, thiodipropionic 

and thiodibutyric acids, dithiodiacetic acid and its methylene derivatives was carried out 

with the aid of a method previously described by the authors. The values of the degrees of 

dissociation (usual and “partial”) for the both steps and the concentration of various ionized 

and non-ionized forms of these acids were determined. The simple empirical equations for 

the fast approximate calculation of the degrees of dissociation and pH values of the dilute 

solutions of these acids are also suggested. 
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Tavi 1 

Tavi 1. orTo-aminopiridinis meTilwarmoebulebis liTonebTan 

kompleqswarmoqmnis unarze gamxsnelis gavlenis da paradimeTilamino-

benzaldehidis izonikotinoilhidrazonis eleqtronuli 

struqturisa da kompleqswarmoqmnis unaris Seswavla 

naxevradempiriuli kvantur-qimiuri AM1 meTodiT 

გამოთვლები მიზნად ისახავდა მოლეკულების ელექტრონული შესაძლებლობე-

ბის გამოვლენას, ლიგანდების გეომეტრიული და ელექტრონული აღნაგობისა და 

კომპლექსწარმოქმნის უნარის დადგენას [1-21] 

1.1. orTo-aminopiridinis meTilwarmoebulebis liTonebTan kompleqswar-
moqmnis unarze gamxsnelis gavlenis kvantur-qimiuri gamokvleva. 

კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით გამოთვლილია 

ორთო-ამინოპირიდინის 3-, 4-, 5-, 6 – მეთილწარმოებულების ენერგეტიკული, 

გეომეტრიული და სტრუქტურული მახასიათებლები. დადგენილია მათი 

ელექტრონული სტრუქტურა და ლიგანდთან კოორდინირების წესი. 

CH3

NH2

N                                                             

CH3

NH2

N  
     orTo-amino-3-meTilpiridini              orTo-amino-4-meTilpiridini 
           Ooa3mp (1)      oa4mp (2) 

         
NH2

N

H3C

                                        

NH2

N

H3C

 
      orTo-amino-5-meTilpiridini                            orTo-amino-6-meTilpiridini 
             oa5mp (3)                                          oa6mp (4) 

ნახ.1.  ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების მოლეკულების სტრუქტურები 

ნახევრადემპირული კვანტურ-ქიმიური მეთოდით (AM1) გამოთვლილია წარ-

მოქმნის სითბო, დიპოლური მომენტი და ელექტრონების განაწილება ატომურ 

ორბიტალებზე [2]. გამოთვლის შედეგები მოცემულია¬ ცხრილში AA (იხ.დანართი) 

როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს წარმოქმნის სითბოს სიდიდეები (∆H) უფრო 

ნაკლებია გამხსნელებში, ვიდრე გაზურ მდგომარეობაში.  

ყველაზე მდგრადი ნებისმიერ გამხსნელში არის ოა4მპ, რადგან მას მცირე 

წარმოქმნის სითბოს მნიშვნელობა აქვს. იგივე პირობებში დიპოლური მომენტის 

სიდიდებისთვის გვაქვს შებრუნებული რიგი 4>3>5>6 ე.ი. რაც უფრო მდგრადია 

ნაერთი, მით უფრო მეტია მისი დიპოლური მომენტი ნებისმიერ გამხსნელში. 

აქედან შეიძლება დასკვნის გაკეთება: მდგრადი მოლეკულების ინდუქცირებული 

დიპოლის მნიშვნელობა უფრო დიდია. მაშასადამე, კოორდინაციული ნაერთის 

სინთეზისათვის მიზანშეწონილია გამოვიყენოთ ჰექსანი ან ქლოროფორმი. 

ოამპ-ების მოლეკულებში  C – C და C – N  ბმების სიგრძეები და ბმის რიგები, 

აგრეთვე სავალენტო კუთხეები ექვსწევრიან ჰეტეროციკლებში შესაბამისობაშია 

ლიტერატურულ მონაცემებთან (იხ. დანართი, ცხრ. B, C, D) [3]. 
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ელექტრონების სიმკვრივის (ფორმალური დასახლების) და ეფექტური 

მუხტების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ელექტრონული სიმკვრივის მაღალი 

მნიშვნელობებით ხასიათდებიან N(1) და N(7) აზოტის ატომები. ეს სურათი 

ერთნაირია ნებისმიერ გამხსნელში ამა თუ იმ მოლეკულისათვის (ცხრ.A). N(1) 

აზოტის ატომებისთვის ელექტრონული სიმკვრივე არის 5,35-დან 5,39-ის ჩათვლით 

ფარგლებში, ეფექტური მუხტი წყალში – 0,351- -0,390-ის ფარგლებში. 

დიმეთილსულფოქსიდი – 0,347 - -0,389, მეთანოლი -0,347- -0,389, ეთანოლი -0,346- 

-0,390, აცეტონი -0,345 - -390, ქლორფორმი -0,338 - -0,394, ჰექსანი – 0,327 - -0,395 –

ის ჩათვლით ფარგლებში. ამ ატომებს უნდა გამოემჟღავნებინა მკვეთრად 

გამოხატული ელექტროდონორული თვისებები. როგორც ცხრ.A-დან ჩანს, ელექ-

ტრონული წყვილი მოთავსებულია 2pZ ორბიტალზე, რომელსაც შეუძლია 

მონაწილეობა მიიღოს π-ბმის, და არა σ- ბმის წარმოქმნაში მეტალებთან – კომ-

პლექსწარმომქმნელებთან. მაშასადამე აზოტის N(7) ატომისთვის π ტიპის გაუყო-

ფელი ელექტრონული წყვილის არსებობა გამორიცხავს მეტალ - აზოტის N(7)  - 

ბმის წარმოქმნას. 

ჰეტეროციკლის აზოტის N(1) ატომს აქვს - ტიპის გაუყოფელი ელექტრონები. 

უფრო სწორად მას აქვს sp2 ტიპის ჰიბრიდული ატომური ორბიტალის  s – 

შემადგენლით, 1,713-1,715 (ქლოროფორმი), 1,714-1,716 (ჰექსანი), 1,710–1,.713 

(დანარჩენი გამხსნელები) დასახლებით (ცხრ.A) ეს გარემოება განაპირობებს 

ჰეტეროციკლის აზოტის N(1) ფუძურ თვისებას, ე.ი. მის თვისებას წარმოქმნას 

მეტალთან დონორულ-აქცეპტორული ბმა. 

1.2. paradimeTilaminobenzaldehidis izonikotinoilhidrazonis 
eleqtronuli struqturisa da kompleqswarmoqmnis unaris kvantur-
qimiuri kvleva AM1 meTodiT 

გამოთვლები შესრულებულია ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური AM1 

მეთოდით [22]. გამოთვლილია ბმის სიგრძე, ვალენტური კუთხეები, ეფექტური 

მუხტები ატომებზე და ელექტრონების დასახლება ატომურ ორბიტალებზე, 

ელექტრონული სიმკვრივეები (იხ. დანართი, ცხრ. E). 

 

 
ნახ.2. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონი (L)  

ბმის სიგრძეების გამოთვლილი მონაცემების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 

ატომთშორის მანძილთა მნიშვნელობები C - C და C - N 1,394-1,462 და 1,304-1.411Å-

ის ფარგლებშია, რაც თანხვედრაშია ამ ბმების სიგრძეების სტანდარტულ 

მნიშვნელობებთან (იხ. დანართი, ცხრ.F). ვალენტური კუთხეები (იხ. დანართი, 
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ცხრ.G) C – C - C ბენზოლის ბირთვში დაახლოებით 118 -122° ფარგლებშია, რაც 

ნახშირბადის ატომების sp2 -ჰიბრიდულ მდგომარეობაზე მიუთითებს. 

  კუთხეების C1—C2—N7,  C1—N7—C8, C1—N7—C9, C4—C10—N11 და C10—

N11—N12, N11—N12—C13, N12—C13—O14, C16—C17—C18, C17—N18—C19  

მნიშვნელობები კი 118 -124°-ის ფარგლებშია და ასევე ნახშირბადის C(10), C(13) 

ატომები, აზოტის N(11), N(12) ატომები იმავე ჰიბრიდულ მდგომარეობას 

შეესაბამება [23, 24]. 

 L-ის წარმოქმნის სითბო გამოთვლების მიხედვით  გაზში შეადგენს 333,7 კჯ-

ს. გაზთან შედარებით თანდათან მცირდება წარმოქმნის სითბო სხვადასხვა გამხ-

სნელებში და მერყეობს 224,0-დან 299,0-მდე. შესაბამისად დიპოლური მომენტი 

იცვლება – გაზში შეადგენს 4,26, წყალში 8,10-ს, შემდეგ მცირდება და ჰექსანში 

შეადგენს 5,16-ს. წარმოქმნის სითბოს ყველაზე მცირე მნიშვნელობა წყალშია, რაც 

იმაზე მიუთითებს, რომ ეს მოლეკულა ყველაზე მდგრადია ამ გამხსნელში. 

ელექტრონული სიმკვრივე მერყეობს 5,113-დან 6,492-ის ჩათვლით ფარგლებში. 

ელექტრონული სიმკვრივისა და ეფექტური მუხტების სიდიდეთა ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ ელექტრონული სიმკვრივის დიდი მნიშვნელობა ახასიათებს 

O(14) ატომს – 6,492, ე.წ. n-ელექტრონები ჟანგბადის არაჰიბრიდულ sp-

ორბიტალზეა, ხოლო ელექტრონთა თავისუფალი წყვილი sp-ჰიბრიდულ 

ორბიტალზეა და მკვეთრად გამოხატული s- ბუნების გამო ძლიერ არის 

შეკავებული ამ ორბიტალით (დასახლება 1,914), ვიდრე თავისუფალი წყვილი 

ელექტრონებისა, რომლებიც მოთავსებულია ჰიბრიდულ p-ორბიტალზე 

(დასახლება 1,234). ამრიგად, O(14) მონაწილეობს მეტალებთან კოორდინაციული 

ბმის წარმოქმნაში. N(12) აზოტის ატომზე უარყოფითი ეფექტური მუხტია q=-

0.289, ხოლო ელექტრონული სიმკვრივე 5,289-ის ტოლია. ამ მონაცემების მიხედვით 

N(12)-ს თითქოს უნდა ჰქონდეს მკვეთრად გამოხატული დონორული თვისებები, 

მაგრამ როგორც ცხრილის მონაცემები გვიჩვენებს, ელექტრონული წყვილი 

განლაგებულია 2pz-orbიtalze, რომელსაც შეუძლია მონაწილეობის მიღება π-

ბმების და არა σ-ბმების წარმოქმნაში მეტალების კომპლექსწარმომქმნელ 

იონებთან. 

N(11) აზოტის ატომის ჰიბრიდიზაციის ტიპია sp2 ხოლო გაუზიარებელი ელექ-

ტრონული წყვილი - ტიპისაა, დასახლება -მდგენელით, 1,727 (იხ. დანართი, 

ცხრ.E). აღნიშნული განაპირობებს M—N(11) კოორდინაციული -ბმის წარმოქმნას. 

 ამრიგად, მეტალებთან კოორდინაციული ბმის წარმოქმნაში მონაწილეობას 

იღებს კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის O(14) ატომი და ჰიდრაზიდის ჯგუფის 

აზოტის N(11) ატომი, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ხუთწევრიანი 

ლითონოციკლი: 

M

O C

N NH

 
 წყალბადის H(32) ატომი მაღალი ელექტრონული დეფიციტით ხასიათდება 

(q=+0,211), ეს კი მიუთითებს  N(12) — H(32) ბმის იონურობაზე და  H(32) წყალბადის 

ატომის მჟავიანობის გაზრდაზე. აღნიშნული განაპირობებს H(32) ატომის 

ჩანაცვლებას მეტალის ატომით და ხუთწევრიანი ლითონოციკლის წარმოქმნას: 



 77 

M

O - C

N - N

 

Tavi 2 

Tavi 2. gamosavali (sawyisi) nivTierebebi da kvlevis meTodebi 

2.1. gamosavali (sawyisi) nivTierebebis gasufTaveba, momzadeba 
sinTezisTvis da ligandebis miReba 

გამოსავალ ნივთიერებებად გამოყენებულ იქნა კობალტ(II)¬-ის, ნიკელ(II)-ის, 

მანგანუმის(II) ქლორიდები, რომლებიც შეესაბამებოდა მარკას “ч.д.а” აგრეთვე 

პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონი, პარადი-

მეთილამინობენზალდეჰიდი და orTo-ამინო-4 მეთილპირიდინი. ნივთიერებებს 

ვასუფთავებდით გადაკრისტალებით. გამხსნელებად გამოყენებული გვქონდა ეთა-

ნოლი, მეთანოლი, დიმეთილფორმამიდი, დიმეთილსულფოქსიდი, აცეტონი, 

ბენზოლი, რომლებსაც წინასწარ ვასუფთავებდით მეთოდიკით, რომელიც 

აღწერილია [27, 28]. 

2.2. qimiuri (elementuri) analizi 

მიღებული ნაერთების ელემენტური შედგენილობის დასადგენად ლითონების 

შემცველობის განსაზღვრა ხდებოდა  ტრილონომეტრული მეთოდით [29-30]. 

   აზოტის, ნახშირბადის და წყალბადის შემცველობას ვსაზღვრავდით “C ,H, N” 

ანალიზატორით (ჩეხური წარმოების) [31].  ლღობის ტემპერატურა ისაზღვრებოდა 

დახურულ კაპილარებში. 

2.3. STanTqmis iw speqtrebi 

სინთეზირებული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრები ჩაწერილია FTIR 

ფურიე გარდაქმნის იწ სპექტრომეტრით „THERMO NICOLET”, AVATAR 370 

(დიაპაზონი 400 – 4000 სმ-1, გაზომვის სიზუსტე 0,5 სმ-1). ჩვეულებრივ გამოიყენებოდა 

ნიმუშის ვაზელინის ზეთში გასრესვის მეთოდიკა. ვაზელინის ზეთის შთანთქმა 

შეძლებისდაგვარად კომპენსირდებოდა. სპექტრების ჩაწერა ხდებოდა 400 – 4000 სმ-1 

უბანში. 

2.4. rentgenografiuli kvleva 

რენტგენოგრამები მიღებულია დიფრაქტომეტრზე DPOH-3. დამუშავებულია 

[32] მიხედვით. 

2.5. kvantur-qimiuri gamoTvlebi 
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კვანტურ-ქიმიური გამოთვლები L და ამინოპირიდინის მეთილნაწარმების 

მოლეკულებისთვის მოლეკულებისათვის ჩატარე-ბულია ნახევრადემპირიული AM1 

მეთოდით, რომელიც დაფუძნებულია ორატომიანი დიფერენციალური გადაფარვის 

უარყოფაზე და მოლეკულის გეომეტრიის ოპტიმიზაციის გამოთვლის საშუალებას 

იძლევა. 

Tavi 3 

Tavi 3. eqsperimentuli nawili 

3.1. kobaltis(II), nikelis(II) da manganumis(II) Sereulligandiani koordina-
ciuli naerTebis miRebis saerTo meTodika 

კობალტ(II)-ის, ნიკელ(II)-ის, და მანგანუმის(II) კოორდინაციული ნაერთები სინ-

თეზირებული იქნა ორი მეთოდით. პირველი მეთოდით კომპლექსნაერთების სინ-

თეზისას ვიღებდით მარილს, ჰიდრაზონს და ამინოპირიდინს  თანაფარდობით M:L 

:oAm4mpy=1:1:2. მარილის ცხელ ეთანოლხსნარს ვამატებდით ლიგანდების 

ეთანოლხსნარებს მორევით. ნალექის წარმოქმნა შეიმჩნეოდა შერევისთანავე. 

მიღებულ ნალექს ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით 

ჯერ ექსიკატორში, შემდეგ კი თერმოსტატში 70–80° ტემპრატურაზე. გამოსავალ 

ნივთერებებს, ამინოპირიდინებს, ჰიდრაზონებს და მარილებს ვასუფთავებდით 

წინასწარ გადაკრისტალებით ეთანოლიდან.  

     მეორე მეთოდით ვიღებდით მარილს, პირიდინკარბონმჟავას ჰიდრაზიდს, 

პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდს და ორთო-ამინო-4-მეთილპირიდინს  თანაფარ-

დობებით 1:1:1:2. ამ ნაერთების ცხელი ეთანოლხსნარების შერევისთანავე შეიმ-

ჩნეოდა ნალექის გამოყოფა. მიღებულ ნალექს ვფილტრავდით და ვაშრობდით 

ვაკუუმ – ექსიკატორში [33]. 

3.2. koordinaciuli naerTebi paradimeTilaminobenzaldehidis izonikoti-
noilhidrazonTan(L) da orTo-amino-4-meTilpiridinTan(oAm4mpy)  

CoCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2  

 პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 

მოლს გაცხელებით და მუდმივი მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. ასევე 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და 

ამინოპირიდინის 0,002 მოლს (კომპონენტთა თანაფარდობაა 1:1:2). შემდგომ 

ამინოპირიდინის და ჰიდრაზონის ცხელ ხსნარებს ვურევდით ერთმანეთს და 

ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა მიღებულ ნარევს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით მარილის ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი ტემპერატურის 

იყო). შერევისთანავე შეიმჩნეოდა ნალექის გამოყოფა. სარეაქციო ნარევს 

ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით. შემდეგ ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი 

ეთანოლით და ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C 

ტემპერატურაზე. მიღებულია მოწითალო –ყავისფერი შეფერილობის ფხვნილი, 

რომელიც კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; 

გაცხელებით – წყალში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. 
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NiCl2(oAm4mpy)2 L(H2O)2  

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 

მოლს გაცხელებით და მუდმივი მორევით ვხსნიდით ∼10 მლ ეთანოლში. ასევე 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით ∼5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და 

ამინოპირიდინის 0,002 მოლს (კომპონენტთა თანაფარდობაა 1:1:2). ამინოპირიდინს 

და ჰიდრაზონს ვხნიდით ეთანოლში (10 მლ) და მიღებულ ცხელ ხსნარებს 

ვურევდით ერთმანეთს. ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა 

ნარევს წვეთ-წვეთობით ვამატებდით მარილის ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი 

ტემპერატურის იყო). ხსნარების შერევისთანავე გამოიყოფოდა ნალექი. სარეაქციო 

ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით. შემდეგ ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი 

ეთანოლით და ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C 

ტემპერატურაზე. მიღებულია ყვითელი ფერის ფხვნილი, რომელიც კარგად იხსნება 

დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; გაცხელებით – წყალში; არ 

იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. 

MnCl2(oAm4mpy)2 L(H2O)2  

 პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 

მოლს გაცხელებით და მუდმივი მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. ასევე 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და 

ამინოპირიდინის 0,002 მოლს (კომპონენტთა თანაფარდობაა 1:1:2). ამინოპირიდინის 

და ჰიდრაზონის ცხელ ეთანოლხსნარებს ვურევდით ერთმანეთს. ვაგრძელებდით 

გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა ნარევს წვეთ-წვეთობით ვამატებდით 

მარილის ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი ტემპერატურის იყო). ხსნარების 

შერევისთანავე გამოიყოფოდა ნალექი. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე 

დღით. შემდეგ ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით 

ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C ტემპერატურაზე. 

მიღებულია ყვითელი ფერის ფხვნილი, რომელიც კარგად იხსნება 

დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; გაცხელებით – წყალში; არ 

იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. 

Co(NO3)2L(oAm4mpy)2  

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის 0,001 მოლს 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 15 მლ ეთანოლში. პარალელურად 5 მლ 

ეთანოლში ასევე გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 0,002 მოლ ამინოპირიდინს. 

მიღებულ ხსნარებს ვურევდით და ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. 

მარილის 0,001 მოლს ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში გაცხელებით და ხსნარს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით ლიგანდთა ხსნარების ნარევს. შერევისთანავე შეიმჩნეოდა 

ნალექის გამოყოფა. ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე და თან 

გამუდმებით ვურევდით. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით, 

ვფილტრავდით, ვრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით ჯერ ვაკუუმ-

ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C ტემპერატურაზე. 

მიღებულია მომწვანო-მოყვითალო ფერის წვრილკრისტალური ფხვნილი. 

გაცხელებით იხსნება წყალში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში; კარგად იხსნება 

დიმეთილფორმამიდში და დიმეთილსულფოქსიდში. 
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Ni(NO3)2L(oAm4mpy)2(H2O)2   

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის 0,001 მოლს 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 15 მლ ეთანოლში. პარალელურად 5 მლ 

ეთანოლში ასევე გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 0,002 მოლ ამინოპირიდინს. 

მიღებულ ხსნარებს ვურევდით და ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. 

მარილის 0,001 მოლს ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში გაცხელებით და ხსნარს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით ლიგანდთა ხსნარების ნარევს. შერევისთანავე შეიმჩნეოდა 

ნალექის გამოყოფა. ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე და თან 

გამუდმებით ვურევდით. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით, 

ვფილტრავდით, ვრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით ჯერ ვაკუუმ-

ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C ტემპერატურაზე. 

მიღებულია მუქი ყვითელი ფერის წვრილკრისტალური ფხვნილი. გაცხელებით 

იხსნება წყალში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში; კარგად იხსნება 

დიმეთილფორმამიდში და დიმეთილსულფოქსიდში. 

NiSO4L(oAm4mpy)2(H2O)   

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 

მოლს გაცხელებით და მუდმივი მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. ასევე 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და 

ამინოპირიდინის 0,002 მოლს (კომპონენტთა თანაფარდობაა 1:1:2). შემდგომ 

ამინოპირიდინის და ჰიდრაზონის ცხელ ხსნარებს ვურევდით ერთმანეთს და 

ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა მიღებულ ნარევს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით მარილის ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი ტემპერატურის 

იყო). შერევისთანავე შეიმჩნეოდა ნალექის გამოყოფა. სარეაქციო ნარევს 

ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით. შემდეგ ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი 

ეთანოლით და ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C 

ტემპერატურაზე. მიღებულია მომწვანო-ყვითელი შეფერილობის ფხვნილი, 

რომელიც კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; არ 

იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. 

MnSO4L(oAm4mpy)2(H2O)   

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის 0,001 მოლს 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 15 მლ ეთანოლში. პარალელურად 5 მლ 

ეთანოლში ასევე გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 0,002 მოლ ამინოპირიდინს. 

მიღებულ ხსნარებს ვურევდით და ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. 

მარილის 0,001 მოლს ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში გაცხელებით და მიღებულ 

ხსნარს წვეთ-წვეთობით ვამატებდით ლიგანდთა ხსნარების ნარევს. შერევისთანავე 

შეიმჩნეოდა მუქი ფერის ნალექის გამოყოფა. სარეაქციო ნარევს კვლავ ვაცხელებდით 

წყლის აბაზანაზე, თან გამუდმებით ვურევდით. შემდეგ ნარევს ვაყოვნებდით 

რამოდენიმე დღით, ვფილტრავდით, ვრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით 

ჯერ ვაკუუმ-ექსიკატორში, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80°C ტემპერატურაზე. 

მიღებულია ღია ჩალისფერი წვრილკრისტალური ფხვნილი. გაცხელებით იხსნება 

წყალში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში; კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში, 

დიმეთილსულფოქსიდში, ბენზოლში. 

ელემენტური ანალიზის შედეგები მოცემულია ცხრილში 1. 
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ცხრილი 1.   L-თან და oAm4mpy-თან სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების ელემენტური ანალიზის შედეგები 

# ნაერთი 

ნაპოვნი, % გამოთვლილი, % 

ფერი 

tლღ. 

°C 

 
M C N H Cl M C N H Cl 

1 CoCl2L(oAm4mpy)2(H2O)2 9,06 49,83 17,22 4,98 10,90 9,01 49,75 17,18 5,01 10,86 
მოწით. 

ყავისფერი 
199 

2 NiCl2L(oAm4mpy)2(H2O)2 9,02 49,85 17,23 4,97 10,90 8,99 49,79 17,19 4,95 10,85 ყვითელი 195 

3 MnCl2L(oAm4mpy)2(H2O)2 8,50 50,14 17,33 5,00 10,96 8,46 50,11 17,28 4,98 10,97 ყვითელი 188 

4 Co(NO3)2L(oAm4mpy)2 8,90 50,00 18,81 5,00 - 8,74 49,85 18,69 4,94 - 
მომწვანო-

მოყვითალო 
201 

5 Ni(NO3)2L(oAm4mpy)2(H2O)2 8,57 47,61 17,86 6,48 - 8,26 47,34 17,75 6,40 - 
მუქი 

ყვითელი 
195 

6 NiSO4L(oAm4mpy)2(H2O) 8,91 50,78 14,82 6,61 - 8,83 50,61 14,76 6,54 - 
მომწვანო-

ყვითელი 
198 

7 MnSO4L(oAm-4mpy)2(H2O) 8,51 50,98 14,91 5,16 - 8,32 50,89 14,84 5,05 - 
ღია 

ჩალისფერი 
192 
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3.3. koordinaciuli naerTebi paradimeTilaminobenzaldehidis izonikotino-
ilhidrazonTan(L) da orTo-5-meTilpiridinTan(oAm-5mpy) 

CoCl2(oAm5mpy)2L(H2O)2  

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 

მოლს გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. გაცხელებით და 

მორევით ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და ამინოპირიდინის 

0,002 მოლს შემდგომ ამინოპირიდინის და ჰიდრაზონის ცხელ ხსნარებს ვურევდით 

ერთმანეთს და ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა მიღებულ 

ნარევს წვეთ-წვეთობით ვამატებდით მარილის ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი 

ტემპერატურის იყო). შერევისთანავე შეიმჩნეოდა ნალექის გამოყოფა. სარეაქციო ნარევს 

ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით. შემდეგ ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი 

ეთანოლით და ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე, შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80° 

ტემპერატურაზე. მიღებულია მოწითალო შეფერილობის ფხვნილი, რომელიც 

გაცხელებით იხსნება წყალში; კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში, 

დიმეთილსულფოქსიდში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. 

NiCl2(oAm5mpy)2L(H2O)2  

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 

მოლს გაცხელებით და მუდმივი მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. ასევე 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და 

ამინოპირიდინის 0,002 მოლს (კომპონენტთა თანაფარდობაა 1:1:2). ამინოპირიდინს და 

ჰიდრაზონს ვხნიდით ეთანოლში (10 მლ) და მიღებულ ცხელ ხსნარებს ვურევდით 

ერთმანეთს. ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა ნარევს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით მარილის ცხელ ხსნარს. ხსნარების შერევისთანავე 

გამოიყოფოდა ნალექი. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით. შემდეგ 

ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე, 

შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80° ტემპერატურაზე. მიღებულია მოყვითალო-მომწვანო 

ფერის ფხვნილი, რომელიც გაცხელებით იხსნება წყალში; კარგად იხსნება 

დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, 

ბენზოლში. 

Co(NO3)2L(oAm5mpy)2  

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის 0,001 მოლს 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 15 მლ ეთანოლში. პარალელურად 5 მლ 

ეთანოლში ასევე გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 0,002 მოლ ამინოპირიდინს. 

მიღებულ ხსნარებს ვურევდით და ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. 

მარილის 0,001 მოლს ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში გაცხელებით და ხსნარს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით ლიგანდთა ხსნარების ნარევს. შერევისთანავე შეიმჩნეოდა 

ნალექის გამოყოფა. ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე და თან გამუდმებით 

ვურევდით. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით, ვფილტრავდით, 

ვრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით ჯერ ვაკუუმ-ექსიკატორში CaCl2-ზე, 



  83 

 

შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80° ტემპერატურაზე. მიღებულია მოყვითალო მწვანე 

ფერის წვრილკრისტალური ფხვნილი. გაცხელებით იხსნება წყალში; არ იხსნება 

ეთანოლში, მეთანოლში; კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში და 

დიმეთილსულფოქსიდში. 

Ni(NO3)2L(oAm5mpy)2(H2O)2   

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 მოლს 

გაცხელებით და მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. გაცხელებით და მორევით 

ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და ამინოპირიდინის 0,002 მოლს 

შემდგომ ამინოპირიდინის და ჰიდრაზონის ცხელ ხსნარებს ვურევდით ერთმანეთს და 

ვაგრძელებდით გაცხელებას წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა მიღებულ ნარევს წვეთ-

წვეთობით ვამატებდით მარილის ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი ტემპერატურის 

იყო). შერევისთანავე შეიმჩნეოდა ნალექის გამოყოფა. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით 

რამოდენიმე დღით. შემდეგ ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი ეთანოლით და 

ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე,  შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80° ტემპერატურაზე. 

მიღებულია მომწვანო-ყვითელი შეფერილობის ფხვნილი, რომელიც გაცხელებით 

იხსნება წყალში; კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; არ 

იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. 

CoSO4L(oAm5mpy)2(H2O)   

პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (L) 0,001 მოლს 

გაცხელებით და მუდმივი მორევით ვხსნიდით 10 მლ ეთანოლში. ასევე გაცხელებით 

და მორევით ვხსნიდით 5-5 მლ ეთანოლში მარილის 0,001 მოლს და ამინოპირიდინის 

0,002 მოლს (კომპონენტთა თანაფარდობაა 1:1:2). შემდგომ ამინოპირიდინის და 

ჰიდრაზონის ცხელ ხსნარებს ვურევდით ერთმანეთს და ვაგრძელებდით გაცხელებას 

წყლის აბაზანაზე. ლიგანდთა მიღებულ ნარევს წვეთ-წვეთობით ვამატებდით მარილის 

ცხელ ხსნარს (ხსნარები ერთნაირი ტემპერატურის იყო). შერევისთანავე შეიმჩნეოდა 

ნალექის გამოყოფა. სარეაქციო ნარევს ვაყოვნებდით რამოდენიმე დღით. შემდეგ 

ვფილტრავდით, ჩავრეცხდით ცივი ეთანოლით და ვაშრობდით ექსიკატორში CaCl2-ზე, 

შემდეგ კი თერმოსტატში 70-80° ტემპერატურაზე. მიღებულია ყავისფერი შეფერილობის 

ფხვნილი, რომელიც კარგად იხსნება დიმეთილფორმამიდში, დიმეთილსულფოქსიდში; 

გაცხელებით – წყალში; არ იხსნება ეთანოლში, მეთანოლში, ბენზოლში. ელემენტური 

ანალიზის შედეგები მოცემულია ცხრილში 2. 
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.ცხრილი 2.  L-თან და   oAm5mpy-თან სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების ელემენტური ანალიზის 

შედეგები 

# ნაერთი 
ნაპოვნი,% გამოთვლილი, % 

ფერი tლღ. 
M C N H Cl M C N H Cl 

1 CoCl2L(oAm5mpy)2(H2O)2 9,08 49,81 17,22 5,06 10,91 9,01 49,75 17,18 5,01 10,86 მოწითალო 201 

2 NiCl2L(oAm5mpy)2(H2O)2 9,01 49,83 17,24 5,00 10,91 8,99 49,79 17,19 4,95 10,85 
მომწვანო-

ყვითელი 
198 

3 Co(NO3)2L(oAm5mpy)2 8,80 49,91 18,75 5,00 - 8,74 49,85 18,69 4,94 - 
მოყვითალო-

მწვანე 
189 

4 Ni(NO3)2L(oAm5mpy)2(H2O)2 8,31 47,38 17,80 6,65 - 8,26 47,34 17,75 6,40 - 
მუქი 

ყვითელი 
204 

5 CoSO4L(oAm5mpy)2(H2O) 8,80 51,10 14,85 6,45 – 8,86 51,05 14,75 6,23 – ყავისფერი 203 
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3.4. kobaltis(II), nikelis(II), manganumis(II) Sereulligandiani koordinaciuli 
naerTebis STanTqmis infrawiTeli speqtrebi da aRnagoba 

   ჰიდრაზონების, მეთილპირიდინების, აციდოლიგანდების და წყლის 

მოლეკულების ლითონთან კოორდინირების წესის დადგენის მიზნით შევისწავლეთ 

სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი 

სპექტრები. სპექტრების ჩაწერა ხდებოდა 400-4000 სმ-1 უბანში. ჩვეულებრივ 

გამოიყენებოდა ნიმუშის ვაზელინის ზეთში მოსრესვის მეთოდიკა. ვაზელინის 

ზეთის შთანთქმა შეძლებისდაგვარად კომპენსირდებოდა. 

 შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების გაშიფრვისას ნაპოვნი ძირითადი რხევის 

სიხშირეების მიკუთვნება კოორდინირებული ჰიდრაზონების შემთხვევაში შეიძლებოდა 

გაგვეკეთებინა ნორმალური რხევის სიხშირეების იმ თეორიული მონაცემების ანალიზის 

მიხედვით, რომლებიც მიღებულია კოორდინირებული აცეტილჰიდრაზიდის და 

ზოგიერთი სხვა ჰიდრაზიდისთვის. თუმცა, ჰიდრაზონების მოლეკულებში პირიდინის 

ბირთვის და -CO, -NH=N=CH-,  -N(CH3)2  ჯგუფების არსებობა, რომლებიც ზოლებით 

მდიდარ სპექტრს იძლევიან, ასეთი მიკუთვნების  განხორციელებას აძნელებს. თუ 

გავითვალისწინებთ იმ მონაცემებს, რომლებიც მიღებულია პირიდინისთვის, 

მონაცემებს კოორდინირებული და არაკოორდინირებული ჰიდრაზონებისთვის, ასევე 

სპექტრული მონაცემების შედარების შედეგებს (კოორდინირებული და 

არაკოორდინირებული ჰიდრაზონებისთვის), შესაძლებელია ვიმსჯელოთ რხევითი 

სიხშირეების მიახლოებითი, სავარაუდო მიკუთვნების შესახებ [34].   

     როგორც ცნობილია, ჰიდრაზონები, კოორდინაციული ქიმიის თვალსაზრისით 

საინტერესოა, როგორც ამბიდენტური ლიგანდური სისტემები, რომლებიც შეიძლება 

იყოს პროტოტროპული ტაუტომერების სახით 

 

C - NH
N = C

R2

R3

O

R1
da

C = N - N = C

R2

R3

HO

R1

 
ეს განაპირობებს კომპლექსებში მათ კოორდინირებას ან ნეიტრალური კეტოფორმით 

(I), ან დეპროტინირებული ენოლური ფორმით (II). კეტოჰიდრაზონული ფორმა 

რეალიზდება, როგორც წესი, მოლეკულური ტიპის კომპლექსებში, რომლებშიც 

ლიგანდები, შთანთქმის იწ სპექტრების მონაცემების მიხედვით, კოორდინირებული 

არიან ცენტრალურ ატომთან აზომეთინური ჯგუფის აზოტით და კარბონილის 

ჯგუფის ჟანგბადით [35-36]. 

   ლიტერატურაში მოლეკულური ტიპის კომპლექსები ნაკლებადაა განხილული. 

ეს, როგორც  ჩანს, დაკავშირებულია მთელ რიგ ექსპერიმენტალურ სიძნელეებთან. 

კერძოდ კი, ჰიდრაზონები, როგორც წესი, ცუდად იხსნებიან ინერტულ და 

მცირედპოლარულ გამხსნელებში, რომელთა გარემოშიც ჩვეულებრივ ხდება 

მოლეკულური კომპლექსნაერთების სინთეზი. 

 როგორც ინფრაწითელი სპექტრების ზოგადი ანალიზი გვიჩვენებს, 

არაკოორდინირებული ჰიდრაზონებისთვის და კოორდინაციული ნაერთებისთვის 
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ძირითადი ცვლილებები კომპლექსწარმოქმნისას  ხდება 1500-1700 სმ-1 უბანში, სადაც 

მონახულია „ამიდ-I” შესაბამისი რხევის სიხშირეები    (უპირატესად ν(CO)   C-N ბმის 

შთანთქმის მცირე მონაწილეობით)  და   “ ამიდ-II“, რომელიც წარმოადგენს OCN  

ფრაგმენტის  სავალენტო რხევის სიხშირეების და NH-ჯგუფების დეფორმაციული 

რხევების კომბინაციას. დაახლოებით 1290 სმ-1    თავს იჩენს “ ამიდ-III“, რომელიც 

განპირობებულია OCN  და NH   სინფაზური რხევებით. 1620-1640 სმ-1-ს ფარგლებში 

არაკოორდინირებული, თავისუფალი ლიგანდებისთვის მონახულია ინტენსიური 

შთანთქმის უბანი, რომელიც შეიძლება მივაკუთვნოთ აზომეთინის ჯგუფის სავალენტო 

რხევის სიხშირეებს C=N., ხოლო 1600 სმ-1-ის ფარგლებში შთანთქმის ზოლები, 

რომლებიც განპირობებულია არომატული ბირთვის რხევებით. პირიდინკარბონმჟავათა 

ჰიდრაზიდების ჰიდრაზონებში გარდა ამისა, გვეხვდება კიდევ უბანი, რომელიც 

შეესაბამება პირდინის ციკლის რხევას. 

როგორც ორთო-ამინოპირიდინის და მისი მეთილნაწარმების შთანთქმის 

ინფრაწითელი სპექტრების კვლევა გვიჩვენებს, კერძოდ, ν(NH2)  რხევის სიხშირეების 

ანალიზი, არაკოორდინირებული (თავისუფალი) მოლეკულებისთვის დაახლოებით 

3030-3490 სმ-1 უბანში მდებარეობს. რაც შეეხება ჰეტეროციკლისთვის დამახასიათებელ 

რხევით სიხშირეებს, ისინი მდებარეობენ 800-865, 1000-1080, 1180-1240 სმ-1 უბნებში. 

ორთოამინოპირიდინს და მის მეთილწარმოებულებს სამი ტიპის კოორდინაციული 

ბმის წარმოქმნის უნარი აქვთ. კერძოდ, ლითონთან კოორდინაციული ბმის 

წარმოქმნა ამ მოლეკულების მიერ შესაძლებელია ჰეტეროციკლის აზოტის ატომის 

საშუალებით, ან ამინოჯგუფის აზოტის ატომით. რაც შეეხება მესამე ტიპის 

კოორდინაციას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ხიდების წარმოქმნა აზოტის 

ზემოთაღნიშნული ატომებით [37]. 

 ასე, რომ ჰიდრაზონებთან და ამინოპირიდინის მეთილნაწარმებთან ლითონების 

კოორდინაციული ნაერთებისთვის შეიძლება ვივარაუდთ სხვადასხვა სტრუქტურა. 

3.4.1. koordinaciuli naerTebi paradimeTilaminobenzaldehidis izonikotino-
ilhidrazonTan(L) da orTo-amino-4-meTilpiridinTan(oAm4mpy) 

თავისუფალი ლიგანდების და კოორდინაციული ნაერთების ინფრაწითელი 

სპექტრების გაშიფრვის შედეგები მოცემულია ცხრილებში 3 და 4.  ხოლო სპექტრები 

მოცემულია დანართზე, ნახ. 1-9.   

კოორდინაციული ნაერთების იწ სპექტრებში შეინიშნება ჰიდრაზონების, 

მეთილპირიდინის და წყლის მოლეკულებისთვის დამახასიათებელი ყველა 

რხევითი სიხშირე. როგორც ლიტერატურიდანაა ცნობილი, ν(CO)  

არაკოორდინირებული ჰიდრაზონის სპექტრში 1687 სმ-1 ფარგლებშია (იხ. დანართი, 

ნახ.A). თუ განვიხილავთ კომპლექსური ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრებს, 

აღნიშნული რხვეის სიხშირეები მდებარეობს ~ 1650-1666 სმ-1 ფარგლებში, ე.ი. 

გადანაცვლებულია 20-40 სმ-1 -ით მაღალსიხშირულ უბანში.  აქედან გამომდინარე, 

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კოორდინაციული ნაერთების იწ სპექტრებში `ამიდ – 

I~ რხევის სიხშირე შემცირებულია. ამ მონაცემების საფუძველზე შეიძლება 

გავაკეთოთ ორი დასკვნა: 1) ჰიდრაზონის მოლეკულები კომპლექსურ ნაერთებში 
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კეტონური ფორმითაა წარმოდგენილი; 2) ჰიდრაზონის მოლეკულები ლითონებთან 

კოორდინაციულ ბმას წარმოქმნიან კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის ატომით.  

კოორდინაციული ნაერთების სპექტრებში `ამიდ – II~-ის შესაბამისი რხევის 

სიხშირე მდებარეობს 1520 და 1530 სმ-1 ფარგლებში, ხოლო `ამიდ – III~-ის 1268 – 

1270სმ-1 -ის ფარგლებში. აზომეთინის ν(CN)  რხევის სიხშირეები კოორდინაციული 

ნაერთების სპექტრებში არაკოორდინირებულ ლიგანდთან შედარებით ( ν(CN)  1604 

სმ-1) გადანაცვლებულია მაღალსიხშირულ უბანში, რაც მიუთითებს, რომ 

აღნიშნული ლიგანდი ლითონთან აზომეთინური ჯგუფის აზოტის ატომით 

კოორდინირებს და რეალიზდება M  N = C ბმა. ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სინთეზირებულ ნაერთებში ჰიდრაზონის მოლეკულები 

კოორდინირებული არიან ცენტრალურ ატომებთან კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის 

და აზომეთინური ჯგუფის აზოტის ატომებით. შესაბამისად, წარმოიქმნება 

ხუთწევრიანი ლითონოციკლები: 

 

M

O = C -

N - N - H

 
სადაც ჰიდრაზონი კეტონური ფორმითაა წარმოდგენილი. 

 რაც შეეხება ჰეტეროციკლის აზოტის ატომს, იწ სპექტრების მონაცემების 

მიხედვით ჰიდრაზონების მოლეკულების აღნიშნული ატომები ლითონ-

კომპლექსწამომქმნელთან კოორდინაციულ  ბმას არ წარმოქმნიან.     

 ორთო-ამინო-4-მეთილპირიდინის, როგორც ორგანული ლიგანდის პოტენციური 

შესაძლებლობები რეალიზდება კოორდინაციის სამი ტიპით: ჰეტეროციკლის 

აზოტის ატომით, ამინოჯგუფის აზოტის ატომით და ხიდის წარმოქმნით ამ ორი 

ატომის საშუალებით. ორთო-ამინო4მეთიპლირიდინის თავისუფალი 

მოლეკულისთვის ჰეტეროციკლის რხევის სიხშირეები მონახულია 800-865, 1000-1080, 

1180-11240, 1560-1600 სმ-1 ფარგლებში [37]. ორთო-ამინო-4მეთილპირიდინის 

კოორდინირების წესის დადგენის მიზნით თუ განვიხილავთ კომპლექსნაერთების 

შთანთქმის იწ სპექტრებს, ნაერთში MnCl2L(oAm4mpy)2  νჰეტ. რხევის სიხშირეები 

გამოვლენილია 1619 და 1604 სმ-1ფარგლებში. ეს, ცხადია, მიუთითებს ლითონთან 

ამინოპირიდინის მოლეკულების ჰეტეროციკლის აზოტის ატომით 

კოორდინირებაზე. 

რაც შეეხება დანარჩენ ნაერთებს (იხ. ცხრ.6), შთანთქმის ინფრაწითელი 

სპექტრების მონაცემების მიხედვით νჰეტ. რხევის სიხშირეები გამოვლენილია 1589,14 

სმ-1 ახლოს. აღნიშნული სიხშირეები აროკოორდინირებულ ამინოპირიდინის 

მოლეკულის რხევის სიხშირეებთან შედარებით დიდ ცვლილებას არ განიცდიან, 

მაგრამ განსხვავება მათ შორის არის შთანთქმის ზოლის ინტენსივობაში. 

   (NH2) თავისუფალი ორთო-ამინო-4მეთილპირიდინის მოლეკულებისთვის 3030-

3470 სმ-1  ფარგლებშია [37], ხოლო კოორდინაციული ნაერთების იწ სპექტრებში 

მონახულია 3025-3490 სმ-1  ფარგლებში. ეს ცვლილება გვიჩვენებს, რომ აღნიშნული 

რხევის სიხშირეები მცირდება, რაც იმ გარემოებაზე მიუთითებს, რომ ლიგანდის 
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მოლეკულების კოორდინაცია მეტალის ატომებთან ამინოჯგუფის აზოტის ატომით 

გამორიცხულია.  

გარდა ამისა, როგორც კვანტურ-ქიმიური გათვლების შედეგები გვიჩვენებს, 

ორთოამინოპირიდინის მოლეკულაში ჰეტეროციკლის აზოტის ატომის 2s 

ორბიტალების  ელექტრონებით დასახლება ამინოჯგუფის აზოტის ატომის 2s 

ორბიტალების  ელექტრონებით დასახლებასთან შედარებით გაცილებით მაღალია, 

რაც ჰეტეროციკლის მაღალ დონორულ თვისებებზე მიუთითებს. ამას ემატება 

აგრეთვე ის მდგომარეობა, რომ NNH2 ჯგუფის აზოტის ატომის ელექტრონები 

ლოკალიზებულია  2pZ ორბიტალებზე, რაც გამორიცხავს σσ–ბმის წარმოქმნას 

ლითონებთან.  

სინთეზირებულ კომპლექსებში 3310-3500 სმ-1 უბანში არის ზოლები, რომელიც 

მიეკუთვნება კოორდინირებულ წყლის მოლეკულებს. გამონაკლისს წარმოადგენს 

კომპლექსნაერთი Co(NO3)2(oAm4mpy)2L, სადაც აღნიშნული რხევის სიხშირეები 

მონახული არ არის, რაც მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ამ ნაერთებში წყლის 

მოლეკულები კომპლექსნაერთის შიდა სფეროში არ იმყოფებიან [38].  

ნიტრატული კომპლექსებისთვის იწ სპექტრებში ნიტრატ-იონების გარე 

სფეროში არსებობაზე მიუთითებს რხევის სიხშირეები 1370-1390 სმ-1  უბანში.

 სულფატ-იონების კოორდინაციის შესახებ მსჯელობა შესაძლებელია 

ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით. ჩვენს მიერ სინთეზირებულ 

კომპლექსებში სულფატ-იონებისთვის მონახულია სუსტად გამოხატული ν1 და ν2 

∼925-990 და 460 სმ-1 ფარგლებში. ν3 და ν4 გადაფარულია რხევის სხვა სიხშირეებით, 

რაც საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ სინთეზირებულ კომპლექსნაერთებში 

სულფატ-იონები შიდასფერულია, მონოდენტატურია და ლითონთან წარმოქმნიან 

კოორდინაციულ ბმას.  

რაც შეეხება ქლორიდ-იონებს, მათი ფუნქციის გარკვევა სპექტრების 

მიხედვით გაგვიძნელდა. ამიტომ მათ თვისებებზე მსჯელობა შეიძლება სხვა 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე. თუ შევაჯამებთ ინფრაწითელი 

სპექტრების მიმოხილვის შედეგებს, სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების 

აღნაგობა შეიძლება წარმოვიდგინოთ ასე: 

 
ნაერთებისთვის    MX2(oAm-4mpy)2L(H2O)2, სადაც  M = Co, Ni; X = Cl-, NO3- 

ხოლო სულფატური კომპლექსებისთვის 
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სადაც  M = Ni, Mn;  

ხოლო ნაერთებისთვის  Co(NO3)2(oAm4mpy)2L  და CuCl2(oAm-4mpy)2L 

 

ცხრილი 3. L-ის, ორთო-ამინო-4-მეთილპირიდინის და კობალტის(II), ნიკელის(II), მან-

განუმის(II) და სპილენძის(II)  კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექ-

ტრებში მონახული ტალღური რიცხვების მაქსიმუმები (სმ-1) 

L [39]  416,57; 470,57; 493,71; 524,57; 575,31; 640,28; 702, 740,57; 810, 

948,85; 964,28; 1002,85; 1064,57; 1126,28; 1180,28; 1234,28; 

1303,71; 1365,42; 1411,71; 1457,99; 1527,42; 1604,56; 1658,56; 

1951,70; 2730,84; 2854,27; 2923,70; 3031,70; 3239,98; 3471,41.  

oAm-4mpy [37] 452; 470; 525; 580; 600; 715; 750; 760; 772; 795; 865; 940; 970; 

990; 1015; 1045; 1080; 1130; 1185; 1240; 1275; 1310; 1340; 1350; 

1380; 1415; 1450; 1470; 1495; 1545; 1560; 1620; 1650; 2850; 

2850; 2870; 2940; 3030; 3055; 3140; 3250; 3305; 3430 

CoCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2 524,57; 594,00; 725,14; 817,71; 848,57; 941,14; 972,00; 1056,85; 

1180,28; 1234,28; 1311,42; 1373,14; 1457,99; 1527,42; 1589,14; 

1666,28; 2723,13; 2854,27; 2923,70; 3185,98; 3386,55 

NiCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2 455,14; 524,57; 594,00; 709,71; 756,00; 817,71; 856,28; 948,85; 

979,71; 1018,28; 1056,85; 1180,28; 1234,28; 1311,42; 1365,42; 

1457,99; 1527,42; 1589,14; 1666,28; 2730,84; 2854,27; 2923,70; 

3185,98; 3324,84 

MnCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2 447,43; 524,57; 686,57; 709,71; 756,00; 794,57; 864,00; 941,14; 

987,42; 1056,85; 1180,28; 1234,28; 1268,40; 1311,42; 1365,42; 

1457,99; 1527,42; 1550,56; 1619,99; 1666,28; 2854,27; 2923,70; 

3170,56; 3332,55; 3425,13 
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Co(NO3)2(oAm4mpy)2L 493,71; 524,57; 702,00; 717,43; 810,00; 848,57; 948,85; 995,14; 

1025,99; 1064,57; 1187,99; 1234,28; 1342,28; 1373,14; 1457,99; 

1519,71; 1581,42; 2854,27; 2923,70 

Ni(NO3)2(oAm4mpy)2L(H2O)2 532,28; 717,43; 817,71; 856,28; 948,85; 1018,28; 1064,57; 

1187,99; 1234,28; 1319,14; 1373,14; 1457,99; 1527,42; 1589,14; 

1666,28; 2723,13; 2854,27; 2923,70; 3185,98; 3340,27 

NiSO4(oAm4mpy)2L(H2O) 524,57; 594,00; 686,57; 717,43; 817,71; 848,57; 941,14; 972,00; 

1056,85; 1180,28; 1234,28; 1311,42; 1373,14; 1457,99; 1527,42; 

1589,14; 1666,28; 2730,87; 2854,27; 2923,70; 3185,98; 3386,55 

MnSO4(oAm4mpy)2L(H2O) 524,57; 609,43; 678,85; 725,14; 817,71; 848,57; 941,14; 972,00; 

1118,57; 1166,48; 1226,57; 1311,42; 1373,14; 1457,99; 1527,42; 

1596,85; 1666,28; 2723,13; 2854,27; 2923,70; 3185,98;  

ცხრილი 4. კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრებში მონახული 

ზოგიერთი სიხშირეები (სმ-1) 

# ნაერთი 

(NH) 

(H2O ) 

(NH2) 

 

               „ამიდი“ 

  ჰეტ. 

(C = N) I II III 

1 L 3031,70 

3239,98 

3471,41 

1658,56 

1687 

(სპირტხს

ნარში) 

1527,42 

 

1303,71 

1365,42 

 

1604,56 

 

2 oAm-4mpy 3055 

3140 

3250 

3370 

3470 

   865, 1010, 

1050, 1170, 

1252, 1260, 

1390, 1560, 

1600, 1620 

1650 

3 CoCl2(oAm4mpy)2L 3185 

3386 

1666 1545 

1560 

1311 

1373 

1666 

4 NiCl2(oAm-4mpy)2L 3185 

3324 

1666 1527 1311 

1365 

1666 

5 MnCl2 (oAm4mpy)2L 3170,56; 

3332,55; 

3425,13 

1619,99; 

1666,28; 

1527,4; 

1550,56; 

1311,42; 

1365,42; 

1666,28; 
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ცხრილი 4 (გაგრძელება). 

# ნაერთი 

(NH) 

(H2O ) 

(NH2) 

 

               „ამიდი“ 

  ჰეტ. 

(C = N) I II III 

6 Co(NO3)2(oAm4mpy)2L 2923,70 

2854,27 

3425,13 

1581,42 

1670 

1519,71 

1527,4;  

1575 

1373,14 1581,14 

1187,99 

1519,71 

7 Ni(NO3)2(oAm4mpy)2L 2923,70 

3185,98 

3340,27 

1666,28 1527,42 1319,14 

1373,14 

1187,99 

1589,14 

1527,42 

8 NiSO4(oAm4mpy)2L 3185,98 

3386,55 

2923,70 

1666,28  

1527,42;  

 

1311,421 

1373,14 

1589,14 

1180,99 

1527,42 

9 MnSO4(oAm4mpy)2L 2923,70 

3185,98 

3278,11 

1666,28  

1527,42;  

 

1311,421 

1373,14 

1596,85 

1118,57 

1527,42 

3.4.2. koordinaciuli naerTebi paradimeTilaminobenzaldehidis izonikotino-
ilhidrazonTan(L) da orTo-amino-5-meTilpiridinTan(oAm-5Mpy) 

თავისუფალი ლიგანდების და კოორდინაციული ნაერთების ინფრაწითელი 

სპექტრები მოცემულია დანართში, ნახ. 10-14, ხოლო მათი გაშიფრვის შედეგები 

მოცემულია ცხრილებში 5 და 6. 

კოორდინაციული ნაერთების იწ სპექტრებში მონახულია ჰიდრაზონის, 

მეთილპირიდინის და წყლის მოლეკულებისთვის დამახასიათებელი რხევის 

სიხშირეები.  როგორც ზემოთ განვიხილეთ,  ν(CO) არაკოორდინირებული 

(თავისუფალი) ლიგანდისსთვის მდებარეობს 1687 სმ-1-ის ფარგლებში, ხოლო 

კოორდინაციული ნაერთების სპექტრებში მონახულია უბანი 1650-1666 სმ-1 

ფარგლებში, რაც იმ გარემოებაზე მიგვანიშნებს, რომ ჰიდრაზონი ლითონ-

კომპლექსწარმომქმნელთან კოორდინაციულ ბმას კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის 

ატომით წარმოქმნის. აზომეთინის (CN)  რხევის სიხშირეები კოორდინაციული 

ნაერთების სპექტრებში არაკოორდინირებულ ლიგანდთან შედარებით ((CN)≈1604 

სმ-1) გადანაცვლებულია მაღალსიხშირულ უბანში, რაც მიუთითებს, რომ 

აღნიშნული ლიგანდი ლითონთან აზომეთინური ჯგუფის აზოტის ატომით 

კოორდინირებს და რეალიზდება M     N = C ბმა. ამ მონაცემების საფუძველზე 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ამ შემთხვევაშიც, ისევე როგორც ზემოთგანხილულ 

ნაერთებში  

წარმოიქმნება ხუთწევრიანი ლითონოციკლები:  
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M

O = C -

N - N - H

 
სადაც ჰიდრაზონი კეტონური ფორმითაა წარმოდგენილი. 

 თავისუფალი ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინისთვის ჰეტეროციკლისთვის 

დამახასიათებელი რხევის სიხშირეები მდებარეობს 800-850; 1005-1060; 1180, 1395, 1400, 

1580-1620 სმ-1 უბნებში. თუ განვიხილავთ კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის 

იწ სპექტრებს, νჰეტ. რხევის სიხშირეები გამოვლენილია 1527-1589,14 სმ-1 ახლოს. 

აღნიშნული სიხშირეები არაკოორდინირებულ ამინოპირიდინის მოლეკულის რხევის 

სიხშირეებთან შედარებით დიდ ცვლილებას არ განიცდიან, მაგრამ განსხვავება მათ 

შორის არის შთანთქმის ზოლის ინტენსივობაში.   (NH2) თავისუფალი ორთო-ამინო-

4მეთილპირიდინის მოლეკულებისთვის 3030-3470 სმ-1 ფარგლებშია, ხოლო 

კოორდინაციული ნაერთების იწ სპექტრებში მონახულია 3025-3490 სმ-1 ფარგლებში. ეს 

ცვლილება გვიჩვენებს, რომ აღნიშნული რხევის სიხშირეები მცირდება, რაც იმ 

გარემოებაზე მიუთითებს, რომ ლიგანდის მოლეკულების კოორდინაცია მეტალის 

ატომებთან ამინოჯგუფის აზოტის ატომით გამორიცხულია. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ეს ვარაუდი დასტურდება კვანტურ-ქიმიური გათვლებით მიღებული შედეგებით, 

რომელთა მიხედვითაც მეთილპირიდინის მოლეკულაში ამინოჯგუფის აზოტის ატომის 

ორბიტალების ელექტრონებით დასახლების მიხედვით  აღნიშნული ატომით 

ლითონთან კოორდინაციული ბმის წარმოქმნა არაა შესაძლებელი. 

 სინთეზირებულ კომპლექსებში 3310-3500 სმ-1  უბანში არის ზოლები, 

რომლებიც მიეკუთვნება კოორდინირებულ წყლის მოლეკულებს. გამონაკლისს 

წარმოადგენს ნაერთი Co(NO3)2(oAm5mpy)2L, სადაც წყლის მოლეკულები 

შიდასფერულები არ არიან.  

ნიტრატული კომპლექსებისთვის იწ სპექტრებში ნიტრატ-იონების გარე 

სფეროში არსებობაზე მიუთითებს რხევის სიხშირეები 1370-1390 სმ1   უბანში [37].   

სინთეზირებულ კომპლექსებში სულფატ-იონებისთვის მონახულია სუსტად 

გამოხატული ν1 და ν2 ∼925-990 და 460 სმ-1  ფარგლებში. ν3 და ν4 გადაფარულია 

რხევის სხვა სიხშირეებით, რაც საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ 

სინთეზირებულ კომპლექსნაერთებში სულფატ-იონები შიდასფერულია, 

მონოდენტატურია და ლითონთან წარმოქმნიან კოორდინაციულ ბმას [38].  

რაც შეეხება ქლორიდ-იონებს, მათი ფუნქციის გარკვევა სპექტრების მიხედვით 

გაგვიძნელდა. ამიტომ მათ თვისებებზე მსჯელობა შეიძლება სხვა ფიზიკურ-

ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე. 

თუ შევაჯამებთ ინფრაწითელი სპექტრების მიმოხილვის შედეგებს, 

სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების აღნაგობა შეიძლება წარმოვიდგინოთ 

ასე: 
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ნაერთებისთვის    MX2(oAm-5mpy)2L,   სადაც  M = Co, Ni, X = Cl-, NO3- 

ხოლო სულფატური კომპლექსისთვის: 

 
სადაც M = Ni  

ხოლო ნაერთისთვის   Co(NO3)2(oAm5mpy)2L 

 

ცხრილი 5. L-ის, ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინის და კობალტის(II) და ნიკელის(II) 

კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრებში მონახული ტალღური 

რიცხვების მაქსიმუმები (სმ-1) 

L [39] 416,57; 470,57; 493,71; 524,57; 575,31; 640,28; 702, 740,57; 810, 

948,85; 964,28; 1002,85; 1064,57; 1126,28; 1180,28; 1234,28; 

1303,71; 1365,42; 1411,71; 1457,99; 1527,42; 1604,56; 1658,56; 

1951,70; 2730,84; 2854,27; 2923,70; 3031,70; 3239,98; 3471,41.  

oAm-5mpy [37] 800; 835; 850; 1005; 1060; 1180; 1200; 1218; 1238; 1395; 1410; 

1580; 1630; 1655; 3030; 3190; 3280; 3320; 3480 

CoCl2(oAm5mpy)2L(H2O)2 524,27; 717,43; 771,42; 817,71; 948,85; 1018,28; 1056,85; 

1180,28; 1234,28; 1373,14; 1457,99; 1527,42; 1581,42; 1667,95; 

2723,13; 2854,27; 2931,41; 3193,70; 3322,55; 3548,55 

NiCl2(oAm-5mpy)2L(H2O)2 532,28; 594,00; 717,43; 817,71; 856,28; 948,85; 1018,25; 1064,57; 

1187,99; 1234,28; 1373,14; 1457,99; 1519,71; 1589,14; 1658,56; 

2676,84; 2723,13; 2854,27; 2923,70; 3178,27; 3324,84 

Co(NO3)2(oAm5mpy)2L 493,71; 524,57; 717,43; 810,00; 848,57; 948,85; 995,14; 1025,99; 

1064,57; 1187,99; 1234,28; 1342,28; 1373,14; 1457,99; 1519,71; 
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1581,42; 1666,28; 2723,13; 2854,27; 2923,70 

Ni(NO3)2(oAm5mpy)2L(H2O)2 532,28; 717,43; 817,71; 856,28; 948,85; 1018,28; 1064,57; 

1187,99; 1234,28; 1313,25; 1373,14; 1457,99; 1527,42; 1589,14; 

2676,84; 2723,13; 2854,27; 2931,41; 3185,98; 3340,27 

CoSO4(oAm5mpy)2L(H2O) 524,27; 617,14; 686,57; 717,43; 817,71; 848,57; 941,14; 972,00; 

1064,57; 1118,57; 1180,28; 1234,28; 1311,42; 1373,14; 1457,99; 

1527,42; 1589,14; 1666,28; 2730,84; 2854,27; 2923,70; 3185,98; 

3386,55 

ცხრილი 6. კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრებში მონახული 

ზოგიერთი სიხშირეები (სმ-1) 

N ნაერთი 

(NH) 

(H2O ) 

(NH2) 

 

       „ამიდი“ 

  ჰეტ 

(C = N) I II III 

1 L 3031,70 

3239,98 

3471,41 

1658,56 

1687 

(სპირტხ

სნარში) 

1527,42 

 

1303,71 

1365,42 

 

1604,56 

 

2 oAm-5mpy 3030 

3190 

3280 

3320 

   800; 

835; 

850; 

1005; 

1035; 

1060; 

1180; 

1395; 

1400; 

1580-

1630 

3 CoCl2(oAm5mpy)2L(H2O)2 2931,41 

3193,70 

3332,55; 

3548,55 

1667,95 1527,42 1373,14 1180 

1581,42 

1527,42 

4 NiCl2(oAm-5mpy)2L(H2O)2 2923,70 

3178,27 

3324,84 

1658,56 1519,71 1373,14 1187 

1589,14 

1519,71 
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ცხრილი 6 (გაგრძელება). 

5 Co(NO3)2(oAm5mpy)2L 2854,27 

2923,70 

2723,13 

1666,28; 1519,71 1373,14 1581,42 

1519,71 

1187,99 

6 Ni(NO3)2(oAm5mpy)2L(H2O)2 2931,41 

3185,98 

3340,27 

1589,14 1527,42 1313,25 

1373,14 

1187,99 

1589,14 

1527,42 

7 CoSO4(oAm5mpy)2L(H2O) 3185,98 

3386,55 

1923,70 

1666,28 1527,42;  

 

1311,42 

1373,14 

1589,14 

1527,42 

1180,28 

daskvna 

 ლიტერატურაში არაა ცნობები ისეთი შერეულლიგანდიანი კომპლექსნაერთების 

სინთეზის შესახებ, სადაც ლიგანდებად შერჩეულია ერთის მხრივ 

პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონები, ხოლო 

მეორეს მხრივ - პირიდინის მეთილნაწარმები, კერძოდ, ორთო-ამინო-4 და 5-

მეთილპირიდინები. ამიტომ მიზნად დავისახეთ ამ ლიგანდების გამოყენებით 

ზოგიერთ 3d-ლითონთან (კობალტი, ნიკელი, მანგანუმი) შერეულლიგანდიანი 

კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი. 

 კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით გავითვალეთ ორთო-ამინო-

3,4,5,6-მეთილპირიდინების მოლეკულები, აგრეთვე პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულა. 

გათვლილია აღნიშნულ მოლეკულათა ძირითადი ენერგეტიკული, გეომეტრიული და 

სტრუქტურული მახასიათებლები, აგრეთვე წარმოქმნის სითბო და დიპოლური 

მომენტი. გამოთვლები ჩატარდა სხვადასხვა გამხსნელისთვის. ლიგანდთა 

მოლეკულების ასეთი შესწავლა მიზნად ისახავდა დონორული ატომების 

გამოვლენას, გამხსნელის შერჩევას და ამ მონაცემების გათვალისწინებით 

მიზანმიმართული სინთეზის ჩატარებას. გათვლებმა გვიჩვენა, რომ ყველა 

შემთხვევაში დონორულ ატომებად გვევლინება ჰეტეროციკლის აზოტის ატომი 

ამინოპირიდინების მოლეკულებში და კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის და 

აზომეთინის ჯგუფის აზოტის ატომები ჰიდრაზონის მოლეკულებში. 

 სინთეზირებულია კობალტის(II), ნიკელის(II), მანგანუმის(II) სხვადასხვალიგანდიანი 

კოორდინაციული ნაერთები. ყველა ნაერთი გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში. 

დადგენილია მათი ინდივიდუალურობა და შესწავლილია ზოგიერთი ფიზიკურ-

ქიმიური თვისება: ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელებში და შთანთქმის ინფრაწითელი 

სპექტრები. 

 შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდით დადგენილია ორგანული 

ლიგანდების, წყლის მოლეკულების და აციდოლიგანდების  კოორდინირების წესი 

სინთეზირებულ ნაერთებში და კომპლექსის შიდა სფეროში ლიგანდის შესვლის 
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ფორმა. როგორც სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის 

ინფრაწითელი სპექტრების შესწავლამ გვიჩვენა, ორთო-ამინო-4 და 5-

მეთილპირიდინები ლითონთან კოორდინაციულ ბმებს წარმოქმნიან ჰეტეროციკლის 

აზოტის ატომის საშუალებით, ხოლო ჰიდრაზონები ლითონებთან კოორდინირებენ 

კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადისა და აზომეთინის ჯგუფის აზოტის ატომებით, 

შედეგად წარმოიქმნება ხუთწევრიანი ლითონოციკლები. რაც შეეხება წყლის 

მოლეკულებსა და აციდოლიგანდებს, კერძოდ, NO3-, Cl-, SO42-, მათი ადგილი შიდა თუ 

გარე საკოორდინაციო სფეროში განხილულია იწ სპექტრების მონაცემების მიხედვით. 

მიღებული მონაცემების შეჯამების და გაანალიზების საფუძველზე მოწოდებულია 

სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების სტურქტურები. შთანთქმის 

ინფრაწითელი სპექტრების შესწავლით მიღებული შედეგები ადასტურებს კვანტურ-

ქიმიური გათვლებით მიღებულ შედეგებს. 
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ცხრილი A.  წარმოქმნის სითბო  (∆H), ეფექტური მუხტი  (q) და ელექტრონების განაწილება ატომურ ორბიტალებზე ორთო-

ამინოპირიდინების მოლეკულებში 

გამხსნელი 

    დ.შ. 
მოლეკულა 

∆H 

კჯ/მოლი 

დიპ.მ. 

, D 
ატომი ეფ.მ. 

ელექტ. 

სიმკვრივე 

ელექტრონების განაწილება ატომურ 

ორბიტალებზე 

2s 2pX 2py 2pZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

გაზი 

1 105,7 2,00 N(1) -0,197 5,19 1,717 1,039 1,253 1,189 

2 105,2 2,11 N(1) -0,201 5,20 1,719 1,039 1,247 1,196 

3 104,8 1,90 N(1) -0,195 5,19 1,717 1,041 1,248 1,188 

4 112,7 1,62 N(1) -0,203 5,20 1,715 1,040 1,246 1,201 

1 105,7 2,00 N(7) -0,320 5,32 1,515 1,109 1,041 1,656 

2 102,2 2,11 N(7) -0,323 5,32 1,513 1,102 1,042 1,665 

3 104,8 1,90 N(7) -0,321 5,32 1,513 1,103 1,042 1,663 

4 112,7 1,62 N(7) -0,322 5,32 1,515 1,104 1,042 1,662 

1 105,7 2,00 C(2) 0,103 3,90 1,222 0,894 0,874 0,907 

2 105,2 2,11 C(2) 0,107 3,89 1,221 0,897 0,876 0,898 

3 104,8 1,90 C(2) 0,099 3,90 1,221 0,897 0,877 0,905 

4 112,7 1,62 C(2) 0,110 3,89 1,219 0,893 0,877 0,899 

 

 

 

 

 

 

წყალი 

H2O 

78,5 

 

 

 

1 55,7 3,01 N(1) -0,308 5,31 1,710 1,062 1,281 1,125 

2 52,4 3,20 N(1) -0,316 5,32 1,713 1,064 1,276 1,264 

3 60,9 2,76 N(1) -0,345 5,35 1,714 1,058 1,271 1,303 

4 69,4 2,29 N(1) -0,346 5,35 1,713 1,054 1,269 1,311 

1 55,7 3,01 N(7) -0,351 5,35 0,534 1,120 1,049 1,647 

2 52,4 3,20 N(7) -0,354 5,35 1,541 1,120 1,051 1,642 

3 60,9 2,76 N(7) -0,388 5,39 1,437 1,121 1,060 1,770 

4 69,4 2,29 N(7) -0,390 5,39 1,438 1,121 1,059 1,772 

1 55,7 3,01 C(2) 0,111 3,89 1,223 0,886 0,887 0,892 

2 52,4 3,20 C(2) 0,114 3,89 1,224 0,889 0,892 0,880 

3 60,9 2,76 C(2) 0,169 3,83 1,212 0,887 0,869 0,863 

4 69,4 2,29 C(2) 0,178 3,82 1,211 0,885 0,867 0,858 



  101 

 

ცხრილი A (გაგრძელება). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

დიმეთილ- 

სულფოქ- 

სიდი 

C2H6SO9 

49 

1 56,1 3,01 N(1) -0,304 5,30 1,711 1,062 1,281 1,251 

2 54,1 3,17 N(1) -0,315 5,31 1,713 1,063 1,275 1,263 

3 61,6 2,73 N(1) -0,343 5,34 1,714 1,058 1,271 1,301 

4 62,2 2,55 N(1) -0,306 5,31 1,710 1,061 1,273 1,262 

1 56,1 3,01 N(7) -0,347 5,35 1,541 1,119 1,049 1,637 

2 54,1 3,17 N(7) -0,354 5,35 1,539 1,120 1,051 1,630 

3 61,6 2,73 N(7) -0,389 5,39 1,437 1,120 1,060 1,771 

4 62,2 2,55 N(7) -0,354 5,35 1,540 1,118 1,051 1,644 

1 56,1 3,01 C(2) 0,105 3,89 1,224 0,889 0,889 0,894 

2 54,1 3,17 C(2) 0,115 3,88 1,224 0,889 0,892 0,879 

3 61,6 2,73 C(2) 0,168 3,83 1,212 0,887 0,869 0,864 

4 62,2 2,55 C(2) 0,115 3,89 1,222 0,886 0,893 0,882 

 

 

 

 

 

 

მეთანოლი 

CH3OH 

32,6 

 

1 57,1 3,00 N(1) -0,302 5,30 1,711 1,062 1,280 1,249 

2 54,2 3,15 N(1) -0,312 5,31 1,713 1,063 1,275 1,262 

3 62,5 2,70 N(1) -0,341 5,34 1,714 1,057 1,270 1,299 

4 63,3 2,54 N(1) -0,303 5,30 1,710 1,061 1,273 1,259 

1 57,1 3,00 N(7) -0,347 5,35 1,540 1,119 1,049 1,639 

2 54,2 3,15 N(7) -0,352 5,35 1,539 1,119 1,051 1,643 

3 62,5 2,70 N(7) -0,389 5,39 1,437 1,119 1,060 1,773 

4 63,3 2,54 N(7) -0,353 5,35 1,542 1,117 1,051 1,643 

1 57,1 3,00 C(2) 0,106 3,89 1,224 0,887 0,888 0,894 

2 54,2 3,15 C(2) 0,115 3,88 1,224 0,889 0,892 0,880 

3 62,5 2,70 C(2) 0,168 3,83 1,212 0,887 0,868 0,864 

4 63,3 2,54 C(2) 0,114 3,89 1,223 0,887 0,893 0,883 
 



  102 

 

ცხრილი A (გაგრძელება). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

ეთანოლი 

C2H5OH 

24,3 

 

 

1 57,9 3,00 N(1) -0,300 5,30 1,711 1,061 1,279 1,249 

2 55,2 3,14 N(1) -0,310 5,31 1,714 0,062 1,272 1,262 

3 63,4 2,78 N(1) 0,338 5,34 1,714 1,057 1,270 1,297 

4 64,2 3,01 N(1) -0,302 5,30 1,710 1,060 1,273 1,259 

1 57,9 3,00 N(7) -0,346 5,35 1,540 1,118 1,049 1,639 

2 55,2 3,14 N(7) -0,353 5,35 1,536 1,116 1,053 1,648 

3 63,4 2,78 N(7) -0,390 5,39 1,437 1,119 1,060 1,774 

4 64,2 3,01 N(7) -0,352 5,35 1,541 1,117 1,051 1,643 

1 57,9 3,00 C(2) 0,106 3,89 1,224 0,887 0,888 0,894 

2 55,2 3,14 C(2) 0,117 3,88 1,224 0,889 0,890 0,879 

3 63,4 2,78 C(2) 0,168 3,83 1,212 0,887 0,868 0,865 

4 64,2 3,01 C(2) 0,114 3,89 1,223 0,887 0,893 0,883 

 

 

 

 

 

 

აცეტონი 

(CH3)2CO 

20,7 

 

1 58,6 3,01 N(1) -0,298 5,30 1,711 1,061 1,279 1,248 

2 55,7 3,12 N(1) -0,308 5,31 1,713 1,062 1,273 1,261 

3 64,0 2,65 N(1) -0,336 5,34 1,714 1,057 1,270 1,296 

4 64,8 2,59 N(1) 0,300 5,30 1,710 1,059 1,272 1,258 

1 58,6 3,01 N(7) -0,345 5,35 1,541 1,119 1,048 1,637 

2 55,7 3,12 N(7) -0,353 5,35 1,536 1,116 1,052 1,648 

3 64,0 2,65 N(7) -0,390 5,39 1,437 1,118 1,060 1,775 

4 64,8 2,59 N(7) -0,352 5,35 1,539 1,116 1,051 1,645 

1 58,6 3,01 C(2) 0,106 3,89 1,224 0,887 0,888 0,894 

2 55,7 3,12 C(2) 0,117 3,88 1,223 0,889 0,890 0,879 

3 64,0 2,65 C(2) 0,168 3,83 1,212 0,887 0,868 0,905 

4 64,8 2,59 C(2) 0,115 3,89 1,223 0,887 0,893 0,883 



ცხრილი B.  ბმის სიგრძის (Rij, Å), ბმის რიგის (Pij) მნიშვნელობები ორთო-

ამინo4მეთილპირიდინის მოლეკულებში 

 
გაზი წყალი 

დიმეთილ- 

სულფოქსიდი 
მეთანოლი ეთანოლი აცეტონი ქლოროფორმი ჰექსანი 

N1-C2 1,374 1,338 1.373 1,336 1,373 1,336 1,373 1,336 1,373 1,335 1,373 1,335 1,373 1,338 1,373 1,338 

C2-C3 1,429 1,302 1,429 1,298 1,429 1,298 1,429 1,298 1,430 1,926 1,430 1,296 1,429 1,300 1,429 1,301 

C3-C4 1,394 1,428 1,393 1,437 1,393 1,437 1,393 1,437 1,394 1,437 1,393 1,437 1,394 1,434 1,394 1,431 

C4-C5 1,401 1,378 1,404 1,356 1,404 1,357 1,404 1,357 1,404 1,357 1,404 1,357 1,403 1,365 1,402 1,372 

C5-C6 1,402 1,386 1,399 1,416 1,400 1,416 1,400 1,415 1,400 1,415 1,400 1,414 1,401 1,405 1,402 1,395 

C6-N1 1,341 1,442 1,345 1,405 1,345 1,406 1,345 1,407 1,345 1,407 1,345 1,408 1,344 1,419 1,342 1,431 

C4-C8 1,480 0,999 1,480 1,0003 1,480 1,0003 1,480 1,000 1,480 1,000 1,480 1,000 1,480 1,000 1,481 0,999 

C2-N7 1,403 1,101 1,406 1,108 1,406 1,109 1,406 1,109 1,405 1,111 1,405 1,111 1,406 1,105 1,405 1,102 

C3-H9 1,098 0,946 1,101 0,938 1,101 0,938 1,101 0,938 1,101 0,939 1,101 0,939 1,100 0,941 1,098 0,944 

C5-H10 1,096 0,948 1,099 0,939 0,099 0,940 1,099 0,940 1,099 0,940 1,099 0,940 0,098 0,943 0,097 0,945 

C6-H11 1,106 0,932 1,109 0,922 1,109 0,922 1,109 0,923 1,109 0,923 1,109 0,923 1,109 0,925 1,107 0,929 

C8-H14 1,117 0,975 1,118 0,972 1,118 0,972 1,118 0,972 1,118 0,973 1,118 0,973 1,118 0,973 1,118 0,974 

C8-H15 1,119 0,965 1,120 0,961 1,120 0,961 1,119 0,961 1,119 0,961 1,119 0,961 1,119 0,963 1,119 0,964 

C8-H16 1,119 0,965 1,119 0,961 1,119 0,961 1,119 0,961 1,119 0,961 1,119 0,961 1,119 0,963 1,119 0,964 

N7-H12 0,995 0,928 1,002 0,917 1,002 0,917 1,002 0,918 1,001 0,918 1,001 0,918 1,000 0,922 0,997 0,925 

N7-H13 0,996 0,926 1,002 0,919 1,002 0,919 1,002 0,919 1,001 0,918 0,001 0,919 1,000 0,923 0,998 0,925 

 



 

  

2 

2 

 

ცხრილი C. სავალენტო კუთხეები ორთოამინო 4 – მეთილპირიდინში 

 გაზი წყალი დიმეთილსულფოქსიდი მეთანოლი ეთანოლი აცეტონი ქლოროფორმი ჰექსანი 

N1-C2-C3 121,632 121,273 121,273 121,278 121,470 121,425 121,406 121,478 

C2-C3-C4 119,281 119,447 119,453 119,447 119,357 119,418 119,380 119,340 

C3-C4-C5 118,882 118,839 118,829 118,839 118,778 118,786 118,836 118,883 

C2-N1-C6 117,282 117,739 117,733 117,724 117,562 117,604 117,606 117,480 

N1-C2-N7 119,150 119,432 119,421 119,426 119,220 119,258 119,385 119,317 

C3-C4-C8 120,906 120,977 120,967 120,973 121,103 121,067 120,974 120,910 

C2-C3-H9 120,366 120,151 120,184 120,170 120,195 120,193 120,236 120,298 

C4-C5-H10 121,024 120,925 120,922 120,923 120,774 120,809 120,924 120,984 

N1-C6-H11 114,770 115,111 115,048 115,071 115,511 115,394 115,057 114,826 

C2-N7-H12 113,702 112,245 112,408 112,373 112,878 112,829 112,537 112,995 

C2-N7-H13 115,909 114,930 115,017 115,460 115,019 115,090 115,018 115,389 

C4-C8-H14 111,482 111,478 111,451 111,460 111,319 111,359 111,463 111,419 

C4-C8-H15 110,072 110,049 110,085 110,070 110,210 110,172 110,077 110,078 

C4-C8-H16 110,108 110,052 110,089 110,078 110,266 110,220 110,116 110,105 

 

  



 

  

3 

3 

 

ცხრილი D. ვალენტური კუთხეები ორთო-ამინომეთილპირიდინის წარმოებულებში 
  გაზი წყალი დიმეთილსულფოქსიდი მეთანოლი ეთანოლი აცეტონი ქლოროფორმი ჰექსანი 

ორთო-ამინო-3-მეთილ-

პირიდინი 

N1-C2-C3 121,662 121,405 121,262 121,330 121,373 121,385 121,429 121,524 

C2-N1-C6 117,819 118,336 118,316 118,266 118,276 118,278 118,115 117,997 

N1-C2-N7 118,618 118,779 118,748 118,667 118,701 118,755 118,705 118,693 

N1-C6-H11 114,936 115,920 115,318 115,344 115,443 115,558 115,086 115,057 

C2-N7-H12 113,659 112,564 112,353 112,402 112,241 112,193 112,916 113,090 

C2-N7-H13 115,739 115,878 114,649 114,776 114,860 114,860 115,035 115,314 

ორთო-ამინო-4-მეთილ-

პირიდინი 

N1-C2-C3 121,632 121,273 121,273 121,278 121,470 121,425 121,406 121,478 

C2-N1-C6 117,282 117,739 117,733 117,724 117,562 117,604 117,606 117,480 

N1-C2-N7 119,150 119,432 119,421 119,426 119,220 119,258 119,385 119,317 

N1-C6-H11 114,770 115,111 115,048 115,071 115,511 115,394 115,057 114,826 

C2-N7-H12 113,702 112,245 112,408 112,373 112,878 112,829 112,537 112,995 

C2-N7-H13 115,909 114,930 115,017 115,460 115,019 115,090 115,018 115,389 

ორთო-ამინო-5-მეთილ-

პირიდინი 

N1-C2-C3 121,338 120,818 120,827 120,839 120,851 120,856 121,007 121,186 

C2-N1-C6 119,932 120,049 120,049 120,049 120,049 120,051 120,041 120,031 

N1-C2-N7 117,625 117,883 117,878 117,872 117,865 117,867 117,744 117,572 

N1-C6-H11 120,082 120,303 120,299 120.295 120,289 120,291 120,208 120,090 

C2-N7-H12 114,814 114,992 114,989 114,987 114,984 115,029 114,861 114,672 

C2-N7-H13 115,864 121,570 121,556 121,536 121,517 121,472 121,325 121,159 

ორთო-ამინო-6-მეთილ-

პირიდინი 

N1-C2-C3 121,917 121,310 121,495 121,455 121,473 121,494 121,542 121,784 

C2-N1-C6 117,961 118,223 118,386 118,390 118,409 118,346 118,139 118,122 

N1-C2-N7 118,914 119,095 119,136 119,182 119,191 119,126 118,917 119,037 

N1-C6-H11 118,175 118,123 118,275 118,226 118,269 118,231 118,135 118,233 

C2-N7-H12 115,870 121,766 115,090 114,927 114,948 114,921 120,478 115,381 

C2-N7-H13 113,521 118,932 112,260 112,135 112,238 112,290 117,712 112,835 

 

  



 

  

4 

4 

 

ცხრილი E. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის 

მოლეკულაში წარმოქმნის სითბო (∆H), ეფექტური მუხტი  (q) და ელექტრონების 

განაწილება ატომურ ორბიტალებზე 

გამხსნელი 
წარმოქმნის 

სითბო 

 

დიპ.მ. 

, D 
ატომი 

ეფექტ. მუხტი 
q 

ელექტ.სიმკვ. 
ელექტრონებით დასახლება 

2S 2Px 2Py 2Pz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

დიმეთილსულ-

ფოქსიდი 
49 

225.9 8.01 

N 7 -0.271 5.271 1.522 1.054 1.030 1.665 

N 11 -0.113 5.113 1.727 1.247 0.943 1.196 

N 12 -0.290 5.290 1.473 1.191 1.058 1.568 

N 18 -0.232 5.232 1.709 1.145 1.234 1.144 

O14 -0,487 6.487 1.914 1.237 1.852 1.485 

H32 0,272 0,728 0,728    

მეთანოლი 
32.6 

228.1 7.91 

N 7 -0.271 5.271 1.522 1.054 1.030 1.665 

N 11 -0.113 5.113 1.727 1.247 0.943 1.196 

N 12 -0.290 5.290 1.473 1.191 1.058 1.568 

N 18 -0.232 5.232 1.709 1.145 1.234 1.144 

O14 -0,487 6.487 1.914 1.237 1.852 1.485 

H32 0,271 0,729 0,729    

აცეტონი 
20.7 

231.8 7.75 

N 7 -0.271 5.271 1.520 1.054 1.030 1.667 

N 11 -0.106 5.106 1.727 1.247 0.942 1.189 

N 12 -0.293 5.293 1.473 1.175 1.051 1.594 

N 18 -0.226 5.226 1.709 1.149 1.233 1.136 

O14 -0,476 6.476 1.914 1.221 1.851 1.490 

H32 0,269 0,731 0,731    

ქლოროფორმი 
4.7 

261.4 6.52 

N 7 -0.267 5.267 1.516 1.050 1.029 1.672 

N 11 -0.075 5.075 1.727 1.251 0.939 1.159 

N 12 -0.304 5.304 1.474 1.119 1.036 1.676 

N 18 -0.198 5.198 1.711 1.165 1.227 1.095 

O14 -0,416 6.416 1.914 1.169 1.843 1.490 

H32 0,252 0,748     

 

 

ცხრილი E (გაგრძელება). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ჰექსანი  
1.9 

299.0 5.16 

N 7 -0.262 5.262 1.502 1.045 1.028 1.680 

N 11 -0.041 5.041 1.727 1.249 0.934 1.130 

N 12 -0.314 5.314 1.475 1.081 1.032 1.726 

N 18 -0.159 5.159 1.714 1.186 1.223 1.037 

O14 -0,347 6.347 1.914 1.142 1.830 1.461 

H32 0,230 0,770 0,770    

ეთანოლი 
24.3 

230,5 7,80 

N 7 -0,271 5,271 1,521 1,054 1,031 1,665 

N 11 -0,107 5,107 1,727 1,249 0,942 1,190 

N 12 -0,292 5,292 1,473 1,179 1,051 1,589 

N 18 -0,228 5,228 1,709 1,146 1,236 1,137 

O14 -0,477 6,477 1,914 1,224 1,853 1,483 

H32 0,270 0,731 0,730    

 



 

  

5 

5 

 

ცხრილი F. ვალენტური კუთხეები პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის 

იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლკულაში 

 გაზი წყალი დმსო მეთანოლი ეთანოლი აცეტონი ქლოროფორმი ჰექსანი 

C1—C2—C3 120.804 120.894 120.906 120.900 120.887 120.896 120.872 120.841 

C2—C3—C4 121.157 120.922 120.911 120.925 120.938 120.937 120.032 121.120 

C3—C4—C5 118.546 118.793 118.795 118.782 118.779 118.750 118.657 118.560 

C1—C2—C6 117.527 117.553 117.539 117.544 117.559 117.542 117.512 117.507 

C1—C2—N7 121.117 121.132 121.143 121.137 121.135 121.165 121.140 121.140 

C1—N7—C8 117.579 116.843 116.869 116.844 116.894 116.926 117.041 117.209 

C1—N7—C9 117.563 116.805 116.850 116.842 116.846 116.887 117.007 117.174 

C4—C10—N11 122.031 121.520 121.488 121.503 121.541 121.635 121.812 122.022 

C10—N11—N12 120.570 120.223 120.195 120.254 120.276 120.203 120.348 120.486 

N11—N12—C13 122.460 122.281 122.240 122.299 122.317 122.312 122.387 122.427 

N12—C13—O14 123.962 123.070 123.036 123.080 123.137 123.176 123.398 123.764 

N12—C13—C15 114.171 116.017 116.073 115.981 115.846 115.910 115.305 114.592 

C13—C15—C16 122.024 121.874 121.924 121.912 121.890 121.902 121.924 121.916 

C16—C17—N18 123.611 123.249 123.271 123.279 123.286 123.275 123.367 123.484 

C17—C18—C19 117.353 118.001 117.965 117.962 117.959 117.947 117.797 117.585 

C13—C15—C20 118.805 118.662 118.671 118.659 118.687 118.717 118.709 118.800 
 

  



 

  

6 

6 

 

ცხრილი G. ბმის სიგრძე და ბმის რიგი პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის 

იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულაში 

 გაზი წყალი დმსო მეთანოლი ეთანოლი აცეტონი ქლოროფორმი ჰექსანი 
 ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

ბმის 

სიგრძე 

ბმის 

რიგი 

C1-C2 1.418 1.321 1.419 1.317 1.419 1.317 1.419 1.317 1.419 1.317 1.419 1.317 1.419 1.318 1.419 1.320 

C2-C3 1.387 1.454 1.387 1.461 1.387 1.461 1.387 1.461 1.387 1.461 1.387 1.461 1.387 1.459 1.387 1.457 

C3-C4 1.402 1.357 1.403 1.351 1.403 1.352 1.403 1.352 1.403 1.352 1.403 1.352 1.403 1.353 1.403 1.355 

C4-C5 1.400 1.365 1.400 1.365 1.400 1.365 1.400 1.365 1.400 1.365 1.400 1.365 1.400 1.364 1.400 1.364 

C5-C6 1.389 1.445 1.389 1.447 1.389 1.447 1.389 1.447 1.389 1.447 1.389 1.447 1.389 1.446 1.389 1.446 

C6-C1 1.417 1.330 1.418 1.328 1.418 1.328 1.418 1.328 1.418 1.328 1.418 1.328 1.417 1.329 1.417 1.330 

C1-N7 1.405 1.064 1.406 1.075 1.406 1.075 1.406 1.075 1.406 1.075 1.406 1.075 1.406 1.072 1.406 1.067 

N7-C8 1.440 0.958 1.446 0.949 1.446 0.949 1.446 0.949 1.446 0.949 1.446 0.950 1.445 0.950 1.443 0.955 

N7-C9 1.440 0.957 1.446 0.949 1.446 0.949 1.446 0.949 1.446 0.949 1.446 0.950 1.445 0.950 1.443 0.954 

C4-C10 1.462 1.014 1.463 1.012 1.463 1.012 1.464 1.012 1.464 1.012 1.463 1.012 1.463 1.012 1.462 1.015 

C10-N11 1.309 1.821 1.308 1.822 1.308 1.822 1.308 1.822 1.308 1.822 1.308 1.822 1.309 1.822 1.309 1.820 
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ნახ. 1. პდმაბაინჰ-ს (L) შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში და სპირტხსნარში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ. 2. CoCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ. 3. NiCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ.4. MnCl2(oAm4mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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Oct  16 2012   Cu Cl2 (2Am  - 4 mpy )2 L   (in  nujo l)
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ნახ.5. CuCl2(oAm4mpy)2L შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ. 6. Co(NO3)2(oAm4mpy)2L შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ. 7.  Ni(NO3)2(oAm4mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ.8.  NiSO4(oAm4mpy)2L(H2O)  შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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Oct 16 2 012   NiS O4(2Am  - 4m py)2 pd mab ainh  (in  nujo l)
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ნახ. 9.  MnSO4(oAm4mpy)2L(H2O)  შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ. 10.  CoCl2(oAm5mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ.11.  NiCl2(oAm5mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep  21 2012   Ni Cl2(2Am  - 5m py)2 pd mab ainh  (in  nujo l)
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Oc t 16  201 2  Co(NO3)2  inh pdm ba (2 Am  - 5m py)2  (in  nujo l)
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ნახ. 12. Co(NO3)2(oAm5mpy)2L შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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ნახ. 13. Ni(NO3)2(oAm5mpy)2L(H2O)2 შთანთქმის იწ სპექტრი ვაზელინის ზეთში (400-4000 სმ-1) 
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Semsruleblebi: 
 
 
ufrosi mec. TanamSromeli gulnara yifiani  
qim. mec. akad. doqtori 
 
mecnier TanamSromeli lia abazaZe 
 
mecnier TanamSromeli sergo gasviani 
 
ufrosi mec. TanamSromeli cisana gabisonia  
qim. mec. akad. doqtori 
 
 
ufrosi mec. TanamSromeli marine xuciSvili 
qim. mec. akad. doqtori 
 
kompiuteruli inJineri nino sxilaZe 
 
 
 
 
 
aqtualoba 
 
teqnikis swrafi ganviTareba da uaxlesi teqnologiebis Seqmna mzard 

moTxovnas uyenebs masalebs. aucilebeli xdeba sxvadasxva agresiul garemoSi 
mdgradi korozia, cveTa, Termo da mxurvalmedegi kompoziciuri masalebis Seqmna 
da danafarebis miReba ZneladRlobadi da iSviaTi liTonebis (Mo, W,V, To, Nb, Mn da 
sxva) bazaze. danafarebis gamoyenebis sfero moicavs yvela dargs dawyebuli 
soflis meurneobidan, atomuri da kosmosuri mrewvelobis   CaTvliT. yovelive es 
ganapirobebs liTonTa danafarebis miRebis procesebis Seswavlis aqtualurobas. 
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       liTonTa koroziisagan dacva mniSvnelovani msoflio problemaa. 
koroziis Sedegad miyenebuli zarali kolosaluria, zarali industriulad 
ganviTarebuli qveynebis wliuri erovnuli Semosavlis 2,5-4%-s Seadgens. 
magaliTad aSS (2011w) monacemebiT koroziisagan miyenebuli zarali wliuri 
erovnuli Semosavlis 3,1%(276 miliardi dolari iyo). msgavsi an uaresi 
mdgomareobaa sxva qveynebSic. amitom liTonTa koroziasTan “brZolas” udidesi 
yuradReba eqceva dRevandel msoflioSi. am mimarTulebiT kvleviTi samuSaoebis 
warmarTva gvesaxeba ori gziT: 
     1. aqamde koroziis winaaRmdeg gamoyenebuli iyo liTonTa Ni, Cr, Zn, Sn 

danafarebi, magram am liTonTa maragi ukve arc Tu didia. koroziasTan 
brZolisTvis erT-erTi mniSvnelovania aluminis danafarebi. aluminis msoflio 
maragi gamoulevelia, aluminis danafarebi bevr SemTxvevaSi ufro saimedod 
icaven liTonebs zemoT aRniSnuli deficituri liTonTa danafarebTan 
SedarebiT. aluminis danafarebis miReba xdeba maRal 700-11000C temperaturebze 
nalRobebidan, rac Zneli gansaxorcielebelia teqnikurad da ararentabeluria.  

aluminis galvanuri danafarebis miReba wyalxsnarebidan SeuZlebelia. 
     
    Cvenma laboratoriam SeimuSava nalRobi eleqtroliti, sadac aluminis 
danafarebis miReba SesaZlebelia ~1000C temperaturaze. am meTods msoflio 
praqtikaSi analogi ar moepoveba. aman didi daintereseba gamoiwvia mag. aSS 
energetikis saministrom sawyisi kvlevebi dagvifinansa 100 000 dolariT. 
bunebrivia am mimarTulebiT bevri samuSaoa Casatarebeli, kvlevebi gagrZeldeba. 
saintereso winadadeba gvaqvs saqarTvelos energetikis saministrosadmi. didi da 
saintereso samuSaoebia Casatarebeli maRali Zabvis gadamcemi anZebis 
koroziisagan dacvis mimarTulebiT, rac ganxorcielebadia. 

2. koroziisTan brZolis meore mniSvnelovan gzad gvesaxeba 
“kombinirebuli” danafarebiT liTonTa dacva, rogoricaa intermetalidebi 
liToni-liToni tipis, naerTebi liToni-araliTonis, liToni-liTon-araliTonis 
tipis. im SemTxvevaSi Tu am tipis naerTebiT ver xerxdeba danafarebis miReba, 
maSin SesaZlebelia am naerTebiT movaxdinoT sarCuli liTonis zedapiruli 
legireba. Cveni mizania aseTi kompoziciebis miReba da am meTodiT liTonTa 
dacva koroziisagan.  

aRniSnuli sakiTxis gadaWrasTan dakavSirebuli kvlevebis Sedegebi aris 
warmodgenili angariSSi. aqve avRniSnavT rom, msgavsi kvlevebi laboratoriaSi 
aucileblad gagrZeldeba. radganac Tanamedrove mrewvelobis erT-erTi wamyvani 
dargis metalurgiis ganviTarebis sferoSi – sxvadasxva markis foladebis 
legirebisaTvis didi mniSvneloba eniWeba liTonTa kompoziciuri fxvnlebis da 
danafarebis miRebas. 

ionuri lRobilTa eleqtrolizi saSualebas iZleva davadginoT 
sxvadasxva Sedgenilobis kompoziciuri fxvnilebis miRebis kanonzomierebani da 
miviRoT sasurveli produqti, romelic gamoirCeva teqnikurad maRali 
sisufTaviT, xolo misi danafarebi ki korozia, mxurval da cveTamedegobiT. 
gamRval marilTa eleqtroliziT SesaZlebelia miviRoT mTeli rigi liTonTa 
danafarebi, liTonTa individualur – fxvnilebi, fxvnilTa narevi da a.S. 
romelTa miReba wyalxsnarebidan SeuZlebelia. magaliTad liTonebis Ti, Zr, Mo, 

W, Be, Ta, Nb da sxv. 
iSviaTi da Znelad lRobadi liTonebi maT Soris niobiumi da tantali 

gamoirCevian unikaluri TvisebebiT, isini medegni arian sxvadasxva agresiul 
pirobebSi. maTze ar moqmedebs arc erTi mJava, garda ftorwyalbadisa da 
mlRobi mJaveebisa [1,2,3]. gaaCniaT lRobis maRali temperaturebi (Nb-2468 0C, Ta-

3000 0C) gansakuTrebiT didi mniSvneloba aqvs am liTonebiT, maTi boridebiT da 
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silicidebiT masala nakeTobebis dafarvas da zedapirul eleqtroqimiur 
legirebas, romelic moculobiT legirebasTan SedarebiT iZleva deficituri da 
ZviradRirebuli tantalis da niobiumis mniSvnelovan ekonomias. am dros 
sarCuli liTonebi iZenen Zvirfas trifofizikur (sisale, cveTa da 
koroziamedegoba) Tvisebebs, es Tvisebebi ZiriTadad ganpirobebulia masala 
nakeTobebis zedapiruli SedgenilobiT[4]. 
 tantalis da niobiumis (danafarebis da maT fuZeze kompoziciuri masalebis) 
miRebaze intensiuri kvlevebia gaSlili msoflioSi. miuxedavad mkvlevarTa 
gaerTianebuli Zalisxmevisa, mravali urTierT sawinaaRmdego mosazrebaa 
aRniSnuli procesebis kinetikis da meqanizmis gagebis sakiTxebSi. xSirad 
gamoyenebuli eleqtrolitebi ver uzrunvelyofen aRniSnuli naerTebis da 
danafarebis miRebis teqnologiur efeqtianobas. 
 aRniSnuli liTonebis, danafarebis da kompoziciuri naerTebis 
mniSvnelobebidan gamomdinare [2-6], saWiroa yovelmxrivi sistematuri kvleva am 
procesebis meqanizmis da kinetikis Seswavlis, teqnologiebis Seqmnis da 
daxvewis mizniT. liTonTa koroziisagan dacvis saqmeSi ama Tu im sufTa 
liToniT miRebuli danafarebis garda didi perspeqtiva aqvs am sakiTxis 
gadasaWrelad intermetalidebis, liTonTa boridebis, silicidebi da sxva 
gamoyenebis. zogierT SemTxvevaSi mizanSewonilia dascavi sarCuli liTonis 
zedapiruli legireba aRniSnuli naerTebiT. individualuri liTonis 
danafarTan SedarebiT, xSir SemTxvevaSi kombinirebuli danafarebi boridebis, 
silicidebis, intermetalidebis saxiT, ukeTesad icaven sarCul liTons aniWeben 
mas korozia, cveTa da Termomedegobas. yovelive amis gaTvaliswinebiT angariSSi 
es sakiTxi gaTvaliswinebulia. Seswavlili gvaqvs liTonebis tantalis da 
niobiumis eleqtroqimiuri miRebis sakiTxebi. agreTve angariSSi warmodgenilia 
am liTonTa boridebis da silicidebis miReba rTuli naerTebidan. maTi 
gamoyeneba SesaZlebelia  liTonTa zedapirul legirebis saqmeSi.  
 laboratoriaSi damuSavebulia lRobili marilebidan eleqtroqimiurad 
liTonTa boridebis da silicidebis miRebis yvelaze martivi da racionaluri 
meTodi. lRobilTa fuZe-mJauri Tvisebebis xelovnuri cvlilebiT (donor-
aqceptoruli danamatebis saSualebibis) SesaZlebelia lRobilebSi liTonis 
(erTi an meti saxis) da araliTonis (bori, siliciumi) erTad arsebobis 
pirobebSi maTi eleqtroaRdgenis potencialebis sidideebis erTmaneTTan 
miaxloeba 0,2 voltis zRvrebSi. am dros wonasworul (kvaziwonasworul) 
reJimSi xdeba maTi erTdrouli Tanagamoleqva kaTodze. gamoyofis momentSi 
kaTodze “atomur” doneze adgili aqvs Sesabamisi boridebis, silicidebis 
eleqtroqimiuri sinTezs[7]. produqti miiReba fxvnilis saxiT. eleqtrolizis 
saTanado pirobebis SerCeviT fxvnilebi SeiZleba iyos sxvadasxva 
dispersulobis (mikro, ultra an nano). SesaZlebelia  (rac momaval kvlevaTa 
obieqti iqneba) kaTodad gamoyenebuli iyos dasafari (SedarebiT mcire zomis) 
obieqti da am gziT moxdes misi zedapiruli eleqtroqimiuri legireba. 
 ZneladlRobadi da iSviaTi liTonebi Mo, W, V, Nb, Ta da sxv. da araliTonebi 
(B, Si) ionur lRobilebSi arseboben rTuli koordinaciuli naerTebis saxiT, 
umaRlesi daJangulobis xarisxiT. maT misaRebad saWiroa sakmaod rTuli 
procesebis warmarTva eleqtronTa mravali ricxvis gadasatanad. garda amisa 
ZneladlRobadi liTonTa naerTebis, intermetalidebis an kombinirebuli 
erTgvarovani danafarebis misaRebad saWiroa eleqtroqimiuri procesebis 
warmarTva potencialTa sidideebis viwro farglebSi, praqtikulad erT 
safexurad.  

ionur lRobilebSi rTuli anionebis an JangbadnaerTebis damaxasiaTebeli 
wonasworuli potencialis ar arseboba, eleqtroqimiuri stadiis dabrkolebiT 
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mimdinareoba, nalRobis fuZe-mJauri Tvisebebis gavlena eleqtroduli 
procesebis kinetikaze, ganapirobebs imas, rom maTi eleqtroqimiuri qceva ar 
SeiZleba aixsnas mxolod wonasworul Termodinamikaze tradiciuli 
warmodgenebiT. am rTul procesTan xSirad saWiroa ZiriTadad fuZe-mJauri 
wonasworobis koncefciiT midgoma, rasac safuZveli Cauyara cnobilma 
ukrainelma mecnierma v. Sapovalma. masTan mWidro TanamSromlobas didi 
siamovnebiT da siamayiT vixsenebT.  

liTonebis tantalis da niobiumis boridebis da silicidebis miRebis 
mizniT saintereso da aucilebeli iyo erTis mxriv am liTonTa tantalisa da 
niobiumis naerTebis da meore mxriv boris da siliciumis naerTebis 
eleqtroqimiuri qcevis dadgena lRobilebSi maTi erTad yofnis pirobebSi.  

Cveni mizani iyo liTonuri niobiumis da tantalis, maTi danafarebis, 
kompoziciuri fxvnilebis miRebis gaumjobesebis SesaZleblobis dadgena. am 
amocanis gadasaWrelad aucileblobas warmoadgenda Segveswavla da sabolood 
dagvedgina naerTebidan K2NbF7, K2TaF7, Nb2O5, Ta2O5 liTonebis niobiumis da 
tantalis eleqtroqimiuri aRdgenis kinetika KCl-KF, NaCl-Na3AlF7, fonur 
nalRobebSi.  

naerTebis K2NbF7 da K2TaF7,- is sinTezs vawarmoebdiT laboratoriul 
pirobebSi. 
 kvlevis meTodebi iyo voltamperometria, potenciostatikuri da 
galvanostatikuri eleqtrolzi. rentgenofazuri, metalografiuli, 
mikroskopuli analizebi.  

eqsperimenti tardeboda zemoT aRniSnul nalRobTa fonze 1073K 
temperaturaze. voltamperuli maxasiaTeblebis gadaReba xdeboda potenciostat 
– ПИ-50-1 saSualebiT. gamoyenebuli iyo sameleqtrodiani ujredi. kaTodi 
warmoadgenda platinis mavTuls. anodad da nalRobis konteinerad gamoyenebuli 
iyo mina-grafitis tigeli, Sedarebis eleqtrodad platinis firfita, romelic 
farTod gamoiyeneba maRaltemperaturuli eleqtroqimiuri kvlevebis dros. 
(vinaidan qloris Sedarebis eleqtrodis gamoyenebas axlavs garkveuli 
siZnelebi. tyviis Sedarebis eleqtrodis gamoyeneba yovelTvis mizanSewonili ar 
aris). eqsperimentisaTvis gamoyenebuli masalebi iyvnen maRali sisufTavis da 
saTanadod gauwyloebulebi, winaaRmdeg SemTxvevaSi liTonebis tantalisa da 
niobiumis miReba wyalSemcveli naerTidan SeuZlebelia. 

KCl-KF-NbF7
2-(K2NbF7) nalRobidan niobiumis eleqtroqimiuri aRdgenis 

voltamperuli maxasiaTeblebi mocemulia nax.1 rogorc naxazidan Cans, miRebul 
(1,2,3,4) voltamperul maxasiaTeblebze aRiniSneba or-ori talRis arseboba. 
pirveli talRa yalibdeba –(1,2÷1,3) voltis, meore ki –(1,5÷1,8) voltis zRvrebSi.  
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nax.1. 1. KCl-KF fonuri nalRobi. 
      2. (1) + 4·10-5 mol/sm3 K2NbF7 

            3. (1) + 6·10-5 mol/sm3 K2NbF7 

                   4. (1) + 1·10-4 mol/sm3 K2NbF7 

 
nalRobSi K2NbF7 koncentraciis zrdiT pirveli talRis simaRle TiTqmis 

ucvlelia, xolo meore talRa izrdeba K2NbF7 –is koncentraciis zrdis 
Sesabamisad. misi naxevartalRis potenciali Seadgens E1/2= -1,6volts (platinis 
SedarebiTs eleqtrodis mimarT)nax.2 

 
nax. 2. K2NbF7 koncentarciasa da zRvrul dens Soris damokidebuleba 
        KCl-KF – nalRobSi T  - 11730 

 
 potenciostatikur reJimSi Catarebulma eleqtrolizma aCvena, rom -1,7 

voltze aRniSnuli nalRobidan miiReba liTonuri niobiumi. aRebuli 
nalRobidan Nb(V) liTonur niobiumamde aRdgenis procesi SeiZleba 
warmovadginoT sqemiT: 

Nb5+ + ne → Nb(5-n)e 

Nb(5-n)e + (5-n)e → Nb(0) 
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K2TaF7(Ta2O5) eleqtroqimiuri qceva fonur nalRobSi KCl-KF da Na3AlF6  

(nax.3) warmodgenilia K2TaF7 eleqtroaRdgenis voltamperogramebi KCl da KF 
eqvimolarul nalRobSi. platinis eleqtrodze, 1023K temperaturaze. TaF2-7 
eleqtroaRdgenis voltamperogramaze ori talRa SeiniSneba -(1,0÷1,07)v da -
(1.5÷1.8)v potencialze, naxevartalRis potencialebi -1,17v da -1,66v platinis 
Sedarebis eleqtrodis mimarT. 

 
nax.3. lRobilis KCl-KF(1) voltamperogramebi K2TaF7-is sxvadasxva 
koncentraciebis dros. K2TaF7 ·10-5 mol/sm3 : 2-(2); 3-(4); 4-(6); 5-(8);6-(10). kaTodi 
platina, Sedarebis eleqtrodi platina. polarizaciis siCqare V=0,1 v/wm, 
T=1023K. 
 
meore talRis nax.4(2) zRvruli denis sidide TaF7

2-  koncetraciis 
proporciulia, rac procesis difuzur xasiaTze miuTiTebs. 

 
nax.4. K2TaF7 eleqtroaRdgenis zRvruli denis damokidebuleba K2TaF7-is 
koncetraciisagan. 1- NaCl-Na3AlF6 lRobilSi 1173K temperaturaze. 2- KCl-KF 

lRobilSi 1023K temperaturaze, V=0,1 v/wm. kaTodi platina 
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cikluri voltamperogramaze anoduri daJangvis mrudi procesis or stadiad 
mimdinareobas amtkicebs (nax. 3 mrudi 6). meore stadiis kaToduri da anoduri 
pikebis sxvaoba 0,26 Seadgens, rac polarografiaSi aRiarebuli diagnostikuri 
kriteriumebiT, procesis Seuqcevadobazze miuTiTebs. meore talRis zRvruli 
denis Sesabamis potencialze Catarebuli potenciostatikuri eleqtrolizis 
produqti, rentgenofazuri analizis Tanaxmad, liTonuri tantalia. K/Cl,F   
fonze Ta(V) eleqtroaRdgena liTonur tantalmde SeiZleba warmovidginoT 
sqemiT: 
 

Ta5++ne→Ta(5-n)e; Ta(5-n)+(5-n)e=Ta(0) 
 

dadginda, rom nalRobSi NaCl-Na3AlF6 platinis eleqtrodi 
indiferentulia. am nalRobSi Pt eleqtrodze gadaRebuli voltamperogramaze 
SeiniSneba (nax.5) 4 talRa: -(1,2÷1,43)v -(1,5÷1,6)v -(1,7÷1,86)v, -(2,0÷2,17) potencialze 
platinis Sedarebis eleqtrodis mimarT.  

 
nax.5. lRobilis NaCl-Na3AlF6 voltamperogramebi K2TaF7- is sxvadasxva 
koncentraciebis dros. K2TaF7 ·10-5 mol/sm3 : 2-(2); 3-(4); 4-(6); 5-(8);6-(10). kaTodi 
minagrafiti, Sedarebis eleqtrodi platina Jangbadis, V=0,1 v/wm, T=1173K. 

 
 
am talRebis arseboba gamowveulia Senadnobebis warmoqmniT da uSualod 
aluminis aRdgeniT AlF6

3-–dan. am nalRobSi Pt-is kaTodis gamoyeneba ar SeiZleba. 
nalRobSi NaCl-Na3AlF6 depolarizatoris K2TaF7-is damateba indiferentul 
minagrafitis kaTodze, 1123K temperaturaze, aRiniSneba erTi talRiT -(1,5÷1,8)v 
potencialebis farglebSi. naxevartalRis potenciali E1/2=-1,62v, platinis 
Sedarebis eleqtrodis mimarT. (nax.4(1)). Cans, rom talRis zRvruli denis sidide 
depolarizatoris TaF7

2- koncetraciis poporciulad izrdeba. es faqti procesis 
difuziur bunebaze mianiSnebs. cikluri voltamperogramidan Cans, rom anodur 
da kaTodur pikebs Soris sxvaoba 0,26v-ia, rac procesis Seuqcevadobis 
maniSnebelia. potenciostatikuri eleqtroliziT -1.8v potencialze, 
redgenofazuri analizis Tanaxmad liTonuri tantali miiReba.  
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amrigad, fonur nalRobSi NaCl-Na3AlF6,1123K temperaturaze, Ta(V) liTonur 
tantalamde aRdgena, xuTive eleqtronis mierTebiT, voltamperogramaze erTi 
talRiT gadmoicema. 

liTonuri tantalis sawarmoo misaRebad gamoiyeneba nalRobi K/Cl,F-K2TaF7-

Ta2O5. ZviradRirebuli  K2TaF7 Secvla iafi Ta2O5-iT mniSvnelovania, amitom 
saintereso iyo Ta2O5-is eleqtroaRdgenis meqanizmis Seswavla. 

Ta2O5 eleqtroqimiuri qceva SeviswavleT nalRobebSi (K,Na/Cl, K/Cl,F). 
avtorebis [8] mier aRniSnulia, rom kaliumis ftoridSi Ta2O5 ixsneba 
umniSvnelod da isic mxolod1123K temperaturaze maRla, rac mniSvnelovnad 
aRemateba eleqtrolizis temperaturas. (nax. 6)-dan Cans, rom nalRobSi K,Na/Cl 
tantalis oqsidi ar ixsneba, Sesabamisad voltamperogramaze talRa ar 
fiqsirdeba (nax.4, mrudi 2) sakmarisia fons K,Na/Cl davamatoT mcire raodenoba 
(2-6% mas KF), rom masSi Ta2O5 gaixsnas 973K temperaturaze. nax.6 mrudi3 amis 
dadasturebaa. 

Ta2O5 eleqtroaRdgenis voltamperograma qloridul-ftoridul lRobilSi 
warmodgenilia (nax.6 mrudi5). samuSaos [8] mixedviT, nalRobSi KF da Ta2O5 
urTierTqmedeben da warmoqmnian ftoroqsidul naerTebs KTaO2F2, K3TaO2F4 da 
K3TaOF6. amitom mosalodnelia, rom eleqtroqimiur procesSi uSualod Ta2O5 ar 
unda monawileobdes. savaraudoa, rom eleqtroqimiur procesSi monawileobs  
Ta(V) romelime ftoroqsidi, warmoqmnili Ta2O5-is urTierTqmedebiT fonTan. 

avtorTa [8,9] mixedviT Ta2O5 da KF lRobil sistemaSi urTierTqmedeben 
mxolod 1123K temperaturaze. magram nax.4 mrudi 3-dan Cans, rom isini 
lRobilSi urTierTqmedeben 973K temperaturazec. Ta2O5 xsnadobas fonSi K/Cl,F 
vakontrolebdiT vizualuradac. fons vamatebdiT gansazRvrul raodenoba Ta2O5, 
ramdenime xanSi naleqis gaqroba, Ta2O5 aRebuli wonakis xsnadobis (an reaqciaSi 
Sesvlis) maCvenebeli aris. 

 

 
nax. 6. qloriduli, qloridul-ftoriduli lRobilis (romelic Seicavs Ta2O5), 
voltamperogramebi.  

1. foni KCl-NaCl;(1) 

2. KCl-NaCl+ 1,2 mas% Ta2O5;(2-3) 

3. KCl-NaCl+ 1,2 mas% Ta2O5+5 mas% KF, T=923K; (4) 

4. foni KCl-KF +0,2 mas% Ta2O5 T=1073K; (5) 

5. foni KCl-KF +1,2 mas% Ta2O5 T=973K;(6) 
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6. foni KCl-KF +0,4 mas% Ta2O5 T=1073K; (7-8) 

voltamperuli kvleva warmoebda Ta2O5 koncentraciis 0,1-1,2 mas%-is 
farglebSi. lRobilis K/Cl,F- Ta2O5 voltamperogramebi xasiaTdebian Semdegi 
TaviseburebiT: yvela temperaturaze, roca Ta2O5-is koncetracia ar aRemateba 
0,2mas.%-s, voltamperogramaze fiqsirdeba erTi talRa,daxrili potencialis 
RerZis gaswvriv -(1÷1,7)v zRvrebSi, (nax.4. mrudi4); am dros, ciklur 
voltamperogramze ar SeiniSneba anoduri daJangvis erTi piki; Ta2O5 
koncetraciis gazrdisas, roca CTa2O5 >0.2 mas.% da 973K temperaturaze 
stacionalur voltamperogramaze fiqsirdeba sami kaToduri piki EpI=-1,25v; EpII=-
1,50v; EpIII=-1,74v, potencialebze (nax.6. mrudi5) am pikebis simaRleebis fardobaa 1 : 
1 : 3 temperaturis gazrdisas, roca T≥1073K voltamperogramaze erTi kaToduri 
piki fiqsirdeba, mas ciklur voltamperogramaze anoduri daJangvis erTi piki 
Seesabameba. (nax.6, mrudi6) potenciostatikuri eleqtroliziT, kaToduri pikis 
Sesabamis potencialze (-1,6v), miRebuli produqti, redgenofazuri analizis 
Tanaxmad, liTonuri tantalia. maSasadame unda vifiqtoT, rom procesi maRal 
temperaturaze erT safexuriani xdeba. 

 
nax. 7. lRobilis KCl-KF+0,8mas% T2O5 eleqtroaRdgenis pikis potencialis 
damokidebuleba polarizaciis siCqareze.  

1. pirveli talRisTvis; 
2. meore talRisTvis;  
3. mesame talRisTvis T=973. 
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nax. 8. lRobilis KCl-KF+0,8mas% T2O5 cikluri voltamperogramebi. T=973K. 

1. pirveli talRis;(1-2) 
2. meore talRis;(3-4) 
3. mesame talRis;(5-6) 

 
nax.9. pikis denis damokidebuleba polarizaciis siCqareze (a) da 
T2O5-is koncentraciaze (b) lRobilSi KCl-KF 

1. pirveli talRis;  
2. meore talRis; 
3. mesame talRis. 

polarizaciis siCqare Seadgens 0,2v/wm, T=973K 

 
 

lRobilis K/Cl,F- Ta2O5 eleqtroaRdgenis ciklur voltamperogramaze 
(nax.8) kaToduri procesis sam piks  EpI=-1,15v; EpII=-1,5v; EpIII=-1,75v; anoduri 
daJangvis ori piki EpI=-0,55v; EpII=-1,05v Seesabameba. anoduri daJangvis pirveli 
piki EpI=-0,55v Seesabameba kaToduri aRdgenis pirveli piks EpI=-1,15v. (nax.8 mrudi 
1) kaTodur II da III pikebs(EpII=-1,55v da EpII=-1,75v) Seesabameba erTi anoduri piki 
EpII=-1,05v (nax.8 mrudi 2,3). anoduri da kaToduri pikebis didi sxvaoba procesis 
Seuqcevadobaze metyvelebs. 

eleqtroduli procesis Seuqcevadoba SevCikis [9] da rendelsis [10] 
Teoriebis Tanaxmad ganisazRvreba kaToduri da anoduri pikebis sxvaobiT ∆E. 
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Seqcevadi eleqtroduli procesis dros ∆E=3,2RT/nF SevCikis [9] da kidev 
naklebia ∆E=2,2RT/nF rendelsis mixedviT [17]. Ta(V) Seqcevadi ganmuxtvis 
SemTxvevaSi anoduri da kaToduri pikebis potencialTa sxvaoba SevCikis da 
rendelsis mixedviT 973K temperaturze unda iyos ∆E=0,18/n÷0,268/n; 1073K 
temperaturaze, ∆E=0,203/n÷0,296/n. rogorc cikluri voltamperogramidan (nax.8) 
Cans, K/Cl,F nalRobSi tantalis ionebis Ta(V) monawilweobiT mimdinare 
eleqtroqimiuri procesis nebismieri safexurisaTvis ∆E eqsperimentuli 
mniSvnelobebi 5-6-jer aRemateba Teoriul mniSvnelobebs. miRebuli monacemebi 
imaze miuTiTeben, rom K/Cl,F- Ta2O5 lRobilSi mimdinare eleqtroqimiuri 
procesebi Seuqcevadi arian. 

Ta(V) eleqtroaRdgenis pikis denebis sididis damokidebuleba 
polarizaciis siCqaris logariTmisagan da Ta2O5 koncetraciisagan 0,1-1,2  
mas.%-is diapazonSi, mocemulia(nax.7 ).rogorc naxazidan Cans, damokidebulebebi 
ip-V1/2 da ip-CTa2O5 sworxazovania, rac imaze metyvelebs, rom K/Cl,F- Ta2O5 

lRobilSi 973K temperaturaze mimdinare eleqtroqimiuri procesis difuziuri 
bunebisaa. 

procesis difuziuri bunebis maCvenebelia agreTve In/V – V1/2 

damokidebulebis mudmivobac. Ta2O5 eleqtroaRdgenis eqsperimentaluri 
monacemebis analiziT Cans, rom nalRobSi K/Cl,F- Ta2O5 warmoqmnili Ta(V)  
ftoroqsiduri kompleqsis ganmuxtva 973K temperaturze sam safexuriania. I 
safexurze ftoroqsiduli kompleqsis SemadgenlobaSi Semavali Ta(V)  
ganimuxteba Ta(IV)-mde. Mmeore safexurze warmoiqmneba eleqtrolitSi uxsnadi 
araliTonuri nivTiereba, romlis identificireba ver moxerxda. is 
warmoiqmneba an uSualod eleqtroqimiuri aRdgeniT an warmoadgens Ta(III)- is 
da eleqtrodis mimdinare Sris eleqtrolitTan urTierTqmedebis produqts. 
mesame safexurze xdeba an Tavisufali Ta(III) aRdgena liTonur tantalamde an 
myari naleqis aRdgena tantalamde. sqema SeiZleba ase warmovidginoT: 
potencostatikuri kvlevebiT dadginda: fonur nalRobSi KCl-KF naerTebidan 

K2NbF7 da K2SiF6 erTdroulad arsebobis pirobebSi 1023K temperaturaze boris 
da niobiumis miReba. rogorc i-v maxasiaTeblebidan Cans -(1,5÷1,85) voltis 
farglebSi ganimuxtebian NbF4

2- da SiF6
2- ionebi Nb da Si gamoyofiT (nax. 10). 

Semdeg aRniSnul nalRobSi Na2MoO4 damatebisas voltamperogramaze fiqsirdeba 
axali talRa –(1,3÷1,5) voltis zRvrebSi, rac miuTiTebs am potencialze 
molibdat-ionis MoO4

2--is aRdgenaze aRniSnuli talRis simaRle TandaTan 
izrdeba nalRobSi Na2MoO4 koncentraciis Semdgomi gazrdiT 
(voltamperogramebi 3 da 4). 
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nax. 10.  
1. KCl-KF fonuri nalRobi+6·10-5mol/sm3 K2NbF7+5·10-5mol/sm3 K2SiF6 
    2. (1) + 1,0·10-5 mol/sm3 Na2MoO4 

        3. (1) + 2·10-5 mol/sm3 Na2MoO4 

            4. (1) + 3·10-5 mol/sm3 Na2MoO4 

             5. KCl-KF fonuri nalRobi 

 
 
potenciostatikur reJimSi Catarebuli eleqtroliziT –1,75 voltze 

miviReT fxvnili, romlis Semadgenloba aris (Nb-Mo-Si). 
Cveni kvlevis mizani iyo (Nb-Mo-B)-is kompoziciuri fxvnilis miRebis 

SesaZleblobis dadgena KCl-KF nalRobis fonze. 
nax. 10-ze miRebuli mrudebi (1,2,3,4)-dan Cans, rom nalRobSi, sadac 

arsebobda K2NbF7 –is garkveuli koncentracia NbF7
2- -is aRdgena xdeba –(1,3÷1,5) 

voltze. Semdeg masze B2O3 –is damatebiT, aRniSnuli talRa izrdeba, rac 
miuTiTebs niobiumisa da boris erTdroul aRdgenas. 
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nax. 11.  
1. KCl-KF fonuri nalRobi+1,0·10-4mol/sm3 K2NbF7+5·10-5mol/sm3 B2O3 
    2. (1) + 1,0·10-5 mol/sm3 Na2MoO4 

        3. (1) + 2,0·10-5 mol/sm3 Na2MoO4 

            4. (1) + 3,0·10-5 mol/sm3 Na2MoO4 

     5. KCl-KF fonuri nalRobi 
 
Semdeg nalRobSi SeviyvaneT Na2MoO4, MoO4

2—is ionebis aRdgenis mizniT. nax 
11-ze arsebuli(1) mrudi gviCvenebs Tavdapirvel suraTs, vidre nalRobSi iyo 
mxolod K2NbF7 da B2O3 –is danamatebi, (2,3,4) mrudebze – fiqsirdeba damatebiTi 
talRa –(1,3÷1,55) voltze, rac gamowveulia MoO4

2—is ionebis aRdgeniT. Na2MoO4-
is koncentraciis Semdgomi gazrdiT talRis simaRle –(1,3÷1,55) voltze, xolo 
potenciostatikur reJimSi Catarebuli eleqtrolizi, Sesabamisad -1,85 voltze 
vRebulobT fxvnils, romlis SemadgenlobaSi niobiumTan da borTan erTad aris 
molibdeni (Nb-Mo-B). 

galvanostatikuri eleqtrolizi tardeboda argonis atmosferoSi 973-1023K 
temperaturis intervalSi. fonur nalRobad gamoyenebuli iyo qloridul-
ftoriduli da qloriduli nalRobebi (KCl-KF, KCl-NaCl-CsCl) xolo 
depolarizatorad K2TaF7, K2NbF7, kaTodad viyenebdiT spilenZis, aluminis da 
foladis eleqtrodebs, anodad ki niobiumis da tantalis firfitebs. 
eleqtrolizi tardeboda denis simkvrivis (0,01–0,025) a/sm2 da xangrZlivobis (30-
90) wT intervalSi. reversiuli denis simkvrive Seadgenda ik/ia=1/2, xolo 

eleqtrolizis anoduri da kaToduri periodebis Tanafardoba τa/τk=1/20. 
dadgenilia procesis optimaluri parametrebi:  

1. eleqtroliti - KCl-KF+ K2TaF7 (K2NbF7) T=993K.  
kaTodi – Cu, anodi – Ta (Nb). 

i=0,015a/sm2, h=55-65 mkm, η=57%. 
2. eleqtroliti - KCl-KF+ K2TaF7 (K2NbF7) T=1023K.  

kaTodi – foladi, anodi – Ta (Nb). 

i=0,015a/sm2, h=45-52 mkm, η=52%. 
3. 3. KCl-NaCl-CsCl+ K2TaF7 (K2NbF7) T=873K.  

kaTodi – Al, anodi – Ta (Nb). 

i=0,01a/sm2, h=15-20 mkm, η=47%.   
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Seswavlilia miRebuli nimuSebis eleqtruli maxasiaTeblebi maRal 
temperaturebze eqspluataciis pirobebSi. dadgenilia rom aluminis da 
spilenZis zedapiris dafarva tantaliT da niobiumiT zrdis mis korozia da 
Termomedegobas. maRal temperaturaze eqspluataciis pirobebSi ar cvlis maT 
xvedriT eleqtrogamtareblobas.(nax. 12-15)   

 

 
nax.12. temperaturis cvlilebis gavlena sarCuli masalis (Cu, Al) xvedriT 
eleqtrowinaRobaze 
 

 

 
nax.13. temperaturis cvlilebis gavlena dasafari liTonebis (Ta, Nb) 
xvedriT eleqtrowinaRobaze 
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nax.14. temperaturis cvlilebis gavlena tantaliT dafaruli spilenZis 
xvedriT eleqtrowinaRobaze. h=20mkm  
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nax.15. temperaturis cvlilebis gavlena sarCuli masalis xvedriT          
eleqtrowinaRobaze: 1. Al-Ni, 2. Cu-Ni, 3. Cu-Ta. 

  
 

daskvnebi: 
1. KCl-KF, NaCl-Na3AlF6, KCl-NaCl-CsCl, nalRobTa fonze dadgenilia tantalisa 

da niobiumis naerTebis K2TaF7(Ta2O5), K2NbF7(Nb2O5) eleqtroqimiuri aRdgenis 
procesebis kanonzomierebebi. 

2. Seswavlilia aRniSnul nalRobebSi Nb, Mo da B, Si Tanagamoleqvis 
SesaZleblobebi. dadgenilia Nb-B-Mo, Nb-Si-Mo danafarebis da fxvnilebis miRebis 
procesebis optimaluri parametrebi. 

3. Seswavlilia spilenZis, aluminis da foladis zedapirebis tantaliT 
daNniobiumiT galvanuri dafarvis procesebi, dadgenilia am procesebis 
optimaluri parametrebi (denis simkvrive, temperatura da xangrZlivoba). 

4. miRebulia tantalisa da niobiumis galvanuri danafarebi: 20-65mkm 
(tantalis) da 15-55mkm (niobiumis) sisqis danafarebi, deniT gamosavali Seadgens 
Sesabamisad η=57% da η=45%. 

5. dadgenilia, rom aluminis da spilenZis zedapiris dafarva tantaliT da 
niobiumiT zrdis mis korozia da Termomedegobas da maRaltemperaturaze 
eqspluataciis pirobebSi ar cvlis maT xvedriT eleqtrogamtareblobas.   
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civilizaciis ganviTrebis kvaldakval saqarTveloSic Tavs iCens misi 

Tanamdevi negatiuri ekologiuri problemebi. teqnikuri progresi saSualebas 

iZleva bunebrivi resursebi Cayenebuli iqnes kacobriobis keTildReobis 

amaRlebis saqmeSi, risTvisac aucilebelia maTi eqsploatacia. amas Tan 

axlavs garemoSi lokaluri ekologiuri problemis warmoSoba, rac 

aucileblad aisaxeba mTeli regionis ekosistemis wonasworobaze, -es ki 

Txoulobs regionis farglebSi erTiani ekologiuri politikis gatarebas 

anTropogenuri da teqnogenuri narCenebis monitoringis, prevenciisa da 

utilizaciis kuTxiT.  

 
anTropogenuri da teqnogenuri narCenebis gadamuSavebis mizanSewoniloba da 

aucilebloba ganpirobebulia: 

 ekonomikuri mosazrebiT_ zogierTi bunebrivi nedleulis  maragis 

amowurvis gamo bazarze Sesabamisi produqtis deficitis Sevseba 

SesaZlebelia meoradi nedleulis gdamuSavebis gziT; 

 ekologiuri garemoebiT_ narCenebi garemoSi qmnian negatiur, xSir 

SemTxvevaSi uaRresad saSis ekologiur situacias, amitom misi 

monitoringi da utilizacia warmoadgens uaRresad mniSvnelovan 

problemas. 

 

utilizaciis sferoSi warmoeba unda eyrdnobodes sam ZiriTad princips:  

 iyos unarCeno; 

 ekologiurad usafrTxo;  

 ekonomiurad momgebiani. 

 
qarTvel mecnierTa mier azerbaijanel da somex kolegebTan erTad 

damuSavebulia samxreT kavkasiis regionis erTiani ekosistemis koncefcia [1], 

sadac naCvenebia, rom narCenebis gadamuSavebis maRali efeqturoba da 

ekologiuri usafrTxoeba uzrunvelyofili SeiZleba iyos mxolod 

utilizaciis mciretonaJian masStabSi. arsebuli teqnologiebis Semotana 

xSir SemTxvevaSi ar aris mizanSewonili da perspeqtiuli Semdegi 

garemoebebis gamo:  

 dRemdis cnobili meoradi nedleulis gadamuSavebis teqnologiebis 

umetesoba gaTvlilia msxviltonaJian warmoebebze, romlis Sesabamisi 

nedleulic saqarTveloSi ar aris. 
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 ZviradRirebulia; 

 maTi umetesoba ver uzrunvelyofs warmoebis saTanado ekologiur 

usafrTxoebas, zogierT SemTxvevaSi warmoiqmneba toqsikuri 

ingrendientebis  didi raodenobiT Semcveli axali narCeni. 

 

mciretonaJiani warmoebebis ekonomiuri efeqturoba SedarebiT 

msxviltonaJianTan marTalia dabalia, samagierod maRalia ekologiuri 

efeqturoba. meoradi nedleulis gadamuSavebis dros sawarmoo politika 

upiratesad orientirebuli unda iyos pirvel rigSi did ekologiur efeqtze, 

roca SeZlebisdagvarad SenarCunebuli iqneba sawarmoos momgebiani 

funqcionirebac mciretonaJiani warmadobis reJimSi. 

 

geopolitikuri cvlilebebis Semdeg, rodesac postsabWoTa sivrceSi moiSala 

myari sawarmoo da sayofacxovrebo myari narCenebis marTvis centralizebuli 

sistema, calkeuli respublikebi aRmoCndnen axali ekologiuri gamowvevis 

winaSe- saWiro Seiqmna calkeuli respublikebisaTvis   SemuSavebuliyo 

mecnierulad dasabuTebuli da gaazrebuli nacionaluri programebi.  

gadasamuSaveblad vargisi myari narCenebi  ganekuTvnebian nedleulis 

uaRresad Rtul, specifikur saxeobas, romlis gadamuSavebis teqnologiuri 

aspeqtebi Zireulad gansxvavdeba bunebrivi wiaRiseulis sabadoTa 

eqsploataciis teqnologiuri operaciebisagan. amave dros ar arsebobs ama Tu 

im saxeobis myari meoradi nedleulis gadamuSavebis erTi, romelime 

universaluri meTodi, romelic misaRebi iqneba yvela qveynisTvis, rac 

ganpirobebulia:  

1. gamoyenebuli energomatareblebis saxeobiTa da xelmisawvdomobiT; 

2. mocemul regionSi sxva iseTi saxeobis narCenebis arsebobiT, 

romelTanac SesaZlebelia ganxorcieldes erToblivi utilizacia, 

roca SedarebiT maRalia warmoebis ekologiuri efeqturoba da 

ekonomikuri momgebianoba; 

3. nedleulis dagrovebisa da ganawilebis teritoriuli faqtoriT;  

4. meoradi nedleulis gadamamuSavebel sawarmoTa miznobrivi produqciis 

bazris arsebobiT. adgilobriv bazarze moTxovnadi da 

konkurentunariani produqciis warmoebis SemTxvevaSi SedarebiT 

dabalia sadistribucio xarjebi da Sesabamisad, sarealizacio fasi. 
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postsabWoTa sivrcis qveynebisaTvis saxelmwifo politika narCenebis marTvis 

sferoSi ar SeiZleba erTnairi iyos. am mxriv gansakuTrebiT specifiuria 

saqarTvelo, rogorc regioni narCenebiT dabinZurebisa da maTi 

ingrendientebis garemoSi gavrcelebis SesaZleblobis TvalsazrisiT. es 

specifiuroba ganpirobebulia reliefis mkveTrad gamoxatuli 

araerTgvarovnebiT – mTagoriani da mdinareebiT daqselili zedapiriT: 

klimaturi zonebis simWidroviT da aqedan gamomdinare, atmosferuli 

faqtorebis (wvima, qari, Tovli) aqtiuri zemoqmedebiT. es ki Txoulobs 

mecnierulad dasabuTebuli da gaazrebuli erovnuli saxelmwifo politikis 

SemuSavebas, rogorc maTi dagrovebis prevenciisa da profilaqtikuri 

RonisZiebebis ganxorcielebis SesaZleblobas; aseve maTi utilizaciis 

teqnologiebis sferoSic, adgilobriv pirobebTan misadagebiT. 

 
sabolood SeiZleba davaskvnaT, rom ganviTarebadi da mosaxleobis dabali 

simWidrovis saqarTvelosaTvis mizanSewonili da perspeqtiulia meoradi 

nedleulis utilizaciis iseTi teqnologiebis danergva, romelic 

daakmayofilebs Semdeg pirobebs: 

1. teqnologiurobis ZiriTadi kriteriumi unda iyos maRali ekologiuri 

efeqturoba, xolo ekonomikuri momgebianoba im donis, ris 

saSualebasac mogvcems maRali ekologiuri efeqturobis reJimSi 

funqcionirebadi warmoeba. es pirvel rigSi exeba toqsikuri 

ingredientebis Semcvel narCenebs. 

2. sawarmoo politika orientirebuli unda iyos mciretonaJian warmoebaze, 

rac pirvel rigSi nakarnaxevia nedleulad vargisi narCenebis 

raodenobis simciriT. amave dros, mciretonaJiani warmoebis SemTxvevaSi 

iolia teqnologiuri opweraciebis marTva, prevenciuli RonisZiebebis 

gatareba. ekologiuri usafrTxoebisa da sanitarul-higienuri normebis 

dacva. mciretonaJian sawarmoTa masStabSi narCenebis gadamuSavebis 

dros, roca miiReba adgilobriv bazarze moTxovnadi produqti, iolia 

warmoebis nedleuliT momarageba, mcirea satransporto da 

sadistribucio xarjebi, rac uzrunvelyofs warmoebis ekonomikur 

efeqturobas. didtonaJian warmoebebze gaTvlili teqnologiebi 

moiTxoven meoradi nedleulis importirebas, rac gansakuTrebiT 
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miuRebelia toqsikuri ingredientebis Semcveli myari narCenebis 

SemTxvevaSi. 

3. teqnologiebi SeZlebisdagvarad gaTvlili unda iyos narCenebis 

kompleqsur gadamuSavebaze, Tu amis saSualebas iZleva narCenebis 

nairgvaroba mocemul regionSi da miznobrivi produqtis bazris 

koniunqtura. 

4. warmoeba unda iyos unarCeno da maqsimalurad ekologiurad usafrTxo, 

amave dros segrecia unda ganxorcieldes narCenebis Segrovebis dros. 

5. aucileblad migvaCnia saxelmwifo programaSi prioritetulad iqnas 

dafiqsirebuli ekologiuri usafrTxoebis uzrunvelyofa. 

 

qarTveli mecnierebis mier laboratoriul doneze damuSavebulia [2-4] da 

testirebulia amortizirebuli tyviis sastartero akumulatorebis 

gadamuSavebis teqnologiuri sqema mciretonaJian sawarmoTaTvis, romelic 

iTvaliswinebs arsebuli Sesabamisi teqnologiebis [5,6] Rirsebebsa da 

upiratesobebs, winaswari desulfurizaciis operaciis CaTvliT, garda erTisa 

– safiniSo stadiaze tyviis aRsadgenad gamoyenebulia sayofacxovrebo 

polimeruli narCenebi. es teqnologia TiTqmis mTlianad gamoricxavs 

ekologiuri problemebis warmoSobas, rogorc sawarmos, aseve mis mimdebare 

teritoriaze. es ganpirobebulia Camdinare sawarmoo wylebis 70-80%-is 

recirkulaciiTa da safiniSo operaciaSi ZviradRirebuli aRmdgenelebis 

(koqsi, bunebrivi airi, mudmivi deni) nacvlad sayofacxovrebo polimeruli 

narCenebis gamoyenebiT. aRdgena mimdinareobs ionuri lRobilebis garemoSi, 

rac mniSvnelovnad amcirebs meoradi tyviis TviTRirebulebas, warmoeba 

unarCenoa da ekologiurad usafrTxo. momavalSi gaTvaliswinebulia 

Sesabamisi teqnologiuri sqemebis calkeuli operaciebis fizikur-qimiuri 

safuZvlebis damuSaveba, srulyofa. optimizireba, sacdel-saproeqto da 

sakonstruqtoro samuSaoebis Catareba, teqnologiuri xazebis damzadeba, 

damontaJeba, gamocda, komercializaciisTvis saWiro dokumentaciis momzadeba. 

ix. sqema.  

 

safiniSo operaciaSi ionuri lRobilebis gamoyenebis mizanSewoniloba 

ganpirobebulia imiT, rom lRobilis fena icavs liTons daJangvisagan, 

gamoricxavs tyviisa da misi naerTebis garemoSi moxvedris albaTobas, xels 

uwyobs tyviis oprTqlis wveTebad Serwymas da daleqvas. mTliani procesi 
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SeiZleba ganxorcieldes Caketili teqnologiuri cikliT da, aqedan 

gamomdinare, sawarmoo Camdinare wylebis ararseboba ganapirobebs maqsimalur 

ekologiur usafrTxoebas da, Sesabamisad, saWiroebs minimalur sawarmoo 

kapitaldabandebas. 

 

amrigad, aRdgenis procesSi ZviradRirebuli aRmdgenelebis (C, CH4) nacvlad 

Cvens mier aRmdgenelad SemoTavazebulia sayofacxovrebo polimeruli 

narCenebi, romelTa utilizaciis sakiTxi, Tavis mxriv, mwvaved dgas dRis 

wesrigSi. 

 

akumulatorebis jarTis gadamuSavebis Cvens mier SemuSavebuli 

teqnologiuri sqema ara mxolod xsnis garemos tyviiT dabinZurebis 

problemas, aramed aseve xels uwyobs zemoTxsenebuli narCenebisagan garemos 

gawmendas da, Sesabamisad, ekologiurad usafrTxoa, xolo ekonomikurad 

momgebiani. aRniSnuli teqnologia misaRebad unda CaiTvalos 

mciretonaJiansawarmoTaTvis (500-1500t tyvia/w.), igi SeiZleba SeTavazebuli 

iqnas postsabWoTa sivrcis mcirericxovani respublikebisaTvis. 

 

sayofacxovrebo narCenebidan saqarTveloSi ZiriTadad gavrcelebulia 

sameurneo da kvebis produqtebis amortizirebuli tara, amortizirebuli 

tyviis akumulatorebi, elementebi da sxva. agreTve mineraluri nedleulis 

mompovebel sawarmoTa narCenebi – kvarciti, kalciti, perliti, tufi, 

bazalti da sxva. 
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sqema

 

 

 

Cveni kvlevebis safuZvelze dadgenili iqna, rom sayofacxovrebo polimeruli 

narCenebi warmatebiT SeiZleba gamoyenebuli iqnas sxva sawarmoo  narCenebTan 

erTad miznobrivi produqtis misaRebad unarCeno da ekologiurad usafrTxo 

gadamuSavebis gziT. polimerul tarasTan erTad erTobliv gadamuSavebis 

mizniT aRebuli iyo saqarTveloSi arsebuli sawarmoTa narCenebi: kvarcis 

qviSa, kirqva, tufi, qvanaxSiri, bazalti da perliti. am kompoziciebis 

erToblivi damuSavebiT miRebulia masalebi, romelTa  fiziko-meqanikuri 

maCveneblebi moyvanilia cxrilSi.  
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cxrili 

 

polimeruli taris da sxvadasxva tipis Semavseblis bazaze damzadebuli 

kompoziciuri nakeTobebis fiziko-meqanikuri maCveneblebi 

 

შემავსებლის  

დასახელება 

წყლის  შთანთქმა, 

% 

სიტკიცე კუმშვაზე, 

მპა 

მდგრადობა ცვეთის 

(ხახუნის) მიმართ,  

გ. სმ-2 ჰაერზე წყალში 

კირქვა 1,2 28 26 0,165 

ტუფი 2.4 16 14 0,180 

ქვიშა 1,3 34 35 0,145 

ბაზალტი 1,0 38 40 0,148 

პერლიტი 1.6 28 30 0,175 

 

 

miRebuli monacemebis (wyalSTanTqma, simtkice. mdgradoba cveTisadmi) 

safuZvelze SeiZleba iTqvas, rom aRniSnuli kompoziciebis safuZvelze 

(romelTa ricxvi SesaZloa gafarTovdes) SesaZlebelia damzaddes 

adgilobriv (da aramarto) bazarze moTxovnadi, iafi da konkurentunariani 

mosapirkeTebeli dsa dekoraciuli sakedle da saxuravis filebi da sxva 

nakeTobebi. 

 

teqnologiis unikaluroba imaSi mdgomareobs, rom is saSualebas gvaZlevs 

gadavWraT Semdegi problemebi: 

 ekologiuri, rodesac xdeba sayofacxovrebo da sawarmoo narCenebis 

ekologiurad usafrTxo da unarCeno kompleqsuri utilizacia iseTi 

sasaqonlo produqtis miRebiT, romelzedac bazris moTxovnileba 

sakmaod maRalia. 

 ekonomiuri -  SesaZlebelia adgilobrivi, iafi da xelmisawvdomi 

meoradi nedleulis bazaze vawarmooT saamSeneblo industriisTvis 

saWiro iseTi sasaqonlo produqti, romlis TviTRirebulebac dabalia 

da aqedan gamomdinare, misi konkurentunarianobac bazarze 

garantirebulia. mosaxleobis dRevandeli mZime socialuri pirobebis 
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gaTvaliswinebiT, sasurvelia iafi xelmisawvdomi produqti droulad 

miewodos samomxmareblo bazars. aqve unda avRniSnoT, rom sawarmoo 

produqti misi ingredientebis Tvisebebidan gamomdinare, gamoirCeva 

maRali inertulobiT garemosTan mimarTebaSi da ekologiurad 

usafrTxoa. es maSin. rodesac saqarTvelos  samomxmareblo bazari 

gajerebulia iafi da ekologiuri safrTxis Semcveli Cinuri da 

Turquli produqciiT.  

 

saqarTvelos teritoriaze mcire sawarmoTa organizeba SeiZleba nebismier 

saSualo da did qalaqSi, sadac aris Semavseblis sabadoebi (kvarciti, 

kalciti, tufi, perliti da sxva), rac Seexeba sayofacxovrebo polimerul 

narCenebs. maTi Segroveba nebismier dasaxelebul punqtSi ar warmoadgens 

problemas. saqarTvelos regionSi mcire sawarmoTa organizeba saSualebas 

mogvcems dasaqmdes adgilobrivi  mosaxleoba.  

 

teqnologiuri xazis naxevrad sawarmoo-sademonstracio gamocdis Semdeg ukve 

ioli iqneba saTanado investiciis moZieba, radganac sawarmoo teqnlogiuri 

xazi da misi teqnikuri aRWurvilbis simartive ar moiTxovs did 

kapitaldabandebebs. 

teqnologiuri xazi moicavs: 

 nedleulis Termomeqanikuri damuSaveba-dispergirebas; 

 kazmis momzadebas da briketirebas sasaqonlo produqtis formiT. 

minimaluria energodanaxarjebi – Termoqimiuri operaciebis temperatura ar 

aRemateba 200-250 0C. perspeqtivaSi SesaZlebelia damuSavebuli teqnologiis 

SeTavazeba postsabWoTa sivrcis mcirericxovani da ganviTarebadi 

qveynebisaTvis. 

 

SemuSavebuli teqnologiiT warmoebuli produqtis konkurentunarianoba 

da warmoebis uwyveti funqcionireba garantirebulia nedleulis siiafiT da 

xelmisawvdomobiT. erTi tona Semavseblis fasi meryeobs 20-30 laris 

farglebSi, Semkvrelis amortizirebuli taris 1kg fasi ~1,5 laria. 

winaswari gaangariSebiT 1. m2 filis Rirebuleba, romlis wonac 8-10 kg. 

daaxloebiT 3-4 lars Seadgens. 
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am mimarTulebiT kvlevebis gagrZelebis mizanSewoniloba da perspeqtiuloba 

ganpirobebulia rogorc ekologiuri, ise ekonomiuri da socialuri 

TvalsazrisiT.  proeqtiT damuSavebuli teqnologiis Sesabamisi warmoebis 

funqcionirebis xangrZlioba (mdgradoba) garantirebulia ori momentiT: 

 saamSeneblo industriis mzardi moTxovnilebiT ekologiurad 

usafrTxo mosapirkeTebeli da dekoratiuli filebisadmi; 

 polimeruli masalisagan damzadebuli amortizirebuli nakeTobaTa 

garemoSi mzardi dagrovebiT da ekologiuri problemis prevenciis 

aucileblobiT. 

 

daskvnebi: 

 

1. ganviTarebadi da mcirericxovani qveynebisTvis naCvenebia narCenebis 

marTvis sferoSi inovaciuri politikis SemuSavebis aucilebloba; 

2. dasabuTebulia meoradi nedleulis gadamuSavebis sferoSi sawarmoo 

politikis orientireba mciretonaJian warmoebaze: 

3. aRniSnulia, rom meoradi nedleulis gadamuSavebis sawarmoTa ZiriTadi 

orientiri unda iyos ekologiuri efeqturoba, roca garantirebuli 

iqneba garkveuli ekonomiuri momgebianobac; 

4. saqarTvelos magaliTze naCvenebia anTropogenuri da teqnogenuri 

narCenebis kompleqsuri., unarCeno da ekologiurad usafrTxo 

gadamuSavebis SesaZlebloba adgilobriv bazarze moTxovnadi da 

konkurentunariani miznobrivi  produqtis miRebiT. 
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1 
 
 
 

myari sayofacxovrebo da 
sawarmoo narCenebis 
kompleqsuri utilizacia 

qim.mecn.doqtori  
omar wiklauri 

TinaTin leJava 
merab dadunaSvili 

 

naCvenebia ganviTarebadi da mcirericxovani qveynebisTvis narCenebis marTvis 
sferoSi inovaciuri politikis SemuSavebis aucilebloba ,- kerZod, meoradi 
nedleulis gadamuSavebis sferoSi warmoeba orientirebuli unda iyos pirvel 
rigSi, maqsimalur ekologiur efeqtze, rac SedarebiT iolad miRwevadia 
mciretonaJian sawarmoTa masStabSi, rodesac SenarCunebulia garkveuli 
ekonomiuri momgebianobac. saqarTvelos magaliTze naCvenebia anTropogenuri da 
teqnogenuri narCenebis kompleqsuri, unarCeno da ekologiurad usafrTxo 
gadamuSavebis SesaZlebloba adgilobriv bazarze moTxovnadi da 
konkurentunariani miznobrivi  produqtis miRebiT. 

 

 

 

 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gver. 
raod. 

1 
2 
3 
4 
5 

o.wiklauri 
a. WiraqaZe 
S.sidamoniZe 
n. dvali 
i.sulaZe 

saqarTvelos meora-
di nedleulis eko-
logiurad usafr-
Txo utilizaciis 
problemebi da maTi 
gadaWris gzebi/ 
saqarTvelos 
qimiuri Jurnali 

#6 t.12 Tbilisi 6 

ganxilulia ganviTarebadi da mcirericxovani qveynebisTvis damaxasiaTebeli 
anTropogenuri da teqnogenuri narCenebis marTvis sferoSi arsebuli 
winaaRmdegobebi. dasabuTebulia ganviTarebul qveynebSi arsebuli utilizaciis 
teqnologiebis Semotanis mizanSeuwonloba da araperspeqtiuloba. naCvenebia 
ganviTarebadi qveynebisaTvis mecnierulad dasabuTebuli da gaazrebuli 
politikis SemuSavebis aucilebloba, - kerZod, meoradi nedleulis 
gadamuSavebis sferoSi warmoeba orientirebuli unda iyos pirvel rigSi, 
maqsimalur ekologiur efeqtze, rac SedarebiT iolad miRwevadia 
mciretonaJian sawarmoTa masStabSi, rodesac SenarCunebulia garkveuli 
ekonomiuri momgebianobac. sawarmoo politika SeZlebisdagvarad orientirebuli 
unda iyos narCenebis kompleqsuri utilizaciisa da adgilobriv bazarze 
moTxovnadi, konkurentunariani miznobrivi produqciis warmoebaze. aseTi 
midgomis perspeqtiuloba naCvenebia saqarTvelos meoradi nedleulis 
gadamusavebis kerZo magaliTze 
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mecnierebis dargi: qimia da qimiuri teqnologia.                                            
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teqnologiebis mecnieruli safuZvlebis SemuSaveba.   
 
                      angariSi Temaze 
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ახალი თაობის ლითიუმ-იონური აკუმულატორებისათვის LiMnPO4-ფოსფატის 

საფუძველზე პერსპექტიული საკათოდე მასალის მიღების მეთოდის შემუშავება 

                                                                    ანგარიში 

უკანასკნელ წლებში ლითიუმ-იონური ბატარეები ახალი ენერგეტიკული სისტემების 

განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. პორტატულ ელექტრონულ 

მოწყობილობებში, ელექტრო ხელსაწყოებსა და სხვადასხვა ელექტროძრავებში 

აუცილებელია დიდი ტევადობის მქონე მაღალი ძაბვის საკათოდე მასალები. დღეისათვის 

წარმოებაში გამოყენებად საელექტროდე მასალებს გააჩნია მთელი რიგი ნაკლოვანება. 

ამასთან დაკავშირებით აქტუალურია ახალი პერსპექტიული მასალების მოძიება. კერძოდ, 

ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დადებითი ელექტროდისათვის აუცილებელია ისეთი 

ნაერთები, რომელთაც შეეძლებათ ლითიუმის ჩანერგვა-ექსტრაქცია საკმარისად მაღალ 

პოტენციალზე ლითიუმთან შედარებით. უკანასკნელ დროს, მკვლევარების ყურადღებას 

იპყრობს ოლივინის-LiMePO4 სტრუქტურის მქონე ლითიუმ-გამტარი ფოსფატები - Li-

იონური ბატარეებისათვის საკათოდე მასალების ახალი კლასი. ოლივინი- LiMePO4 

(Me=Fe, Ni, Mn და სხვა) წარმოადგენს ერთ-ერთ პერსპექტიულ მასალას Li-იონური 
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ბატარეებისათვის, განსაკუთრებით ელექტროძრავებში, ჰიბრიდულ ელექტროძრავებსა და 

ა.შ. ოლივინები ხასიათდება მთელი რიგი უპირატესობით. ეს არის დაბალი ფასი, გარემოს 

მიმართ უსაფრთხოება, კარგი სტაბილურობა და სხვა . ოლივინებს შორის 

განსაკუთრებული ყურადრება ეთმობა LiFePO4. რაც აიხსნება მისი უსაფრთხოებით, 

თერმული მდგრადობითა და მაღალი ელექტროქიმიური მახასიათებლებით. (PO4)-3-ის 

წარმოქმნისას ჟანგბადსა და P5+ შორის ძლიერი კოვალენტური ბმა ხელს უწყობს 

სტრუქტურის ძლიერ სტაბილურობას წარმოებაში გამოყენებად ფენოვან ოქსიდებთან 

შედარებით (მაგალითად LiCoO2). ოლივინის- LiMePO4 (Me=Fe, Ni, Co, Mn და სხვა) 

სტრუქტურის ლითიუმგამტარი ფოსფატები ხასიათდება 170 მა·სთ/გ თეორიული 

ტევადობით, რაც აღემატება LiCoO2-ოქსიდის ტევადობას (პრაქტიკული კუთრი 

ტევადობა). ენერგიის მეტად დიდი სიმკვრივით ხასიათდება LiCoPO4 (4V Li+/Li). ოღონდ, 

LiCoPO4-ის კუთრი ტევადობა <100 მა·სთ/გ. ამ ნაერთის ნაკლს წარმოადგენს ციკლირების 

პროცესში ტევადობის საგრძნობი მილევა. LiFePO4-ის შემთხვევაში ნაკლად ითვლება 

მისთვის დამახასიათებელი დაბალი ელექტრონული გამტარობა და დიფუზიის უნარი, 

რაც ხელს უშლის მაღალვოლტიან ბატარეებში მის გამოყენებას. ბევრი მეცნიერი 

ცდილობს ისეთი მეთოდების შემუშავებას, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელი იქნება 

LiFePO4-ის მთავარი ნაკლის გადალახვა. 

დღეისათვის LiFePO4  ლითიუმის ბატარეებისათვის ერთ-ერთ მთავარ კომერციულ 

საკათოდე მასალას წარმოადგენს. მაღალი მახასიათებლების მქონე უსაფრთხო LiFePO4-ის 

წარმატებულმა შემუშავებამ ბიძგი მისცა მეცნიერებს დაკავებულიყვნენ ოლივინის 

სტრუქტურის მქონე სხვა საკათოდე მასალით - LiMnPO4, რომელიც ენერგიის მეტად 

მაღალი თეორიული სიმკვრივის გამო უფრო მიმზიდველია, რაც დიდი სამუშაო ძაბვით 

არის განპირობებული - 4,1V (შედარებითLiCoO2-ის სამუშაო ძაბვასთან), და იმყოფება 

გამოყენებად უწყლო ელექტროლიტების სტაბილურობის ინტერვალში. 

მსხვილმასშტაბიან ხელსაწყოებში, მაგალითად, ელექტროტრანსპორტში და სიმძლავრის 

რეზერვულ სისტემებში გამოყენებისას ამ უპირატესობებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

გააჩნიათ. ოღონდ, მაღალი იონური და ელექტრონული წინაღობა ზღუდავს 

ზემოთმოყვანილი უპირატესობების გამოყენების შესაძლებლობას. ზოგიერთი ავტორი 

თვლის, რომ ნანოზომის LiMnPO4-ის შექმნამ შეიძლება მიგვიყვანოს დიფუზიური გზის 

სიგრძის შემცირებასთან და გააუმჯობესოს მისი მახასიათებლები. მცირე ნაწილაკების 

გამო ლითიუმის იონებს შეუძლიათ დიფუნდირდეს მესრის გავლით ნაწილაკის 

ცენტრიდან ზედაპირისაკენ მოკლე გზით, რასაც შეუძლია უზრუნველყოს მაღალი 

ელექტროქიმიური მახასიათებლები და ტევადობის კარგი შენახულობა. კარგად 

კრისტალიზირებულ ნანონაწილაკებს შეუძლია ხელი შეუწყოს ლითიუმის შედარებით 

სწრაფ დიფუზიას, და, შესაბამისად, უზრუნველყოს მაღალი სამუშაო მახასიათებლები. 

საკათოდე მასალების თვისებების გაუმჯობესების ერთ-ერთ მეთოდად შეიძლება 

გამოყენებული იყოს LiMnPO4-ის ჰეტეროვალენტური ან იზოვალენტური კათიონებით 

დოპირება მანგანუმის კვანძებში. 

 საკათოდე მასალების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები და ელექტროქიმიური 

მახასიათებლები განპირობებულია მათი მიღების მეთოდებით. ჩვეულებრივ, მყარფაზურ 

რეაქციას მთელი რიგი ნაკლოვანება გააჩნია. ეს არის ხანგრძლივი მრავალსაფეხურიანი 

მაღალტემპერატურული პროცესის მოხმარების დიდი ენერგია, ჰეტეროგენური 

შედგენილობა და ნაწილაკების აგლომერირება. LiMnPO4-ის, როგორც საკათოდე მასალის, 

რბილი ქიმიის მეთოდებით მიღების დროს (ჰიდროთერმული მეთოდი, თანაგამოლექვა 

და ა.შ.) საწყისი მასალების დაბალი კონცენტრაციები გამოიყენება და, შესაბამისად, 

მიზნობრივი პროდუქტი მცირე რაოდენობით მიიღება. ამიტომ მითითებული პროცესების 
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სამრეწველო წარმოებაში გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი. LiMnPO4-ის საფუძველზე 

ნანოზომის საკათოდე მასალების შესაქმნელად ვარგისი სინთეზის სპეციალური 

მეთოდების შემუშავებამ მისი კინეტიკური მახასიათებლები შეიძლება გააუმჯობესოს. 

ნაწილაკის ზომების ნანომასშტაბამდე შემცირებამ შეიძლება მიგვიყვანოს 

ელექტროდ/ელექტროლიტის კონტაქტის ფართობის გაზრდამდე, მესრის დელითირების 

დროს მექანიკური ძაბვის შემცირებამდე და საკათოდე მასალაში ლითუმ/ელექტრონის 

გადატანის სიგრძის შემცირებამდე. 

მოცემულ სამუშაოში, ლითიუმ-იონური აკუმულატორებისათვის LiMnPO4-ფოსფატების 

საფუძველზე საკათოდე მასალების თვისებების გაუმჯობესების მიზნით, წარმოდგენილია 

LiMexMn1-xPO4 (Me მადოპირებელი მეტალია, მოცემულ შემთხვევაში Cr, 0≤x≤1)-ტიპის 

ნანოზომის ნიმუშების მარტივი, შედარებით დაბალტემპერატურული, მყარფაზური 

მეთოდი. სინთეზის პირველ სტადიაზე (მექანო-ქიმიური აქტივაცია) საწყისი რეაგენტების 

(Li2CO3, MnCO3/Cr2O3 და (NH4)2HPO4) სტექიომეტრულ რაოდენობას ვუმატებდით სპირტს, 

როგორც ნარევის დისპერგანტს. სპირტის ამოსაშრობად 600C-მდე გახურების შემდეგ 

საქაროზის დამატებითა და შემდგომი მექანო-ქიმიური დამუშავებით, სინთეზის მეორე 

სტადიაზე (შუალედური პროდუქტის მიღება) ნარევი გამოიწვებოდა 3500C-ზე (T1). 

მიზნობრივი ნაერთის მისაღებად შუალედური პროდუქტი თერმულად მუშავდებოდა 

400-7000C (T2) ინტერვალში. სინთეზის პროცესში გარკვეული რაოდენობის საქაროზა 

ემატებოდა ნაწილაკის ზედაპირზე ნახშიბადის დაფენის ხარჯზე საკათოდე მასალის 

ელექტრული გამტარებლობის მიზნით. 

 

ცხრილი 1                                                                                                                                                                                             

LiMnPO4  ნიმუშების დიფრაქციული დახასიათება  

ნიმუში №1 

Т1=350° С 

ნიმუში №2 

Т2=500° С 

ნიმუში №3 

Т2=500° С 

ნიმუში  №4                              
Т2 = 600° С 

ASTM 13-336, 
Li(Mn,Fe)PO4 

dα/n I/I0 dα/n I/I0 dα/n I/I0 dα/n I/I0 dα/n I/I0 
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ცხრილი 2                                                                                                                                                                          

LiMnPО4 ნიმუშების კრისტალური მესრის პარამეტრები 

-                               
4.32            
4.15                
-                   
3.52     
3.06 
2.94 
2.78 
2.71      
-      
2.54 
2.49 
2.40 
2.30      
-          
2.15     
2.06            
-                     
1.86                  
-                         
-                     
1.76 
1.67                  
-                           
-                         
-                           
-                         
1.50 

-                         
18                      
8                        
-                        
52                 
88                    
29                     
25                     
14                      
-            
100              
29                  
16                 
26                 
-                        
18                      
12                       
-                       
12                        
-                          
-                         
24                         
21                            
23 

-                        
4.35       
3.99                    
-                        
3.53    
3.06 
2.95    
2.80                      
-                         
-                    
2.55  
2.49    
2.40 
2.29                
-            
2.14      
2.06                    
-                    
1.86 
1.83                    
-                     
1.76        
1.67                    
-                           
-                          
-                          
-                           
- 

-                             
24                       
18                             
-                        
55                    
83                     
14                     
23                      
-                          
-         
100                   
37                   
14                    
28                       
-                        
14                    
14                      
-                         
14                    
14                                   
-                         
28                     
17                       
-                           
-                            
-                         
-                                  
- 

-                                

4.32 

3.98      

-               

3.53 

3.06 

2.93 

2.80                 

-                       

-             

2.55 

2.49 

2.40 

2.29                  

-                  

2.14  

2.06                

-                 

1.86   

1.83                     

-                  

1.75      

1.67                   

-                      

-                   

-                     

-                     

- 

-                    

26             

17                  

-                 

67                

91                  

5                 

23                  

-                     

-                

100           

30               

15                

26                    

-                  

9                 

9                       

-               

11                

9                  

-                  

20                   

18                       

-                         

-                     

-                       

-                        

- 

-               

4.28 

3.62         

-               

3.50   

3.03             

-                

2.80              

-               

2.58 

2.54 

2.48 

2.38 

2.29              

-          

2.14 

2.06                

-               

1.86  

1.83           

-               

1.75 

1.67               

-                      

-                

1.62               

-                     

- 

-             

43              

11              

-            

100           

89                

-              

33              

-                  

38             

100               

37             

11           

30                    

-                  

11                    

10                 

-                    

10               

10                

-            

26           

33              

-                   

-                 

10 

5.12 

4.26 

3.92 

3,69 

3.47 

3.01           

-             

2.78                 

-                     

-           

2.53 

2.47 

2.38 

2.29 

2.27 

2.15 

2.05 

2.02 

1.86 

1.83 

1.81 

1.75 

1.68 

1.67 

1.64 

1.60 

1.52 

1.51 

10       

70          

40               

10                  

80                

90                                   

-          

50                 

-                    

-                

100          

50              

40               

50             

50             

40              

10                

10            

30                

30          

10                

60                

50              

50              

60           

30          

50              

70 

ნიმუშების მიღების 

პირობები (Т, τ) 

                                            
а, Ǻ 

                                   
в, Ǻ 

                                   
с,Ǻ 

ნაწილაკების 

ზომა d, nm 

1.Т1 = 350° С ,   τ1 = 5ч 6.12 10.23 4.80 20.8 

Т1 = 350° С ,  τ1 = 5ч                          

2.  Т2 = 500° С ,  τ2 = 5ч 
                                 

6.12 

                                 
10.34 

                                 
4.80 

                               
16.7 

 Т1 = 350° С ,  τ1 = 5ч                       

3.  Т2 = 500° С ,  τ2 = 5ч 

6.12 

 

10.34 4.80 16.7 

Т1 = 350° С ,  τ1 = 5ч                                      

4. Т2 = 600° С ,  τ2 = 5ч 

  6.06                                
10.39 

                                 
4.76 

                                         
- 

ASTM,13-336 Li(Mn, 6.05 10.32 4.71 - 
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 ცხრილებში 1 და 2 წარმოდგენილია LiMnPO4-ის ნიმუშების დიფრაქციული დახასიათება, 

კრისტალური მესრის პარამეტრები და ნაწილაკების ზომები.  

რენტგენოგრაფიული კვლევები ჩატარდა დრიფრაქტომეტრზე - ДРОН-3М ფოკუსირებულ 

CuKα-გამოსხივებაზე. ფაზების იდენტიფიკაცია ტარდებოდა არაორგანული ნაერთების 

დიფრაქტომეტრული მონაცემების ბაზის დახმარებით, აგრეთვე, უახლესი 

ლიტერატურული მონაცემების საშუალებით, რომლებიც ლითიუმ-მანგანუმიან 

ფოსფატებს ეხება. განბნევის კოგერანტობის უბნების (d,nm) შეფასება ტარდებოდა დებაი-

შერერის ფორმულის მიხედვით: d=0,9 λ/β·cosθ, სადაც λ-ტალღის სიგრძეა, β-ძირითადი 

ნახევარტალღის დიფრაქციული პიკის სიგანე, θ-დიფრაქციის კუთხე. 

თერმოგრავიმეტრული კვლევები ჩატარდა Q-15000C დერივატოგრაფზე მრუდების 

ერთდროული ჩაწერით: ტემპერატურის ცვლილების მრუდი (T), მასის ცვლილების 

მრუდი (TG), აგრეთვე, შესაბამისი დიფერენციალური მრუდები (DTA) და (DTG). 

გახურების სიჩქარე 100/წთ, მასის მგრძნობელობა-100 მგ. სურ.1 წარმოდგენილია LiMnPO4 

მისაღები Li2CO3, MnCO3, (NH4)2HPO4-საწყისი ნარევის თერმოგრამა. 

დაბალტემპერატურულ უბანში ენდოეფექტები შეიძლება შეესაბამებოდეს ~700C-ზე 

(NH4)2HPO4-ის NH4H2PO4-ში გადასვლას; 150-190-2500C ინტერვალში მასის დანაკარგის 

გარეშე დნობასა და  NH4H2PO4-ის P2O5-მდე დაშლას; საქაროზის ლღობასა (1900C) და 

დაშლას (>2000C). ენდოეფექტები, რომლებიც ფიქსირდება შედარებით 

მაღალტემპერატურულ უბანში (>5500C) შეიძლება განპირობებული იყოს საქაროზის 

დაშლის პროდუქტების წვის პროცესით. მასის დანაკარგის გარეშე ენდოთერმული ეფექტი 

მაქსიმუმით  9900C-ზე შეესაბამება მანგანუმის ფოსფატის დნობას. რენტგენოფაზური, 

რენტგენოსტრუქტურული და ანალიზის თერმული მეთოდები ამტკიცებს, რომ 

შემუშავებული მეთოდით 400-5000C ინტერვალში მიღებული ფაზურად-სუფთა, 

ნანოზომის (d=16,7-20,8 ნმ) LiMnPO4-ის ნიმუშებს შეესაბამებათPnmb-ჯგუფის 

ორთორომბული ოლივინის სტრუქტურა. ტემპერატურის აწევით 6000C-მდე ფიქსირდება 

ძირითადი ფაზა, ოღონდ შეინიშნება სტრუქტურის რღვევა. თერმოდამუშავებას 5000C-ზე 

მაღალ ტემპერატურაზე მივყავართ სტრუქტურის გახლეჩვამდე ახალი პიკების 

გამოვლენით. Li-იონური აკუმულატორებისათვის ლითიუმ-მანგანუმიანი შპინელების 

საფუძველზე საკათოდე მასალების შემუშავების კვლევები გაგრძელდება მათი მიღების 

მეთოდების სრულყოფისა და მაღალი სამუშაო მახასიათებლების უზრუნველყოფის 

მიმართულებით.       

Fe)PO4 
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                                                                      შედეგები: 

2013 წელს პროექტის ფარგლებში შერჩეული იყო საწყისი რეაგენტები და LiMnPO4-ის 

საფუძველზე შემუშავდა ფაზურად-სუფთა, ნანოზომის, ჰომოგენური საკათოდე 

მასალების ნიმუშების მიღების მეთოდი. miRebuli naerTebi  ხასიათდებიან 

ორთორომბული სტრუქტურითა და gazrdili ელექტროქიმიური მახასიათებლებით. 

მეთოდი დაფუძნებული იყო ორსტადიან, შედარებით დაბალტემპერატურულ მყარფაზურ 

პროცესზე. საკათოდე მასალები, მიღებული შემუშავებული მეთოდით,  საინტერესოს 
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წარმოადგენს მსხვილმასშტაბიანი ხელსაწყოებისათვის (ელექტროტრანსპორტი, 

სარეზერვო სისტემები და ა.შ.) ლითიუმ-იონური აკუმულატორების წარმოებაში. 

III.  დ) სტატიები (საქართველოში) 

       ავტორები: ე.ქაჩიბაია, ი.იმნაძე, თ.პაიკიძე, დ.ძანაშვილი, თ.მაჩაიძე 

სტატიის სათაური: Synthesis of LiCrxMn1-xPO4-phospate as promising cathode material for 

Lithium-ion accumulators.  

ჟურნალის დასახელება: საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მაცნე“ 

(ქიმიის სერია) 

ჟურნალის ნომერი :  № 3-4, 2013 წ. 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა: საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

სტამბა, თბილისი, რუსთაველის გამზირი, № 52. 

გვერდების რაოდენობა - 6 

 

ანოტაცია:                                                                                                                                                                 

შემუშავებულია  ლითიუმ-მანგანუმიანი ფოსფატების - LiCrxMn1-xPO4 (0≤x≤1), როგორც 

Li-იონური აკუმულატორების საკათოდე მასალების, მიღების მარტივი და შედარებით 

დაბალტემპერატურული, ეფექტური მყარფაზური მეთოდი, რომელიც საშუალებას 

იძლევა მიღებული იქნას გაუმჯობესებული მახასიათებლების მქონე 

ნანოსტრუქტურული, ჰომოგენური ნიმუშები. რენტგენოფაზური, 

რენტგენოსტრუქტურული და ანალიზის სხვა მეთოდების შედეგები ამტკიცებს, რომ 

ფაზურად-სუფთა, ნანოზომის ნიმუშებს, რომლებიც მიღებული იყო ოპტიმალურ 

პირობებში T≈400-500oC-ზე, შეესაბამება Pnmb-ორთორომბული ჯგუფის მქონე ოლივინის 

მოწესრიგებული სტრუქტურა. შემუშავებული ნაერთები საინტერესოს წარმოადგენს 

როგორც დიდი სიმძლავრის ლითიუმ-იონური ბატარეებისათვის საკათოდე მასალა. 
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti 

r.aglaZis araorganuli qimiis da eleqtroqimiis institutი 
adgilobrivi wiaRiseuli nedleulis qimiuri gadamuSavebis laboratoria 

   “vamtkiceb” 
institutis direqtori 

                                                       ------------------------- 
g.tatiSvili 

     ___ _______ 2013w. 
mecnierebis dargi           -      qimia da qimiuri teqnologia 
samecniero mimarTuleba    -       saqarTvelos mineraluri nedleulis 
gadamuSavebis racionaluri teqnologiebis mecnieruli safuZvlebis 
SemuSaveba da axali masalebis miReba. 

sakvlevi Temis dasaxeleba - თიოშარდოვანას   ოქროშემცველი     ხსნარებიდან    

ოქროს    გამოყოფის   პროცესის   შესწავლა   ზოფხითოს  ანთიმონის მადნის   მაგალითზე 
kvlevis xelmZRvaneli – rusudan CageliSvili, ufrosi mecnier TanamSromeli, 
teqn. mecn. kandidati 
kvlevaSi CarTuli personali:  

-rusudan CageliSvili, ufrosi mecn.TanamSr., teqn.mecn. kandidati – 

- vaxtang gafrindaშvili, mTavari mecnieri, teqn. mecn.დoqt.,prof. – 

-marine avaliani, ufrosi mecn.TanamSr., qim. mecn. Kკandidati – 

-liana wyalobaZe, mecn. TanamSr., qim. mecn. კandidati – 

-marina gvelesiani, mecn.TanamSr. – 

ლaboratoriis  გამგე– boris furcelaZe, teqn. mecn. კandidati – 

 

 
Tbilisi 
2013 w 

თიოშარდოვანას   ოქროშემცველი     ხსნარებიდან    ოქროს    გამოყოფის   პროცესის   

შესწავლა   ზოფხითოს  ანთიმონის მადნის   მაგალითზე 

kvlevis mizani da aqtualoba. mTiani რაWis zofxiTos sabados oqroSemcveli 
anTimonis madnebis da maTi koncentrantebis kompleqsuri gadamuSavebisTvis 
yvelaze efeqtur da ekologiurad usafrTxo meTods warmoadgens maTi 
vakuum- Termuli gadamuSavebis meTodi kondensatSi stibiumis da dariSxanis 
gadadeniT da darCenili oqroSemcveli namwvidan keTilSobili metalebis 
amoReba TioSardovanas mJava xsnarebiT. Aam madnebidan stibiumisa da 
dariSxanis amoRebaze muSaobs Ff. TavaZis metalurgiisa da 
masalaTmcodneobis institutis TanamSromelTaAjgufi. isini vakuum-Termuli 
meTodis gamoyenebiT axdenen stibiumis miRebas stibiumis sulfidis da 
metaluri stibiumis saxiT[1,2]. Ggarda amisa, miiReba aratoqsikuri formis 

dariSxani. Nnamwvi, romelic miiReba 8000c ტემპერატურაზე ვაკუუმიT დამუშავების 

შემდეგ da შეიცავს 5,5 გ/ტ ოქროს და 12 გ/ტ ვერცხლს, მიემართება ჰიდრომეტალურგიულ 

გადამუშავებაზე ძვირფასი ლითონების ამოსაღებად. სამუშაოს ამ ნაწილის შესრულებაზე 

კი მუშაობს რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 

თნამშრომელთa ჯგუფი [3]. 

მიუხედავად იმისა, რომ მადნებიდან, კონცენტრანტებიდან და აგრეთვე ნამწვებიდან 

ოქროს ამოღების ძირითად ჰიდრომეტალურგიულ პროცესს წარმოადგენს ციaნიდური 

მეთოდი, მის ღირსებასთან ერთად არ შეიძლება არ აღინიშნოს ამ მეთოდის 

მნიშვნელოვანი უარყოფითი მხარეები: ნატრიუმის ციანიდის განსაკუთრებით მაღალი 
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ტოქსიკურობა, ჩამდინარე წყლების გაუნებელყოფის პრობლემის გადაუჭრელობა და 

სხვა[4]. 

ხანგრძლივი კვლევა–ძიების შედეგად შესწავლილი საკმაოდ დიდი რაოდენობის ოქროს 

გამხსნელებიდან ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ყველაზე მეტ ყურადღებას იპყრობს 

თიოკარბამიდი (თიოშარდოვანა), რადგანაც იგი სხვა ოქროს გამხსნელებზე მეტად 

პასუხობს წაყენებულ მოთხოვნებს: შედარებით ნაკლები ტოქსიკურობა, კინეტიკური 

აქტიურობა, კეთილშობილი ლითონებისადმი გამორჩეული სწრაფვა, სათანადო ფასი და 

საწარმო მასშტაბით მისი მიღების შესაძლებლობა[5]. თიოკარბამიდული გამოტუტვის 

საფუძველზე შესაძლებელია შეიქმნას ჰიდრომეტალურგიული ტექნოლოგია შეკრული 

ციკლით. 

ზოფხითოს ანთიმონის ოქროშემცველი მადნებიდან და ვაკუუმ–თერმული გადამუშავების 

ნარჩენებიდან თიოკარბამიდული მეთოდით ოქროს ამოღების შესაძლებლობის 

დასადგენად ჩატარდა ექსპერიმენტები. შესწავლილია პროცესის ძირითადი ფაქტორების 

გავლენა მადნის კონცენტრანტის თიოშარდოვანას ხსნარებით გამოტუტვის ხარისხზე. 

 

ექსპერიმენტების შედეგად დადგინდა ზოფხითოს ოქროშემცველი ანთიმონის მადნის 

კონცენტრანტის ვაკუუმთერმული დამუშავების ნარჩენებიდან თიოკარბამიდული 

მეთოდით ოქროს ამოღების ოპტიმალური პირობები: გამოსატუტი ხსნარის 

შემადგენლობა Thio- 0,5 %, Fe2(SO4) 3 – 0.8 %; H2 SO4- 0.8 %. gamotutvis reJimi: 

xangrZlioba- 4 saaTi; my: Tx= 1:3; sarevelas brunvis siCqare 200br/wT; T-18-250 

C. Aam pirobebSi narCenebidan oqros amoRebis xarisxi Seadgens daaxloebiT 87 
-90%. 
Gamotutvis Sedegad miRebuli TioSardovanas oqroSemcveli xsnarebidan 
oqros amosaRebad sorbentad ZiriTadad iyeneben gaaqtiurebul naxSirebs [6], 
riTac miiRweva mniSvnelovani ekonomiuri efeqti. es aixsneba imiT, rom 
naxSirebi 5 -10 jer iafia ionitebze da maT misaRebad gamoyenebulia 
xelmisawvdomi nedleuli. oqrosa da vercxlis desorbcia naxSirovani 
sorbentidan martivia da ar moiTxovs ZviradRirebul masalebs da reagentebs. 
gamoTvlebi adastureben, rom TviT erTjeradi gamoyenebac ki gaaqtiurebuli 

naxSirebisa aდსobcia-desoრbciis procesebSi ufro xelsayrelia, vidre 

ionitebis gamoyenebaze damyarebuli procesebი. 
ucxoelebis kvleva naSromSi [7] exeba oqros adsorbcias TioSardovanas mJava 

xsnarebidan gaaqtiurebuli naxSirebiT. 350 C maRali temp-is dros iwyeba 
kompleqsis daSla. speqtrofotometruli da mikroskopuli kvlevebis 

safuZvelze dadgenilia, rom gaaqtiurebuli naxSiriT STainTqmeba kaTioni 

[Au(CS(NH2)2)2]+2, Tanac oqros aRdgena metalur mdgomareobamde sorbciis 
procesSi praqtikulad ar SeiZleba. 
masalebSi [8] Seswavlilia gaaqtiurebuli naxSiris sorbciuli Tvisebebi 

modelur xsnarebze. GგamokvlevebiT dadgenilia, rom gaaqtiurebuli naxSiriT 
sorbciis procesze gavlenas axdens Semdegi faqtorebi : forebis gaWedvis 

fizikuri procesebi, zedapiris hidrofobulobis zrda, rac zRudavს 
hidratirebuli nawilakebis misvlas zedapirTan, gaaqtiurebuli naxSiris 
nawilakebis muxtis Secvla, konkurencia aqtiuri sorbciis adgilebisTvis, 
oqros kompleqswarmoqmnis unari, romelic iwvevs wonasworobis 
gadanacvlebas.  
adsorbentebi 
gaaqtiurebuli naxSirebi – forovani samrewvelo adsorbentebia, romlebic 
ZiriTadad naxSirbadisagan Sedgebian. maT iReben sxvadasxva organuli 
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nedleulidan, mura da qvis naxSirisagan, torfisagan, anთracidisagan. maRali 
meqanikuri simtkiciT gamoirCevian naxSirebi, romlebic miiRebian qoqosis, 
aseve nayofis kurkebisagan [9,10].  
G 
gaaqtiurebuli naxSiri erTaderTi hidrofoburi samrewvelo adsorbentia. es 
faqtori ganapirobebs warmoebaSi ( tenian da Txevad sistemaSi) mis farTo 

gamoyenebas. naxSirბადis kristalebis zedapiri eleqtro netraluria da 
adsorbcia naxSirebze ZiriTadad ganpirobebulia dispersiuli 
urTierTqmedebis ZalebiT [11]. nawilakebis formisa da sididis mixedviT 

gaaqtiurebuli naxSirebi iyofian or jgufad: granulirebuli ( 2-5 მm zomis ) 

da fxvnilis magvari  (<0.95mm ). daniSnulebis mixedviT – Semdeg tipebad: 
gazuri, rekuperaciuli da gamauferulebeli.  
gazuri naxSirebi, romelebic xasiaTdebian mikroforebis didi moculobiT da 
zomierad ganviTarebuli mezoforianobiT, magaliTad CKT, miiReba gogirdovan 
– kalciumiani aqtivaciiT. maT aqvT Semdegi maxasiaTeblebi: simkvrive – 0.38 – 

0.50 g/sm 3, forebis jamuri moculoba Vჯამური=0.75 – 1.10 sm3/gr, mikroforebs 
moculoba Vmk=0.45-0.60 sm3/gr, mezoforebis moculoba Vme=0.1-0.28 sm3/gr, 

makroforebis moculoba Vma=0.16-0.25 sm3/gr, mezoforebis xvedriთi zedapiri 
Sme= 60-180 m2/gr. 

AG-2 gazur naxSir CKT-სagan gansxvavebiT aqvs ori mikroforebiani 
struqtura.mikroforebis jamuri moculoba da yvela foris jamuri 
moculoba am naxSirs gacilebiT naklebi aqvs, mezoforianoba sustad aqvs 
ganviTarebuli. makroforebis moculoba iseTive aqvs, rogorc CKT-s. AG-2 
naxSirs amzadeben qvanaxSiris mtvrisagan.igi gamoiyeneba katalizatorebis da 

mSTanTqmelebisaTvis, იyeneben dacvis individualur saSualebebSi sunTqvis 
organoebis dasacavad. 
naxSiriAG-3 analogiuria AG-2 – isa Tavisi TvisebebiT da damzadebis 

teქnologiiT. AG-3 farTod gamoiyeneba Txevadi da airadi sistemebidan 
komponentebis amosaRebad. 
naxSiriKAD- iodiani gamoiyeneba mineraluri wylebidan iodis STanTqmisaTvis, 
agreTve xsnarebidan sxvadasxva nivTierebebis amosaRebad. es naxSiri miiReba 
qvanaxSiris naxevarkoqsvidan. igi mikrostruqturiT axlos dgas AG-s tipis 
naxSirebTan (Vmk=0.30sm3/g), magram aqvs mniSvnelovnad ganviTarebuli mezo  

(Vme=0.15 sm3/g, Sme=110 m2/g) da makroforianoba (Vma=.0.51 sm3/g), forebis jamuri 

moculoba Vჯამური= 1.0sm3/g. რekuperaciul naxSirebs miekuTvneba naxSirebi AP  
da APT. naxSir AP – s aqvs ori makroforiani struqtura da Semdegi 

maxasiaTeblebi : Vჯამური= 0.70, Vmk=0.33, Vme=0.07, Vma=0.30sm3/g, Sme=50 m2/g. 

Qქoqosis naWuWebidan miRebuli aqtiuri naxSiri (GRC) nawilakebissimtkicis 
gamo farTod gamoiyeneba oqrosmompovebel mrewvelobaSi. 

 
E                                       eqsperimentuli nawili 
TioSardovanas oqroSemcveli xsnarebidan naxSirebze oqros adsorbciis 
procesis Sesaswavlad, xangrZlivi qsperimentebisa da mravalricxovani oqros 
ZviradRirebuli analizebis Semcirebis mizniT, eqsperimentul gamokvlevebSi 
gamoyenebuli iyo modeluri xsnarebi, romlebic Seicavdnen: 2%Thio-s, 
1%Fe2(SO4)3, 1% H2SO4 da 1 mg/l oqros, rac oqros SemcvelobiT Seesabameba im 
xsnarebis Sedgenilobas, romlebic miiReboda anTimonis madnis koncentrantis 

vaკuum–Termuli gadamuSavebis narCenebidan TioSardovanas xsnarebSi 

amoRebul oqros raodenobas. Yყvela eqsperimentSi gamocdilia 100 ml. 
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sakvlevi xsnari.Pპrocesi tardeboda oTaxis temperaturaze pulpis meqanikuri 
moreviT da haeris SeberviT.xsnarebidan oqros adsorbciisaTvis gamoyenebulia 
sxvadasxva markis naxSirebi ( KAD, GRC, CKT, AP-4, AGC-4). naxSirebi irecxeboda 
sufTa Canarecxi wylis miRebamde da gaSrobis Semdeb gamoiyeneboda 
eqsperimentebSi. gamoyenebulia agreTve gaaqtiurebuli naxSiri(gamowva 
inertul garemoSi 4000c- ze).naxSirebi romlebzedac xdeboda oqros 
adsorbireba, gamoiyeneboda SemdgomSi oqros desorbciis procesis 
Sesaswavlad. 
              ZiriTadi faqtorebis gavlena oqros adsorbciis xarisxze 

Seswavlilia sxvadasxva faqtorebis gavlena oqros adsorbciის xarisxze: 
naxSiris marka, naxSiris raodenoba, naxSiris winaswar gaaqtiureba, 
adsorbciis xangrZlivoba, arevis siCqare, oqros koncentraciis gavlena da 
sxva. 
vinaidan literaturaSi [12] ZiriTadi samuSaoebi, rogorc Teoriuli, aseve 
samrewvelo, Catarebulia CKT – s markis naxSirebze, amitom Cvenc eqperimentebi 
daviwyeT aRniSnuli naxSiris gamoyenebiT. 
adsorbciisaTvis aRebuli iyo samuSao xsnari oqros SemcvelobiT 1 mg/l, 
xolo adsorbentis raodenoba 20-60mg. miuxedavad imis arom adsorbciis 
procesi mimdinareobda 5 sT-s ganmavlobaSi, oqros amoRebis xarisxi dabali 
iyo da 60 mg. naxSiris gamoyenebis dros miaRwia daaxloebiT 31 %-s. 
eqsperimentebis Semdeg seriaSi naxSiris raodenobas vcvlidiT 200- dan 600 

mg-mde. Aაm SemTxvevaSic naxSiris raodenobis gazrdam gamoiwvia oqros 

adsorbciis xarisxis gazrda. 600mg. Nნaxშiris aRebis SemTxvevaSi adsorbciis 
xarisxma 3 saaTian cdebSi miaRwia 71 %-s. aRniSnuli Sedegebi motanilia 
cxr.1-Si. 
 
 

 
                                                                        cxr.1 

naxSiris raodenobis gavlena oqrosSemcveli xsnarebidan 
oqros adsorbciis xarisxze 

                                                          naxSiris marka – CKT, xsnaris raodenoba 100 ml,  
                                                          sawyis xsnarSi oqros Semcveloba 0.94 mg/l, 
                                                          xsnaris areva haeris SeberviT, cdis xangrZ-ba 3 
sT. 
cdis # naxSiris raod-

ba, mg. 
naxSirSi Au–is 
Semc-ba, mg/l 

აdsorbciis 
xarisxi, % 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
200 
300 
400 
500 
600 

 
0.56 
0.40 
0.36 
0.36 
0.26 

 
40.5 
57.5 
61.7 
61.7 
72.4 
 

 
Seswavlilia drois faqtoris gavlena adsorbciis xarisxze CKTmarkis 

naxSiris gamoyenebiT.Mმiღebuli Sedegebi warmodgenilia cxr. 2-Si. 5sT-iani 

adsorbciis Sedegad miRწeulia 81% oqros amoRebis xarisxi, rac 
damakmayofileblad SeiZleba CaiTvalos. 
                                                                         cxr.2 
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drois gavlenა oqros adsorbciis xarisxze  
naxSiris raod-ba 400mg; xsnaris raod-ba 100ml; Au- 0.95mg/l 
cdis # Aაdსorbciis 

xangrZ-ba, sT 
xsnarSi Au –is 
Semc-ba, mg/l 

Aadsorbciis 
xarisxi, % 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
0.60 
0.40 
0.38 
0.38 
0.18 

 
37.9 
57.9 
60.0 
60.0 
81.0 

 

 

ცdebi tardeboda erTnair pirobebSi haeris SeberviT. Sedegebma gviCvenes, rom  

CKT–ს markis naxSirebi aq motanil naxSirebidan yvelaze dabal adsorbciis 
unars amJRavnenbs, xolo yvelaze maRali adsorbciis unari aqvs KAD – is 
markis naxSirebs. Gansxvaveba sakmaod mniSvnelovania.erTnair pirobebSi KAD – 

is adsorbciis xarisxi daaxloebiT 80%-iა, Semdeg modian AP-3, AGC-4,GRC da 
CKT-56%-iT. 
 
                                                                                                                           cxr.3 
sxvadasxva markis naxSiris gavlena oqros adsorbciis xarisxze 
naxSiris raod-ba 200mg, xsnaris raod-ba 100ml, Au-0.95 mg/l, xangrZ-ba 3 sT. 
cdis # naxSiris marka xsnarSi oqros 

Semcv-ba, mg/l 
Adsorbciis 
xarisxi % 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
AGC-4 
AP-3 
KAD 
GRC 
CKT 
 

 
0.35 
0.25 
0.20 
0.38 
0.42 

 
63.2 
73.7 
79.0 
60.0 
55.8 

 
 
samrewvelo rekomendacia SeiZleba mieces KAD-s da agreTve GRC. Miuxedavad 
imisa, rom GRC-is adsorbciis unarianoba naklebia AGC-4 da AP-3- ze, sxva 
faqtorebis gaTvaliswinebiT (simtkice, regeneraciis ukeTesi unari da 
naklebi danakargebi regeneraciis dros, mTlianobaSi ufro ekonomiuri) mas 
SeiZleba upiratesoba mivaniWoT, vinaidan aqtiuri naxSirebis seriozul 
uaryofiT mxares warmoadgens maTi dabali meqnikuri simtkice da amiT 
ganpirobebuli sorbentis gazrdili danakargebi [10]. 
cxr.3-Si motanili monacemebis mixedviT KAD-is markis naxSiris 300mg. 
raodenobis dros miiRweva 90%- mde oqros adsorbciis xarisxi. 

 

 

 
                                                               N               
cxr.4 
naxSiris (marka KAD) raodenobis gavlena oqros Semcveli xsnarebidan oqros 

adsorbciis xarisxze 
                                       xsnaris raod.-ba 100ml, Au-0.95 mg/l,  
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                                       cdis xangrZ-ba 3 sT. 
cdis # naxSiris raod-

ba, mg. 
xsnarSi Au-is 
Semc-ba, mg/l 

Adesorbciis 
xarisxi, % 

 
1 
2 
3 
4 

 
50 
100 
200 
300 

 
0.75 
0.45 
0.20 
0.10 

 
21 
53.2 
79.0 
89.5 

 
Seswavlilia rkinis ionebis gavlena naxSiriT oqros adsorbciis xarisxze. 
rogorc viciT, samrewvelo xsnarebSi TioSardovanasTan erTad SeyavT rkinis 
(111) sulfatis marili, romelic damJangavis rols asrulebs.saTanado 
eqperimentebis Catarebis Sedegad dadginda, rom rkinis koncentracia 0.01 -1%  
Fe (111) farglebSi praqtikulad gavlenas ar axdens adsorbciis xarisxze. 
KAD-is markis naxSiris gamoyenebisas rkinis arSemcveli da Semcveli 
xsnarebidan oqros adsorbciis xarisxi aris Sesabamisad 48% da 45%, xolo 
GRC-is markis naxSiris gamoyenebisas  ki - Sesabamisad 40 da 38 %. Ggansxvaveba  
analizis cdomilebis farglebSia. am monacemebidan Cans, rom KAD-is markis 
naxSiris gamoyenebis dros Sedegebi ukeTesia, vidre GRC-is markis naxSiris 
gamoyenebisas. 
Lliteraturis monacemebis mixedviT [13] naxSiris aqtiuroba mniSvnelovnad 
gansazRvravs adsorbciis unarianobas. vinaidan Cven SevCerdiT ori markis 
naxSirebze -  KAD da GRC, amitom movaxdineT am naxSirebis gaaqtiureba 4000 C 
temperaturaze 2sT da 5sT-is xangrZlivobiT. Eqsperimentebis Sedegebma 
gviCvenes, rom optimaluria 5 sT.-iani gaaqtiureba. 2 saaTis gaaqtiurbis 
Semdeg aRniSnul pirobebSi 50 mg. naxSiris gamoyenebis dros adsorbciis 
xarisxi Seadgens 55 %-s  KAD-isSemTxvevaSi, xolo 40%-s GRC-is gamoyenebisas. 
xolo 5  saaTiani gaaqtiurebis Semdeg igive pirobebSi adsorbciis xarisxi 
matulobs da Seadgens 68 da 50 %-s Sesabamisad. am Sedegebze dayrdnobiT  
eqsperimentebis Semdegi seria tardeboda gaaqtiurebul naxSirebze.  
 

 
kinetikuri maxasiaTeblebis moxsnis mizniT Semdgom eqsperimentebSi 
ZiriTadad pulpis moreva xdeboda meqanikuri sarevelas meSveobiT. 
SeviswavleT sarevelas brunvis siCqaris gavlena oqros adsorbciis 
xarisxze.sarevelas brunvis siCqaris cvlileba intervalSi 200 br/wT-
1100br/wT.praqtikulad gavlenas ver axdens oqros adsorbciis xarisxze. es 
erTmniSvnelovnad metyvelebs imaze, rom procesi ar emorCileba difuzur 
kinetikas. maSasadame, procesi Cveni azriT, limitirebulia nawilakebis 
SeRweviT naxSiris forebSi. e.i. procesi midis kinetikur ubanSi. 
Damakmayofilebeli Sedegi miRebulia, roca sarevelas brunvis siCqare aris 
350br/wT. 
Seswavlilia drois faqtoris gavlena naxSiriT oqros adsorbciis xarisxze.    
monacemebi warmodgenilia cxr.5-Si. 
                                                                            cxr.5 

drois gavlena oqros adsorbciis xarisxze meqanikuri sarevelas 
gamoyenebis SemTxvevaSi 

                   naxSiri (marka KAD, gaaqt. 4000C 5sT-is ganm-Si) -100mg, 
oqros xsnari 100ml, Au-1mg/l, sarevelas brunvis siCqare 350 br/wT-Si. 
cdis # cdis xangr-ba, 

sT 
xsnarSiAu-is 
Semc-ba. mg/l 

Adsorbciis 
xarisxi, % 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
0.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
0.70 
0.55 
0.50 
0.25 
0.02 
0.03 
0.20 

 
30 
45 
50 
75 
98 
97 
80 

 

ცxr. 5-dan Cans, rom maqsimaluri adsorbciis xarisxi miiRweva 4 sT-Si (98%), 5 
sT-is ganmavlobaSi adsorbciis xarisxi TiTqmis igive rCeba, xolo 5 sT-is 
Semdeg igi mcirdeba . es miuTiTebs imaze, rom 5 sT-is Semdeg myardeba 
adsorbciuli wonasworoba, rac eTanadeba literaturul monacemebs [4]. 
rogorc Cans, iwyeba desorbciis procesi. 
 

 
oqros hidrometalurgiaSi adsorbentad naxSirebis garda iyeneben ionitebs. 
vinaidan TioSardovanas xsnarebSi gvaqvs oqros kaTionuri kompleqsebi, 
amitom adsorbentad gamoviyeneT kaTioniti KI-2, romelic rekomendirebulia 
literaturidan [11], rac Cveni winaswari eqsperimentebiTac dadasturda. 
 
                                                                              
cxr.6 
oqros adsorbciis Sedegebi ionit KI-2- is gamoyenebiT 
ionitisa da naxSiris (marka KAD-gaaqt) raod-ba 100mg, oqros xsnari 100ml. 
Au-1mg/l, sarevelas brunvis siCqare 350 br/wT. 
cdis # adsorbenti cdis xangrZ-

ba, sT 
xsnarSi Au-is 
Semc-ba, mg/l 

Aაdსorbciis 
xarisxi, % 

 
1 
2 
3 
4 

 
KI-2 
KAD 
KI-2 
KAD 

 
2 
2 
3 
3 
 

 
0.56 
0.50 
0.25 
0.25 
 

 
44 
50 
75 
75 

 
rogrc eqsperimentebma gviCvenes (cxr.6) KI-2 adsorbciis unarianobiT ar 
Camouvardeba naxSirs - KAD.  misi gamoyeneba SesaZleblia oqros adsorbciis 
procesisaTvis, magram ekonomiuri TvalsazrisiT ufro mizanSewonilia 
aqtiuri naxSirebis gamoyeneba, radganac isini ufro iafia da regeneracias 
ukeTesad eqvemdebarebian. 
 

       Eეluatebis gavlena oqros desorbciis maCveneblebze 
naxSirebidan oqros amoRebis ori gza arsebob: naxSiris dawva da naxSiridan 
oqros desorbcia. Bbunebrivia, ufro ekonomiuri iqneba desorbciis 
procesi.SeviswavleT oqros desorbcia wyalxsnarebiT da wyalxsnar-
organuli gamxsnelebis narevebiT. 
TioSardovanas xsnarebidan vaxdendiT naxSirze oqros adsorbcias, 
vatarebdiT analizs oqroze da am nimuSebs viyenebdiT desorbciis 
procesebis Sesaswavlad. 
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eqsperimentebSi gamoyenebuli iyo KAD-is markis gaaqtiurebuli naxsiri, 
romlis nawilakebis zoma 1-5 mm sididisaa. Oorganuli gamxsnelebis rolSi 
gamoyenebulia izoamilis spirti, eTilenglikoli, dieTilenglikoli da 
dimeTilsufoqsidi.  

SedarebisTvis viyenebdiთ agreTve standartul gamxsnels – TioSardovanas 
tute xsnars (10g/l KOH –is), desorbciis temperatura 500C,  xangrZlivoba 2 
sT. 
literaturul monacemebze dayrdnobiT [14] SevCerdiT wyali:organika 
fardobaze 1:1. miRebuli Sedegebi mocemulia cxr. 6-Si. 
 
                                                                               
cxr.6 
naxSiridan oqros desorbcia wyal-organuli gamxsnelebiT da 
                       TioSardovanas xsnariT 

           Dდesorbciis temp.-ra 500C, xsnaris raod.-ba 100ml, 
wyali:org.gamxsn.=1:1,  
                                               konc-10g/l, cdis xangrZ.-ba 2 sT. 
cdis # NნaხSirSi Au-

is Semc.-ba, 
mg 

organuli gamxsneli miRebul 
xsnarSi 
Au-is 
Semc.-ba, 
mg/l 

 
desorbciis 
xarisxi, % 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
0.9 
0.75 
0.8 
0.8 
0.9 

 
izoamilis spirti 
eTilenglikoli 
dimeTilsulfoqsidi 
dieTilenglikoli 
TioSardovana 4%, 
KOH-10g/l 
 

 
0 
0 
0.7 
0.2 
0.8 

 
0 
0 
87.5 
25.0 
89.0 
 

miRebuli Sedegebidan Cans rom maqsimaluri desorbciis xarisxi miiRweva 
TioSardovanasa da dimeTilsulfoqsidis gamoyenebis dros (89%), xolo 
izoamilis spirtis da eTilenglikolis gamoyenebiT desorbcia ar 
mimdinareobs. dieTilenglikolis gamoyenebiT miiRweva 25 % desorbciis 
xarisxi. 
Ddesorbciis Semdeg miRebuli oqros koncentrirebuli xsnarebidan oqros 
amoReba SemdgomSi SesaZlebelia moxdes eleqtroliziT. 
 
                                        D            d a s k v n e b i 
 

9. SemuSavebulia TioSardovanas xsnarebidan  oqros adsorbciisa da 
desorbciis eqsperimentuli kvlevis meTodika. Ddadgenilia, rom pulpis 
(xsnarisa da naxSiris narevi) meqanikuri sarevelaTi da haeris WavliT 
morevis pirobebSi dasaxelebuli procesebis maCveneblebi identuria. 

10. eqsperimentulad gamocdili rigi markis ( CKT, GRC, KAD, AGC, AP-3) 

snaxSirebidan oqros adsorbciis maRali maCveneblebiT xasiaTdeba KAD-

is markis naxSirebi. 
11. Seswavlilia naxSiris winaswar gaaqtiurebis (4000C, 5 sT) gavlena 

adsorbciis procesze. naCvenebia winaswar gaaqtiurebuli naxSirebis 
gamoyenebis upiratesoba. 
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12. dadgenilia xsnaridan oqros adsorbciis xarisxze naxSiris ( KAD ) 
raodenobis gavlena. maRali amoRebis maCveneblebi ( 90% ) realizdeba, 
roca 100 ml oqroSemcvel xsnarSi Setanilia 100 mg adsorbenti. Ooqros 
mimarT SerCeuli naxSirebis xvedriTi tevadoba Seadgens 5-10 g/kg, rac 
Seesabameba teqnikuri literaturis monacemebs. 

13. Seswavlilia oqros adsorbciis xarisxze (naxSiri KAD) pulpis arevis 
intensivobisa da procesis xangrZlivobis gavlena.  

14. dadgenilia ionit KJ-2-is da KAD-is markis naxSirebis msgavsi 
adsorbciisunarianoba. Eekonomiuri TvalsazrisiT upiratesoba mieniWa 
naxSirebis gamoyenebas. 

15. aRmoCenilia dimeTilsulfoqsidis mniSvnelovani desorbciis unari, 
rac ganpirobebulia misi molekulis aRnagobiT. Mmisi desorbciis 
xarisxi ar Camouvardeba  TioSardovanas xsnariT desorbciis xarisxs ( 
90% ) , romelic standartul madesorbirebel agentad iTvleba oqros 
hidrometalurgiaSi.  

16. dadgenilia TioSardovanas modeluri xsnaridan oqros adsorbciis da 
desorbciis optimaluri pirobebi: adsorbcia- KAD tipis naxSiri, 
raodenoba 1,0-2,0 g/l, dro 4 sT, temperatura oTaxis, sarevelas morevis 
siCqare 350-400 br/wT. desorbenti – TioSardovanas mJava xsnari , dro 2-
4 sT, temperatura-50 0 c . aRniSnuli pirobebis dacviT TioSardovanas 
oqroSemcveli xsnaridan oqros adsorbciis xarisxi Seadgens 98%-s, 
xolo desorbciis- 90%-s. 
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   rogorc cnobilia, bunebrivi mineraluri pigmentebis safuZvelze damzadebuli 
saRebavebia gamoyenebuli uZvelesi da Suasaukunovani xelovnebis nimuSebis 
mosaxatad. am uZvelesi kulturis nimuSebis ferTa saidumloebis, gamoyenebuli 
mineralebis identifikaciis, maTi albaTuri warmomavlobisa da moxatvis periodis 
dasadgenad amJamad didi warmatebiT farTod gamoiyeneba lazeruli raman-
speqtroskopia. igive iTqmis lazeruli raman-speqtroskopiis rolze am kulturuli 
memkvidreobis degradacia-konservacia-aRdgenis TvalsazrisiT gamoyenebazec.  
  am sakiTxis aqtualobaze metyvelebs is uamravi publikaciebi, romlebiTac savsea 
TiTqmis yvela maRali reitingis mqone samecniero Jurnali. zogierT mdidar, 
mowinave qveyanaSi saxelmwifo muzeumebTan daarsebulia specialuri kvleviTi 
laboratoriebi, romlebic lazeruli raman-speqtroskopiiT ikvleven msoflio 
xelovnebis nimuSebis uZvirfases fondebs. am kvlevaTa safuZvelze ukve bevr 
saidumloebas aexada farda da albaT, mravali kidev win aris. 
   magaliTad. samuSaoebSi [4-6] rg-iT Seswavlil iqna egvipturi,     italiuri, 
espanuri, Cinuri faifuris, ferweruli da sasuliero xelovnebis nimuSebi. am 
SromebSi raman-teqnikiT identificirebul iqna imdroindeli saRebavebis pigmentebi. 
gaSifrul iqna ferTa gamebis Seqmnis teqnikis zogierTi saidumloeba. aRmoCnda, rom 
am ferebis umetesi nawili miRebulia bunebrivi mineralebis safuZvelze warmoebuli 

pigmentebis saSualebiT. am pigmentebidan kinovari -HgS gamoyenebulia, rogorc 
erTerTi mTavari saSualeba wiTeli ferebis misaRebad.  
  saqarTvelo uZvelesi kulturis qveyanaa, qristianobis forposti axlo 
aRmosavleTSi, sakuTari anbaniT, uZvelesi xelnawerebiT, taZrebis unikaluri 
freskuli moxatulobebiT, uZvelesi sasuliero literaturis moxatulobiT, 
keramikiT da xelovnebis sxva nimuSebiT. Zveli qarTuli taZrebis sakmaod didi 
nawili Tavisi unikaluri freskuli nimuSebiT bedis ukuRmarTobiT amJamad sxva 
saxelmwifoebis xelSia. xelovnebis is nimuSebi, romlebic am taZrebSia, taZrebTan 
erTad nadgurdeba. 
 Aaqamde aravis ar Seuswavlia Cveni kulturis es da sxva uamravi saganZuri 
lazeruli raman-speqtroskopiis gamoyenebiT. CvenTvis amJamad gansakuTrebiT 
mniSvnelovania portatuli lazeruli raman-speqtroskopiT sxva saxelmwifoebis 
teritoriaze arsebuli qarTuli qristianuli Zeglebis Seswavla adgilze, sanam 
mTlianad ganadgurdeba. 
  am mizniT aucilebelia Sesabamisi lazeruli raman-sistemebis SeZena, an sakuTari 
konstruqciebis Seqmna. garda amisa, aucilebelia mosamzadebeli samuSaoebis 
winaswar Catareba. amaSi igulisxmeba im bunebrivi mineralebis lazeruli raman-
speqtroskopiiT Seswavla, romelTa safuZvelzedac mzaddeboda is pigmenturi 
saRebrebi, romlebic iyo gamoyenebuli uZvelesi xelovnebis nimuSebis mosaxatad. 
lazeruli raman-speqtroskopiiT am mineralebis identifikaciis SemTxvevaSi 
SesaZlebelia, davadginoT Zeglis originaloba, aRmovaCinoT misi falsificirebis 
SemTxvevebi. igive iTqmis xelnawerebze, Zvirfas qvebze, keramikaze da a.S. SesaZloa, 
davadginoT degradaciis xarisxi da vizrunoT restavraciaze. mineralebis 
identifikacia saSualebas iZleva vimsjeloT xelovnebis nimuSebis Sesrulebis 
TariRze da a. S.   
  kinovari raman-speqtroskopiiT bevr samuSaoSia Seswavlili; identificirebulia 
mis safuZvelze damzadebuli pigmenturi saRebrebis wiTeli feris gamebis Sesabamisi 
raman-speqtrebic. magram arc erT samuSaoSi araa gaTvaliswinebuli am mineralis 
Taviseburebani, romlebic mas axasiaTebs minarevebisa da fazuri gardaqmnebis 
safuZvelze. es Taviseburebani ki mkafiod aisaxeba am mineralis Seferilobaze; 
Seferilobis droze damokidebulebaze. savaraudoa, rom am mineralis es 
Seuswavleli Taviseburebani garkveul gavlenas moaxdens mis safuZvelze 
damzadebuli pigmenturi saRebrebis Tvisebebzec. magaliTad zogierTi sabadodan 
mopovebuli kinovari Seicavs izomorful minarevs, selens. selenis koncentracia 
SeiZleba icvlebodes umniSvnelo raodenobidan 10 procentamde. selenis 
koncentraciis proporciulad wiTeli feris kinovari TandaTanobiT muqdeba. amis 
ori mizezi SeiZleba arsebobdes: mcirdeba kinovaris maxasiaTebeli optikuri zona 
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an kinovari ganicdis fazur gardaqmnas da gadadis kubur singoniaSi, 
metacinabaritSi.  
   aravis ar miuqcevia am movlnebisTvis jerjerobiT yuradReba. mxolod Cvens 
ramdenime SromaSia lazeruli raman-speqtroskopiiT nawilobriv Seswavlili 
minarevebis gavlena mineral kinovaris raman-speqtrebze [14,15]. 
   droTa ganmavlobaSi wiTeli kinovaris pigmentma SeiZleba ganicados degradacia, 
gadavides metacinabaritis fazur mdgomareobaSi da adre arsebuli naTeli wiTeli 
ferebi gamuqdes, gadavides Sav ferebSi. Cven aq winaswar davZenT, rom wiTeli 
kinovaris feri mkveTrad icvleba selenis minarevis damatebiTac da misi 
koncentraciis gazrdiT sul ufro da ufro muqdeba. rodesac koncentracia 1% da 
metia, kinovari xdeba gaumWvirvale. 0.36%-mde selenis minarevis Semcveloba ar iwvevs 
kinovaris wiTeli feris dakargvas; SeferilobiT igi didad ar gansxvavdeba sufTa 
kinovarisagan. am TvalsazrisiT mniSvnelovania HgS-is yvela alotropuli 
mdgomareobisa da dabinZurebis raman-speqtrebiT identifikacia. es mniSvnelovania 
xelovnebis nimuSebis raman-speqtrebiT analizis drosac pigmentebis zusti 
klasifikaciis mizniT.  
   aqamde, msoflio xelovnebis nimuSebSi kinovaris pigmentis identifikacias yvela 
mkvlevari ZiriTadad awarmoebda mxolod sufTa kinovaris maxasiaTebeli raman-
sixSireebis, 368, 456 and 500 cm-1  gamoyenebiT. magram, xelovnebis saganZuridan 
romelimeSi mxatvars xom SeeZlo wiTeli ferebis misaRebad gamoeyenebina iseTi 
sabadodan mopovebuli kinovari, romelic Seicavda 0.35%-mde selenis izomorful 
minarevs? rogorc zemoT aRvniSneT aseTi kinovaris wiTeli feri arafriT ar 
gansxvavdeba sufTa kinovaris wiTeli ferisagan. aseTi saRebaviT moxatuli 
xelovnebis nimuSis raman-speqtroskopiiT yuradRebiT Seswavlisas SesaZloa 
davafiqsiroT zedmeti raman-pikebi. es ki gvaZlevs damatebiT informacias xelovnebis 
nimuSis, mxatvris, epoqisa da mineralis mopovebis savaraudo sabados Sesaxeb. 
SesaZloa am zedmeti pikebis aRmoCena niSani iyos saganZuris degradaciisa (es Cveni 
Teoriuli mosazrebaa, romelsac seriozuli kvleva Wirdeba). aravis ar miuqcevia 
aqamde amisaTvis yuradReba. 
   garda amisa, saintereso da mniSvnelovania davadginoT, SesaZlebelia Tu ara 
bunebrivi mineralis kinovaris raman-speqtrebi gamoyenebul iqnas sabadoebis 
albaTuri identifikaciis erTerT saSualebad. magaliTad, SromaSi [5] Seswavlili 
iyo xelovnebis nimuSis, mefe herodes sasaxlis kedlebis moxatulobaTa ferebi. 
analizi Sesrulda SEM mikroskopisa da raman-speqtroskopiis saSualebebiT da 
identificirebul iqna kinovaris pigmenti. speqtrebis informaciaze dayrdnobiT 
gairkva, rom pigmenti ar iyo damzadebuli espaneTis antikuri xanis almadinis 
kinovaris sabadodan mopovebuli mineralis bazaze. albaTur wyaroebad ganisazRvra 
espaneTis sabado tarna, CineTis hunanis provincia da italiis, toskanis monte 
amiatas kinovaris sabadoebi. swored am sabadoebidan mopovebuli kinovaris 
mineralebis raman-speqtrebi Seadares mefe herodes sasaxlis kedlebis 
moxatulobaTa sinjebidan miRebul raman-speqtrebs.  
   Cven gamovikvlieT sxvadasxva qveynebis saxvadasxva geologiuri sabadodan 
mopovebuli minerali kinovari (ukrainis nikitovka; yirgizeTis xaidarkani, 
saqarTvelos afxazeTisa da raWis sabadoebi).  
  es sabadoebi da qveynebi erTmaneTisagan didi manZiliTaa  daSorebuli. imyofebian 
sxvadasxva drois sartyelsa da geologiur pirobebSi. bunebrivia, rom am 
sabadoebidan mopovebul kinovarebs eqnebaT raRac gansxvavebuli Tviseba. am 
gansxvavebuli Tvisebis raman-speqtroskopiiT dafiqsirebiT SegviZlia vimsjeloT 
kinovaris albaTuri warmomavlobis Sesaxeb. Cveni winaswari monacemebiT es 
ganmasxvavebeli Tvisebaa selenis minarevis arseboba an araseboba. es faqti 
dadasturdeba ramanis speqtrSi seleniT inducirebuli xvrelismieri lokaluri 
rxevis dafiqsirebiT. 
   trigonaluri vercxliswylis sulfidis kristaluri meseris rxeviTi speqtri 
Seswavlili iyo sxvadasxva avtorTa mier [1-3], rogorc iw-speqtroskopiiT, aseve 
lazeruli raman-speqtroskopiiT. aRniSnul  samuSaoebSi arsebobs Seusabamoba 
fononebis identifikaciis sakiTxSi. magaliTad, [3]-Si fononis piki, romelic 
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mdebareobs 202 sm-1 sixSireze, miakuTvnes E tipis rxevas, xolo [2]-Si am sixSireze 
fononuri piki saerTod ver aRmoaCines.  
   saerTaSoriso literaturis monacemebis Sedarebam gvaCvena, rom kinovaris raman-
speqtrebis identifikaciisas arsebobda fononebis mikuTvnebis gansxvavebuli 
versiebi. yvela es monacemi eyrdnoboda bunebrivi mineralebis gamokvlevas da 
arcerT maTganSi ar iyo aRniSnuli maTi sisufTavis xarisxi. swored am mizniT, Cven 
SeviswavliT sxvadasxva sabadodan mopovebul kinovarebs da maTi sisufTave winaswar 
Semowmebuli iqneba. amave dros gamovikvlevT laboratoriuli wesiT miRebul 
kinovarsac, romelic specialurad ar iqneba legirebuli raime minareviT.A mis raman-
speqtrebs  SevadarebT bunebriv sufTa mineralebis raman-speqtrebs.   
   sxva samuSaoebisagan gansxvavebiT, Cveni gamokvlevis Tavisebureba imaSi 
mdgomareobs, rom SeviswavleT didi raodenobis bunebrivi mineralebi 
teritoriulad didi manZiliT daSorebuli da sxvadsxva bunebrivi klimaturi 
pirobebis mqone sxvadasxva geologiuri sabadodan. aseTi midgomis mizania 
davadginoT sufTa kinovaris zusti maxasiaTebeli raman-speqtri da avxsnaT zedmeti 
pikebis warmoqmnis mizezebi; davadginoT kavSiri mineralis wiTeli feris muqSi 
gadasvlasa da raman-speqtris Sesabamis saxecvlilebas Soris. es kavSiri da 
speqtrebis zusti interpretacia sasargeblo iqneba xelovnebis nimuSebSi 
gamoyenebuli pigmenturi saRebavebis ferTa gamaTa gaSifrisaTvis. 
   vercxliswylis sulfidi bunebaSi gvxvdeba ori modifikaciiT: 

maRaltemperaturuli -faza-metacinabariti TuTiis krialas struqturiT da 

dabaltemperaturuli -faza-wiTeli singuri trigonaluri elementaruli ujrediT. 
280-3400C intervalSi mdebareobs fazuri gadasvlis wertili [7], amitom erTob 
Znelia laboratoriul pirobebSi am kristalebis gazrda da iZulebuli viyaviT 
ZiriTadad gvemuSava bunebriv mineralebze.  

   -HgS struqtura SegviZlia warmovidginoT rogorc NaCl-is deformirebuli 
struqtura. wiTeli singuris heqsagonaluri elementaruli ugredi, romelic Seicavs 
HgS-is sam molekulas, naCvenebia nax. 1-ze.  
 
 

    
      nax. 1  wiTeli singuris heqsagonaluri elementaruli ujredi   
 
   wiTeli singuri miekuTvnebaD p3121(D3

4 )  sivrciT jgufs da Sedgeba helikonuri Hg 

–S – Hg – S spiralebisagan,  romlebic paraleluradaa ganTavsebuli mesame rigis c-

RerZis mimarT. atomebs Soris manZili spiralSi Hg-S=2,36 Å, xolo spiralebs Soris 
umoklesi manZilia 3.2 Å [8]. 

    faqtor-jgufuri analizi -HgS fononebisaTvis briliuenis zonis centrSi K=0, 
gvaZlevs fononebis Semdeg klasifikacias rxevis tipebis mixedviT: 
 
                                                           U=2A +3A1 +5E                         (5.7)  
 
   am formulaSi ori AAtipis sruliad simetriuli rxeva aqtiuria mxolod rg-
speqtrebSi, sami tipis A1 antisimetriuli rxeva araaqtiuria rg, magram aqtiuria iw-
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speqtrebSi, xolo orjeradad gadagvarebuli xuTi tipis E rxeva erTdroulad 
aqtiuria rogorc rg, aseve iw-speqtrebSi.  

   uminarevo -HgS-is akrZaluli zonis sigane 2980K-ze 2.1 ev-ia [9]. amitom am 
kristalSi rg-is asagznebad λ=632.8 nmA (kvantis energia 1.96 ev) gamoyeneba metad 
momgebiania signalis gaZlierebis mizniT - adgili aqvs winarezonansul gaZlierebas. 

aseTive, ufro kargi situaciaa, rodesac -HgS rg speqtrs vwerT  λL=568.2 nmA (kvantis 

energia 2.18 ev) agznebiT 800K-ze. azotis temperaturaze -HgS akrZaluli zonis 
sigane tolia 2.23 ev. rezonansuli da wina-rezonansuli efeqtebisagan Tavis 
daRwevis mizniT (Tu ramanis speqtrebis Cawerisas arsebobda maTi zegavlena) ki 
kinovaris raman-speqtrebs CavwerT infrawiTeli lazeris agznebiT, 1.06 mkm. Aam 
SemTxvevaSi ikveTeba kidev erTi damoukidebeli fundamenturi kvlevis mimarTuleba: 
adgili aqvs Tu ara trigonalur kinovarSi zogierTi fononuri rxevis 
antirezonansul Caqrobas. msgavsi efeqtebi adre dafiqsirebuli iyo hegsagonalur 
CdS-Si  da igi iyo didi msjelobis sagani. 

   rodesac selenis koncentracia 1%-ia, -HgS TiTqmis gaumWvirvale xdeba 
λL=632.8Anm-is mimarT, rac imaze mianiSnebs, rom selenis didi koncentracia iwvevs 

HgS-is akrZaluli zonis wanacvlebas grZeli talRebisaken. selenis Semcvelobis 

gazrdiT HgS gadadis Sereul sammag kristalSi HgS1-xSex. Sereuli kristalis 
warmoqmnisas ki kinovaris trigonaluri faza garkveuli Semadgenlobis Semdeg 

gadadis metacinabaritis, HgS  fazaSi, romlis akrZaluli zonis sigane 1.4 eV 

tolia. aseTi Sereuli kristalis akrZaluli zonis sigane ki mcirdeba selenis 
koncentraciis gazrdiT. Cven aq ar vamtkicebT, rom 1% selenis damatebiT ukve 
adgili aqvs fazur gardaqmnas, magram cxadia wiTeli modifikaciis kinovaris 
akrZaluli zonis siganis Semcireba. yovel SemTxvevaSi, kinovaris naTeli wiTeli 
feri gadadis TiTqmis Sav FferSi. 
  SromaSi [10] gamoTvlili iyo lokaluri da xvrelismieri rxevebi, rodesac 
oratomian wrfiv jaWvSi erTerTi atomi Canacvldeba misi izotopuri atomiT. aseT 
SemTxvevaSi iTvleba, rom atomebs Soris moqmedi Zalebi naklebad icvleba da 
speqtrebis cvlilebis mTavari faqtoria ZiriTadi meseris atomisa da misi izotopis 
masebs Soris sxvaoba. masis gavlena gaTvaliswinebulia parametriT "masis defeqti" 
e=1-M'/M, sadac M aris ZiriTadi meseris atomis masa, xolo  M'-Canacvlebuli 
izotopisa. Tanaxmad [10]-isa, rodesac meseris msubuqi atomi Canacvldeba ufro mZime 
izotopiT da e uaryofiTi ricxvia, maSin akustikur da optikur Stoebs Soris 

warmoiqmneba xvrelismieri rxeva. -HgS-Si (M=32) (M=79),&e=-1.47;amis gamo SeiZleba 
davaskvnaT, rom raman-speqtrebSi damzerili zedmeti pikebi 203 da 226 sm-1 

miekuTvneba -HgS-Si selenis xvrelismier rxevebs da ara  E  tipis orjeradad 
gadagvarebul rxevebs. 
  saWiroa aRvniSnoT, rom uZvelesi xelovnebis nimuSebis Seswavlisas literaturaSi 
dafiqsirebul raman-speqtrebSi, romlebic axasiaTeben wiTel fers, kinovaris 
pigments, standartulad daimzireba mxolod sufTa kinovaris raman-speqtri: 
fononuro pikebi 368, 456 da 500 sm-1 sixSireebze. es bunebrivia, radganac am 
eqsperimentebisas raman-speqtrebis amgznebi lazeris sxivi mimarTuli iyo 
gamosakvlevi xelovnebis nimuSis wiTel ferebSi. magram aravis ar miuqcevia 
yuradReba imisaTvis, rom xelovnebis nimuSis sxva adgilidan, gansakuTrebiT 
SedarebiT muq ferTa gamebidan agznebisas xom ar fiqsirdeba susti intensiobis 
pikebi 203 da 226 sm-1 sixSireebze. am pikebis dafiqsireba niSani iqneboda xelovnebis 
nimuSis wiTeli feris degradaciisa da restavraciis aucileblobisa; SesaZloa am 
SemTxvevaSi antikurma mxatvarma gamoiyena kinovaris is mineraluri pigmenti, 
romelic Seicavda mcire raodenobis minarev selens. am SemTxvevaSi SesaZloa 
dadgindes mineralis mopovebis geologiuri sabados warmomavlobac. 
  cnobilia, rom rezonansuli raman-speqtroskopiis gamoyenebiT meTodis 
aRmoCenisunarianoba ramdenime rigiT SeiZleba gavzardoT. xelovnebis nimuSebis 
analizisas rezonansuli raman-speqtroskopiis pirobebSi speqtrebis Caweras amitom 
didi mniSvneloba gaaCnia. miTumetes mniSvnelovania rezonansuli raman-
speqtroskopiiT minarevebis analizi: minarevebis, lokaluri rxevebis maxasiaTebeli 
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raman-pikebis intensiobebi ararezonansuli ramanis gabnevisas zogjer ramdenime 
rigiT naklebia pirveli rigis fononebis maxasiaTebel raman-pikebze. rezonansuli 
agznebiT ki SesaZlebeli xdeba minarevis maxasiaTebeli speqtraluri pikis 
intensiobis mniSvnelovnad gazrda. e.i. rezonansuli movlenebis SeswavliT Cven 
davadgenT, Tu romeli lazeris talRis sigrZea ufro efeqturi kinovaris 
pigmenturi saRebavis ferTa gamaTa kontrastis gasarCevad. 
  sufTa kinovarsa da seleniT gamdidrebul kinovarSi rezonansul ramanis gabneva 
SeviswavleT helium-neonis, kriptonisa da saRebavis lazerebis gamoyenebiT. Seswavla 
da analizi Sesrulda oTaxisa da azotis temperaturebze polarizaciuli 
gazomvebis CatarebiT. 

   -HgS akrZaluli zonis sigane oTaxis temperaturaze 2.1 ev tolia da igi 
miekuTvneba arapirdapirzonian naxevargamtarebs [9]. STanTqmis koeficienti im 
energetikul intervalSi, romelSic rezonansuli ramanis gabneva SeviswavleT 

saRebavis lazeris gamoyenebiT (2.0 – 2.142 ev), icvleba =3 – 500 sm-1 diapazonSi. 

amrigad, rezonansuli gamokvleva Catarda -HgS-is akrZaluli zonidan qveviT 0.1 da 
zeviT 0.042 ev-is daSorebiT.   
   rezonansuli ramanis gabnevis eqsperimentuli faqtebis interpretaciisaTvis 
saWiroa kinovaris zonuri struqturis Taviseburebebis gaTvaliswineba. im mcire 
raodenobis SromebSi, sadac eqsperimentulad da Teoriulad Seswavlilia kinovaris 

akrZaluli zonis sidide da forma, gamoTqmulia mosazreba, rom -HgS-s oTaxis 
temperaturaze  gaaCnia arapirdapiri diqroiduli akrZaluli zona; magram erT 
SromaSi, sadac akrZaluli zonis struqtura Seiswavles heliumis temperaturaze, 
aRmoaCines mcire intensiobis pirdapiri gadasvla [9]. 
    nax 2-ze warmodgenilia kinovaris briliuenis zonisa (bz) da energetikuli 

zonuri struqturis sqematuri saxe  A da  wertilebis SemaerTebeli xazis 
gaswvriv. aqvea naCvenebi Tu romeli gadasvlebia daSvebuli, rodesac dacemuli 
sxivis eleqtruli velis veqtori kristalis c RerZis perpendikularuli an 
paraleluria [9,13]. 
 

                     
    
        nax. 2 kinovaris briliuenis zonisa (bz) da energetikuli   

              zonuri struqturis sqematuri saxe  A da  
              wertilebis SemaerTebeli xazis gaswvriv   
 
    
    nax. 2-idan  naTlad Cans, rom kinovaris savalento zonis maqsimumi mdebareobs 
(bz)-is A wertilSi da igi A1 simetriisaa. gamtareblobis zonis minimumi ki 

moTavsebulia  wertilSi 1 simetriiT. amrigad, kinovars gaaCnia arapirdapiri zona 

A1 - 1  gadasvliT [9,13]. 
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    kinovarSi pirdapiri gadasvla mimdinareobs savalento zonis 3 mdgomareobidan  

gamtareblobis zonis 1 mdgomareobaSi. gadasvla 3 - 1 daSvebulia mxolod maSin, 
rodesac sinaTlis eleqtruli veqtori kristalis c RerZis perpendikularulia.  
    Teoriul gamoTvlebze dayrdnobiT [13] savalento zonis maqsimumi Zalian 

mdored ecema A -  xazis gaswvriv. gamoTvlili sxvaobis sidide A1 da 3 doneebs 
Soris tolia 0.05 eV. es gamoTvlili sidide Tanxvdeba zalenis [9] eqsperimentul 
monacemebs, kerZod, mis mier kinovarisTvis gazomil arapirdapiri da pirdapiri 
zonis sidideebs Soris sxvaobas. 
   amrigad, zemoTmoyvanili Teoriuli ganxilvis safuZvelze da kinovaris 
struqturis Taviseburebidan gamomdinare (igi Zalian wagrZelebulia c RerZis 
gaswvriv), SeiZleba davaskvnaT: kinovaris arapirdapiri da pirdapiri zonebi Zalian 
mcired gansxvavdeba erTmaneTisagan; savalento zonis maqsimumi Zalian mdored ecema. 

   Cvens mier dagegmili -HgS-is rezonansuli kvleva sainteresoa rogorc 
praqtikuli gamoyenebis, kerZod xelovnebis uZvelesi nimuSebis Sesaswavlad, aseve 
fundamenturi mecnierebisaTvisac. gansakuTrebiT mniSvnelovania rezonansis 
Seswavla sufTa da minarevian kinovarSi calcalke zonuri struqturis 
TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT. Cven miviRebT informacias kinovarSi rezonansis 
meqanizmis Sesaxeb; davadgenT  adgili aqvs, Tu ara zogierTi rxevebis Caqrobas 
antirezonasis gamo; davadgenT raman-speqtrebis agznebis optimalur sixSires, 
romlis gamoyenebiTac maxsimalurad izrdeba aRmoCenisunarianoba. gavarkvevT 
Zlierdeba Tu ara minarevebiT inducirebuli ramanis gabneva kinovarSi rezonansuli 
gabnevisas. es Sedegebi usaTuod iqneba gamoyenebuli xelovnebis nimuSebis 
analizisas. aRsaniSnavia, rom am naxevargamtarSi rezonansuli movlena Seswavlili 
iyo SromaSi, magram ara im kuTxiT, romelsac Cven gTavazobT. 
     erTmagi monoqromatoris bazaze Seqmnil raman-sistemaSi meore monoqromatoris 
rols (parazituli sinaTlis fonisagan gasawmendad) asruleben notC- da kidis 
CamomWreli filtrebi. Cveni mizania am blokis kidev ufro gasaiafeblad 
SemovitanoT teqnologiuri siaxle: ufro Zviri notC- da kidis CamomWreli 
filtrebis nacvlad optikur filtrebad gamoviyenoT maRalomiani naxevargamtarebis 
ZnS, CdS, ZnCdS da CdSSe firfitebi. am SemTxvevaSi naxevargamtarebis optikuri 
akrZaluli pirveli zonis energiebs efeqturad SevusabamebT amgznebi lazerebis 
kvantebis energiebs; filtrebad SevarCevT iseT naxevargamtarul firfitebs, 
romlebic maqsimalurad Seamcireben amgznebi lazerebis releis gabnevis 
intensiobas; amave dros vecdebiT, rac SeiZleba axlos mivideT amgzneb talRis 
sigrZesTan (davafiqsiroT ramanis gabnevis rac SeiZleba mcire wanacvleba). am 
mizniT (raTa ufro cicabo gavxadoT akrZaluli zonis kide) naxevargamtarul 
firfitebs movaTavsebT specialuri konstruqciis azotis kriostatSi temperaturis 
regulirebiT. temperaturisa da Sereuli kristalebis saSualebiT mivaRwevT 
filtraciis optimalur variants.   
        rogorc cnobilia, notC da kidis CamomWreli filtrebi Zalian Zviria. 
naxevargamtaruli firfitebiT maTi Secvla Zalian momgebiani iqneba. Cven gvaqvs 
ormxriv optikurad polirebuli sxvadasxva sisqisa da naxevargamtarebis firfitebi. 
es naxevargamtarebi yvelani A2B6 tipisaa, maRalomiani. maTi pirdapiri akrZaluli 
zonis kideebi sakmaod mkveTria. amitom SesaZlebelia amgznebi lazeris sixSiresTan 
axlos misvla. Tu am filtrebs azotis kriostatSi movaTavsebT, akrZaluli zona 
kidev ufro cicabo xdeba - e.i. lazeris sixSires kidev ufro mivuaxlovdebiT. 
literaturidan da sakuTari speqtroskopiuli praqtikidan cnobilia, rom magaliTad 
CdS-is raman-speqtrebis oTaxis temperaturaze Cawerisas igi TiTqmis gaumWvirvalea 
argonis lazeris mwvane xazis (514.5 nm, 2.41 ev) mimarT. magram Tu mis SemadgenlobaSi 
SeviyvanT daaxloebiT 4% Zn-s, an azotis kriostatSi odnav gavacivebT, sxvadasxva 
fononebze ramanis pikebis intensiobebi ramodenime rigiT izrdeba. es cnobili 
rezonansuli ramanis gabnevaa, romlis drosac amgznebi talRis sigrZe, 514.5 nm 
uaxlovdeba, an emTxveva pirveli pirdapiri akrZaluli zonis sidides. am dros 
icvleba CdS-is STanTqmis koeficientic.  ai, swored am fizikur efeqtebze 
dayrdnobiT vgegmavT A2B6 tipis maRalomiani naxevargamtarebisa da maT bazaze 
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sinTezirebuli Sereuli naxevargamtarebis gamoyenebas ZviradRirebuli notC da 
kidis CamomWreli filtrebis sanacvlod.  temperaturisa da Semadgenlobis 
cvlilebiT CdS, ZnCdS SegviZlia gamoviyenoT raman-filtrebad argonis lazeris 
TiTqmis yvela amgznebi talRis sigrzeebisTvis. CdSe and CdSSe gamodgeba kriptonisa 
da helium-neonis lazeris wiTeli talRis sigrZeebisTvis, xolo ZnS helium-
kadmiumisa da azotis lazeris ultraiisferi talRis sigrZeebisaTvis. 

       nax. 3  2 mm sisqis monokristaluri CdS-is gamWvirvalobis speqtri 
 
  nax. 3-ze moyvanilia 2 mm sisqis monokristaluri CdS-is gamWvirvalobis speqtri 
oTaxis temperaturaze, pirdapiri akrZaluli zolis maxloblad. naTlad Cans, rom 
es firfita efeqturad axSobs releis gabnevas 514.5 nm-iT ramanis speqtris 
agznebisas. grZeli talRebisaken gamWvirvalobis koeficienti ki 70-80-90%-is 
farglebSi meryeobs.  
    argonis 514.5 nm talRisaTvis es sakmaod kargi raman-filtria. amgzneb talRis 
sigrZes daaxloebiT 300 sm-1-iT vuaxlovdebiT. Sedegebi kidev ufro daixveweba 
dazustdeba da gaumjobesdeba. 
  gansakuTrebiT minda xazi gavusva infrawiTeli lazerebiT, naxevargamtaruli 
dioduri da YAG:Nd  lazerebiT aRWurvili raman-sistemis gansakuTrebulobas 
(infrawiTeli lazeruli raman-speqtrometri). am infrawiTeli sistemis 
konstruirebis mizania im masalebis kargi xarisxis raman-speqtrebis miReba, 
romlebic xiluli speqtris lazerebiT agznebisas luminescirebs. aseTi masalebia 
saRebavebi, bevri organuli qimiuri naerTi, navTobi, samedicino da farmacevtuli 
obieqtebi, minareviani naxevargamtarebi, bunebrivi mineralebi, xelovnebis nimuSebi 
da a.S. lazerebis xiluli gamosxivebiT agznebisas am naerTebis raman-speqtrebi 
SeiZleba arc dafiqsirdes: susti raman-speqtri CanTqmuli iqneba Zlieri 
luminescenciiT. am mizniT msoflioSi cnobili firmebi awarmoeben furie 
gardaqmniT infrawiTel raman-speqtrometrebs, FT-RS. am speqtrometrebSi raman-
speqtrebis agzneba warmoebs lazeris infrawiTeli gamosxivebiT. isini Zalian Zviri 
Rirs, ramdenime aseuli aTasi dolari. Cvens mier konstruirebuli infrawiTeli 
raman-speqtrometri iqneba dispersiuli da gacilebiT iafi. misTvis optimalurad 
SevarCevT  difraqciul mesrebs da signalis mimRebebs. signalis mimRebebis 
aRmoCenisunarianobis ramdenime rigiT gasazrdelad maT movaTavsebT specialuri 
konstruqciis azotis kriostatebSi. amgzneb wyarod gamoviyenebT laboratoriuli 
tipis, Cvens mier konstruirebul iaf Zowis infrawiTel lazers, YAG:Nd, 

gamosxivebiT 1.06 mmk da simZlavriT 10-12 vati. Ggarda am lazerisa infrawiTel 
raman-speqtrometrSi amgzneb wyarod gamoviyenebT firmidan SeZenil diodur lazers, 
gamosxivebiT 785 nm. mizania raman-signalTan xmauris Sefardebis gazrda (am ubanSi 
feg-ebis mgrZnobiaroba da efeqturoba gacilebiT maRalia, vidre 1.06 lazeriT 
agznebisas).   



 

  

75 

75 

 

   erTmagi monoqromatoris bazaze konstruirebul sistemas aqvs Semdegi 
parametrebi: 
   optimaluri speqtraluri diapazoni sxvadasxva lazeris gamoyenebis 
SesaZleblobiT – 250 nm – 4 mkm; 
   speqtrometris fokusuri MmanZili – 0.5 metri; 
   speqtrometris dispersia – 2.5 nm/mm; 
   fardobiTi apertura – 1:4 
   amgzneb lazerTan miaxloebis minimaluri sixSire – 150 sm-1 

   gamokvlevis mizniT movagroveT sami kategoriis bunebrivi kristalebi -HgS: 
pirveli kategoria kristalebisa nikitovkis sabadodan warmoadgendnen oreulebs, 
romlebic ar Seicavdnen selenis minarevebs da amitom isini mivakuTvneT sufTa, 
uminarevo kristalebs. kristalebis meore kategoria, miRebuli xaidarkanis 
sabadodan, Seicavdnen selenis minarevs sxvadasxva koncentraciiT - 0.1%, 0.26%, 0.56% 
da 1%. am kristalebSi selenis koncentraciebi gansazRvruli iyo eleqtronuli 
paramagnituri rezonansiT (epr) da rentgenofazuri analiziT. es kristalebi 

polikristaluri iyo. mesame kategoria -HgS kristalebisa saqarTvelos afxazeTisa 
da raWis sabadoebidan iyo.  
   rg speqtrebs vwerdiT ormagi monoqromatoris DFS-24 bazaze agebuli 
laboratoriuli tipis raman-speqtrometrze. infrawiTeli lazeris agznebiT raman-
speqtrebis Caweras ki vawarmoebdiT rogorc Cveni konstruqciis infrawiTel 
lazerul raman-speqtrometrze, aseve “brukeris” firmis standartul, furie 
gardaqmniT raman-speqtrometrze FRA106. agznebis wyaroebad gamoiyeneboda helium-
neonis lazeris gamosxiveba  λL=632.8Anm, kriptonis lazeris gamosxiveba λL=568.2Anm da 
infrawiTeli lazeris YAG:Nd+ gamosxiveba 1.06 mkm. signalis mimRebad viyenebdiT FEU-
79, azotis temperaturaze gaciebul FEU-83 da GaInAs naxevargamtarul deteqtors, 
romelic civdeboda azotis temperaturaze. registracias vawarmoebdiT fotonebis 
daTvlis sistemiT. rg speqtrebis Cawera xdeboda 2980K da 800K temperaturebze.  

    uminarevo -HgS-is akrZaluli zonis sigane 2980K-ze 2.1 ev-ia [166]. amitom am 
kristalSi rg-is asagznebad λ=632.8 nmA (kvantis energia 1.96 ev) gamoyeneba metad 
momgebiania signalis gaZlierebis mizniT - adgili aqvs winarezonansul gaZlierebas. 

aseTive, ufro kargi situaciaa, rodesac -HgS rg speqtrs vwerT  λL=568.2 nmA (kvantis 

energia 2.18 ev) agznebiT 800K-ze. azotis temperaturaze -HgS akrZaluli zonis 
sigane tolia 2.23 ev. rezonansuli da wina-rezonansuli efeqtebisagan Tavis 
daRwevis mizniT (Tu ramanis speqtrebis Cawerisas arsebobda maTi zegavlena) ki 
kinovaris raman-speqtrebs vwerdiT infrawiTeli lazeris agznebiT, 1.06 mkm. 

            nax. 4  HgS  rg speqtri. agzneba L=632.8 nm 
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    nax. 4-ze moyvanilia rg speqtri sufTa -HgS-sTvis, Cawerili λL=632.8Anm agznebiT 
oTaxis temperaturaze. azotis temperaturaze Cawerilma raman-speqtrebma gviCvena, 
rom speqtralur ubanSi 50-200 sm-1 arsebuli susti intensiobis speqtraluri zolebi 
meore rigis fononebs miekuTvneba. garda amisa, azotis temperaturaze Cawerili 
raman-speqtrebis speqtraluri xazebi wanacvlebulia maRali sixSireebisaken oTaxis 
temperaturaze Cawerili speqtrebisagan gansxvavebiT da am zolebis naxevarsiganeebi 
mkveTrad daviwroebulia.     
    cxrilSi 1 movanilia kinovaris fononebis sixSireebi, romlebic ganvsazRvreT 
eqsperimentulad oTaxisa da azotis temperaturebze. 
 

        cxrili 1 kinovaris fononebis sixSireebi oTaxisa da 
                    azotis   temperaturebze  
  

Symmetry of 
phonons 

Phonon frequency 
according RS (cm-1) 
          T=2980 K 

Phonon frequency 
according RS (cm-1) 
          T=800 K 

       A1               44              49 
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   nax. 5-ze warmodgenilia oTaxis temperaturaze Cawerili -HgS-is rg speqtri, 
romelic legirebulia 0.56% seleniT. es speqtri imiT gansxvavdeba 5.4a-ze moyvanili 
sufTa kristalis rg speqtrisagan, rom nax. 5-ze mkafiod Cans saSualo intensiobis 
piki  
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             nax. 5 sufTa (ada selenis minareviani HgS b)  

                                          rg speqtri. agzneba L=632.8 nm 
 

203 sm-1 da mcire intensiobis sustad gamokveTili safexuri 226 sm-1, romelic ar 
daimzireba sufTa mineralSi.                
   azotis temperaturaze Caweril rg speqtrSi es ori zoli ganirCeva ufro 
mkveTrad, maTi intensioba ar mcirdeba, aramed izrdeba da oTaxis temperaturaze 
mcire, TiTqmis SeumCneveli struqtura 226 sm-1 azotis temperaturaze iRebs mcire 
intensiobis, magram gamokveTili speqtraluri zolis saxes. misi sixSire 
wanacvlebulia maRali sixSireebisaken da tolia 232 sm-1. selenis minarevis 
maxasiaTebeli meore ufro intensiuri piki 203 sm-1 azotis temperaturaze 
wanacvldeba maRali sixSireebisaken da misi sixSire xdeba 209 sm-1. am pikis 
intensiobac izrdeba. orive pikis intensiobebi, romlebic axasiaTebs selenis 
izomorfuli minarevis xvrelismier rxevas, izrdeba selenis koncentraciis zrdiT.  

   rodesac selenis koncentracia 1%-ia, -HgS TiTqmis gaumWvirvale xdeba 
λL=632.8Anm-is mimarT, rac imaze mianiSnebs, rom selenis didi koncentraciebi iwvevs 

HgS-is akrJaluli zonis wanacvlebas grZeli talRebisaken. selenis Semcvelobis 

gazrdiT HgS gadadis Sereul sammag kristalSi HgS1-xSex. Sereuli kristalis 

warmoqmnisas ki kinovaris faza gadadis metacinabaritis, HgS  fazaSi, romlis 
akrZaluli zonis sigane 1.4 eV tolia. aseTi Sereuli kristalis akrZaluli zonis 
sigane ki mcirdeba selenis koncentraciis gazrdiT. Cven aq ar vamtkicebT, rom 1% 
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selenis damatebiT ukve adgili aqvs fazur gardaqmnas, magram cxadia wiTeli 
modifikaciis kinovaris akrZaluli zonis siganis Semcireba. yovel SemTxvevaSi 
kinovaris naTeli wiTeli feri gadadis TiTqmis Sav FferSi. 
   SromaSi [10] gamoTvlili iyo lokaluri da xvreluri rxevebi, rodesac 
oratomian wrfiv jaWvSi erTerTi atomi Canacvldeba misi izotopuri atomiT. aseT 
SemTxvevaSi iTvleba, rom atomebs Soris moqmedi Zalebi naklebad icvleba da 
speqtrebis cvlilebis mTavari faqtoria ZiriTadi meseris atomisa da misi izotopis 
masebs Soris sxvaoba. masis gavlena gaTvaliswinebulia parametriT "masis defeqti" 
e=1-M'/M, sadac M aris ZiriTadi meseris atomis masa, xolo  M'-Canacvlebuli 
izotopisa. Tanaxmad [32]-isa, rodesac meseris msubuqi atomi Canacvldeba ufro mZime 
izotopiT da e uaryofiTi ricxvia, maSin akustikur da optikur Stoebs Soris 

warmoiqmneba xvrelismieri rxeva. -HgS-Si (M=32) (M=79), e=-1.47; amis gamo SeiZleba 
davaskvnaT, rom Cvens mier raman-speqtrebSi damzerili ori piki 203 da 226 sm-1 

sixSireebze mioekuTvneba -HgS-Si selenis xvrelismier rxevebs da ara  E  tipis 
orjeradad gadagvarebul rxevebs. 

   sainteresoa aRvniSnoT, rom SeviswavleT didi raodenobis HgS mineralebis 
raman-speqtrebi saqarTvelos abxazeTisa da raWis regionebidan,  ruseTis nikitovkis 
regionidan. es mineralebi sxvadasxva dros da  sxvadasxva pirebis mier iyo 
mopovebuli. am regionebis verc erTi mineralis raman-speqtrSi ver aRmovaCineT 
selenis minarevis xvrelismieri  rxeva. es rxevebi ver davafiqsireT verc 
infrawiTeli, 1..06 mkm  da verc xiluli, 632.8 nm  agznebebiT; e.i. selenis 
xvrelismieri rxevebi ar dafiqsirda arc rezonansuli agznebidan Zalian Sors 
myofi talRis sigrZisaTvis da arc rezonansTan axlos myofi talRis sigrZisaTvis 
Sesabamisad. am regionebidan mopovebuli yvela mineralis raman-speqtrebiT 
gansazRvruli optikuri fononebis klasifikacia Seesabameba cxrilSi 1 warmodgenil 
sufTa kinovaris Cveneul klasifikacias. rac Seexeba Sua aziis respublikis 
yirgizeTis xaidarkanis sabadodan miRebul minerals, mcire raodenobiT gvqonda, 

magram uklebliv yvela HgS raman-speqtrebma daafiqsires selenis xverilsmieri 

rxevis maxasiaTebeli ori speqtraluri zoli. aseTi statistikis gamo gvinda 
SemogTavazoT kinovaris mineralebis sabadoebis Zalian zogadi albaTuri  
identifikaciis meTodi raman-speqtroskopiis gamoyenebiT. igi mdgomareobs raman-
speqtrebiT selenis minarevis xvrelismieri rxevis dafiqsirebasa an misi 
ararsebobis dadasturebaSi. amis Sedeg SegviZlia vimsjeloT romeli albaTuri 

sabadodan aris es kinovari, radganac Cveni gazomvebis statistikis Tanaxmad HgS-

Si minarev selenis arseboba an ararseboba sabados maxasiaTebeli Tvisebaa.  
       amgvarad, saqarTvelos abxazeTisa da raWis regionebi, ruseTis nikitovkis 
sabado, saidanac mopovebul kinovaris mineralebSi raman-speqtrebma ver aRmoaCines 
selenis izomorfuli minarevis xvrelismieri rxeva, mivakuTvneT sabadoebs, saidanac 
mopovebuli wiTeli singuris mineralebi ar Seicaven selenis minarevs. yirgizeTis 

xaidarkanidan miRebuli HgS mineralebi ki, romlebSic Cven aRmovaCineT selenis 
minarevis xvrelismieri  rxeva, mivakuTvneT sabados, sadac bunebrivi geologiuri 
pirobebi albaT iseTia, rom am naturalur laboratoriaSi sinTezirebuli kinovari 
Seicavs selenis minarevs.   
    nax. 4-ze warmodgenilia kinovaris ramanis speqtri helium-neonis lazeris 
talRis sigrZis 632.8 nm (1.96 ev) agznebiT. fononebis klasifikacia mocemulia 
cxrilSi 1 eqsperimentis im pirobebSi, rodesac amgznebi kvantis energia kinovaris 
akrZaluli zonis sidideze naklebia 0.14 ev-iT. am SemTxvevaSi adgili aqvs e.w. 
winarezonansul process da amitom maxasiaTebeli fononebis intensiobebi mainc 
gazrdilia iseTi talRis sigrZis agznebiT miRebuli fononebis intensiobebTan 
SedarebiT, rodesac araviTar rezonans ara aqvs adgili. aseTi situacia iqmneba 
maSin, rodesac kinovaris ramanis speqtri CavwereT YAG:Nd+ lazeris talRis sigrZis 
1.06 mmk agznebiT. 1.06 mkm (1.17 eV) agznebiT Cawerili raman-speqtrebi Tavisufalia 
rezonansuli efeqtebisagan, radganac YAG:Nd+ lazeris amgznebi kvantis energia 

oTaxis temperaturaze TiTqmis orjer naklebia HgS akrZaluli zonis siganeze. 
raman-speqtri principul  gansxvavebas ar gviCvenebs.   
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    ori sxvadasxva talRis sigrZeebis (632.8 nm da 1.06 mkm) agznebiT seleniT 
legirebuli kinovaris raman-speqtrebis oTaxis temperaturaze  Cawerisas 
davafiqsireT xvrelismieri rxevebis intensiobaTa mcire gaZliereba 632.8 nm 
agznebisas. radganac xvrelismieri rxevis zoli 226 sm-1 mcire intensiobisaa, amitom 
didi cdomilebis gamo misTvis miaxloebiT raodenobriv analizs ar moviyvanT. am 
proceduras CavatarebT mxolod ufro intensiuri 203 sm-1 speqtraluri zolisaTvis. 
seleniT legirebuli kinovaris mineralebi yvela an fxvnilebi an 
polikristalurebi iyo. amitom polarizaciuli da sxva speqtraluri cdomilebebis 
gamoricxvis mizniT, selenis xvrelismieri rxevis zolis intensioba 203 sm-1 
ganvsazRvreT kinovaris ZiriTadi fononebis 256 sm-1, 290 sm-1 da 346 sm-1 fardobebTan. 
Sedegi warmodgenilia cxrilSi 2. Sedegebis Tanaxmad, rodesac 
 

      cxrili 2  kinovarSi selenis xvrelismieri rxevis  
                  intensiobaTa fardoba amgznebi talRis 
                  sigrZis ori sxvadasxva mniSvnelobisaTvis   
        
 

      Wavelengths of 

exciting laser L (nm) 
Ratio of intensities 
   I203/I256  (a.u.) 

Ratio of intensities 
    I203/I290  (a.u.) 

Ratio of intensities 
    I203/I346  (a.u.) 

             632.8           0.067             1.17             0.32 
             1064           0.038              0.5             0.16 

 

raman-speqtrebis agznebas vawarmoebT 632.8 nm-iT, romlis fotonis kvantis energia 
axlosaa kinovaris arapirdapiri zonis energiasTan da Seqmnilia winarezonansuli 
piroba,  adgili aqvs xvrelismieri rxevis TiTqmis orjer gaZlierebas 203 sm-1 
sixSireze.   
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mZime metalebiT (dariSxani, antimony, tyvia, kadmiumi, apilenZi) 

dabinZurebuli niadagebis toqsikurobis xarisxis Seswavla saqarTvelos 
regionebSi (raWa, svaneTi). 

 
 ekonomikurad ganviTarebuli qveynebi did mniSvnelobas aniWeben 
ekotoqsikologias, romelSic aerTianeben samuSaoebs bioindikaciisa da 
garemos dacvis biologiuri monitoringis Sesaxeb. ekotoqsikologias aqvs 
Tavisi zustad gansazRvruli amocana _ gamoavlinos garemoze da cocxal 
organizmebze antropogenuri faqtorebis toqsikuri zemoqme- debis meqanizmebi 
[ 1 ].                                                                   dReisaTvis 
saqarTvelos teritoriaze, kerZod, raWasa da svaneTSi, sadac warsulSi 
funqcionirebda dariSxanis qarxnebi, dagrovilia aTi aTasobiT tona 
dariSxanSemcveli narCenebi.  
 Nniadagi rTuli da mravalfaqtoriani sistemaa, romelic icvleba 
klimatur_landSafturi teritoriebis mixedviT. Mmcenareebs SeuZliaT 
niadagidan maqsimalurad daagrovon toqsikuri nivTierebebi maTi Semdgomi 
migraciiT adamianis organizmSi. amisaTvis gamoiyeneba bunebrivi migraciuli 
rgoli: niadagi _ mcenare _ adamiani;  niadagi _ wyali _ adamiani. amasTan 
dakavSirebiT mniSvnelovania Seswavlili iqnas garemos ZiriTadi 
dambinZureblebi regionSi (niadagi, wyali da sxva). 
 aRsaniSnavia, rom dariSxani da misi naerTebi Zlier toqsikur 
nivTierebebs miekuTvneba. Ddadasturebulia maTi kancerogenuli bunebac. 
gansakuTrebiT mwvavea dariSxaniT garemos dabinZurebis problema 
saqarTvelosaTvis, radganac raWaSi (sof.uravi) da qvemo svaneTSi (sof.cana) 
60 welze meti drois ganmavlibaSi xdeboda adgilobrivi dariSxanSemcveli 
madnebis gadamuSaveba. amJamad, zemomoyvanili yofili qarxnebis mimdebare 
teritoria gamoirCeva dariSxanSemcveli narCenebis didi raodenobiT. vinaidan 
arastandartuli samarxebi amortizirebulia warmoebis narCenebi, e.w. 
“kudebi”, xdeba antropogenuri dabinZurebis safuZveli. niadagebSi da 
gruntis wylebSi dariSxanSemcveli naerTebis gavrceleba didad aris 
damokidebuli aRniSnuli naerTebis xsnadobaze. miuxedavad imisa, rom uravis 
samTo_qimiuri qarxana uzrunvelyofili iyo warmoebis moTxovnilebaTa 
saSualebebiT, teqnologiuri procesebis Sedegad gamoyofili Zalian Zlieri 
sawamlavis _ TeTri dariSxanis      ( As2O3 )  _  3% mainc ikargeboda da 
aerozolSi moxvedrili dariSxanis (III) oqsidi sawarmodan sakmaod did 
manZilze, xeobis TiTqmis 20 km monakveTze iwvevda ekologiuri situaciis 
mkveTr gauaresebas [ 2 ]. 
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 winamdebare samuSaos mizans Seadgens amortizirebuli samarxebis 

mimdebare teritoriebis  mZime metalebiT da dariSxaniT  dabinZurebis 

xarisxis Seswavla.     

   mZime metalebiT  dabinZurebuli niadagebis Seswavla saqarTvelos 
regionebSi (raWa, svaneTi) ukve aT welze metia rac mimdinareobs. Cvens mier 
institutis wliur angariSebSi mocemulia Sedegebi 17_mde dariSxanSemcveli 
narCenebis  samarxis kvlevebis Sesaxeb. dadgenilia maTi procentuli 
Semcveloba. Seswavlilia gadamuSavebis ekologiurad usafrTxo 
teqnologiebi, rac zesufTa dariSxanSemcveli naerTebis (As2O3, As2S3, As2S5, 

Na3AsO4, SnHAsO4, sxvadasxva dariSxanSemcveli kompleqsnaerTebi da sxva) 
miRebis saSualebas iZleva. sxvebTan erTad  Cveni mravalwliani Zalisxmevis 
Sedegia  saTanado organoebis mier miRebuli gadawyvetileba Tanamedrove 
saizolacio masalebis gamoyenebiT dariSxanSemcveli  narCenebis   
Tanamedrove tipis sacavebis mSeneblobis dawyeba, rac Tavidan agvacilebs 
narCenebis gadinebas garemoSi da mis dabinZurebas.  
    Eekotoqsikologiis gamoyenebiT  SesaZlebelia axsnas, Tu ratom xdebian 
garemos konkretuli dabinZurebis da darRvevis indikatorebad esa Tu is 
cxovelebi da mcenareebi. Eekotoqsikologia SeiZleba ganvixilod rogorc 
disciplinadSorisi mimarTuleba, romelic viTardeba toqsikologiis, 
ekologiis, geoqimiis da sxva mecnierebaTa mimarTule_ biT. Eekologiuri 
paTologia aerTianebs :  1 _ qimiur paTologias _ ekotoqsikologia,  2  _ 
biologiur paTologias _ infeqciebi, invaziebi, 3 _ fizikur paTologias _ 
siTburi, xmauris da radiaciuli dabinZureba. 

winamdebare angariSi moicavs am ori regionis rogorc saxnav_saTesad 
gamoyenebuli niadagebis, aseve sacavebis mimdebare teritoriebis mZime 
metalebiT dabinZurebuli niadagebis toqsikurobis xarisxis Seswavlas.  
 pirvelyovlisa Cvens  mier Seswavlili iqna niadagebis  oTxi nimuSi, 
romlebic aRebul iqna 20 sm siRrmeze. SerCeuli iqna sxvadasxva obieqti : 

1. Ppreparatebis saleqaris mimdebare teritoria ( raWa, sof. uravi). 

2. PmJave wylis saleqaris mimdebare teritoria ( raWa, sof. uravi). 

3.  mefiWalis saleqaris mimdebare teritoria ( raWa, sof. uravi). 

4. Nnamwvi arsenopiritis mimdebare teritoria ( svaneTi, sof. cana). 

    zemoxsenebuli regionebidan Camotanil (wesisamebr aRebul 

gasaSualebul)  nimuSebs CautardaT kvleva _ qimiuri da fizikuri meTodebis 

saSualebiT maTSi mZime metalebis  ( As, Sb, Pb, Cd, Cu da sxva )  raodenobrivi 

gansazRvra. 

D dariSxanis procentuli Semcveloba aRmoCnda  As Sesabamisad  
0,93; 0,77; 055; 0,35 ). Semdgom etapze da standartebis mixedviT Seswavlili da 
dadgenili iqna metalebis forma, xsnadoba, toqsikurobis xarisxi da maTi 

gavrcelebis areali niadagebSi. vinaidan niadagebSi dariSxani _mde 
aRmoCnda saWirod CavTvaleT yuradReba pirvel rigSi dariSxanze 
gagvemaxvilebina.  
 kvlevebma gviCvena, rom oTxive nimuSSi  dariSxani aRmoCnda natriumis 
arsenitisa  da arsenatis saxiT. natriumis arseniti xasiaTdeba kargi 
xsnadibiT. is metad toqsikuri pesticidis dasamzadeblad gamoiyeneba. 
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Nnatriumis arsenati ki naklebad xsnadia da naklebad toqsikuri [ 2 ]. Mmagram 
maTi akumulireba xdeba niadagebSi da aranakleb safrTxes uqmnis mwvane 
safars. 
 TCLP (toqsikurobis maxasiaTebeli gamotutvis proceduris dros) test 
meTodis [ 3 ]  mixedviT:  viRebdiT gasaSualoebel haermSral niadagis nimuSs 
25g. vumatebdiT 500 ml buferul standarts ( 1 : 20 );     pH =5;   T=300C. procesi    

mimdinareobda mudmivi morevis pirobebSi magnitur sarevelaze 24 saaTis 
ganmavlobaSi. xsnarSi gamotutulma dariSxanma Seadgina 50%, anu sawyis 
nimuSSi myofi 0,93% dariSxanidan xsnarSi gadmovida 0,45%. 

xsnaris mSral naSTs Cautarda infrawiTeli speqtroskopiuli analizi. 
speqtrogramaze naTlad Cans sxva mZime metalebis arsebobac  (Pb, Cd, Ni, Co, Sb, 

Cu da sxva), romelTa raodenoba aRemateba zRvrul dasaSveb normebs. 
WET (eqstraqciisas danakargis gansazRvra) [ 4 ] standartis mixedviT : 
viRebdiT 25g haermSral gasaSualoebel niadagis nimuSs. vumatebdiT 250 ml  

buferul standarts ( 1 : 10 );     pH =5;   T=300C. procesi    mimdinareobda mudmivi 
morevis pirobebSi magnitur sarevelaze 48 saaTis ganmavlobaSi. xsnarSi 
gamotutulma dariSxanis procentulma Semcvelobam Seadgina TiTqmis 25%, anu 
sawyis nimuSSi myofi 0,93% dariSxanidan xsnarSi gadmovida 0,22%. cxrilSi 
motanilia dabinZurebuli niadagidan dariSxanis amoRebis xarisxi. 
 
# sawy. Nniadagebis 

adgilmdebareo_
bis dasaxeleba  

nimuS. 
aRebis 
siRrme 

sawyis 
niad. 
As % 

aReb. 
niad.  
nim.,g 

TCLPst., 
ml 

miR. 
As 

% 

WETst. 
ml 
 

miR. 
As 

% 
1 preparatebis 

saleqaris 
mimdebare terit. 
(uravi) 

 
20 

 
0,93 

 
25 

 
500 

 
0,45 

 
250 

 
0,22 

2 mJave wylis mim- 
debare teritor. 
(uravi) 

 
20 

 
0,77 

 
25 

 
500 

 
0,41 

 
250 

 
0,19 

3 mefiWalis samar- 
xis mimdebare 
terit _ uravi 

 
20 

 
0.55 

 
25 

 
500 

 
0,26 

 
250 

 
0,12 

4 namwvi arsenopi-
ritis mimdebare 
teritoria_ cana 

 
20 

 
0,35 

 
25 

 
500 

 
0,17 

 
250 

 
0,08 

 
 cxrilidan Cans, rom dabinZurebuli niadagebidan dariSxanis amoRebis 
xarisxi 76 _78%. 
 Temis aqtualuroba swored imaSi mdgomareobs, rom dasaxuli amocanis  
gansaxorcieleblad  gamoiyeneba Tanamedrove meTodebi. Cvens SemTxvevaSi 
orive test meTodi saSualebas iZleva ganvixiloT bunebriv pirobebTan 
miaxloebuli mdgomareoba, rodesac warmoebis narCenebis samarxebi 
mouwesrigebelia da TiTqmis Ria gruntzea ganlagebuli, awvims da aTovs. 24 
da 48 saaTis ganmavlobaSi SeiZleba daiTvalos da Seiswavlos mZime 
metalebis da, maT Soris, dariSxanis gavrcelebis areali.  
 Ggardaqmnis produqtebis warmoqmna Tavis mxriv damokidebulia pH_ze. 

Tu pH7_ze  da tute garemo tuteMmetalTa karbonatul formebs qmnis, maSin 
amave metalis xsnadi arsenatis warmoqmnis albaToba didia. xolo mJava 

garemoSi, anu roca  pH_ze  umeteswilad gardamaval metalTa arsenatebis 
warmoqmnasTan gvaqvs saqme, rac iwvevs dariSxanis TandaTanobiT akumulacias. 
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 Ddedamiwis yoveli monakveTi sazogadod da miT umetes mcire miwian 
saqarTveloSi didi Rirebulebis mqone simdidred gvevlineba mosaxleobis 
zrdisa da masTan erTad samrewvelo warmoebaTa masStabebis ganuwyveteli 
zrdis gamo. cxadia, rom bunebis dacva cxovrebis xarisxis erT_erTi 
ZiriTadi maCvenebelia. D adamianis sicocxlisaTvis saWiro garemos 
SenarCunebisa da dacvisaTvis aucilebelia garemos mdgomareobis 
sistematuri kontroli. evrokavSiris qveynebi did mniSvnelobas aniWeben 
ekotoqsikologias, romelSic aerTianeben bioindikaciasa da garemos dacvis 
qimiuri da biologiuri monitoringis Sesaxeb samuSaoebs [ 5 ]. 
 rogorc zemoT  aRiniSna  pirvel etapze Seswavlili iqna uSualod 
qarxnebis teritoriebis (saleqarebis mimdebare teritoriebi) dabinZurebuli 
niadagebi. samuSaos  meore etapze ki Seswavlili iqna dariSxanis 
dabinZurebis wyarosagan sxvadasxva manZiliT daSorebuli adgilebidan 
aRebuli nimuSebi.  

unda aRiniSnos, rom dRemde saqarTvelos am or regionSi Seswavlili ar 
iyo niadagebis mdgomareoba mZime metalebis da maT Soris dariSxaniT 
dabinZurebis xarisxi. 

Seswavlili iqna 7 niadagis nimuSi sxvadasxva adgilebze: 
1. niadagis nimuSi yof. qarxnis mimdebare teritoria, samarxidan 10 metris 

daSorebiT. (uravi); 

2. igive samarxidan 200 metris daSorebiT. (uravi); 

3. preparatebis sawarmoo ubnis teritoriidan 10 metris daSorebiT. 

(uravi); 

4. metalurisa da qloridis saamqros ubnis mimdebare teritoriidan 10 

metris daSorebiT. (uravi); 

5. saxnav-saTesi teritoria 0,5 km moSorebiT qarxnis teritoriidan. (uravi); 

6. saxnav-saTesi teritoria 1 km daSorebiT (uravi). 

7. samarxidan 30 metrSi CrdiloeT ferdobze (lentexis r-ni sof. meleSi). 

kvlevebSi niadagis nimuSebis Sesaswavlad gamoviyeneT Tanamedrove 
testmeTodebi TCLP (toqsikuroibs maxasiaTebeli gamotutvis proceduris 
dros) da WET (sveli eqstraqtciis testi). [2] 

yvela nimuSisaTvis SerCeul iqna optimaluri pirobebi. buferuli 
sistemebidan SerCeili iqna fuZe-mJavuri wonasworoba, sadac pHH-is 
moqmedebis areali 4-6. 100g wyliT gamonawvlilSi yvela nimuSisaTvis 
ganvsazRvreT mJavianoba. 

TCLP da WET standartebis mixedviT 100g gasaSualoebl haermSral 

niadagis nimuSs vumatebdiT 200 ml buferul standarts ;pH=5; . 
procesi mimdinareobda mudmivi morevis priboebSi magnituri sarevelas 
meSveobiT 24 – 48 sT. 

gamotutul sakvlev xsnarebSi dadgenil iqna dariSxanis procentuli 
Semcvelobebi, formebi, valentoba, xsnadoba da aqedan gamomdinare 
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toqsikurobis xarisxi.[3] niadagebSi dariSxani aRmoCnda rogorc  aseve 

 formiT. literaturul monacemebze dayrdnobiT niadagSi dariSxanis 

zRvruli dasaSvebi nomraa: . 
niadagebis kvlevis Sedegebi. 

#1. niadagis nimuSi (uravi) samarxidan 10 m. daSorebiT (qarx. ter). 100 g 

wyliT gamonawvlilSi ; g/kg. 

As5+ - 0,0097g/kg.; AssaerTo – 0,025 g/kg. 

forma – xsnadi, arseniti-arsenatis Sesabamisi marilebis saxiT, toqsikurobis 
xarisxi – saSualo. 
#2. niadagis nimuSi (uravi) igive samarxidan 200 m daSorebiT: 

100g. wyliT gamonawvlilSi  As3+ - 0,0068  g/kg.; As5+ - 0,007 g/kg; 

AssaerTo – 0,014 g/kg. forma xsnadi, arseniti-arsenatis Sesabamisi 

marilebis saxi. toqsikurobis xarisxi – saSualo. 

#3. niadagis nimuSi (uravi) preparatebis sawarmoo ubnebidan 10m. daSorebiT. 

100g wyliT gamonawvlilSi ; As3+ - 0,01 g/kg. 

As5+ - 0,019 g/kg.; AssaerTo – 0,029 g/kg. froma – xsnadi. arseniti-arsenatis 

Sesabamisi marilebis saxiT. tosikourobis xarisxi saSualo. 

#4. niadagis nimuSi (uravi) metaluri dariSanis da misi qloridis 

saamqrodan 10 m. daSorebiT. 100g wyliT gamonawvlilSi ; As3+ - 

0,0025 g/kg. As5+ - 0,044 g/kg.; AssaerTo – 0,046 g/kg. froma – xsnadi. arseniti-

arsenatis Sesabamisi marilebis saxiT. tosikourobis xarisxi saSualo. 

#5. niadagis nimuSi (uravi) yof. qarxnis teritoriidan 500 m. daSorebiT. 

saxnav-saTesi terit. 100g wyliT gamonawvlilSi ; As3+ - 0,006 g/kg. 

As5+ - 0,002 g/kg.; AssaerTo – 0,008 g/kg. froma – xsnadi. arseniti-arsenatis 

Sesabamisi marilebis saxiT. toqsikurobis xarisxi saSualo. 

#6. niadagis nimuSi (uravi) yof. qarxnis teritoriidan 1000 m. daSorebiT. 

100g wyliT gamonawvlilSi ; As3+ - 0,001  g/kg. As5+ - 0,002  g/kg.; 

AssaerTo – 0,003 g/kg. froma – xsnadi. arseniti-arsenatis Sesabamisi 

marilebis saxiT. tosikourobis xarisxi saSualo. 

#7. niadagis nimuSi (cana) lentexi. sof. meleSi. samarxidan 30 m. daSorebiT, 

CrdiloeT ferdobze. 100g wyliT gamonawvlilSi ;  AssaerTo – 
0,006 g/kg. forma – mc.xsnadi, oqsiduri. toqsikurobis xarisxi maRali. 

 
 Nniadagebis dabinZurebis xarisri gaTvlili iqna Tanafardobis 
                       Kc  =  Kgan / Kz.d.k. 
gamoyenebiT, sadac Kgan _ niadagSi gansazRvruli dariSxanis raodenobaa 

(mg/kg), xolo  Kz.d.k. _ am elementis zRvruli dasaSvebi koncentraciaa, 
romelic  daaxloebiT 2 mg/kg_is tolia. dariSxanis saerTo raodenoba, 
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dariSxanis ionebis raodenoba, Seswavlili Svidive nimuSis dabinZurebis 
xarisxi mocemulia cxril #1. 

                                                               cxrili #1 
#1-7 nimuSebSi saerTo dariSxanis, dariSxanis ionebis raodenoba da 

niadagebis dariSxaniT dabinZurebis xarisxi. 
 
# 

As saerTo, 
g/kg 

As3+ 
g/kg 

As3+ 

% 
As5+ 
g/kg 

As5+ 

% 
niad. As_iT 
dabinZur.xarisxi 

1 0,025 0,015 56 0,0097 44 12,5 
2 0,014 0,0068 50 0,007 50 7,0 
3 0,029 0,01 35 0,019 65 14,5 
4 0,046 0,0025 5 0,044 95 23 
5 0,008 0,006 75 0,002 25 4,0 
6 0,003 0,001 33 0,002 67 1,5 
7 0,006   _   _   _   _ 3,0 
 
 rogorc cxrilidan Cans nim. 1,2,5,6, romlebic aRenuli iyo samarxidan 10, 

200, 500 da 1000 m daSorebiT dabinZurebis xarisxi, anu dariSxanis 
raodenoba niadagebSo zRvrul dasaSveb koncenmtraciaze  12,5; 7; 4  da 
1,5_jer aris momatebuli. 
#1 niadagis damuSavebul nimuSs Cautarda raodenobiTi-speqtraluri 

analizi. Mmonacemebi mocemulia  cxril #2. 
 raodenobiTi speqtraluri analizis Sedegebi.     cxrili 2. 

# 
niadagis 
adgilmde
bareoba 

damuSavebuli TCLP st. niadagis speqtraluri analizis 
Sedegebi %. 

1 

yof. 
qarxnis 
teritoria 
samarxidan 
10m. daSore 
biT 

Si Al Mg Ca Fe Mn Ti Cu Pb As Na C 

10÷15 1,5 0,1 15÷20 3÷5 0,003 0,7 0,002 0,001 0,0021 
bev
ri 

bev
ri 

 
cxrilSi moyvanili Sedegebi cxadyofs, rom garda dariSxanisa niadagSi 

sxva mZime metalebis siWarbec gamoikveTa. 
Kkvlevebis Sedegad SeiZleba davaskvnad, rom uravis da canas yofili 

samTo_qimiuri qarxnebis mimdebare teritoria 2 _3 km farglebSi uvargisia 
saxnav_saTesad da saZovrebad gamoyenebis mizniT. Ees teritoriebi vargisiani 
gaxdeba im SemTxvevaSi Tu moxdeba niadagSi didi raodenobiT myofi 
dariSxanis gauvnebelyofa arsebuli meTodebis saSualebiT. 

warmodgenili dariSxanis saerTo Semcvelobebi warmoadgens 
mastimulirebel saSualebas, rogorc niadagebis aseve mwvane safarisaTvis. 
mcenareul ujredSi maTi JangviTi degradaciis Sualedur prduqts SeuZlia 
safrTxe Seuqmnas, rogorc cxovelis aseve adamianis janmrTelobas. 
dariSxanSemcveli naerTebis kancerogenuli TvisebebiT aris gamowveuli am 
regionebSi kuWnawlavis traqtis simsivnuri daavadebebis maRali maCvenebeli. 

mikrobiologiuri teqnologiebis gamoyenebiT SesaZlebelia 
toqsikurobis saxiT mTlianad movspoT, rac gulisxmobs mZime metalebis 
JangviT degradacias, standartul ujredul metabolitebad da daJangvis 
saboloo produqtad gardaqmnas. 

kvlevis Sedegebidan gamomdinare Tavisuflad SesaZlebelia 
niadagebisaTvis fitoremediaciis gamoyenebac. garkveuli tipis mcenareebs 
magaliTad, amerikuli gvimris saxeobas Seswevs unari sxva sakveb 
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produqtebtan erTad SeiTvisos mZime metalebic 1%-mde. axdens ra maT 
transportirebas miwiszeda fenaSi, am gziT iwmindeba niadagi. xolo gvimra 
iwveba. namwvi imarxeba an xdeba dominanti elementis gamotana saWiroebisamebr 
(mag. As). 

Tanamedrove msoflio normaluri ekolgiis aRdgenas da misi xangrZlivi 
SenarCunebis perspeqtivas mikroorganizmebis da mceanreebis detoqsikuri 
potencialis gamoyenebaSi xedavs [4]. 
 
 
                            daskvnebi: 

1. Seswavlilia saqarTvelos or regionSi (raWa-svaneTi) dariSxanSemcveli 

narCenebis samarxebis mimdebare teritoriebze niadagebSi dariSxanisa 

da mZime metalebis procentuli Semcveloba. Seswavlilia agreTve am 

samarxebidan 10, 30, 200, 500 da 1000 m daSorebiT niadagebis mZime 

metalebiT da dariSxaniT dabinZurebis xarisxi.  

2. TCLP (toqsikurobis maxasiaTebeli gamotutvis procedura) da WET 

(eqstraqciisas danakargis gansazRvra)  standartebis mixedviT 

dadgenilia dariSxanis formebi (arsenitebi-arsenatebis Sesabamisi 

marilebis saxiT, romlebic maRali da saSualod maRali  toqsikurobis 

xarisxiT gamoirCevian da gaaCniaT gavrcelebis farTo areali), 

valentoba (As3+  da As5+) da xsnadoba.  

3. mZime metalebis gansazRvra ganxorcielda raodenobiTi-speq_ traluri 

analizis meTodiT. dariSxanis (As3+)  _   atomur-absorbci_ uli da 

iodometruli meTodebiT,  xolo (As5+)  _ Tiosulfaturi meTodiT. 

4. samarxebidan 10,  200, 500 da 1000 m daSorebiT mdebare niadagebi_ saTvis 

gamoTvlilia saerTo dariSxanis da masSi (As3+ da As5+)  wilibrivi 

raodenoba. naCvenebia, rom dabinZurebis wyarodan manZilis gazrdiT 

toqsikurobis xarisxi mcirdeba da Sesabamisad toloa 12,5; 7,0; 4,0 da 1,5. 

5. prevencia _ niadagebis gawmenda toqsikuri mZime metalebisagan 

SesaZlebelia rogorc mikrobiologiuri meTodiT aseve fitore_ 

mediaciiT. am meTodebis gamoyenebis TviTRirebuleba dabalia da 

ekologurad usafrTxo. 
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masalebis miReba 
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adsorbirebuli organuli  SemzeTis gavlenis dadgena bazaltis boWkos 
zedapirsa da polimerul matricas Soris adgeziaze 

(Semajamebeli angariSi) 
 
    saqarTvelos gaaCnia bazaltis nedleulis didi maragi (ramodenime 
aseuli milioni tona), rac imeds iZleva, rom saqarTveloSi ganviTardeba 
bazaltisagan mravalferovani nakeTobebis warmoeba. qarTuli bazaltebis 
maRali xarisxi Zalze mniSvnelovania bazaltis boWkos warmoebisaTvis, 
radgan nedleuli ar saWiroebs aranair qimiur danamats. es ki, erTis mxriv, 
sagrZnoblad aiafebs bazaltis boWkos Rirebulebas da meores mxriv,  
uzrunvelyofs produqciis ekologiur sisufTaves. magaliTisaTvis qvemoT 
moyvanilia marneulis bazaltis qimiuri Semadgenloba %-Si: 
 
SiO2 TiO2 Al2O3   Fe2O3+FeO CaO MMgO MMnO Na2O K2O P2O5 

50,81 0,92 15,39 10,43 10,12 6,21 0,2 3,34 1,00 0,5 
 

bazaltis boWkos bazaze damzadebuli kompoziciuri masalebis nakeTobani, 

Tavisi fizikur-qimiuri TvisebebiT, ekologiuri sisufTaviT da mTeli rigi 

parametrebiT aRematebian farTod gavrcelebul tradiciul masalebs. 

kompoziciis Semadgenlobis varirebiT maT SeuZliaT foladis, azbestis, 

rkina-betonis Canacvleba. Aamitom bazaltis boWkovani masalebi warmatebiT 

gamoiyeneba mSeneblobaSi, rac xels uwyobs nagebobis wonis, Tburi 

danakargebis Semcirebas, xmauris donis klebas. bazaltis uwyveti boWko 

gamoiyeneba sxvadasxva daniSnulebis qsovilebis da uqsovadi masalebis 

misaRebad, Tbosaizolacio zonrebis sawnavad, azbestis Semcvlelad, 

avtomobilis samuxruWe detalebSi, cement-boWkovani filebis, TabaSir-

boWkovani kompoziciebis, mina-plastebis, milebis, armaturis misaRebad da a.S. 

bazaltis boWko uwvadi da ulpobadi masalaa, ar ganicdis korozias 

atmosferos zemoqmedebis Sedegad.  

bazaltis boWkos gamoyenebiT nakeTobebis warmoebisaTvis yvelaze mTavar 

etaps TviT boWkos warmoeba warmoadgens.  saqarTveloSi arsebobs warmoeba 

(Bazalt-Paibers), sadac Rebuloben  bazaltis boWkos. 



 

  

92 

92 

 

bazaltis boWkos warmoebis procesi moiTxovs sxvadasxva organul 

SemzeTs misTvis elastiurobis misaniWeblad. aseTi masalebi cnobilia da 

gamoiyeneba warmoebaSi. bazaltis boWkos farTo diapazonSi gamoyenebis 

mizniT, sasurvelia Seswavlili iqnas masze organuli SemzeTebis  gavlena. 

Tumca SemzeTebis gareSe fisebis adgezia boWkosTan gacilebiT ukeTesia. 

amisaTvis cdiloben SearCion iseTi SemzeTi, romelic naklebad Seamcirebs 

adgezias. warmoebaSi gamoiyeneba SemzeTi  

( A-76), romliT SezeTili mina-boWko ixmareba epoqsidis an polieTeris 

kompozitebisaTvis. es aris klasikuri silanuri gamxsneli,  romelic 

warmoadgens erTobliobas emulgatoris, plastifikatoris da fiqsatoris.  

silanis SemaerTebeli agentis zogadi formulaa X-Si(OR)3 ,  sadac R   aris 

meTilis an eTilis jgufi.  

Cvens mier Catarebuli samuSaos mizani iyo adsorbirebuli organuli  

SemzeTis gavlenis dadgena adgeziaze bazaltis boWkos zedapirsa da 

polimerul matricas Soris. sawyis etapze Cvens mier SemuSavebul iqna  

adgeziis gazomvis meTodika bazaltis boWkos zedapirsa da polimerul 

matricas Soris. SemdgomSi am meTodikis gamoyenebiT Seswavlil iqna 

epoqsiduri webos 3 markis adgezia minasTan, romelsac igive Tvisebebi 

gaaCnia, rac 9-15 mk diametris mqone bazaltis boWkos, an bazaltis 

sarkisebur zedapirs. Aadgeziis sidide ganisazRvreba ZaliT, romelic 

saWiroa 2 Sewebebuli farTis dasaSoreblad specialur danadgarze gaWimviT. 

am Zalas erTeul farTze xvedriTi Sewebeba ewodeba. xvedriTi Sewebebis 

sididis gansazRvris Semdeg SevirCieT minasTan maRali adgeziis mqone webo, 

SemdgomSi ki CavatareT kvlevebi adsorbirebuli organuli SemzeTis (A-76) 

gavlenis dasadgenad adgeziaze SerCeul webosa da minis zedapirs Soris. 

adgeziis gazomvis meTodikis SemuSaveba bazaltis boWkos                

zedapirsa da polimerul matricas Soris 

 teqstiluri warmoebisaTvis gamoyenebuli bazaltis boWkos diametri 9-15 

mkr tolia. 100 (1 mkr) zemoT bazaltis boWkos zedapirs ukve 

Camoyalibebuli aqvs am nivTierebis maxasiaTeblebi da igive Tvisebebi gaaCnia, 

rac 2 kv.sm-is farTis mqone minis sarkisebur zedapirs, an bazaltis aseTive 

sibrtyes. amitom kvlevisaTvis bazaltis boWkos nacvlad viyenebT minis 

sarkisebur zedapirs, xolo polimerul matricas vamzadebT epoqsiduri 

webosagan, romelsac gaCnia Zlieri adgeziis unari.  
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epoqsiduri webo damzadebulia epoqsiduri fisis bazaze. isini yofa-

cxovrebasa da teqnikaSi TiTqmis Seucvlelad iTvlebian gamoyenebis 

teqnologiurobisa da TvisebaTa im saintereso kompleqsis gamo, rogoricaa 

advilad gamyarebis unari, maRali simtkice da qimiuri mdgradoba. maTi 

daxmarebiT SesaZlebela iseTi mravalferovani masalebis Sewebeba rogoricaa 

metalebi, keramikuli nakeTobebi, mina, plastmasebi, da a.S. maT agreTve 

iyeneben cementebis, hermetikebis, sagozavis da sxva kompoziciebis 

dasamzadeblad. epoqsiduri weboebis gamxsnelebisa da tenis mimarT 

mdgradoba _ maTgan kargi dieleqtrikuli Tvisebebis mqone siTbomdgradi 

masalebis damzadebis saSualebas iZleva.  

webos adgeziuri Tvisebebis gamosacdelad unda ganisazRvros Zala, 

romelic saWiroa ori Sewebebuli farTis dasaSoreblad.  Sewebebuli 

farTebis daSorebis xasiaTis mixedviT wyveta SeiZleba iyos adgeziuri 

(mTliani aZroba dawebebuli farTidan), kogeziuri (webos, an dawebebuli 

masalis wyveta), an Sereuli. Zalas, romelic saWiroa Tanabari aZrobisaTvis 

erTeul farTze ewodeba adgeziuri an Sewebebis wneva, agreTve xvedriTi 

Sewebeba; igi izomeba kgZ/kv.sm-iT da gamoiTvleba formuliT = /F  (sadac -

gawyvetis Zalaa kg.Z; F-Sewebebis farTi kv.sm) [1-3]. 

eqsperimentis Casatareblad unda damzaddes ori detali: pirveli _ 

metalis jami, sadac unda Caesxas epoqsiduri webo da romlis farTi ar unda 

aRematebodes 1 sm2.  mas unda hqondes gaWimvisTvis saWiro naxvretiani bolo, 

romelSic SemdgomSi trosi gaeyreba; meore detalia _ metalis sibrtye, 

romelzec mina unda daewebos. metalis sibrtyis boloSic gasaWimad unda 

gaeyaros trosi. mina metals ewebeba epoqsiduri weboTi “AB”. minis farTi 20-

25-jer unda aRematebodes epoqsidiani jamis zedapiris farTs.  

mzaddeba epoqsiduri webo instruqciis mixedviT; acetoniT xdeba minis 

zedapirisa da webos Casasxmeli jamis gaucximovneba; jamSi esxmeba 

epoqsiduri webo da ewebeba minis zedapirze; zemodan edeba simZime da rCeba 

gasamyareblad; Sesawebebeli farTis garSemo gadmosuli webo unda 

moecalos; gamyarebis Semdeg konstruqciis orive mxare magrdeba trosebiT da 

CamketebiT; xdeba gaWimva danadgarze; am xelsawyos meSveobiT fiqsirdeba 

gawyvetis Zala; gaWimva xdeba mudmivi siCqariT 92 mm/wT; xvedriTi Sewebeba 

gamoiTvleba zemoT aRniSnuli formuliT.  
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eqsperimentma gvanaxa, rom didi mniSvneloba aqvs gaWimvis Zalis 

mimarTulebas. uzrunvelyofili unda iyos centrireba nimuSsa da gamWimav 

Zalas Soris. amisaTvis damzadebuli iqna specialuri konstruqcia, romelic 

sami nawilisagan Sedgeba: a) mimmarTveli, romelic erT simetriis RerZSi 

moaqcevs qveda da zeda detals, anu minas da epoqsiduri webos Casasxmel 

jams; b) detali, romelzec daewebeba mina;  g) jami epoqsiduri webos 

Casasxmelad. damzadebuli konstruqciis gamocdam gviCvena, rom am daxurul 

sivrceSi Sewebeba ar xdeba. detalebi Sordebian erTmaneTs gaWimvis 

dawyebisTanave. daxuruli Srobisas epoqsiduri webos polimerizacia ar 

mimdinareobs. SemdgomSi nimuSebis gamyarebas vaxdenT Riad Srobis pirobebSi, 

sxvadasxva temperaturaze drois sxvadasxva xangrZlivobiT, icvleba minis 

farTic. eqsperimentis Sedegebi mocemulia cxrilebSi 1, 2 da 3                                                                           

                                                                cxrili 1 

gamyarebis (polimerizaciis) drois gavlena minis zedapirsa da epoqsidur 

webos Soris xvedriT Sewebebaze 

# epoqsiduri 

webos 

marka 

gamyarebis 

dro, sT  

gamyarebis 

tem-ra, tC 

gawyvetis 

Zala, kg.Z 

xvedriTi 

Sewebeba, 

kgZ/ sm2 

 

      SeniSvna 

1 
universaluri 

“класс” 
24 14-16 10 

adgeziuri 
12.50 

gaWimvis siCqare 

92mm/wT 

 

Sesawebebeli 

farTebis 

fardoba 

S/s=9/1; 

S=7sm2 
s=0.8sm2 

 
Riad Sroba 
 

2 “-----------” 48 14-16 

78 

adgeziu-

kogeziuri 

97.50 

 

3 “-----------” 48 14-16 
73 

adgeziuri 
91.25 

4 “-----------” 72 14-16 
95 

adgeziuri 
118.75 

   rogorc cxrilidan Cans, mudmivi temperaturis pirobebSi (14-160C), 

polimerizaciis drois gazrdiT minis zedapirsa da epoqsidur webos Soris 

xvedriTi Sewebebis sidide izrdeba, rac imiT aixsneba, rom oTaxis 

temperaturaze webos gamyarebis siRrme 65-70%-s Seadgens, Semdgomi dayovneba 

ki aumjobesebs mis kompoziciur Tvisebebs. rogorc Cans, maqsimaluri 

simtkice miiRweva ramodenime dRis Semdeg [4-5].   



 

  

95 

95 

 

                    

                                                                   cxrili 2 

polimerizaciis temperaturis gavlena minis zedapirsa da epoqsidur  webos 

Soris xvedriT Sewebebaze 

 

# epoqsiduri 

webos marka 

gamyarebi

s tem-ra, 

tC  

gawyvetis 

Zala, kg.Z 

xvedriT

i 

Sewebeba, 

kgZ/ sm2 

gamyarebi

s dro, 

sT  

 

      SeniSvna 

1 universalur

i 

“класс” 

9-13 _ 

_ 

92 

gawyda 
gaWimvis 
dawyebisTanav
e 
 
Sesawebebeli 

farTebis 

fardoba 

 S1/ S2 =9/1; 

 
Sroba 
sxvadasxva 
temperaturu
l reJimSi 

2 

“-----------” 14-16 adgeziur
i 95 

118,75 
72 

 

3 

“-----------” 
14-16 

90 
adgeziur

i 10 
12,50 

22 

0.5 

4 

“-----------” 
32-34 

60 
adgeziur

i 60 
75 

24 

2 

 

 rogorc cxrili 2-dan Cans, dabal temperaturul (9-13C) reJimSi  Srobisas, 

ar mimdinareobs epoqsiduri webos polimerizacia, amitom SeWidulobac ar 

moxda. sxvadasxva temperaturul reJimSi Srobac (14-16C) 22 sT da 90C 0.5 sT 

ganmavlobaSi; 32-34C  24 sT da 60C  2 sT ganmavlobaSi) ar gvaZlevs dadebiT 

Sedegs. Sroba unda xdebodes polimerizaciisaTvis saWiro erTidaimave 

temperaturaze, ramodenime dRis ganmavlobaSi.  

                                                                   

                                                                cxrili 3 

dasawebebeli farTebis fardobis gavlena minis zedapirsa da epoqsidur 

webos Soris xvedriT Sewebebaze 

 

# epoqsiduri 

webos 

dasawebel

i 

gawyveti

s Zala, 

xvedriT

i 

gamyarebi

s dro, 

 

SeniSvna 
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marka farTebis 

fardoba.s

m2 

kg.Z Sewebeba

, kgZ/sm2 

sT 

1 universal

u-ri  

“класс” 

9 : 1 95 118,75 72 

 

14-16C 
 

36-38C 
 
 

epoqsidiani 
jami 

miwebebuli 
darCa minis 
zedapirze 

2 
“-----------” 25 : 1 121 151 

68 

 

3 
“-----------” 25 : 1 120 150 120 

4 
“-----------” 25 : 1 

amotyda 
mina  
202 

_ 48 

  

rogorc cxr.3-dan Cans, pirvel SemTxvevaSi farTebis fardoba aris S1: 

S2=9:1 sadac, S1 =7kv.sm da aris minis farTi. S2 =0,8sm2 da aris epoqsiduri webos 

Casasxmeli jamis farTi. danarCen sam SemTxvevaSi  S1=20 sm2  da S2 =0,8kv.sm, 

maTi fardoba S1:S2=25:1.  minis farTis gazrdiT izrdeba xvedriTi Sewebebis 

sidide, rodesac polimerizacia 14-16C-ze  mimdinareobs. Tu polimerizacias 

36-38C-ze CavatarebT, maSin SeWiduloba imdenad izrdeba, rom jami 

epoqsiduri weboTi minasTan erTad Zvreba fuZes 202kg.Z-ze.  

kvlavwarmoebisaTvis jamidan da minidan epoqsiduri webos moSoreba xdeba 

meqanikurad, saSrob karadaSi 180C-ze  gamyarebis Semdeg. 

universaluri epoqsiduri webos “класс”  garda gamovcadeT epoqsiduri 

webos kidev 2 marka “ЭДП”  da “ АВ”. eqsperimentis Sedegebma (cx. 4, 5)  aCvena, 

rom xvedriTi Sewebeba minis zedapirsa da aRniSnul weboebs Soris aris 

Zalian dabali, wyvetis forma xSirad aris adgeziur-kogeziuri, an mxolod 

kogeziuri. amitom, Semdgomi kvlevebisaTvis viyenebT mxolod universalur 

epoqsidur webos “класс”, romelsac aqvs kargi adgezia minasTan, xolo wyveta 

yvelgan adgeziuria. Aadgeziis parametrebis codniT SeiZleba Camoyalibdes 

ufro srulyofili meTodi kompozitebis (mineraluri boWko-fisi) fiziko-

meqanikuri gaTvlebisaTvis. 

cxrili #4 
universaluri epoqsiduri webos («ЭДП» ) adgeziis Seswavla minis zedapirTan  
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cxrili #5 
universaluri epoqsiduri webos («АВ» ) adgeziis Seswavla minis zedapirTan  

 
 
# 
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t, 
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Mm
in
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ed
ap
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i
 

 

 
 
SeniSvna 

1 20.0 25.0 10.0 12,5 48 23 
adgeziur-
kogeziuri 

 
1 ml 

fisi  + 

0,1 ml      

gamamyar

e-beli 

gaxexili 
mina 

 
gaWimvis 
siCqare  
92 mm/wT,  
  
S1/ S2 =25/1  
( S1 –minis 
farTi,   
 S2 –webos 
farTi)  
 
gamyarebis  
dro 
instruqcii
T 
– 24 sT,  
webos kargi 
adgezia 
aqvs 
TiTberTana
c 
 

2 20.0 25. 12. 15.0 92 24 adgeziuri 

gaxexili 
mina 

3 10.0 12,5 - - 48 25 adgeziuri 

polire-
buli 

4 15.0 18,8 - - 48 25 adgeziuri 

polire-
buli 

5 25.0 31,3 14,5 18.0 68 25 adgeziuri 

polire-
buli 
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adsorbirebuli organuli  SemzeTis gavlenis dadgena bazaltis boWkos 

zedapirsa da polimerul matricas Soris adgeziaze 

     warmoebaSi gamoiyeneba SemzeTebi, boWkos elastiurobis gazrdis, 

agreTve, Sinagani daWimulobis Semcirebis mizniT da zogjer fizikur-

meqanikuri Tvisebebis Sesacvlelad. Catarebul kvlevebSi  gamoviyeneT 

organuli SemzeTi А-76 . Cvens mier SemuSavebuli adgeziis gazomvis 

meTodikis gamoyenebiT SeviswavleT SemzeTis gavlena xvedriTi Sewebebis 

sidideze bazaltis boWkosa da polimerul matricas Soris. qvemoT 

moyvanili gvaqvs (cx.6 da cx.7)  gamyarebis drois gavlena xvedriT 

Sewebebaze minis zedapirsa da universalur epoqsidur webos  «класс» Soris 

SemzeTis gareSe da SemzeTiT. 

   eqsperiments vatarebdiT Semdegnairad: minas vaTavsebdiT SemzeTSi  (А-76)  5 

wuTis ganmavlobaSi, Semdeg vaSrobdiT, zed vadebdiT weboian metalis Wiqas 

da vtovebdiT simZimis QqveS, sxvadasxva droiT, oTaxis temperaturaze. 

Aadgeziis sidide ganisazRvreboda ZaliT, romelic izomeboda specialur 

danadgarze nimuSis gaWimvisas. Eeqsperimenti tardeboda polirebuli da 

arapolirebuli minis da epoqsiduri webo «класс»-is gamoyenebiT.  
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F
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SeniSvna 

1 35.0 44.0 1 22 

koge-
ziuri 

 
1:1 

gaxexili 
mina 

gaWimvis 
siCqare  
 92 mm/wT,  
 
   S1/ S2 =25/1  

( S1 –minis 
farTi,   
 S2 –webo  
WiqaSi)  
 
instruqciiT 
gamyarebis 
dro – 5 wT. 
 

2 33,5 42.0 1 23 

koge-
ziuri 

polire-
buli 

3 35.0 44.0 1 23 

koge-
ziuri 

polire-
buli 

4 36.0 45.0 1 24 

koge-
ziuri 

polir-
ebuli 
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warmoebaSi mineralur boWkoze SemzeTis Secxeba (dafena) xdeba boWkos 

formirebidan ramodenime meased wamSi, anu maSin, rodesac zedapiri jer kidev 

cxeli da axalia. minis gamoyenebis dros ki es ar xdeba. amitom Cveni kvleva 

SemzeTis gamoyenebis dros zusti daskvnis saSualebas ar iZleva, is mxolod 

SemzeTis funqciis tendencias asaxavs.  

cxrili #6  
   gamyarebis drois gavlena xvedriT Sewebebaze minis zedapirsa da   

universalur epoqsidur webos  «класс» Soris (SemzeTis gareSe) 

 
# gamyarebis 

dro, sT 

gamyarebis 
temp., C0 

gawyvetis 
Zala, kgZ 

xvedriTi 
Sewebeba, 
kgZ//sm2 

 
S e n i S v n a 

1 48 25-26 100 125 
 Sminis = 20 sm2;  
 Swebosi =0,8sm2  
 
gaWimvis siCqare = 92 
mm/wT;  
 
wyveta adgeziuri 
 
 webo Casxmulia foladis 
WiqaSi, nimuSi Sreba 
simZimis qveS 900 gr/sm2  

 
 Sminis : Swebosi = 25:1  
  
webos momzadebis 
receptura: 2 ml fisi + 
0,2 ml gamamyarebeli 

2 48 25-26 100 125 

3 48 27-28 110 138 

4 68 24-25 121 151 

5 68 20-16 128 160 

6 92 21-14 150 188 

7 92 19-18 123 153 

8 168 18-12 180 225 

9 168 19-18 220 275 

                                                                      
 
                                                                        cxrili 
#7  
   

gamyarebis drois gavlena xvedriT Sewebebaze minis zedapirsa da 
universalur epoqsidur webos  «класс» Soris (SemzeTiT) 

 

# 
gamyarebis 
dro, sT 

gamyarebis 
temp., C0 

gawyvetis 
Zala, kgZ 

xvedriTi 
Sewebeba, 
kgZ//sm2 

 
S e n i S v n a 

1 48 25-26 110 138  
SemzeTi  ( A-76 )  
 
 

2 48 28-29 110 138 

3 48 28-29 115 143 



 

  

100 

100 

 

4 68 28-29 125 156 vasvelebT minis zedapirs, 

vaSrobT da Semdeg 

vawebebT foladis WiqaSi  

Casxmul webos.  

 

 

danarCeni pirobebi igivea, 

rac SemzeTis gareSe 

eqsperimentis dros. 

5 68 28-29 129 161 

6 92 27-28 130 163 

7 92 21-15 140 175 

8 168 21-10 120 150 

9 168 25-12 110 137 

10 168 25-27 185 231 

  
rogorc #7 cxrilidan da nax. 1-dan Cans,  48 saaTidan 68 saaTamde webos 

gamyarebis dros xvedriTi Sewebeba polimerul matricasa da minis zedapirs 

Soris izrdeba da odnav metia, vidre cdebSi SemzeTis gareSe, igive droSi. 92 

saaTidan 168 saaTamde gamyarebisas xvedriTi Sewebebis sidide mcire 

diapazonSi meryeobs, TiTqmis ucvlelia. Mmxolod erTeul SemTxvevebSi 

aRwevs maqsimums da uaxlovdeba uSemzeTo cdis maqsimums (cxrili 8, #10). 

zogadad,  Kkvlavwarmoeba adsorbirebul SemzeTian cdebSi rTuli misaRwevia.  

          

  nax.1   adsorbirebuli organuli SemzeTis   (A-76)  da 
polimerizaciis     drois gavlena bazaltis boWkos zedapirsa 
da polimerul matricas Soris adgeziaze 

                            1- uSemzeTo   2 - SemzeTiT 

30

50

70

90

110

130

150

170

190

100 120 140 160 180 200 220 240 260

, 
s
T

F, kgZ/sm2

Series1

Series2
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rogorc aRvniSneT, SemzeTi (А-76)  rTuli Semadgenlobis suspenziaa, minaze 

misi gaSrobis Semdeg rCeba myari wvrildispersuli nawilakebi. SemzeTiani 

cdebis kvlavwarmoebis problema da erTeul SemTxvevebSi maRali xvedriTi 

Sewebebis sididis miRweva albaT SeiZleba aixsnas kompoziciuri masalebis 

polistruqturuli Teoriis mixedviT. erTeuli wvrildispersiuli 

nawilakebi SemzeTSi SeiZleba moqmedebdnen, rogorc Semavseblebi. 

dispersul-Semavsebliani polimeruli kompozitebis struqtura ki midrekilia 

TviTorganizaciisaken klasterebis warmoqmniT. klasterebis qveS igulisxmeba 

Semavseblis (Cvens SemTxvevaSi SemzeTis) wvrildispersuli nawilakebis 

jgufi, romelic gayofilia mTlianad  apkur fazaSi myofi polimeris Txeli 

feniT.  dispersuli nawilakebis  klasteruli struqturebi warmoiqmnebian im 

procesebis (difuziuri da sedimentaciuri) Sedegad, romlebic 

dakavSirebulia nawilakebis TviTnebur fardobiT gadaadgilebasTan da 

agreTve, morevis dros maT iZulebiT moZraobasTan. savaraudod, SemzeTSi 

arsebuli   wvrildispersuli nawilakebi qmnian klasterebis sxvadasxva 

raodenobas Sesawebebel farTze da amis gamo, gamyarebis centrebis  

sxvadasxva raodenobasac [6-8].  

cxrili #8 
adsorbirebuli organuli SemzeTis (A – 76) da gamyarebis drois gavlena 

bazaltis boWkos (minis) zedapirsa da polimerul matricas (universaluri 

epoqsiduri webo “klasi”) Soris adgeziaze (Semajamebeli) 

 

 SemzeTis gareSe  SemzeTi (A – 76)  
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SeniSvna 

1 48 100 125 

 

 

128 

 

 

 

 

18-25 

48 110 138  

140 

 

 

 

 

18-25 

gaWimvis 
siCqare  
92 mm/wT; 
 
adgeziuri 
wyveta 

2 48 100 125 

 

48 110 138 

3 48 110 138 

 

48 115 143 

4 68 121  151 155 68 125 156 159 
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nimuSi 
Sreba 
simZimis 
qveS  
900 gr/sm2  
 

Smina: Swebo 

= 25:1   

Srobis 

forma Ria 

5 68 128 160 

 

68 129 161 

6 92 150 188 

 

171 92 130 163 169 

7 92 123 153 

 

92 140 175 

8 168 180 225 

 

 

250 

168 120 150  

172 

9 168 220 275 

 

168 110 137 

1

0 

168 220 275 168 185 231 

 

 

amdenad, SemzeTis gamoyeneba erTis mxriv, xels uwyobs gamyarebis 

centrebis warmoqmnas da xvedriTi Sewebebis gazrdas raRac zRvramde (92 

saaTiani gamyareba), meores mxriv ki (168 saaTiani gamyareba),  xels uSlis am 

process, rodesac Cveni varaudiT iwyeba meoreuli gamyareba. literaturidan 

cnobilia, rom  epoqsiduri fisebi warmoadgenen oligomerebs an monomerebs. 

maTi  molekulebi Seicaven 2 epoqsidur, an glicidur jgufs, romlebic 

ganlagebulia molekulis ZiriTadi jaWvis boloebze, an gaswvriv. maRali 

reaqciuli unaris gamo, epoqsiduri jgufebi urTierTqmedeben mraval 

polifunqciur naerTTan da warmoqmnian sivrculi (baduri) agebulebis 

polimerebs. epoqsiduri fisebi badur polimerad (gamyarebis reaqcia) 

gadaqcevis Semdeg teqnikurad mniSvnelovan Tvisebebs iZenen. sivrciTi badis 

sixSirisa da makromolekulebis wyobis simWidrovis matebasTan erTad 

izrdeba polimeris medegobac. gamyareba mimdinareobs rogorc kidura, 

pirveladi, ise meoreuli aminojgufebis monawileobiT SemzeTis gamoyeneba ki, 

savaraudod, iwvevs meoreuli aminojgufis blokirebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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                    d a s k v n a 

 

Catarebulma eqsperimentma gviCvena, rom bazaltis boWkosTan ( minis 

zedapiri) polimeruli matricis (epoqsiduri webo) adgeziis Sesaswavlad 

didi yuradReba unda mieqces or ZiriTad faqtors: teqnologiursa da 

meqanikurs. teqnologiurSi igulisxmeba  epoqsiduri webos damzadebis 

pirobebisa da gamyarebis reJimis (temperatura, polimerizaciis dro, Riad 

Sroba) dacva; zedapiris xarisxiani gaucximovneba, webos fenis sisqis 

uzrunvelyofa. 

meqanikur faqtors ki unda mivakuTvnoT: zedapiris meqanikuri mdgomareoba, 

gaWimvis siCqare, centrireba nimuSsa da gamWimav Zalas Soris, dawnevis roli 

Sesawebebel nimuSze, trosebis gavlena gaWimvis procesze, Sesawebebeli 

farTebis fardoba.  

 webos polimerizacia unda moxdes oTaxis temperaturaze da 

aranakleb 14-16C-isa. temperaturis aweva 36-38C-mde aumjobesebs 

adgezias.  

 webos gamyarebis siRrme, misi kompoziciuri Tvisebebis gaumjobeseba, 

xvedriTi Sewebebis sididis zrda miiRweva aranakleb 48 saaTis 

Semdeg.  

 epoqsiduri webos Casasxmeli detalis farTi ar unda aRematebodes 

1kv.sm da unda iyos 20-25-jer naklebi dasawebebeli minis farTze.  

 webos fenis sisqe ar unda aRematebodes 1 mm-s. 

 nimuSis gaWimvisas gamoyenebul unda iqnas trosebi da specialuri 

Camketebi maT dasamagreblad. 

 Sroba da webos polimerizacia unda mimdinareobdes mxolod Ria 

pirobebSi.  

 zemoT CamoTvlili pirobebis dacviT SerCeulia kargi adgeziis 

mqone universaluri epoqsiduri webo “ класс “ (polimeruli matrica), 
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romlis xvedriTi Sewebeba minis zedapirTan  (bazaltis boWko) 

aRwevs 275 kgZ/sm2 ( 168 saaTiani gamyarebisas, oTaxis temperaturaze)  

 dadgenilia, rom polimerul matricasa da bazaltis boWkos Soris 

xvedriTi Sewebebis sidide proporciulad izrdeba webos gamyarebis 

drois gazrdiT 

 Seswavlilia adsorbirebuli organuli  SemzeTis (А-76)  gavlena 

adgeziaze bazaltis boWkosa da polimerul matricas Soris. 

dadgenilia, rom SemzeTis gamoyeneba epoqsiduri webos gamyarebis 

garkveul dromde (68 saaTi) umniSvnelod aumjobesebs adgezias. 

gamyarebis drois Semdgomi zrdiT ki  xvedriTi Sewebeba TiTqmis 

ucvleli rCeba.  
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                  Sesavali 
 
 naxSirwyalbadovani saTbobis seleqtiuri katalizuri daJangviT an 
avtoTermuli riformingiT sinTez-airad gardaqmnis mizniT axali 
maRalefeqturi procesebisa da katalizatorebis damuSaveba erT-erTi 
mniSvnelovani amocanaa rogorc ZiriTadi qimiuri mrewvelobis, wyalbadis 
energetikis, aseve avtotransportisaTvis. 
          Bbunebrivi airis gadamuSavebis Sesaxeb me-4 saerTaSoriso 
simpoziumis masalebis mixedviT (italia, 20-25 seqtemberi, 1998 weli) 
msoflioSi moZiebuli bunebrivi airis maragi sakmarisia momdevno 60-65 wlis 
periodisaTvis. Qqimiuri miznebisaTvis amJamad gamoiyeneba weliwadSi  
amoRebuli airis 2,0-2,5% [1]. 
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          Bbunebrivi da navTobairis gadamuSavebis pirveli stadiaa 
naxSirwyalbadovani airebis gardaqmna sinTez-airad (naxSirbadis oqsidebisa 
da wyalbadis airnarevi). SemdgomSi sinTez-airis gardaqmnis gziT  miiReba 
meTanoli da dimeTil-eTeri. fiSer-tropSis sinTezi warmoadgens 
alternatiul process, romlis mimarTac bolo wlebSi gaizarda interesi 
ekologiurad sufTa   saTbobis sinTezis procesebis damuSavebasTan 
dakavSirebiT.  
        samuSaoTa didi nawili eZRvneba meTanis JangviTi aqtivaciiT sinTez-
airis miRebas. Ees gamowveulia imiT,  rom sinTez-airis warmoebis Rirebuleba 
Seadgens meTanolisa da sxva produqciis saerTo Rirebulebis 60-80%-s. 
imisaTvis, rom Semcirdes sinTez-airis Rirebuleba samrewvelo kompaniebis 
mier SemoTavazebulia axali teqnologiebi:  uSualod aparatSi haeridan 
Jangbadis gamoyofa membranis  gamoyenebiT;  meTanis konversiis ramdenime 
reaqciis erToblivi ganxorcieleba erT reaqtorSi ( avtoTermuli konversia) 
da sxva. 
          sinTez-airad meTanis konversiis sami ZiriTadi meTodidan (wylis 
orTqliT konversia, meTanis parcialuri daJangva JangbadiT, meTanis 
naxSirmJauri konversia) praqtikulad mrewvelobaSi gamoiyeneba mxolod 
wylis orTqliT konversiis meTodi. Aam procesSi gamoiyeneba sarCulze 
dafenili Ni - katalizatori 700-800 0C temperaturaze. 
            JangbadiT meTanis parcialuri daJangviT miRebul sinTez-airSi H2 

: CO fardoba 2-is tolia, rac miesadageba meTanolisa da naxSirwyalbadebis 
sinTezs fiSer-tropSis mixedviT. Bbunebrivi airis daJangva haeriT an 
JangbadiT SesaZlebelia Catardes raketuli teqnologiis bazaze damuSavebul 
maRaltemperaturul qimiur reaqtorebSi. Aam gziT SesaZlebelia 
mniSvnelovnad Semcirdes bunebrivi airis gadamuSavebis xarjebi [2]. 
            gansakuTrebiT sainteresoa meTanis naxSirmJauri konversiis 
reaqcia. am SemTxvevaSi xdeba CO2 -is utilizacia da H2 - CO2        airnarevis 
miReba Txiadi saTbobisa da sxva saWiro produqciis sawarmoeblad. Aam 
procesis katalizatorebia platinis jgufis metalebi  
an nikel/kobalti. samuSaoebSi [3-7] naCvenebia, rom naxSirmJauri konversiis 
katalizatori SeiZleba iyos metalis oqsidebi. Ddadgenilia 
manganumis Semcveli sistemebis   (Ni-Mn, Cr-Mn) efeqturoba C1-C3    alkanebis 
sinTez-airad konversiis procesSi. avtorTa azriT [7] , es aixsneba CO2 -is 
aqtivaciiT MnO -s zedapirze. amasTanave metaluri katalizatorebisagan 
gansxvavebiT ar xdeba Mn -Semcveli nimuSebis zedapirze koqsis dagroveba.  
             MmeTanis naxSirmJauri konversiis samrewvelo gamoyenebas xels 
uSlis maRali endoTermuloba da Ni -Semcveli katalizatorebis dabali 
stabiluroba dakoqsvis mimarT. Aamitom, problemis gadasawyvetad 
mimdinareobs axali katalizatorebis YZieba. 
          r. aglaZis araorganuli qimiisa da eleqtroqimiis institutSi 
meTanis wylis orTqliT, JangbadiT da naxSirmJauri konversiis 
procesebisaTvis damuSavda 4 Co-Mn katalizatori dafenili aluminatur 
sarCulze [8-9]. samrewvelo sarCuli A-1 Seicavs  γ-AAl2O3   fazas aluminis 
hidroqsidis Al(OH)3   minarevebiT. A-1   sarCulis gajirjviT kalciumis 
nitratis xsnariT, Semdgomi SrobiT  (100 0C , 2sT.) da 1200-1300 0C  
temperaturaze gamowviT (2sT) warmoiqmneba aluminis oqsidis ά -modifikacia 
da kalciumis aluminatebi:  CaO . 2Al2O3  da 3CaO . 5Al2O3. momzadebis procesSi    
katalizatorSi formirdeba  Mn2O3  da Co3O4 fazebi (cxrili1). aRdgenis 
Semdeg katalizatoris ZiriTadi fazaa metaluri   Co,  Mn3O4 da CoO  
fazebis minarevebiT. 
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 cxrili 1 

                           А-1 М   sarCulisa da  4 Co-Mn   katalizatoris  
                      zogierTi fiziko-qimiuri maxasiaTeblebi 
  

 dasaxeleba gamowvis  
tempera 
tura, ОС 

 

Ffazuri 
Semadgen  
loba 

xvedriTi 
zedapiri, 
m2 /g 

forebis 
saerTo 
moculo
ba,sm3 /g 

nayari 
wona ,                 

g / sm3 

 

I 
12-15 mas.%  Ca    

+-Al2O3 ( A-1M) 

1200-1300  -Al2O3 

CaО- 2Al2O3 

3CaО 5Al2O3 

20,0-30,0 0,20-0,30 0,85-0,90 

 

II 
9,0-10,0 mas.%  

Cо +2,25-2,5 

mas.%  Mn/A-1M 

 

400-500 
 -Al2O3 

CaО- 2Al2O3 

3CaО 5Al2O3 

Co3O4               

β- Mn2O3 

 

25,0 

 

    0,26 

 

      

      0,90 

 

 
 Lliteraturuli monacemebis analizi gviCvenebs, rom meTanis 

naxSirmJauri konversiis reaqciaSi maqsimaluri aqtivobis mqone 
katalizatorebis SesarCevad mimdinareobs sxvadasxva Sedgenilobis mqone 
kompoziciebis gamokvleva. naCvenebia [10 ] , rom nikelis katalizatorebis 
aqtivoba didadaa damokidebuli metaluri nikelis Semcvelobaze. 3,0 %    
NNiO + MgO meqanikuri narevis temperaturul - programirebuli aRdgenis 
speqtrSi gamovlenlia erTi piki 400 0C  temperaturaze, romelic eTanadeba 
NiO -s maqsimaluri xarisxiT  90 %-ian aRdgenas. aseTi Sedegi ar SeiniSneba 
sarCulze dafenil 3,0 % NiO / MgO katalizatorze. rentgenofazuri 
analizebis mixedviT, sawyis NiO / MgO sistemaSi nikelis ZiriTadi masa 
warmodgenilia daJanguli saxiT, romlis aRdgena gaZnelebulia. 
sinTezirebuli da gamokvleulia meTanis naxSirmJauri konversiis procesSi 

Co – da Fe - Semcveli katalizatorebi dafenili MgO, ZrO da -, θ - da α - Al2O3 
sarCulebze [11]. naCvenebia, rom yvelaze aqtiuri da stabiluria sarCulze 
dafenili CoO / α - Al2O3 sistemebi. Ddadgenilia, rom aqtiur katalizatorSi 
CoO sustadaa dakavSirebuli sarCulTan da advilad aRdgeba metalur 
mdgomareobamde. Kkatalizatoris zedapirze dafenili naxSirbadi ar amcirebs 
CoO / α - Al2O3 -katalizatoris aqtivobas.  CoO /MgOKkatalizatorze meTanis 
naxSirmJauri konversiis mimdinareobisas  xdeba karbonatebis intensiuri 
warmoqmna, romlebic amcireben naxSirbadovani danafarebis warmoqmnas. 

samuSaoSi [12] naCvenebia, rom MMn – Al -O katalizatorebi momzadebuli     - 

Al2O3  sarCulze, romlebic Seicaven   - Al2O3   da modificirebulia Mg, La 
an Ce  oqsidebiT, aqtiurebi da Termostabilurebia 1300 0C -temperaturamde. 

gansxvavebiT im nimuSebisagan,  romlebic damzadebulia sufTa  - Al2O3 - is 

sarCulze. gakeTebulia daskvna, rom   - Al2O3    sarCulis ufro maRali 

xarisxiT struqturuli mouwesrigebloba        - Al2O3 -Tan SedarebiT, 
xels uwyobs manganumisa da mamodificirebeli danamatebis ufro Rrma 
urTierTqmedebas sarCulTan sinTezis adreul stadiebze. 1300  
0Ctemperaturaze warmoiqmneba  MMn – Al - rTuli Sedgenilobis naerTebi – 
myari xsnarebi an heqsaaluminatebi. es naerTebi uzrunvelyofen 
katalizatorebis maRal aqtivobasa da stabilurobas. 
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 modifikatoris SerCevisas mniSvneloba aqvs danamatis kaTionisa da 
aluminis oqsidis kaTionis ionur radiusebs Soris sxvaobas. ionuri 

radiusebi ( r ) – Ca 2+, Mg2+  da Ba2+ tolia: 1,06 Å , 0, 78 Å da 0,34 Å . amasaTanave 

r-Al3+ tolia  0,51 Å . rogorc vxedavT, TiToeuli maTgani  (Ca,  Mg, Ba)  
SesaZlebelia gamoyenebul iqnes danamatad. miT umetes rom isini warmoqmnian 
aluminis oqsidTan qimiur  naerTs CaAl2O4, Mg Al2O4,  Ba Al2O4. 

         SesaZlo modifikatorebidan (Mg, Ba, Be, Sr, Ca - oqsidebi),  romlebic 
aumjobeseben aluminis oqsiduri sarCulebis qimiur maxasiaTeblebs, yvelaze 
met interess iwvevs kalciumis oqsidi. kalciumisa da aluminis kaTionebi 
gansxvavdebian  ionuri radiusebiT da warmoqmnian qimiur naerTs – x CaO. y 
Al2O3  SedarebiT dabal temperaturaze. Yyvelaze stabiluri kalciumis 
aluminatebis lRobis temperaturebi -  T lR.  1500-1600 OC-is farglebSia. 
Mmagniumisa da bariumis aluminatebis lRobis temperaturebia Sesabamisad 2135 
da 1830 OC. aRniSnulidan gamomdinare am elementebis aluminatebis formireba 
oqsidebidan pirdapiri sinTeziT  moiTxovs maRal temperaturebs, rac iwvevs 
saboloo produqtis fiziko-qimiuri maxasiaTeblebis gauaresebas. 
           Ppraqtikulad modifikatorebi SesaZloa SevitanoT sarCulis 
SemadgenlobaSi oqsidis, karbonatis an maTi xsnadi marilebis saxiT 
modificirebuli sarCulis momzadebis  sxvadasxva teqnologiur stadiebze. 
wina wlebSi Catarebulma kvlevebma aCvena, rom aRniSnuli meTodebidan 
yvelaze efeqturia winaswar formirebuli aluminis oqsidis sarCulis 
gajereba kalciumis nitratis xsnariT [13,14 ]. ATermul myarfazur procesebSi 
iseTi reagentebis  gamoyeneba, romlebic iSlebian wvrildispersul amorful 
oqsidebad, iwvevs myarfazuri reaqciis aqtivacias. Aam gziT, SedarebiT dabal 
temperaturul zRvrebSi SesaZlebelia aluminatebis miReba. am meTodiT 
miRebul alumokalciumian sarCulze dafenili 4 Co: Mn - katalizatori 
gamokvleulia meTanis sxvadasxva damJangvelebiT ( wylis orTqli, Jangbadi) 
konversiis procesebSi. miRebuli Sedegebi srulad pasuxobs literaturaSi 
dReisaTvis arsebul monacemebs. rac Seexeba meTanis naxSirmJauri konversiis 
procesis katalizatoris optimizacias, igi dakavSirebulia rigi sakiTxebis 
gadawyvetasTan: 
        _ katalizatoris cveTadoba unda iyos 1%-ze naklebi; 
        _ katalizatorma unda gauZlos temperaturis cvlilebas did 
diapazonSi; 
        _ saWiroa SeirCes sarCulisa da katalizatoris mosamzadeblad iseTi 
receptura, romelic uzrunvelyofs mis stabilurobas da dakoqsvis mimarT 
medegobas. 
       aRniSnuli sakiTxebis gadawyvetis erT-erTi mniSvnelovani 
mimarTulebaa aluminis oqsidis kalciumisa da magniumis oqsidebiT 
modificirebis gziT Termomedegi sarCulebis miReba. 
 
                       
            warmodgenil daskvniT angariSSi rentgenofazuri da Termuli 
analizis meTodebis gamoyenebiT Seswavlilia manganumis oqsidebis gavlena 
meTanis naxSirmJauri konversiis procesSi 4 Co: Mn       katalizatoris 
fazur Sedgenilobasa da aqtivobaze.aluminis oqsidis kalciumis da magniumis 
oqsidebTan myarfazuri urTierTqmedebis ZiriTad kanonzomierebaTa 
dasadgenad Catarebulia Sesabamisi reaqciebis Termodinamikuri analizi. 
Catarda cdebi 4 Co: Mn katalizatorebis nimuSebis meTanis CO2 -iT konversiis 
procesSi danaxSirebis mimarT  aqtivobisa da stabilurobis dasadgenad. 

Ggamokvleulia sxvadasxva sareaqcio areSi (H2, CO2, CH4, O2, N2 ) meTanis 
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naxSirmJauri konversiis 4 Co: Mn katalizatorebis formirebis zogierTi 
sakiTxi. Ddazustda optimaluri 4 Co: Mn katalizatoris muSaobis 
teqnologiuri parametrebi meTanis naxSirmJauri konversiis konversiis 
procesSi.  
  

       2. aluminis oqsidis kalciumis da magniumis oqsidebTan 
      Mmyarfazuri urTierTqmedebis ZiriTad kanonzomierebaTa    
 dadgena 
 
 
 2.1.  kalciumisa da magniumis oqsidebidan aluminatebis  
 warmoqmnis myarfazuri reaqciebis Termodinamikuri analizi 
 
 
 Catarda Semdegi reaqciebis Termodinamikuri analizi: 
 
 CaO + Al2O3 = CaO . Al2O3 (1)    

       

                                                      Ca (NO3)2 + Al2O3   =  CaO . Al2O3 + 2NO2 + 1/2O2  (2)      

 

         MgO + Al2O3= Mg Al2O4 (3)     

   

                                     Mg(NO3) + Al2O3 = Mg Al2O4  + 2NO2 + 1/2O2                               (4) 
 
 izobaruli potencialis cvlileba gamoiTvleboda jibs-helmgolcis 

gantolebiT:        
 

                        GG =   Hp+T  ( d  G  ) p  

   dT 

 
          angariSisaTvis saWiro  Termodinamikuri monacemebi aRebulia [15,16 ]  
da warmodgenilia cxrili 2-is saxiT. maT safuZvelze Sedga Semdegi saxis 
tolobebi (1-4). 
 
 
 
 GG o 

T =    -15935 – 7, 97 T ln T + 3,35 . 10-3 . T2 – 6,4 .105  . T-1 – 53, 73 T      (1) 

 

 GG o 
T   = 70738 – 14, 89 . T ln T + 16,855 . 10-3 T2 – 7, 99 . 105 T-1 – 178,5 . T  (2) 

 
 GG o 

T   =  - 191734 – 10, 25   . T ln T + 3,22 10-3 T2 – 8,3  . 105 T-1 –  50,73 . T 

  

                   GG o 
T   = 465239- 45, 05 . T ln T + 0,245 . 10-3 T2   – 13,94    . 105 T-1   –  759,6  . T       
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 cxrili 2 
               reaqciebSi  (1-4)  monawile komponentebis sawyisi  
 
 Termoqimiuri monacemebi [15, 16] 
  

№ nivTiereba    H 0298 
kkal 

/moli 

   G 0298 
kkal 

/moli 

Cp=f(T)   kkal. grad. moli 

a     b 103       с105 

1 Ca (NO3)2      -224,0   -177,34      29,37       36,8        -4,13 

2 CaO     -151,79   -141,3      11,67       1,08        -1,56 

3      Al2O3     -391,3   -368.4      16,37       11,1          -- 

4 CaO . Al2O3      -554,8   -526,3          36,01       9,98         -7,96 

5 CaO . 2Al2O3      -954,3    -904,3       66,09      5,48       -17,8 

6 NO2       7,93     12,26       10.26      2,04        -1,61 

7 O2        --         --         8,2      0,26        -1,88 

8 Mg(NO3)2      -624,92   -495,31 

  (-490,3) 

       --       --         -- 

9 MgO     -143,84     -136,13      10,18        1,74        -1,48 

10 Mg Al2O4       -548,76     -518,94       36,8         6,4          -9,78 

 
   AaRniSnuli tolobebiT gamoTvlilia  GG o izobaruli potencialis 
cvlileba 900-1400 КKtemperaturul intervalSi. miRebuli monacemebi 
warmodgenilia cxrili 3-Si. 
 
 cxrili 3 
  reaqciebis (1-4) Go Gcvlilebis damokidebuleba  
    temperaturisagan 
 

  
            Termodinamikulma analizma gviCvena, rom aluminatebis miReba 
pirdapiri myarfazur urTierTqmedebasTan SedarebiT ( reaqciebi 1,3) 
gacilebiT meti albaTobiT SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu erT-erT 
komponentad gamoyenebulia kalciumis an magniumis nitratebi (reaqciebi 2,4). 
amaTgan  upiratesoba unda mieces magniumis aluminatis warmoqmnis 
SesaZleblobas 900-1400 К temperaturebze.  

 
 

2.2. aluminis hidroqsididan kalciumis da magniumis 
oqsidebisa da nitratebis myarfazuri urTierTqmedebis 
gamokvleva Termogravimetruli da rentgenofazuri analizebiT 

 
  NnimuSebis Termuli analizebi Catarda  Q -1000 markis derivatografze.  

im nimuSebisaTvis, romlebic momzadda aluminis hidroqsidis da magniumis 
xsnarTan SereviT ДТА mrudze aRiniSna magniumis aluminatis warmoqmnis 

      Go Т,    kkal.  moli   Т, К dros 
        298          900         1000         1200          1400 

  I        -47,3         -111,0          -125,0          143,8           -241,0 

  II        -8,9         -90,8          -194,5          -264,4           -297,5 

  IIi        -54,0         -125,8          -138,2          -163,5           -188,6 

  IV        -157,8         -495,0          -606,6           -830,0           -1055,0 
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egzoefeqtebi – maqsimumebiT 900 - 910 OC  temperaturebze. Mmyari fxvnilovani 
masebis Serevis SemTxvevaSi (Al(OH)3  + MgO;  Al(OH)3  + CaO), aseTi mkveTrad 
gamoxatuli efeqtebi ar aRiniSneba.  rac srulad esadageba rentgenofazuri 
analizebis Sedegebs  (cxrili 3,4).  Termuli analizebis Sedegad miRebuli 
fxvnilovani masis rentgenofazuri analizebi Catarda “dron-1” tipis 
aparatze monoxromatizirebuli spilenZis gamosxivebiT. miRebuli Sedegebi 
warmodgenilia  cxrili 4 da 5-Si. warmodgenili monacemebis mixedviT 1000 OC 
-mde gaxurebul nimuSebSi aluminis hidroqsidisa da magniumis 

 
                                                     cxrili 4 
                  Termuli analizis dros  Al(OH)3  +Mg(NO3)2 myarfazuri   
         urTierTqmedebis rentgenofazuri analizis Sedegebi 
 

cdis 
monacemebi  

Al(OH)3  +25 mas.    % Mg(NO3)2 Al(OH)3  

+15mas.  % 

Mg(NO3)2 

Al(OH)3  +10  mas.  
% Mg(NO3)2 

MgAl2O4                 

ASTM 21-1152 

   MgO  ASTM  

4-829 

MgAl2O4    

 ASTM 21-1152 

MgAl2O4 ASTM 

21-1152 

d  α /n J/Jo d  α /n J/Jo d  α /n J/Jo d  α /n J/Jo d  α /n J/Jo 

   4,66      60      4,66     35       --            -

- 

   4,67        42        4,67         58 

   2,85      40     2,85     40          --      

2,85 

       24         

2,85 

 

   2,47      56         --        --     2,47        10         --        --        --         -- 

   2,44       100      2,44       

100 

       --        --      

2,44 

      

100 

        

2,44 

        

100 

    2,10       87         --        --       

2,10 

       

100 

               -- 

    2,02       86       2,02        65         --          --        --         --         --        -- 

    1,48        67         --         --         

1,49 

       52        --          -

- 

        --        -- 

     1,42       100        

1,43 

        

55 

        --          --         

1,42 

       

100 

        

1,42           

         

100 

 

                     cxrili 5 
 Termuli analizis dros aluminis hidroqsidTan Ca,Mg-is oqsidebisDda 
nitratebis myarfazuri urTierTqmedebis rentgenofazuri 
             analizis Sedegebi 
 
nimuSebis 
dasaxele
ba 

Ffazuri Sedgeniloba SeniSvna 
 γ - 

Al2O3 

θ- Al2O3            K-Al2O3   MgO MgAl2O4 CaO.Al2O3 

        I 

Al(OH)3 

 γ - 

Al2O3 

θ- Al2O3                            --         -- Ggaxurebuli     
1000 0C-mde 
Termuli 
analizis 
pirobebSi 

        II 

Al(OH)3  

+Mg(NO3)2 

(25%MgO) 

 

        -- 

θ- Al2O3                        

      -- 

MgO MgAl2O4  

-- 

Ggaxurebuli   

1000 0C -mde  

Termuli 

analizis 

pirobebSi 



 

  

114 

114 

 

 

III 

Al(OH)3 

+Mg(NO3)2 

(15%MgO) 

 

 

 

        -- 

θ- Al2O3                        

 

     -- 

MgO MgAl2O4  

 

      -- 

 

 

 

C 

Ggaxurebuli  
1000 0C -mde  
analizis 
pirobebSi 
MgO- faza 
Semcirebulia 
II-nimuSTan 
 SedarebiT 

       IV 

Al(OH)3 

+Mg(NO3)2 

(10%MgO) 

 

 

 

-- 

 

 

       -- 

 

 

       -- 

kvali MgAl2O4  

 

       -- 

Ggaxurebuli 
 1000 0C -mde  

Termuli 

Aanalizis 
pirobebSi 

V 

Al(OH)3 

+MgO 

        --     MgO   MgAl2O4        -- Camoyalibebuli  
faza ar 
aRiniSneba. 
 MgAl2O4 aris  
kvalis saxiT.   
aris MgO -s  
faza 

VI 

Al(OH)3 

+Ca(NO3)2 

 γ - 

Al2O3     

χ   - 

Al2O3        

      -- K-Al2O3         --       -- CaO Al2O4 Termuli 
analizis 
Semdeg 
miRebuli 
fxvnilovani 
 masa 
 
 

VII 

Al(OH)3 

+CaO 

χ- 

Al2O3 

CaO 

      --  

     -- 

       --  

      -- 

Ca Al2O4 
faza ar 
aris 
Camoyalibeb
uli 

Termuli  
Aanalizis  
Semdeg 
miRebuli 
fxvnilovani 
masa 
 

 
nitratis daSlis Sedegad miRebul magniumis oqsids Soris mimdinareobs 
magniumis aluminatis  warmoqmnis  procesi. Aaluminis hidroqsidisa da 
magniumis oqsidis SemTxvevaSi  myari fxvnilovani masebis ueTierTqmedebisas 
ar aRiniSneba magniumis aluminatis Camoyalibebuli faza. igi aris kvalis 
saxiT. Aanalogiuri suraTi SeiniSneba 1, 2  reaqciebis dros.  
  cxrili 6-Si warmodgenilia manganumisa da kobaltis oqsidebis 
Semcveli ramdenime nimuSis aqtivobis Semowmebis Sedegebi meTanis 
naxSirmJauri konversiis procesSi. Mmotanili monacemebidan Cans, rom ukeTesi 
Sedegebia miRebuli magniumis oqsidiT modificirebul a-1 m sarCulze 
dafenil  4 Co-Mn katalizatorze (nimuSi 4, cxr. 6). am mimarTulebiT 
kvlevebis gagrZeleba gaTvaliswinebulia Temis momdevno etapis 
Sesrulebisas.  

 
                                                                                                            cxrili 6 
  MMn -Semcveli katalizatoris nimuSebis aqtivoba  
    MmeTanis naxSirmJauri konversiis procesSi 
    CH4:CO2  = 1 : 1,3 
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115 

 

 
 nimuSis  

dasaxeleba 
tempera
tura, 
OOC   

moculo
biTi 
siCqare, 
 WCH4     
sT-1 

Kkonvertirebuli airis 
Semadgenloba, 
Mmoc. %-Si 
H2 CO CH4 CO2 

1 4Co:Mn/A-1M 

 

 

   810 
   820 
   850 
   860 

  2000   46,9 
  46,0 
  46,0 
  46,3 

  46,5 
  46,7 
  46,6 
  46,55 

  0,5 
  0,3 
  0,2 
  0,15 

 7,1 
 7,0 
 7,0 
 7,0 

2 Co3O4:MnOx=1 :1 
databletebuli 

   900  
   900 
   950 
   960 

  2000   42,4 
  42,0 
  44,2 
  45,0 

  45,1 
  44,0 
  46,0 
  46,2 

  2,5 
  2,8 
  1,2 
  0,8 

 10,0 
 11,2 
  8,6 
  8,0 

3 4Co:Mn/A-1M +MgO    750 
   800 
   800 
   840 
   850 
   850 

  2000 
 
 
 

  43,3 
  45,5 
  45,4 
  45,6 
  45,6 
  46,15 

  45,2 
  45,9 
  45,9 
  46,5 
  46,7 
  46,9 

  2,1 
  0,6 
  0,7 
  0,4 
  0,3 
  0,05 

  9,4 
  8,0 
  8,0 
  7,5 
  7,4 
  7,0 

4 4Co:Mn/ Al(OH)3+ 

10%MgO+10%H2O 
databletebuli 
da gamomwvari 
1300 OC    

   850 
   850 

   2000 
 
   

  46,05 
  46,0 

  46,9 
  47,0 

  0,05 
   0,0 

  7,0 
  7,0 

5 4Co:Mn/ Al(OH)3+ 

10%cementi+10%  
H2O, 
databletebuli 
da gamomwvari 
1300 OC    
 

   700 
   740 
   750 
   800 
   850 
   850 

  2000   43,7 
  44,6 
  44,1 
  46,0 
  45,8 
  45,6 

  45,0 
  45,5 
  46,7 
  46,3 
  47,0 
  47,2 

  2,0 
  1,0 
  0,7 
  0,3 
  0,1 
  0,1 

  9,3 
  8,9 
  8,5 
  7,4 
  7,1 
  7,1 

 

 
   daskvnis saxiT avRniSnavT, rom Termomedegi sarCulebis miReba 
SesaZlebelia  aluminis oqsidis kalciumisa da magniumis oqsidebiT 
modificirebis gziT. NnaCvenebia, rom aluminis hidroqsidsa da magniumis 
nitratis daSlis Sedegad miRebul magniumis oqsids Soris 900-1000 0C  
temperaturul intervalSi intensiurad mimdinareobs aluminatis warmoqmna. 
Ees procesi gacilebiT Senelebulia igive komponentebis myari fxvnilovani 
masebis urTierTqmedebisas, rac eTanadeba Termodinamikuri analizebis 
Sedegebs. 
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       3.  meTanis naxSirmJauri konversiis procesSi manganumis 
        Ooqsidebis Semcveli katalizatorebis gamocda           
                            danaxSirebaze 
 
 
 
       4 Co : Mn   Tanafardobis mqone nimuSebis dasamzadeblad 
sinTezirebulia sarCulebis oTxi nimuSi: a-1 markis aluminis oqsidi 8-10 mas. 
% kalciumis da magniumis oqsidebis SemcvelobiT: 
       I - a-1 + 8,0 – 10,0 mas.% CaO;     II - a-1 + 8,0 – 10,0 Mmas.% MgOM 
MtabletirebisaTvis damzadda Semdegi Sedgenilobis kazmebi: 
   III  - Al(OH)3 + 10 mas.% MgO +10 mas.%H2O  
   IV   -   Al(OH)3 + 10 mas.% CaO +10 mas %H2O  

   D  databletebis Semdeg nimuSebi III - IV da nimuSebi  I - II   
Termulad damuSavda 1250-1300 0C  temperaturaze 3 saaTis ganmavlobaSi. 
Aamgvarad momzadebul sarCulebze damzadda   4 Co : Mn  Tanafardobis 
katalizatorebis nimuSebi da Semowmda maTi aqtivoba 830-850 0C 
temperaturul intervalSi  meTanis CO2 - iT konversiis procesSi: cdebi 
tardeboda  meTanis mimarT 2000 sT-1 moculobiT siCqaresa da CH4 : CO2 1:1,3 
Tanafardobis pirobebSi. miRebuli Sedegebis mixedviT meTanis Semcveloba 
konvertirebul airSi aris 0,1-0,3 moc.%-is farglebSi.  amasTanave 50sT-is 
xangrZlivobiT gamocdis Semdeg ar SeiniSneba katalizatoris nimuSebis 
danaxSireba.   igive nimuSebis aqtivoba Semowmda CH4: CO2 -is 1,0-1,1 
Tanafardobis pirobebSi. namuSevari nimuSebis Termuli analizebis Sedegad 
identificirebulia egzopikebis  
temperaturuli maqsimumebi  (cxrili 7).        

 
 
             cxrili  7.  wyalbadis areSi aRdgenili da meTanis naxSirmJauri 
    Kkonversiis reaqciaSi namuSevari   4 Co-Mn / А-1 М   katalizatoris  
     nimuSebis diferencialuri Termuli mrudebis egzopikebis  
     maqsimumebi 
 

sareaqcio 
are 
 

 Eegzopikebis  maqsimumebi  
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     H 2, CH4 :  CO2, , I-etapi II - etapi III - etapi 

 

800 0C , 2 sT            

 
    330  0C 

Co +1/ 2  O2 = 

CoO 

 -- 

 

               --         1:1,5        370 0C 

Co +1/ 2  O2 = 

CoO 

 -- 

 

--         1:1,3 330 0C 

Co +1/ 2  O2 = 

CoO 

       480 0C 

C +   O2    = CO2, 

 

-- 

 

--          1:1,2         370 0C 

Co +1/ 2  O2 = 

CoO 

       460 0C 

C +   O2    = CO2, 

 

-- 

 

   --           1:1,2         420  0C 

Co +1/ 2  O2 = 

CoO 

       570  0C 

C +   O2    = CO2, 

2CoO + C =   

2Co+ CO2 

 

        835 0C 

Co +1/ 2  O2 = 

CoO 

 

 
 
 

                   meTanisa da CO2 -is 1,0-1,1 Tanafardobisas, yvela nimuSis 
diferencialur Termul mrudze SeiniSneba mkafiod gamosaxuli egzopikebi 
450-460 0C temperaturaze, rac ganpirobebulia namuSevar nimuSebSi 
naxSirbadis mcire koncentraciebis arsebobiT. amasTanave warmoqmnili 
naxSirbadis raodenoba ar axdens gavlenas katalizatoris aqtivobaze. 
rentgenofazuri da Termuli analizebiT dadgenilia, rom meTanis 
naxSirmJauri konversis mimdinareobisas kobaltis ZiriTadi masa 
warmodgenilia metaluri formiT, rac apirobebs katalizatorebis maRal 
aqtivobas.  
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             4.    sxvadasxva sareaqcio areSi (H2, CO2, CH4 , O2, N2 ) 

              meTanis naxSirmJauri konversiis 4 Co-Mn  
              katalizatoris   formirebis Seswavla 
      
             wina wlebSi Seswavlilia  alumokalciumian sarCulze         

dafenili 4 Co-Mn katalizatorebis aqtivoba  meTanis naxSirmJauri 
konversiis reaqciaSi. naCvenebia [17, 18 ],rom reaqciis zonaSi formirdeba 
katalizurad aqtiuri metaluri kobaltis faza. naxSirbadis kvalis 

warmoqmna CH4 : CO2  Tanafardobis cvlilebisas 1,0 : 1,3 – dan 1,0 – 1,1- mde ar 

axdens gavlenas  4 Co-Mn katalizatoris aqtivobaze meTanis mimarT 4000 sT-1 

moculobiT siCqaresa da sareaqcio zonaSi 800 oC temperaturis pirobebSi. 

Tanaxmad [11 ],fuZe oqsidebi ( CaO, MgO, MnO) Zlier dadebiT gavlenas axdenen 
meTanis naxSirmJauri reaqciis siCqareze. gamoTqmuli iqna mosazreba 
aRniSnuli reaqciis Sualedur stadiebSi karbonatebis 
monawileobaze.katalizatoris zedapirze naxSirbadis warmoqmna da 
aqtivobaze   misi  gavlenis  Taobaze  arsebobs  sapirispiro 
mosazrebebi.zogierTi avtoris azriT, naxSirbadis fena mkveTrad amcirebs 
katalizur aqtivobas. sxva avtorebis azriT, aqtivoba ar aris damokidebuli 

zedapirze naxSirbadis arsebobaze. ფamasTanave NNi - Semcveli 
katalizatorebis aqtiuri da stabiluri nimuSebi Tavis SemadgenlobaSi unda 
Seicavdnen rogorc metalur nawilakebs, aseve oqsidebs, raTa maT zedapirze 
mimdinareobdes Jangva-aRdgeniTi  reaqciebi  [ 10 ].  
           ZiriTadi procesebi, romlebic mimdinareoben katalizatorebze 
meTanis naxSirmJauri konversiis dros, SesaZlebelia aRiweros Semdegi 
tolobebiT: 

                           M +CH4        =        M-C + 2H2                  (  I) 
 CO2 +MeC    =         2CO +M                     ( II ) 

 M + CO2         =        M-C  +CO                  (III  ) 

 M –O +  M-C  =       2M  +CO                    ( IV ) 

 Ddadgenilia [ 19 ], rom Ni/NAl2O3 nimuSebze   I da  II  reaqciebi 
mimdinareoben mniSvnelovnad swrafad, vidre reaqciebi  III, IV. amdenad isini 
gansazRvraven meTanis naxSirmJauri reaqciis ZiriTad marSruts.   meTanis 
disociatiuri adsorbciis Sedegad metalur kobaltze warmoqmnili 

metastabiluri naxSirbadi ( I), intensiurad difundirebs Co -is atomebidan 
zedapirze. Aam  dros xdeba katalizatoris aqtiuri centrebis 

gamoTavisufleba. rogorc Cans amas xels uwyobs α - Al2O3   ufro maRali 

mJavianoba, magaliTad  MgO -sTan SedarebiT. MgO –s sarCulze dafenil 
katalizatorebze meTanis naxSirmJauri konversiis mimdinareobisas xdeba 
karbonatebis intensiuri warmoqmna, romlebic ewinaaRmdegebian 
naxSirbadovani danafarebis warmoqmnas. 

 qvemoT   Seswavlilia sxvadasxva sareaqcio areSi  ( HH2, CO2, CH4 , 

O2, N2) meTanis  naxSirmJauri konversiis   4 Co-Mn katalizatorebis 
formirebis zogierTi sakiTxi. 

              4 Co-Mn  Tanafardobis mqone nimuSebis dasamzadeblad 
sinTezirebulia ori Sedgenilobis sarCuli: a - 1 markis aluminis oqsidis 

granulebi 8,0 -10,0 mas.%  CaO   da  MgO- SemcvelobiT. aRniSnul nimuSebze 
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1250-1300 oC  -ze 3 saaTis ganmavlobaSi Termulad damuSavebis Semdeg 

damzadda  4 Co-Mn  Tanafardobis katalizatorebis nimuSebi. winaswar maTi 

aqtivoba Semowmda 830-850 oC temperaturul intervalSi meTanis CO2 -iT 

konversiis procesSi. meTanis mimarT 2000 sT-1  moculobiT siCqaresa da CH4 : 

CO2 –is  1,0-1,3 Tanafardobis pirobebSi. 
             nimuSebis Termuli analizebi Catarda Q -1000 markis 
derivatografze. Dderivatografis saanalizo blokSi eqspoziciis mTeli 
drois  -100wuTis ganmavlobaSi miewodeboda Sesabamisi airebi sareaqcio aris 

Sesaqmnelad -  HH2, CH4 , CO2 . winaswar katalizatorebis Termuli analizebi 
Catarda haeris areSi.  Termuli analizebis Semdeg Catarda nimuSebis 
rentgenofazuri analizebi. 
 

    
 
 Catarebuli kvlevebis safuZvelze SesaZlebelia Semdegi ZiriTadi 
daskvnebis gakeTeba: 
 

 I  - wyalbadis areSi katalizatorebis formirebisas kobaltisa da 
manganumis oqsidebi aRdgeba metalur kobaltamde da manganumis qveJangamde -  

MMnO –Mn3O4M      . 
 II   - meTanis areSi katalizatoris zedapirze warmoiqmneba 

naxSirbadis fena 450-460 oC temperaturaze. Kkatalizatorebis fazuri  
Sedgeniloba iseTivea, rogorc  wyalbadiT aRdgenis SemTxvevaSi. 
        III  - naxSirorJangis areSi savaraudoa karbonatuli naerTebis 
warmoqmna da disociacia. NnimuSebis fazuri Sedgeniloba analogiuria haeris 
areSi maTi formirebis SemTxvevaSi. 

        IV – meTanis naxSirmJauri konversiis procesSi CH4  CO2 -is 1,0 : 1,3  
Tanafardobisas ar SeiniSneba katalizatorebis aqtivobis Semcireba, 
naxSirbadis mcire raodenobiT warmoqmnis SemTxvevaSic ki. savaraudoa, rom 
karbonatuli naerTebis intensiuri warmoqmna amcireben naxSirbadovani 
danafarebis warmoqmnas. 
 

 

 

 

 

   5.   optimalur  Co-Mn    katalizatorze meTanis 
naxSirmJauri konversiis procesis teqnologiuri parametrebis 
dazusteba 
  
            Catarebuli kvlevebis safuZvelze SeirCa manganum-kobaltis 
katalizatoris oTxi nimuSi: 
 

     I     Co Mn/A-1M + CaO 

     II     Co-4Mn/A-1M + MgO 

     III      4 Co:Mn/ Al(OH)3 + 10% MgO+10% H2O      databletebuli,  sarCuli 
gamomwvaria  1300 OC temperaturaze.   

     IV  4 Co:Mn/ Al(OH)3+ 10%cementi + 10% H2O,  databletebuli, sarCuli   
gamomwvaria 1300 OC temperaturaze.   
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     SerCeul nimuSebze Catarda gaxangrZlivebuli (50-60saaTi) cdebi 
meTanis naxSirmJauri reaqciis procesis teqnologiuri parametrebis 
dasazusteblad. Seswavlili iqna katalizatorebis aqtivobaze temperaturis 

(750_900 oC farglebSi), meTan- CO2- is  Tanafardobis (1,1-1,5) da meTanis mimarT 
moculobiTi siCqareeebis cvlilebis (2000, 4000 sT-1 ) gavlena. miRebuli 
monacemebi warmodgenilia cxrilebis saxiT     (cxrili 8, 9 ) 

 
                                              cxrili  8 

                   Mn- Semcveli katalizatorebis nimuSebis aqtivoba  
       meTanis naxSirmJauri konversiis procesSi 
 
 
 
 

nimuSis 
dasaxeleba 

tempe 
ratura, 
oC 

moculobiTi 
siCqare  

CH4 –is 
mixedviT   
sT-1      

Tanafar 
doba 

CH4 :CO2 

konvertirebuli  
airis Semadgen  
loba, moc. %  

 

muSaobis  
xangrZli 
voba, sT 
 

 H2 CO CH4 CO2 

Co Mn/A-1M+CaO    750 

   800 

   850 

   900 

 

   750 

   800 

   850 

   900 

   2000 

 

 

 

   

4000 

 

1:1,3 

 

 

 

 

1:1,3 

46,2 

46,3 

46,0 

46,2 

 

44,0 

45,5 

45,6 

46,0 

46,8 

46,8 

46,9 

46,8 

 

45,3 

45,8 

46,3 

47,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

1,7 

0,7 

0,5 

0,0 

7,0 

6,9 

7,1 

7,0 

 

9,0 

8,0 

7,6 

7,0 

 

 

  50-60 

 

 

 

 

  50-60 

 

Co-4Mn/A-1M 

 

+MgO 

  850 

  900 

 

 

   850 

   900 

    2000 

 

 

 

    4000 

 1:1,3 

  

 

 

1:1,3 

44,1 

44,9 

 

 

42,5 

43,5 

45,3 

46,0 

 

 

42,9 

44,6 

1,7 

0,9 

 

 

3,5 

2,1 

8,9 

8,2 

 

 

11,1 

9,8 

 

 

 

  50-60 

 

 

4Co:Mn/ Al(OH)3+ 

10%MgO+10%H2O 
Ddatabletebuli, 
sarCuli  
gamomwvari 1300 
OC  
temperaturaze  

   800 

   850 

   

    2000  1:1,3 45,6 

46,0 

45,5 

46,7 

0,2 

0,1 

8,7 

7,0 

 

  50-60 

4Co:Mn/ Al(OH)3+ 

10%cementi+10%  
H2O, 
databletebuli , 
sarCuli 
gamomwvari 1300 
OC  
temperaturaze  

  800 

  850 

    2000 

     

1;1,3 46,1 

46,2 

46,5 

46,8 

0,1 

0,05 

7,3 

6,95 

 

  50-60 

 

 
                                                                                                                  cxrili 9 
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  MMn -Semcveli katalizatoris nimuSebis aqtivoba  
    MmeTanis naxSirmJauri konversiis procesSi 
    CH4:CO2  = 1 : 1,3 
 
 
 
 nimuSis  

dasaxeleba 
tempera
tura, 
OOC   

moculo
biTi 
siCqare, 
 WCH4     
sT-1 

Kkonvertirebuli airis 
Semadgenloba, 
Mmoc. %-Si 
H2 CO CH4 CO2 

1 4Co:Mn/A-1M 

 

 

   810 
   820 
   850 
   860 

  2000   46,9 
  46,0 
  46,0 
  46,3 

  46,5 
  46,7 
  46,6 
  46,55 

  0,5 
  0,3 
  0,2 
  0,15 

 7,1 
 7,0 
 7,0 
 7,0 

2 4Co:Mn/A-1M +MgO    750 
   800 
   800 
   840 
   850 
   850 

  2000 
 
 
 

  43,3 
  45,5 
  45,4 
  45,6 
  45,6 
  46,15 

  45,2 
  45,9 
  45,9 
  46,5 
  46,7 
  46,9 

  2,1 
  0,6 
  0,7 
  0,4 
  0,3 
  0,05 

  9,4 
  8,0 
  8,0 
  7,5 
  7,4 
  7,0 

3 4Co:Mn/ Al(OH)3+ 

10%MgO+10%H2O 
Databletebuli, 
sarCuli  
gamomwvari 1300 
OC  
temperaturaze  

   850 
   850 

   2000 
 
   

  46,05 
  46,0 

  46,9 
  47,0 

  0,05 
   0,0 

  7,0 
  7,0 

4 4Co:Mn/ Al(OH)3+ 

10%cementi+10%  
H2O, 
databletebuli 
da gamomwvari 
1300 OC    
temperaturaze 

   700 
   740 
   750 
   800 
   850 
   850 

  2000   43,7 
  44,6 
  44,1 
  46,0 
  45,8 
  45,6 

  45,0 
  45,5 
  46,7 
  46,3 
  47,0 
  47,2 

  2,0 
  1,0 
  0,7 
  0,3 
  0,1 
  0,1 

  9,3 
  8,9 
  8,5 
  7,4 
  7,1 
  7,1 

 
 
         miRebuli monacemebis mixedviT,  meTanis naxSirmJauri konversiis 
reaqciaSi 30-60 saaTis ganmavlobaSi gamocdisas  sareaqcio areSi 
katalizatorebis formireba mimdinareobs manganumis qveJangis  Mn  (II) da 
metaluri kobaltis warmoqmnamde 
                           
 
 

 saerTo daskvna 
 
 
          Catarebuli laboratoriuli cdebisa da katalizatorebis 
ZiriTadi fiziko-qimiuri maxasiaTeblebis Seswavlis safuZvelze SerCeulia  
kalciumisa da magniumis oqsidebis Semcveli 4 Co-Mn     kompoziciebi 
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dafenili  A-1+CaO  da   A-1 + MgO   sarCulebze. damuSavda igive kompoziciuri 
Sedgenilobis nimuSebi tabletebis saxiT. winaswari molaparakebis  
safuZvelze SesaZlebelia katalizatorebis optimaluri nimuSebis gamocda 
membranul reaqtorebSi MmeTanis wylis orTqliT da naxSirorJangiT 
konversiis procesebSi.  savaraudod Kkvlevebi Catardeba 2014-2015w.w italiis 
erovnuli kvleviTi sabWos membranuli teqnologiis institutSi ( kalabriis 
universirteti).      
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ენათმეცნიერების ინსტიტუტში არის:  7 სამეცნიერო განყოფილება,  76 სამეცნიერო 

საშტატო ერთეული,  84 მეცნიერი თანამშრომელი. 

2013 წლის ცალკე გამოცემები: 

1. ავთანდილ არაბული, ენა ჩვენი არსობისა; 

2. მანანა ბუკია, ნარკვევები ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული 

ურთიერთობის ისტორიიდან; 

3. გურამ ბედოშვილი, ქართულ ტოპონომთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური 

ლექსიკონი II; 

4. ციალა ბენდელიანი, მოზაიკური სამეტყველო არეალი. ფონეტიკა/ფონოლოგია; 

5. გიორგი გოგოლაშვილი, ქართული სალიტერატურო ენა (ნარკვევები); 

6. გიორგი გოგოლაშვილი, ქართული  _ ხმათა ხავერდების და ღმერთების ენა; 

 

7. ნინო დათეშიძე,  საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის,  ვარლამ 

თოფურია,  IV; 

8. ალი თანდილავა, ლაზური ლექსიკონი; 

9. გურამ თოფურია, ბიბლიოგრაფია; 

10. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLI; 

 

11. ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ძიებანი,  X ტომი; 

12. კლასიკოსთა გაკვეთილები, მიეძღვნა ნიკო ლორთქიფანიძეს; 

13. თამარ მახარობლიძე, ქართული ენის საფუძვლები (BASIC GEORGIAN, 2nd edition, 

ISBN 9783862884674, LINCOM); 

14. ნათელა მუზაშვილი, მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის, 

აკაკი შანიძე, II; 

15. ტერმინოლოგია– ქართული ენის ხვალინდელი დღე, კონფერენციის მასალები; 

16. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. XII; 
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17. ქართული  ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები; 

18.  ქართულ-რუსული ლექსიკონი; 

19.  ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, მე -13 წიგნი; 

20. თედო უთურგაიძე, ქართული ენის ისტორიული გრამატიკის 

მორფონოლოგიური და მორფოსინტაქსური ასპექტები; 

21. იზა ჩანტლაძე, ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან, I; 

22. არნოლდ  ჩიქობავა, შრომები, VII ტომი; 

23. არნოლდ  ჩიქობავას საკითხავები XXIV, მასალები; 

24. XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები; 

25. 72-ე საინსტიტუტო სესია, მასალები; 

26.  მარინა ჯღარკავა, ქ. Mმარგიანი, მ.კაკაჩია, ქართველურ ენათა 

მორფოსინტაქსის საკითხები. 

 

 

 

ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარებული სამეცნიერო სესიები: 

 

1. საერთაშორისო კონფერენცია ქართული  ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები -2013, 

ორგანიზატორი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 

2. კავკასიოლოგთა III  საერთაშორისო კონგრესი, თანაორგანიზატორი არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 

3. XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია; 

4. არნოლდ  ჩიქობავას საკითხავები XXIV; 
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5. 72-ე საინსტიტუტო სესია, მასალები; 

6. ვარლამ თოფურიას დაბადების 113 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თანაორგანიზატორი  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 

7. ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე; 

8. ნიკო ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

თანაორგანიზატორი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 
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ანგარიშები განყოფილებების მიხედვით 

 

qarTvelur enaTa ganyofileba 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: g. gogolaSvili 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
s. berulava, m. bukia, e. gazdeliani, l. giglemiani, g. gogolaSvili, 

n. lolaZe, m. manjgalaZe, T. maxarobliZe, m. robaqiZe, m. saRliani, m. 
suxiSvili, T. uTurgaiZe, W. qiria, x. yandaSvili, n. SavreSiani, i. 
CantlaZe, m. Cuxua, r. Wkadua, n. WumburiZe, c. janjRava, m. jRarkava 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

1 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

qarTuli enis istoriisa da 
struqturis sakiTxebi 

g. gogolaSvili  

g. gogolaSvili,  
n. lolaZe,  
m. manjgalaZe,  
T. maxarobliZe,  
m. robaqiZe,  
m. suxiSvili,  
T. uTurgaiZe,  
x. yandaSvili,  
i. CantlaZe,  
n. WumburiZe, 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

damuSavda qarTuli saliteraturo enis struqturisa da istoriis sakTxebi; qarTuli 

samecniero terminologiisa da normirebis istoriis aqtualuri problebebi. ganxilulia 

mwerlis enis zogadi problemebi qarTvel mweralTa enisa da stilis sakiTxebi;. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

svanuri enis gramatika g. gogolaSvili e. gazdeliani, 
l. giglemiani, 
m. saRliani, 
n. SavreSiani, 
r. Wkadua, 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ნაშრომში „სვანური ენის გრამატიკა“ გაანალიზებულია სვანური გრამატიკის ძირითადი საკვანძო 

საკითხები დიალექტ–კილოკავთა მონაცემების საფუძველზე. ივარაუდება ორტომეულის გამოცემა, პირველ 

ტომში შევა ფონეტიკა–ფონოლოგიისა და მორფოლოგიის (სახელისა და ზმნის) საკითხები, მეორე ტომში კი 
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სინტაქსისა და ლექსიკოლოგიის საკითხები. 

3 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

megruli enis gramatika 
gramatika 

g. gogolaSvili 

 

s. berulava,  
m. bukia, 
W. qiria, 
m. Cuxua, 
c. janjRava,  
m. jRarkava 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ნაშრომში „მეგრული ენის გრამატიკა“ გაანალიზებულია მეგრული გრამატიკის ძირითადი საკვანძო 

საკითხები. 

 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 

qarTuli enis 
dialeqtebi da 
lazuri 
sazRvargareT 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

l. ezugbaia s. berulava 
m. bukia 
m. jRarkava 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
2 
 
 

zoma-wonis aRmniSvnel 
leqsikur erTeulTa 
struqturul-semantikuri 
analizi svanurSi (sxva 
qarTvelur enebTan 
SepirispirebiT) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

l. giglemiani l. giglemiani 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis mizani iyo zoma-wonis aRmniSvneli leqsikuri erTeulebis srulad aRnusxva da 
stuqturul-semantikuri analizi svanurSi. gegmiT dasaxuli yvela amocana Sesrulda da 
momzadda erTtomeuli _ ,,zoma-wonis aRmniSvnel leqsikur erTeulTa struqturul 
semantikuri analizi svanurSi”, romelsac darTuli aqvs leqsikoni samive qarTveluri enis 
monacemTa gaTvaliswinebiT. 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

damuSavebulia proeqtiT gaTvaliswinebuli sakiTxebi: 
qarTuli dialeqtebis Seswavlis dRevandeli mdgomareoba;istoriuli dialeqtologia. 
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# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

4 

 

„qarTuli enis 

eleqtronuli 

swavlebis kursi” 

(GS\32\11-17759) 

fondi „Ria 

sazogadoeba 

saqarTvelo” 

m. manjgalaZe m. manjgalaZe 
lia bakuraZe 
Wabuki qiria 
kaxa gabunia 
gizxanum axmedova 
zoia mxiTariani 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqti dasrulebulia da ganTavsebulia institutis vebgverdze. prezentacia gaimarTa 2013 
wlis 6 marts. qarTuli enis SeswavliT dainteresebul nebismier msurvels SeuZlia ufasod 
isargeblos enis flobis evropuli standartis mixedviT Seqmnili programiT 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

5 
 
 
 

qarTuli enis 
eleqtronuli 
swavlebis kursis 
danergva da 
ganviTareba 
saganmanaTleblo 
sivrceSi (A1-B2 

doneebi) 

fondi „Ria 
sazogadoeba 
saqarTvelo” 

m. manjgalaZe m. manjgalaZe 
lia bakuraZe 
Wabuki qiria 
kaxa gabunia 

(sul 11 monawile) 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqti dafinansda 2013 wlis oqtomberSi. xangrZlioba 7 Tve 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

6 
 
 
 

 ორგანიზაციული სტრუქტუ

რის შექმნა და ადამიანური 

რესურსების 

განვითარება ელექტრონულ

ი სწავლებისათვის კავკასიაშ

ი (InstitutionBuildingandHuman

ResourceDevelopmentfore-
LearningintheCaucasus2008-
2014 # 9803300500). 

GIZ (გერმანია)  მარიამ მანჯგალაძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

მაქვს საერთაშორისო სერტიფიკატი და ვარ ელ. სწავლების ექსპერტი, ტრენერი. 2013 წელს ტრენინგებში 

მონაწილეობა მიიღო 5 უმაღლესი სასწავლებლისა და 8პროფ. სასწავლებლის ლექტორმა/პედაგოგმა. 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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დაწყებითი განათლების 

პროგრამა: წიგნიერება 

(ImprovingChildren’sReading/

MathOutcomesandTeacherEffe

ctiveness) 

USAID 

G-PriEd 

 მარიამ მანჯგალაძე 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგებს ვუტარებ ტრენინგს, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესონ 

წიგნიერების დონე სკოლებში. 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

8 

 

ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები- Ш 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული ფონდი 

CF/69/1-31/13 

მარიამ მანჯგალაძე 

 

მარიამ მანჯგალაძე, 

მარინე ბერიძე, ზაალ 

კიკვიძე... 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა 2013 წლის 4-5 სექტემბერს 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
9 
 
 

ქართული ჟესტური 

ენის ლექსიკონი   
SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi 

თამარ მახარობლიძე 

 

თამარ მახარობლიძე 

damxmare personali 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კონკრეტული ლექსიკური ერთეულების გამოსავლენად საქართველოს ყრუთა კავშირის ბაზაზე ჩატარდა 

შესაბამისი სამუშაოები ენის წყაროებთან;  ყრუ წყაროების მონაწილეობით გადაღებული იქნა სიტყვა-ჟესტის 

ფოტოები; გადაღებული ფოტოების  ბაზაზე მომზადდა გრაფიკული ნამუშევრები მხატვრების მიერ; 

ჩატარდა დამუშავებული ლექსიკური ერთეულების დესკრიფციული და ტიპოლოგიური ანალიზი,  

მომზადდა საბოლოო განმარტებითი ფორმები; დამუშავდე ათასი ერთეული. შეიქმნა ქართული ჟესტური 

ენის ლექსიკონის ელექტრონული პროტალი.        

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

10 
 
 
 

სივრცედადროქართ-

ველურენებში 
SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

izabela 

qobalava 

manana 
TandaSvili 

medea saRliani 

rusudan gersamia 

nana lolaZe 

maia lomia 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

11 
 
 
 

„ზემოსვანური (ენგურისა 

და კოდორის ხეობათა) 

ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

სეგმენტაცია (გამოკლვლევა 

და სიმფონია-ლექსიკონი 

ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ)“ 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 
fondi 

qeTevan margiani-
subari 

იზოლდა ჩანტლაძე 

რუსუდან იოსელიანი 



9 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

აღნიშნული საგრანტო პროექტის პირველი ტრანშის ფარგლებში წინასწარ შედგენილი პროსპექტის 

მოთხოვნათა საფუძველზე შეირჩა ინდექსი სვანური პუბლიკაციებიდან.  

გაკეთდა 1-ლი ტრანშით გათვალისწინებული (ა _ ე გრაფემებზე დაწყებულ ლექსემათა) ინდექსი, ითარგმნა 

ქართულად და ინგლისურად, თითოეულ სალექსიკონო ერთეულს მიეწერა  სახელობითი ბრუნვის 

(სახელებს) და მასდარის (ზმნებს) ფორმები;სულ8215 სალექსიკონო სტატია (259 კომპიუტერული გვერდი). 

დამუშავდა ა-ე გრაფემებზე დაწყებული ელიზიური ზმნური ფუძეები ამოსავალ ფორმათა ჩვენებით;  
 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

12 

 

megrul-lazuri 

frazeologia 
SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

v. Sengelia v. Sengelia, e. 
Sengelia, c. janjRava, 
n. foniava, k. 
miTagvaria. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

bukia manana narkvevebi 
qarTvelur-afxazuri 
lingvokulturuli 
urTierTobis 
istoriidan 

Tbilisi `meridiani~ 305 gv. 

anotaciebi 

naSromSi gaanalizebulia dargobrivi leqsikis is nawili, romelic povnieria qarTvelursa 

da afxazur enebSi. dadgenilia saerTokavkasiuri, qarTvelur-afxazuri leqsikuri 

erTeulebi, sesxebis mimarTulebebi da qronologia, is lingvokulturuli garemo, raSic 

uxdebodaT Tanacxovreba qarTvelebsa da afxazebs. 

wigni gankuTvnilia qarTvelur da kavkasiur enaTa mkvlevarTaTvis, aseve sakiTxiT 
dainteresebuli mkiTxvelisTvis.   
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 
 
 

g. gogolaSvili qarTuli 

saliteraturo ena 

(narkvevebi) 

 

 

Tsu gamomcemloba 

 

 

336 gv. 
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anotaciebi 

wignSi `qarTuli saliteraturo ena (narkvevebi)~ Sesuli gamokvlevebi exeba qarTuli enis 
struqturisa da istoriis mniSvnelovan sakiTxebs. saliteraturo enis normirebis 
mdgomareobasa da perspeqtivas. wignSi Sesulia agreTve gamokvlevebi mwerlis enis 
aqtualur sakiTxebTan dakavSirebiT. 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 
 
 

g. gogolaSvili 
 

 

qarTuli  _ xmaTa 

xaverdebis da 

RmerTebis ena  

 

Tbilisi, `meridiani~ 

 

 

108 gv. 

 

anotaciebi 

`qarTuli _ xmaTa xaverdebis da RmerTebis ena~ aris samecniero-popularuli 
xasiaTis naSromi qarTuli enis Sesaxeb. masSi mecnierebis Tanamedrove miRwevaTa 
doneze aris mimoxiluli qarTuli enis warmoSobis, misi monaTesave enebis, misi 
dialeqturi dayofis Sesaxeb; aRwerilia qarTuli saliteraturo enis ganviTarebis 
gza; qarTuli enis roli da mniSvneloba qarTveli eris Camoyalibebis saqmeSi... 

 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 
 
 

T. uTurgaiZe qarTuli enis 

istoriuli 

gramatikis 

morfonologiuri 

aspeqtebi 

 

Tbilisi,  

 

206 gv. 

 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5 
 
 

iza CantlaZe “qarTveluri 
leqsikis 
istoriidan”, t. 1 

Tbilisi, “global 
printi” 

gv. 1-327 

anotaciebi 

1. monografia “qarTveluri leqsikis istoriidan”, t. 1 emyareba 
komparativistikul meTods da ganzraxulia samtomeulis saxiT. pirvel tomSi Sevida 
sakamaTo an sruliad axali etimologiebi.  

 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

6  ali Tandilavas 

lazuri leqsikoni 

Tbilisi, 

gamomcemloba ~saari~ 

gv. 3-922 

7 
 
 

m. jRarkava,  

q. Mmargiani, m.kakaCia 

qarTvelur enaTa 
morfosintaqsis 
sakiTxebi 

Tbilisi `meridiani~ 328gv. 
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anotaciebi 

wignSi   aisaxa  kvlevis   Sedegebi megrulSi,lazursadasvanurSi   morfosintaq-
sisiseTsakvanZosakiTxebze,  rogoricaaqarTveluripolipersonalurizmna-SemasmenliTganpi-
robebuliSeTanxmeba,  marTva...  biverbaluri, frazeologiuriSemasmeneli,  paronomazia, qar-
TvelurTuaraqarTvelurenaTainterferenciebi...  asiwliswinfiqsirebuliteqstebismonaceme-
bimorfosintaqsis,  koordinaciis,  winadadebisstruqturisTvalsazrisiT, amenaTaspecifi-
kisgaTvaliswinebiT,sakmaod gansxvavebuliaRmoCnda TanamedroveviTarebisgan.  
 

ბ) სახელმძღვანელოები 

 

# ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 ნათია გორგაძე, შალვა 

ტაბატაძე, ლია 

ბაკურაძე, ქეთევან 

გოჩიტაშვილი, 

მარიამ მანჯგალაძე, 

ჭაბუკი ქირია. 

ქართული ენის 

სამეტყველო ფუნქციები 

ლაპარაკი;მოსმენა 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

`საიმედო~ 

91გვ. 

წიგნი განკუთვნილია არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის. 

 

# avtori/avtorebi saxelmZRvanelos 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
2 
 
 
 

Wabuki qiria, nana 
qiria 
 
 
 
 

ტექსტის რედაქტირება 

(აბიტურიენტებისთვი

ს), თბ., 2013 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`meridiani~ 
 
 
 

179 
 
 
 
 
 

# 
 

avtori/avtorebi saxelmZRvanelos 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
3 

Wabuki qiria qarTul-
azerbaijanuli da 
azerbaijanul-
qarTuli leqsikoni 

gamomcemloba 

`meridiani~, 2013 

490 

 
  
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 

avtorTa koleqtivi qarTvelur enaTa 
struqturis 
sakiTxebi, t. XII 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 306 

anotaciebi 

,,qarTvelur enaTa struqturis sakiTxebis” morigi tomi eZRvneba filologiis mecnierebaTa 
doqtors, profesor besarion jorbenaZis dabadebidan 70 wlisTavs. masSi ibeWdeba werili b. 
jorbenaZis cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb, misi Sromebis bibliografia da erT-erTi 
gamouqveynebuli naSromi. krebulSi agreTve ibeWdeba gamokvlevebi qarTveluri enebis 
(qarTulis, svanurisa da zanuris) struqturisa da istoriis mniSvnelovan sakiTxebze; 
werilebis erTi nawili Seexeba qarTveluri leqsikis aqtualur problemebs. 
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d) statiebi 

 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

m. bukia qarTvelur-afxazuri 
lingvokulturuli 
urTierTobis 
istoriidan –VIII 
zRvasTan dakavSirebuli 
leqsika 

ike, t. 41 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 30-41 

2 

 

m. bukia qarTvelur-afxazuri 

lingvokulturuli 

urTierTobis 

istoriidan – IX 

socialur 

urTierTobaTa 

aRmniSvneli leqsika. 

qarTvelur enaTa 

struqturis sakiTxebi 

 

 t. 12 

Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 
 გვ. 77-89 

5 m. bukia megruli pirsaxelebis 

warmoebis 

Taviseburebani. 

qarTveluri onomastika 

t. VI Tbilisi გვ. 15-20 

6 m. bukia 

 

lazuri leqsikis 

adgilisaTvis a. 

qobalias `megrul 

leqsikonSi~. 

filologiuri 

paralelebi 

 t. VI Tbilisi გვ. 25-32 

7 e. gazdeliani 

 

zedsarTavi saxelis 

jgufebi da xarisxebi 

svanurSi. iberiul-

kavkasiuri 

enaTmecniereba 

41 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

48-65 

8 e. gazdeliani 

 

 

moqmedebiTi brunvis 

alomorfebi svanurSi 

qarTvelur enaTa 

struqturis sakiTxebi 

XII Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 
100-112 

9 l. giglemiani 

 

kiTxviTi da mimarTebi 

zmnisarTebi svanur 

dilaeqtebSi. iberiul-

kavkasiuri 

enaTmecniereba, 2013 

 

41 

 

 

Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

66-72 

10 
 

l. giglemiani 

 

mizezisa da miznis 
zmnisarTTa Sesaxeb 
svanurSi. qarTvelur 

XII Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

126-129 
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 enaTa struqturis 

sakiTxebi, 2013 

12 g. gogolaSvili ana kalandaZe da 

qarTuli ena 

iberiul-kavkasiuri 
enaTmecniereba, 

T. XLI 

 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 71-79 

 

13 g. gogolaSvili besarion jorbenaZe 

qarTvelur enaTa 

struqturis sakiT-xebi 

 

 t. XII 

 

 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 3-16 

 

15 მ. მანჯგალაძე, ლალი 

ეზუგბაია, თედო 

უთურგაიძე, , რატი 

სხირტლაძე 

ზმნის სემანტიკური 

მოდელირება: 

პრობლემები და 

გადაწყვეტის გზები; 

საერთაშორისო 

კონფერენცია "ქართული 

ენა და თანამდეროვე 

ტექნოლოგიები - 2013" 
 

3 თბილისი  

16 მარიამ მანჯგალაძე, 

ქეთევან გოჩიტაშვილი 
ქართული ენის 

ელექტრონული 

სწავლების კურსი 

არაქართველთათვის; 

საერთაშორისო 

კონფერენცია "ქართული 

ენა და თანამდეროვე 

ტექნოლოგიები - 2013" 

3 თბილისი  

17 T. maxarobliZe on the Category of Version 
versiis kategoriis 
Sesaxeb 
qarTulSi.kadmosi. 
humanitarul kvlevaTa 
Jurnali. ilias 
saxelmwifo 
universiteti.  

 Tbilisi 59 

19 
 
 

T. maxarobliZe gardamavali zmnis mesame 
seriis formaTa Sesaxeb. 

თსუჰუმანიტარულმეცნიერე

ბათაფაკულტეტისყოველწლ

იურისამეცნიეროჟურნალის

ათვის„ჰუმანიტარულიკვლე

ვებისწელიწდეული“ 

 Tbilisi 12 

20 T. maxarobliZe ვერსიის კატეგორიის 

თავისებურებანი.იკეა. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი.  
 

XLI  თბილისი 12 

23 T. maxarobliZe ზმნათა 

უღვლილებაქართულ 

ჟესტურ 

ენაში.კავკასიოლოგთა III 

 თბილისი 4/24 
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საერთაშორისოკონგრესი„მუ

ლტიკულტურალიზმიდატო

ლერანტობაკავკასიაში“.  

24 T. maxarobliZe The Category of Version in 
Georgian Sign 
Language.versiis 
kategoria qarTul 
Jestur enaSi. kadmosi. 
humanitarul kvlevaTa 
Jurnali. ilias 
saxelmwifo 
universiteti. Tbilisi 
(ganxilvis procesSi 

 თბილისი 64 

25 m. robaqiZe რას  ნიშნავს  „სჯობს 

საყვარელსა მოყვარე 

რაზომცა დაუძაბუნდეს“  

ვეფხისტყაოსანში (ივ. 

ჯავახიშვილის სახ-ის თსუ 

ჰუმანიტარული  ფაკ-ის  

აღმოსავლეთმცოდნეობის  

ინსტ-ის  სამეცნ. ჟურნ.  

“აღმოსავლეთმცოდნეობა“ 

 თბილისი 10 

27 m. saRliani 

 

masalebi svanuri 

toponimikuri 

leqsikonisaTvis. I. sofel 

cxumaris toponimia sa-

enaTmecniero Ziebani 

XXXV Tbilisi, b. jor-

benaZis sazogadoeba 

174-180 

28 m. saRliani 

 

174-180konferencia 
Tanamedrove 

interdisciplinarizmi da 

humanitruli azrovneba 

I quTaisi, a. wereT-

lis sax. univer-

sitetis gamomcem-

loba 

51-54 

29 m. saRliani 

 

andazaTa struqturuli 

agebulebisaTvis svanurSi 

(Tanaavtori n. SavreSiani), 

saerTaSoriso samecniero 

konferencia “ena da 

kultura” 

II quTaisi, meridiani 382-389 

30 m. saRliani 

 

kvlav erTi tipis dronakli 

(defeqturi) zmnebisaTvis 

svanurSi, qarTvelur enaTa 

struqturis sakiTxebi 

XII Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

162-190 

35 m. saRliani 

 

svanuri frazeologiuri 

gamonaTqvamebis Seswavlis 

Tanamedrove mdgomareoba, ike 

41 Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

150-171 

36 m.saRliani 

n.SavreSiani 

 

gansazRvrebiT 

damokidebuliani 

winadadebisaTvis svanurSi, 

qarTvelur enaTa 

struqturis sakiTxebi 

XII Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

233-263 

39 m. suxiSvili erTi saerTo safeiqro 
termini qarTulsa da 
svanurSi. etimologiuri 
Ziebani 

X Tbilisi 44-51 

40 m. suxiSvili aqvs, hyavs zmnaTa 
preverbiani formebis 
gramatikuli 
kvalifikacia axal 

XII Tbilisi 191-212 
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qarTulSi.  
qess 

41 T. uTurgaiZe ენობრივი ცვლილებები 

ქართულში. ჟურნ. 

„ქართველოლოგი“ 

1  63–73 

43 T. uTurgaiZe ზმნურ ფორმათა თხზული 

ფორმების 

მართლწერისათვის. 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები 

  39-43 

44 W. qiria ფუძის საკითხი და 

სახელობითი. ლაზურისა და 

მეგრულის გრამატიკის 

საკითხები. 

I გამომცემლობა 

მერიდიანი,თბილი

სი,  2013. 

 

45 W. qiria მყოფადის წარმოება 

ზანურში. ლაზურისა და 

მეგრულის გრამატიკის 

საკითხები. 

I გამომცემლობა 

მერიდიანი,თბილი

სი,  2013. 

 

47 n.  SavreSiani, S. 
SavreSiani 

pirmiumarTavi 
damatebisaTvis svanurSi, 
saenaTmecniero Ziebani 

XXXV 

 

Tbilisi, b. jor-

benaZis sazogadoeba 

227-231 

49 n. SavreSiani, 

m. saRliani 

andazaTa struqturuli 

agebulebisaTvis svanurSi 

(Tanaavtori n. SavreSiani), 

saerTaSoriso samecniero 

konferencia “ena da 

kultura” 

II quTaisi, meridiani 382-389 

50 n. SavreSiani, m. 
saRliani 

asidenturi qvewyobili 

winadadebisaTvis svanurSi, 

ike 

41 Tbilisi, 

universitetis 

gamomcemloba 

209-221 

51 ი.  ჩანტლაძე „ნატურმედიცინისტერმინო

ლოგიურკვლევასთანდაკავშ

ირებულიპრობლემებითანამ

ედროვედაისტორიულდასავ

ლეთსაქართველოში“ 

საქართველოსკათალიკოს -

პატრიარქისილია II-

სადმიმიძღვნილისამეცნიერ

ოკრებული''გამონათლევი'' 

 ბათუმი, SoTa 
rusTavelis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

gv.242-251 

52 ი.  ჩანტლაძე „ემპირიულმონაცემთადაარქ

იფორმათაურთიეთმიმართე

ბისათვისკომპარატივისტუ

ლქართველოლოგიაში'',კრებ

ული''ქართველურიმემკვიდ

რეობა'' 

ტ. 17 ქუთაისი 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

გვ. 359-370 

53 ი.  ჩანტლაძე „პროფესორივინფრიდბოედ

ერი 75 წლისაა'', 

საერთაშორისორეფერირება

დი კრებული''კადმოსი 

ტ. 4 თბილისი, ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

გვ. 249-255 

54 ი.  ჩანტლაძე „ტაო-

კლარჯეთისმეტყველებისმკ

ვლევარი'',კრებული''კადმოს

ი“ 

ტ. 5 თბილისი, ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

გვ. 213-224 

55 m. Cuxua „r- sufiqsian namyo 
drois mimReobaTa 
sakiTxisaTvis lazur-

XII Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

274-282 
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megrulSi” qarTvelur 
enaTa struqturis 
sakiTxebi” 

56 m. Cuxua etimologiuri 
SeniSvnebi qarTvelTa 
warmarTul panTeonze. 
qarTvelur enaTa 
struqturis sakiTxebi” 

XII Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

283-289 

57 m. Cuxua saerTokavkasiuri 
kultura enobrivi 
monacemebis mixedviT, 
kavkasiologiuri Ziebani 

  
Tsu 

gamomcemloba 

gv. 40-67 
 

58 m. Cuxua -va daboloebian kolxur 
gvar-saxelTa 
warmomavlobisaTvis, b. 
jorbenaZisadmi 
miZRvnili krebuli 

 enaTmecnierebis 
instituti 

gv. 12-14 
 

59 m. Cuxua saxeluri 
sityvaTwarmoebis zogi 
sakiTxisaTvis zanurSi, 
kr. ~lazurisa da 
megrulis gramatikis 
sakiTxebi~, 1 

 Tbilisi 
 

gv. 83-93 
 

60 r. Wkadua zmnur fuZeTa warmoebis 
principTa 
urTierTmimarTebisaTvis 
svanurSi, qarTvelur 
enaTa struqturis 
sakiTxebi 

XII Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

10 

61 r. Wkadua mravalgzisobis 
formobrivi gamoxatva 
da ZiriTadi funqciebi 
svanurSi, iberiul- 
kavkasiuri 
enaTmecniereba 

41 Tbilisi, 
universitetis 
gamomcemloba 

229-235 

64 c. janjRava cxovelTa saxelebi 
qarTul botanikur 
terminologiaSi. 
qarTvelur enaTa 
struqturis sakiTxebi 

t. 12 

 

Tbilisi. Tsu 

gamomcemloba 

 

 

gv. 299-303 

 

65 c. janjRava florasTan 
dakavSirebuli leqsika 
megrulSi. 

i.gogebaSvilisadmi 
miZRvnili saerT. samecn. 
konferenciis masalebi 

 gori gv. 57-63 

66 m. jRarkava Llaparakis aRmniSvneli 
zmnebi (deponensebi) 
megrulsa da lazurSi/ 
`filologiuri 
paralelebi~ 

6 Tbilisi, 
`meridiani~ 

10 
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2) ucxoeTSi 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 

 

თამარ მახარობლიძე ქართული ენის 

საფუძვლები. მეორე 

რედაქცია BASIC 

GEORGIAN, 2nd edition.   

LINCOM. DE; 

Germany.ISBN 

9783862884674LINCO

M Practical Language 

Courses 01 

364 

anotaciebi 

ეს წიგნი არის ქართული ენის სახელმძღვანელო უცხოელთათვის. 28 გაკვეთილი იძლევა სრულ 

წარმოდგენას ამ ენის შესახებ. 

  

 
d) statiebi 
 

# avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemlo 
ba 

gverdebi
s 
raodenob
a 

1 მარიამ 

მანჯგალაძე 

ქართული ენის 

ელექტრონული 

სწავლება არა-

ქართველთათვის 

აზერბაიჯანული კვლევების 

აქტუალური პრობლემები 

ბაქო, 

აზერბაიჯანი 

351-354გვ. 

2 მარიამ 

მანჯგალაძე, 

ქეთევან 

გოჩიტაშვილი 

კულტურული 

კონოტაციებისმ 

ნიშვნელობა ენის 

სწავლებისას 

"ადამიანი და სიტყვა-

დიდაქტიკური ლინგვისტიკა" 

ISSN1392-8600 

ვილნიუსი, 

ლიტვა, 

გვ.55-57 

3 მარიამ 

მანჯგალაძე 

სახელმწიფო ენის 

ელექტონული 

სწავლების კურსი 

- თანამედროვე 

სწავლების 

რესურსი 

ინტელიგენტური 

ტექნოლოგიები 

ელექტრონული 

სწავლებისათვის; 
IntelligentTechnologiesfore-
Learning 

,iTeL’13;http://net2.shams.edu.eg/i
cicis/2013/ 
 
 

ეგვიპტე, კაირო გვ. 28-32 

4 მარიამ 

მანჯგალაძე, 

ქეთევან 

გოჩიტაშვილი, 

მალხაზ 

შურღულაია 

ინტერეთნიკური 

ურთიერთობა და 

კონფლიქტის 

მოგვარების 

საკითხები 

ქსელური 

თანამშრომლობი

თ (ნეთვორქით) 

ინფორმაციულიტექნოლოგიებ

ისმე-6 საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები 

იორდანია, ამანი გვ. 42 



18 
 
5 
 
 

თამარ 

მახარობლიძე 

ვერსიის 

კატეგორიის 

შესახებ 

In XXI  Century Linguistics: new 
research and prospects 

Ukraine. Kiev 
2013/2014 

5 

6 თამარ 

მახარობლიძე 

ქართული 

დაქტილური 

ანბანი  

Disability studies Quarterly DSQ, 
Vol. 33, No.3 2013 http://dsq-
sds.org/article/view/3318 

USA 21 

9 merab Cuxua dasaxleba-
mSeneblo- 
basTan 
dakavSirebuli 
terminologia 
saerTokavkasiur
Si (rusul 
enaze), z. 
keraSevasadmi 
miZRvnili 
krebuli 

  
 
maikopi 

gv. 89-94 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

s. berulava, m. 
jRarkava 

Tanamedrove leqsika proeqt `lazuri 

teqstebis eleqtronuli arqivis~ 

farglebSi mopovebuli masalis mixedviT 

 

1 noemberi 2013 w.  

XXXIII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, გორი 

2 m. bukia qarTvelur-afxazuri lingvokulturuli 

urTierTobis istoriidan _ VII. 

landSaftTan dakavSirebuli leqsika 

Ciqobavas sakiTxavebi 

XXIV 

Tbilisi, 2013 wlis 23-

26 aprili 

3 m. bukia enaTa Serevis tendencia zanur dargobriv 

leqsikaSi 

samecniero 

konferencia 

`terminologia _ 

qarTuli enis 

xvalindeli dRe~ 

Tbilisi, 2013 wlis 11-

13 ivnisi 

4 m. bukia, i. 

RaribaSvili, n. 

fancxava 

erovnuli samecniero biblioTekis 

xelnawerTa cifruli arqivi 

saerTaSoriso 

konferencia `qarTuli 

ena da saerTaSoriso 

teqnologiebi-2013 

Tbilisi, 2013 wlis 4-5 

seqtemberi 

5 m. bukia dadianebis sasaxleTa istoriul-

arqiteqturul muzeumSi daculi Rirsi 

sruliad saqarTvelos 

kaTolikos-patriarqis 
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anton Wyondidelis ucnobi qadagebebi wmida mRvdelmowame 

kirion II-is goris V 

samecniero 

konferencia 

Tbilisi-gori, 2013 

wlis 4-6 seqtemberi 

6 m. bukia lazuri leqsikis adgilisaTvis a. 

qobalias `megrul leqsikonSi~ 

XXXI respublikuri 

dialeqtologiuri 

sesia 

gori, 2013 wlis 1 

noemberi 

7 
 
 

m. bukia megrul anTroponimTa warmoebis 
TaviseburebebisaTvis 

VI respublikuri 

onomastikuri sesia 

Tbilisi, 2013 wlis 29-
30 noemberi 

8 e. gazdeliani moqmedebiTi brunvis alomorfebi 
svanurSi. arn. Ciqobavas sakiTxavebi 

Tbilisi, 2013 

9     e. gazdeliani moqmedebiTi brunvis morfemis amosavali 
formisaTvis. arn. Ciqobavas saxelobis 
enaTmecnierebis institutis 72-e 
samecniero sesia 

Tbilisi, 2013 

10 

 

l. giglemiani 

 

mizezisa da miznis zmnisarTebi svanurSi 

 

arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi XXIV. 

Tbilisi, 2013 w. 23-26 

aprili 

11 l. giglemiani 

 

svanuri toponimebi balyarul 

toponimikur leqsikonSi 

 

respublikuri 

samecniero 

konferencia 

onomastikaSi, 

axalcixe. 

2013 w. 

 

12 l. giglemiani 

 

zoonizmebis Semcveli frazeologiuri 

erTeulebis Sesaxeb megrulSi 

 

 

respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesiis 

masalebi XXXIII, gori, 

2013 w. 1 noemberi 

13 lela giglemiani, 

medea saRliani, nato 

SavreSiani 

 

mimarTebiTi nacvalsaxelebis da 
mimarTebiTi zmnizedebis struqturuli 
modelebi svanurSi 

respublikuridialeqto

logiuri samecniero 

sesiis masalebi XXXIII, 

gori, 2013 w. 1 noemberi 
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14 l. giglemiani 

 

ganusazRvrelobiTi zmnisarTi svanurSi arnold Ciqobavas 
enaTmecnierebis 
institutis 72-e 
samecniero sesiis 
masalebi. Tbilisi, 2013 
w. 25-26-27 dekemberi 

15 g. gogolaSvili zmnur sistemaSi momxdari formobrivi 

cvlilebani da gvaris kategoria 

 

saerTaSoriso 

samecniero 

konferencia `ena da 

kultura~, II quTaisi, 

10 11 maisi, 2013 

16 g. gogolaSvili mwerlis enobrivi Tavisufleba da skab-

rezul gamoTqmaTa gamoyenebis sakiTxi 

 

saerTaSoriso 

samecniero 

konferencia `kultu-

raTSorisi dialoge-

bi~, II Telavi, 24-25 

oqtomberi, 2013 

17 g. gogolaSvili 
 

 

piris niSanTa sistemis zogadi sakiTxebi 

 

arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV 

Tbilisi, 23-26 aprili 

 

18 g. gogolaSvili i.gogebaSvilis `dedaena~ _ arama-

terialuri  kulturuli memkvi-dreobis 

Zegli 

 

iakob 

gogebaSvilisadmi 

miZRvnili samecniero 

konferencia, gori, 14 

ivnisi, 2013 w. 

 

19 g. gogolaSvili niko lorTqifaniZis `Tavsafriani 

dedakacis~ epigrafi 

 

niko 

lorTqifaniZisadmi 

miZRvnili samecniero 

konferencia 

Telavi, 7-8 ivnisi, 2013 

w. 

20 g. gogolaSvili dialeqtTa fxouri jgufis 
xolmeobiTebis Taobaze 

XXXIII respublikuri 
dialeqtologiuri 
samecniero 
konferencia, gori, 1 
noemberi, 2013 w 

21 n. lolaZe 

 

mdebareobis aRmniSvnel zmnaTa 

semantikuri gana-wilebisaTvis qarTulSi 

 

 

ivane javaxiSvilis 

saxe-lobis Tbilisis 

saxelm-wifo 

universiteti huma-

nitarul mecnierebaTa 

fa-kulteti meSvide 

safa-kulteto 

samecniero kon-

ferencia, 19-20 ivlisi 

 

22 n. lolaZe 

ქართული ენის სწავლებასთან 

saqarTvelos 

sapatriarqosTan 
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დაკავშირებული პრობლემები 

 

arsebuli axal-

gazrdobis sulieri da 

inteleqtualuri 

ganviTa-rebis centri. 

samecniero 

konferencia: 14 aprili 

– saqarTvelos 

saxelmwifo enis dRe 

 

23 n. lolaZe, q. 

daTukiSvi-li 

 

leqsikonebis Sedgenis programuli 

instrumenti 

 

 

saerTaSoriso 

konferen-cia – 

qarTuli ena da Ta-

namedrove 

teqnologiebi. Tb., 4-5 

seqtemberi 

 

24 n. lolaZe 

 

`poziciuri~ predikatebi dgas, devs/wevs, 

zisM 

(semantikuri analizi) 

arn. Ciqobavas sax. 

enaT-mecnierebis 

institutis 

samecniero sesia, 
dekembe-ri 

25 T. maxarobliZe ქართული ჟესტური ენის ელექტრონული 

ლექსიკონი   

 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

“ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები III“. ა. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი.  თბილისი. 4-

5 სექტემბერი, 2013 

26 T. maxarobliZe დროის კატეგორიაქართულ ჟესტურ ენაში ქუთაისის  

IIსაერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„ენა და კულტურა“  10-12  

მაისი, 2013 წელი. 

ქუთაისი, 

27 T. maxarobliZe ქართული ჟესტური ენის მეცნიერული კვლევა  

 

საერთაშორისო 

კონფერენცია „ ჟესტური 

ენის როლი ყრუთა 

განათლებასა და 

ინტეგრაციაში“. 

საქართველოს ყრუთა 

კავშირი, ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. თბილისი. 

12-14 ნოემბერი, 2013 

28 T. maxarobliZe ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში  

 

კონფერენცია თემაზე 

”ტერმინოლოგია  - 

ქართული ენის 

ხვალინდელი დღე”.ა. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი. თსუ, 
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თბილისი 2013. 11-12 VI. 

29 T. maxarobliZe ზმნათა უღვლილებაქართულ ჟესტურ ენაში  

 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესი„მულტიკულტუ

რალიზმი და 

ტოლერანტობა 

კავკასიაში“. თსუ. 

თბილისი. 2013; 23-26 X 

30 T. maxarobliZe ზმნათა უღლების კატეგორიები ქართულ ა. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია. თბილისი. 

31 T. maxarobliZe daqtiluri sistemebi  

 

a. Ciqobavas 
sakiTxavebi. a. 
Ciqobavas saxelobis 
enaTmecnierebis 
instituti.Tbilisi. 
aprili,2013   

32 m. robaqiZe „ვეფხისტყაოსნის“ ერთი ტაეპის მნიშვნელობის 

დადგენისათვის    

 

თბილისი, 

2013(მოხსენების 

თეზისები, არნოლდ  

ჩიქობავას  საკითხავები,  

XXV   

33 m. robaqiZe საერთაშორისო ტერმინოლოგიის სომხური 

ეკვივალენტები   

თბილისი, 2013ივ. 

ჯავახიშვილის სახ-ის 

თბილისის სახელმწ. 

უნივერსიტეტი, არნ. 

ჩიქობავას სახ-ის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, 

კონფერენცია, 

ტერმინოლოგია _ 

ქართული ენის 

ხვალინდელი დღე 

34 m. robaqiZe „კარგი“   სომხურ და ქართულ ენებში   

 

თბილისი, 2013არნ. 

ჩიქობავას სახ-ის 

ინსტიტუტის სამეცნ. 

სესია, 

35 m. saRliani frazeologiur SesityvebaSi Semaval ZiriTad 

zmnaTa semantikuri SesaZleblobani svanuri enis 

dialeqtebis mixedviT 

arn. Ciqobavas sakiTxavebi, 

XXIV¸Tbilisi, 2013 w. 

36 m. saRliani negaciisaTvis svanur enaSi XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesiis masalebi, 

Tbilisi, 2013 

37 m. saRliani mdebareobis aRmniSnel zmnaTa 

semantikuri SesaZleblobani svanurSi 

arn. Ciqobavas sax. enaTmec-

nierebis institutis 72-e 

samecniero sesia, Tbilisi, 

2013 

38 medea saRliani  

nato SavreSiani 

 

gansazRvrebiTi damokidebuli winadadebisaTvis 

svanurSi 
arn. Ciqobavas sakiTxavebi, 

XXIV, Tb., 2013 

39 medea saRliani  fonosemantikuri leqsikisgenderlingvisturi 

aspeqtebi qarTvelur enebSi 
kavkasiologTa III 

saerTaSoriso kongresis 
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rusudan gersamia 

nona mamiseiSvili 

masalebi, Tbilisi, 2013 

 

40 medea saRliani  

nato SavreSiani 

lela giglemiani 

 

mimarTebiTi nacvalsaxelebisa da mimarTebiTi 

zmnizedebis struqturuli modelebi svanurSi 
XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesiis masalebi, 

Tbilisi, 2013 

 

41 medea saRliani  

 

masalebi svanuri toponimikuri leqsikonisaTvis. 

II. sofel faris toponimia 
respublikuri samecniero 

konferencia onomastikaSi, 

axalcixe, 2013 

42 medea saRliani  

 

svanurisaTvis damaxasiaTebeli specifikuri 

idiomebi (resp. idiomuri lakunebi) 
saerTaSoriso konferencia 

Tanamedrove 

interdisciplinarizmi da 

humanitruli azrovneba, 

quTaisi, 2013 

43 m. suxiSvili preverbian garaduval zmnaTa 
kombinirebuli mniSvneloba da zmnis 
gramatikuli statusi.  

Tbilisi, 2013 arn. 
Ciqobavas sax. 
enaTmecnierebis 
institutis 72-e 
samecniero sesia 

44 m. suxiSvili auslautis –u daboloebis Sesaxeb Zvel 
qarTulSi.  

Tbilisi, 2013 arn. 
Ciqobavas sakiTxavebi 
XXIV 

45 T. uTurgaiZe პირთა კომბინაციების შესახებ.    თბილისი, 2013ა. 

შანიძისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია 

46 W. qiria მყოფადის წრე ლაზურში 

 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები, თბ., 2013 

47 x. yandaSvili mravalgzisobis gamoxatva Tanamedrove 

qarTulSi (k.gamsaxurdiasa da m. 

javaxiSvilis prozis mixedviT) 

 

arnold Ciqobavas 
sakiTxavebi XXIV. 
Tbilisi, 2013 w. 

48 x. yandaSvili mravalgzisobis   gamoxatva niko 

lorTqifaniZis SemoqmedebaSi 

 

 

 

Telavis samecniero 

konferencia_klasikos

Ta gakveTilebi 

(Telavi)  

2013 w. 

 

49 x. yandaSvili meore subieqturi da mesame obieqturi 

piris gamoxatva kaxurSi 

 

 

respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesiis 

masalebi XXXIII, gori, 

2013 w. 

 

50 n. SavreSiani svanuri toponimebi qvemo qarTlSi respublikuri samecniero 

konferencia onomastikaSi, 
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xalcixe, 2013 

51 n. SavreSiani qvemdebaruli damokidebuli 
winadadebisaTvis svanurSi 

XXXIII respublikuri  
dialeqtologiuri 
samecniero sesia, gori, 
2013 

52 n. SavreSiani,  

m. saRliani 

gansazRvrebiTi damokidebuli winadadebisaTvis 

svanurSi 
arn. Ciqobavas sakiTxavebi, 

XXIV, Tb., 2013 

53 n. SavreSiani mimarTvisaTvis svanurSi arn. Ciqobavas sax. enaTmec-

nierebis institutis 72-e 

samecniero sesia, Tbilisi, 

2013 

54 i.CantlaZe მასალები:ა)ქართულიხალხურისამედიცინოტერ

მინოლოგიაინტერდისციპლინარულითვალსაზრ

ისით 

თბილისი, 

2013არნოლდჩიქობავასსახ

ელობისენათმეცნიერებისი

ნსტიტუტის 72-

ესამეცნიეროსესია 

55 i.CantlaZe სამედიცინოლექსიკაქართველურანთროპოლოგი

აში,'' 

თბილისი, 

2013არნოლდჩიქობავასსაკ

ითხავები-XXIV' 

56 i.CantlaZe „ქართულიგვარ -

სახელებისმორფემათაპარალელიზმიისტორიულ

დოკუმენტებში'', 

ახალციხე, 

2013რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენცია 

''სამცხე -

ჯავახეთისონომასტიკა'' 

57 m. Cuxua zedsarTavi saxelis qarTveluri sistema 
da aRmatebiTi xarisxis erTi formisaTvis 
megrul-lazurSi.  

Tbilisi, 2013. 24-26 
dekemberi arnold 
Ciqobavas saxelobis 
enaTmecnierebis 
institutis 72-e 
samecniero sesia 

58 m. Cuxua lazuri zoRa „zRva” fuZis megruli 
ekvivalentisaTvis 

arnold Ciqobavas 
sakiTxavebi XXIV, 2013w. 
23-26 aprili 

59 r. Wkadua moqmedebis mravalgzisobis organuli 
gamoxatvis analizisaTvis svanurSi.  

Tbilisi, 2013 w. arn. 
Ciqobavas sakiTxavebi 
XXIV 

60 n. WumbiriZe zmniswini, rogorc zmnis semantikuri 

mniSvnelobis matarebeli 

 

gadacemulia 

dasabeWdad krebulSi: 

iakob 

gogebaSvilisadmi 

miZRvnili 

saerTaSoriso 

konferenciis masalebi 

q. gori 

61 c. janjRava 

 

megruli bJa ,,rZe’’ nawarmoeb sityvebsa da 

idiomatur gamoTqmebSi 

 

23-26. 04. 2013 Tbilisi 

62 c. janjRava 

 

do ,, da’’ megrul idiomebSi 

 

01. 11. 2013 gori 
 

63 c. janjRava ricxviTi saxelis Semcveli 

frazeologizmebisaTvis megrulSi 

24-26. 12. 2013 Tbilisi 
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64 c. janjRava 

 

floris aRmniSvneli leqsikis Sesaxeb 

megrulSi 

 

14. 06. 2013 gori 

65 მ. ჯღარკავა 

 

 

ისქენდერ წითაშის „ჩქუნი ჭარა“ 

 

1 noemberi 2013 w.  

XXXIII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, გორი 

 
66 მ. ჯღარკავა 

 

ქართველურ ენათა მორფოსინტაქსის  

საკითხები 

15-16 ნოემბერი 2013 წ. 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის VI 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
67 მ. ჯღარკავა, ს. 

ბერულავა 

 

Tanamedrove leqsika proeqt `lazuri 

teqstebis eleqtronuli arqivis~ 

farglebSi mopovebuli masalis mixedviT 

1 noemberi 2013 w.  

XXXIII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, გორი 

 

 

 

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

 
l. giglemiani, v. 
Sengelia 

Типологический анализ некоторых групп наречий в 
картвельских и абхазско-черкесских языках // 
Актуальные проблемы общей и адыгской 
филологии 

Майкоп,Адыгейский 
государственный 
университетgv. 225-226 

2 მარიამ მანჯგალაძე მიწვეული ვიყავი ევროკომისიის განათლებისა 

და კულტურის გენერალური დირექტორატის 

მიერ; მონაწილეობას ვიღებდი სამუშაო 

შეხვედრებში როგორც საქართველოს 

წარმომადგენელი. 

ევროკომისიის 

განათლებისა და 

კულტურის გენერალური 

დირექტორატი, 

ვილნიუსის პარლამენტი„ 

ერთიანობა 

მრავალფეროვნებაში: 

ენები მობილობისათვის, 

სამსახურები და აქტიური 

მოქალაქეობა“ (Unity in 

Diversity: languages for 

mobility, 

jobsandactivecitizenship). 

ლიტვა,ვილნიუსი;25-2 
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7სექტემბერი, 2013 
 

3 თამარ მახარობლიძე 

ქართული დაქტილური ანბანის შესახებ 

 

 

entralEurasianStudiesSociety. 
 The 2013 CESSConference. 
University of Wisconsin –
Madison. 20013 Oct.3-6 

4 თამარ მახარობლიძე 

ქართული დაქტილური ანბანი 

 

Athens Institute for education 
and Research – ATHENER. The 
6th Annual International 
Conference on Languages & 
Linguistics, 8-11 July 2013, 
Athens, Greece 
http://www.atiner.gr/papers.
htm 

5 
 
 

თამარ მახარობლიძე ქართულის სირთულეები Centre for Promotion of 

Knowledge and Language 

Learning. International  

Conference on Languages,  

Linguist ics and Society 

2013 (ICLALIS 2013 23-

24 Oct.)  Malaysia, Kota 

Kinabalu. Sabah.  

6 c. janjRava, v. 
Sengelia, 

 

Генетические и типологические встречи в 

местоимениях картвельских и абхазско-черкесских 

языков // Актуальные проблемы общей и адыгской 

филологии 

2013. 16-17. 05. maikopi, 
adiRes respublika 

7 მ. ჯღარკავა, 

 ქ.მარგიანი, მ.კაკაჩია 

 

Заимствованная лексика в картвельских языках 29-31 ოქტომბერი 2013 წ. 

პოლონეთი, ქ. კატოვიცე 

 

 

            qarTuli metyvelebis kulturis ganyofileba 

 

I. 2. Tamar vaSakiZe _ ganyofilebis xelmZRvaneli, filologiis 
    mecnierebaTa doqtori, profesori 

I. 3.  Tea burWulaZe _ mTavari mecnieri TanamSromeli, filologiis 
mecn. akademiuri doqtori; 
vaxtang maRraZe _  ufrosi mecnieri TanamSromeli, filologi-

is mecn. doqtori; 

TinaTin RvinaZe _ mecnieri TanamSromeli, filologiis mecn. 

akademiuri doqtori; 

nino jorbenaZe _ mecnieri TanamSromeli, filologiis mecn. 

akademiuri doqtori; 

Tea teteloSvili _ mecnieri TanamSromeli. 



27 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

Tanamedrove qarTuli enis 

orTografiuli leqsikoni-

saTvis orTogramebis mo-

mzadeba 

 

Tamar vaSakiZe 

Tea burWulaZe, vaxtang 

maRraZe, TinaTin RvinaZe, 

nino jorbenaZe, Tea tete-

loSvili 

 

 

 

 

 

 

 

gadaisinja 2009-2012 wlebSi ganyofilebis mier gamocemul leqsikonTa (Jurnalistis  

orTografiul-stilistikuri leqsikoni I-II, qarTuli enis paronimTa leqsikoni,  

saskolo orTografiuli leqsikoni, moswavlis orTografiul-stilistikuri 

leqsikoni) orTogramebi, Seivso axali masaliT (eleqtronul CanawerSi) da gamzadda 

`Tanamedrove qarTuli enis orTografiuli leqsikonisaTvis~. 

2  

qarTuli sityvis kulturis 

sakiTxebis XIII wignisaTvis 

werilebis momzadeba da re-

daqtireba 

 

Tamar vaSakiZe 

Tea burWulaZe, vaxtang maR-

raZe, TinaTin RvinaZe, nino 

jorbenaZe, Tea teteloSvi-

li 

 

 

 

mecamete wigni (iseve rogorc wina wignebi) moicavs werilebs qarTuli saliteratu-

ro enis marTlweris, morfologia-sintaqsis, leqsika-stilistikisa da terminologiis 

sxvadasxva sakiTxis Sesaxeb. yuradReba gamaxvilebulia agreTve qarTuli saliteratu-

ro enis normaTa swavlebisa da paronimiis problemebze. mniSvnelovani adgili eTmoba 

statiebs mwerlis enisa da stilis Sesaxeb. 

 

 

3 

ganyofileba regularu-

lad amzadebs rekomen-

daciebs sxvadasxva organi-

zaciisa Tu sajaro moxele-

ebis mier warmodgenil Se-

kiTxva-werilebze (qarTuli 

enis marTlwerisa da sti-

listikis sakiTxebTan da-

kavSirebiT). 

 

Tamar vaSakiZe 

Tea burWulaZe, vaxtang maR-

raZe, TinaTin RvinaZe, nino 

jorbenaZe, Tea teteloSvi-

li 

  

werilebi momzadda sakuTar saxelTa marT lwerisa da ucxouri saxelebis 

qarTulad gadmotanis wesebis, agreTve iuridiul dokumentaciasa Tu sxva oficialur-
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saqmian qaRaldebSi arsebuli azrobriv-stilistikuri bundovanebisa da uzustobaTa 

Sesaxeb. 

 

4 

ganyofileba intensiu-

rad muSaobs saxelmwifo 

enis oficialur-saqmiani 

sferos enisa da stilis 

sakiTxebზე. amavdroulad 

mzaddeba masalebi qarTu-

li enis sityvaTSemokleba-

Ta leqsikonisaTvis. 

 

Tamar vaSakiZe 

Tea burWulaZe, vaxtang maR-

raZe, TinaTin RvinaZe, nino 

jorbenaZe, Tea teteloSvili 

     gaanalizebulia garkveuli raodenobis oficialur-saqmiani dokumentebis ena da 

SemuSavebulia sityvaTSemoklebaTa leqsikonis agebis principebi.    

   

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

redaqtorebi: 

S. afridoniZe 

T. vaSakiZe 

qarTuli sityvis 

kulturis sakiTxebi, 

XIII wigni 

Tbilisi, `meridiani~, 

2013 

220 

anotaciebi 

mecamete wigni (iseve rogorc wina wignebi) moicavs werilebs qarTuli saliteraturo 

enis marTlweris, morfologia-sintaqsis, leqsika-stilistikisa da terminologiis sxvadas-

xva sakiTxis Sesaxeb. yuradReba gamaxvilebulia agreTve qarTuli saliteraturo enis nor-

maTa swavlebisa da paronimiis problemebze. mniSvnelovani adgili eTmoba statiebs mwerlis 

enisa da stilis Sesaxeb. 

 

d) statiebi 

 

# avtori/  statiis saTauri, Jurna Jurnalis/ gamocemis  gverdebis  

1 T. vaSakiZe aRweriTi kauzativisaTvis, 

iberiul-kavkasiuri enaT-

mecniereba 

XLI Tbilisi  7 
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2 

 

T. vaSakiZe 

paronimebisaTvis Tana-

medროვე ქართულში, qarTu-

li sityvis kulturis sa-

kiTxebi  

XIII 

 

 

Tbilisi  

 

10 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Tea burWulaZe 

 

 

 

 

 

 

-viT Tandebuliani ubra-

lo damatebisa da viTare-

bis garemoebis gamijvnisa-

Tvis, iberiul-kavkasiuri 

enaTmecniereba 

 

 

 

XLI 

 

 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Tea burWulaZe 

 

 

zogi kalkirebuli zmnuri 

Sesityvebis Taobaze, qar-

Tuli sityvis kulturis 

sakiTxebi 

 

 

XIII 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

 

 

Tea burWulaZe 

 

 

 

 

ukavSiro rTuli qvewyo-

bili winadadeba, qarTve-

lur enaTa struqturis 

sakiTxebi  

 

 

 

XII 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

Tea burWulaZe 

 

 

 

 

wevr-kavSiris ricxvSi Se-

uTanxmeblobis SemTxve-

vebisaTvis mediaSi, iakob 

gogebaSvilisadmi miZRvni-

li saerTaSoriso samec-

niero konferenciis kre-

buli 

 

 

XXXV 

 

gori 

 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

vaxtang maRraZe 

 

 

tavtologiuri darRvevebi 

II, saenaTmecniero Ziebani 

 

 

III 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

118-227 
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8 

 

 

vaxtang maRraZe 

 

 

ar//ara da ver nawila-

kebiT umarTebulod na-

warmoebi axali sityvebi, 

qarTvelologia 

 

 

XIII 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

56-65 

 

 

9 

 

 

vaxtang maRraZe 

 

 

ramdenime stilistikuri 

darRvevis Sesaxeb, qarTu- 

li sityvis kulturis sa-

kiTxebi 

 

 

XIII 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

TinaTin RvinaZe 

 

 

qarTuli saliteraturo 

enis normaTa swavle-

bisaTvis, qarTuli sity-

vis kulturis sakiTxebi 

 

XIII 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

 

5 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

TinaTin RvinaZe 

 

 

 

nino jorbenaZe 

 

mowame_mowme paronimTa 

Sesaxeb, qarTuli sityvis 

kulturis sakiTxebi 

 

-av TemisniSniani saSuali 

gvaris zmnaTa semantikisa 

da normatiulobis sakiT-

xisaTvis, iberiul-kavka-

siuri enaTmecniereba 

 

XIII 

 

 

 

XLI 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

4 

 

 

7 

 

 

 

 

 

13 

 

nino jorbenaZe 

 

 

 

 enobrivi ekonomia da 

misi saxeebi (qarTuli 

enis samxrul-dasavluri 

dialeqtebis magaliTze), 

qarTuli enis struqturis 

sakiTxebi 

 

XII 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

 

8 

14 

 

 

nino jorbenaZe 

 

 

 

qarTuli enis orTogra-

fiuli leqsikonebi (isto- 

ria da Tanamedrove mdgo-

mareoba), qarTulis sity-

vis kulturis saikTxebi 

 

XIII 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

7 
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15 

 

 

 

Tea teteloSvi-

li 

 

 

translaciasTan (subs-

tantivacia-adieqtivacias-

Tan) dakavSirebuli ramde-

nime sakiTxisaTvis, iberi-

ul-kavkasiuri enaTmecni-

ereba  

 

XLI 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

Tea teteloSvi-

li 

 

 

zog TandebulTa kvali-

fikaciisaTvis transla-

ciasTan mimarTebiT, qar-

Tuli enis struqturis 

sakiTxebi 

XII 

 

 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

9 

 

17 Tea teteloSvi-

li 

rTuli Sedgenilobis zo-

gi botanikuri terminis 

marTlwerisaTvis, qarTu-

li sityvis kulturis sa-

kiTxebi 

 

XIII 

Tbilisi, 

`meridiani~ 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

 

Tamar vaSakiZe (Tana-

momxsenebeli avTan-

dil arabulTan er-

Tad) 

qarTuli enis saxelmwifo progra-

ma, leqsikografiuli amocanebi; 

qarTuli ena _ XXI saukunis gamo-

wvevebi 

 

saqarTvelos parlamenti, 

quTaisi, 2013 

 

 
Tamar vaSakiZe 

 

`scems~ meSveli zmna Zvel qarTul-

Si, arn. Ciqobavas sakiTxavebi, XXIV 

Tbilisi, 2013 

 

 
Tamar vaSakiZe (avTan-

dil arabuli, Tea 

burWulaZe) 

qarTuli enis sityvaTSemoklebaTa 

leqsikoni _ agebis principebisa-

Tvis; konferencia: terminologia _ 

qarTuli enis xvalindeli dRe 

Tbilisi, 2013 
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Tamar vaSakiZe 

 

orkomponentian frazeologiur 

gamoTqmaTa sintaqsuri statusisa-

Tvis qarTulSi, kavkasiologTa III 

saerTaSoriso kongresis masalebi 

Tbilisi, 2013 

 

 
Tamar vaSakiZe 

 

kiTxviTi winadadeba _ poetur-sti-

listikuri maxasiaTebeli ana ka-

landaZis SemoqmedebaSi, arn. Ciqo-

bavas sax. enaTmecnierebis institu-

tis 72-e samecniero sesia 

Tbilisi, 2013 

 

 

Tea burWulaZe (avTan-

dil arabuli, Tamar 

vaSakiZe) 

 

leqsikoni _ agebis principebisa-

Tvis; konferencia: terminologia _ 

qarTuli enis xvalindeli dRe 

Tbilisi, 2013 

 

 
Tea burWulaZe 

 

erTi tipis myari sintaqsuri mode-

lis aRrevisaTvis beWdur mediaSi, 

arn. Ciqobavas sakiTxavebi, XXIV 

Tbilisi, 2013 

 

 
Tea burWulaZe 

 

wevr-kavSiris ricxvSi SeuTanxmeb-

lobis SemTxvevebisaTvis mediaSi, 

iakob gogebaSvilisadmi miZRvnili 

saerTaSoriso samecniero konfe-

rencia 

gori, 2013 

 

 
Tea burWulaZe 

 

ukavSiro rTuli qvewyobili wina-

dadebis erTi tipis Taobaze qar-

TulSi, kavkasiologTa III saerTa-

Soriso kongresi, `multikultura-

lizmi da tolerantoba kavkasiaSi~ 

Tbilisi, 2013 

 

 
nino jorbenaZe 

 

`z~ da `q~ ZirebisaTvis qarTulSi, 

arn. Ciqobavas sakiTxavebi, XXIV 

Tbilisi, 2013 

 

 
nino jorbenaZe 

 

erTgvarovani fonetikuri movle-

nebisaTvis saSualo (bizantiuri 

xanis) berZnulsa da qarTulSi, bi-

zantiologTa IV saerTaSoriso 

konferenciis masalebi 

baTumi, 2013 

 

 
nino jorbenaZe 

 

qarTuli saliteraturo enis nor-

maTa dadgenisa da masTan dakavSi-

rebuli problemebis analizi, 

saxelmwifo enis funqcionirebis 

sakiTxebi (istoria da Tanamedrove 

mdgomareoba) 

 

 

Tbilisi, 2013 

 

 
nino jorbenaZe 

 

normaTa dadgenis calkeuli SemT-

xvevebisaTvis qarTulSi _ ivane ja-

vaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti, humanita-

Tbilisi, 2013 
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rul mecnierebaTa fakulteti, VII 

safakulteto samecniero konferen-

cia `eqvTime TayaiSvili _ 150~  

 

 

nino jorbenaZe 

 

marTlweris Semmowmebeli programa 

(e. w. `spelCekeri~) da iberiul-kav-

kasiuri enebi (qarTuli enis maga-

liTze), kavkasiologTa III saerTa-

Soriso kongresi 

Tbilisi, 2013 

 
nino jorbenaZe 

 

dialeqtebis 

sicocxlisunarianobisa da 

Semdgomi ganviTarebis enobrivi 

indikatorebis Sesaxeb (qarTuli 

enis samxruli dialeqtebis 

masalaze dayrdnobiT) 

Tbilisi, 2013 

 
Tea teteloSvili 

 

translaciasTan (substantivacia-

adieqtivaciasTan) dakavSirebuli 

ramdenime sakiTxisaTvis, arn. 

Ciqobavas sakiTxavebi, XXIV 

 

Tbilisi, 2013 

 Tea teteloSvili 

saxeluri translaciis (adieqti-

vacia-substantivaciis) markerebi, 

arn. Ciqobavas sax. enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero sesia 

Tbilisi, 2013 

         

 

 samecniero terminologiisa da TargmniTi leqsikonebis ganyofileba 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli lia qarosaniZe  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
1. naTela muzaSvili – mTavari mecnier-TanamSromeli  
2. marine osaZe – ufrosi mecnier-TanamSromeli   
3. maia abalaki - ufrosi mecnier-TanamSromeli  
4. inga jibuti - mecnier-TanamSromeli   
5. nino daTeSiZe - mecnier-TanamSromeli   
6. lali xuWua - mecnier-TanamSromeli   
7. mzia mrevliSvili – mecnier-TanamSromeli   
8. naTela mirianaSvili – mecnier-TanamSromeli   
9.  eTer sabanaZe - mecnier-TanamSromeli   
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba   samuSaos Semsruleblebi 

1 teqnikuri terminologiis 

redaqcia 

lia qarosaniZe  naTela muzaSvili, marine 

osaZe, inga jibuti, nino 

daTeSiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

mzaddeba 1977 wlis teqnikuri terminologiis saredaqcio samuSaoebi: dasrulda misi 

Setana kompiuterSi, dawyebulia Teoriuli sakiTxebis damuSaveba, mzaddeba am etapis 

Sesaxeb moxseneba sabWoze warsadgenad.  

# samuSaos Sesruleba  samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi 

3. 

masalebi enaTmecnierebis 

terminologiis isto-

riisaTvis  

lia qarosaniZe  

naTela muzaSvili, marine 

osaZe, inga jibuti, nino 

daTeSiZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2013 wels gamoica akaki SaniZisa da varlam Tofurias naSromebSi dadasturebuli 

terminologia.  

akaki SaniZis terminologiis Semdgenelia naTela muzaSvili, varlam Tofuriasi – nino 

daTeSiZe 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

4. 
qarTul-rusuli 

frazeologiuri leqsikoni  
maia abalaki maia abalaki, eTer sabanaZe  

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

Sekrebilia masala, mimdinareobs misi Sedareba sxva leqsikonebTan. 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi 

5. 

 

saeklesio terminTa rusul-

qarTuli leqsikoni 

lia qarosaniZe  lali xuWua, naTela 

mirianaSvili 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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Sedgenilia sityvani, mimdinareobs sityva-statiebze muSaoba. 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi 

6. 

 

rusul-qarTulი  

leqsikonis redaqcia 

mzia mrevliSvili  mzia mrevliSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

dasrulda rusul-qarTulი leqsikonis erTtomeulis redaqcia, momzadebulia dasabeWdad da 

gamosacemad.  

 

 publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi  

 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 

 ქართულ-რუსული 

ლექსიკონი 

თსუ გამომცემლობა 772 

anotaciebi 

დღესდღეობით სიტყვათა შემადგენლობით ყველაზე ვრცელი (58 500- სიტყვიანი), ნორმირებული  

ქართულ-რუსული ლექსიკონი, რომელიც მოიცავს არა მარტო სალიტერატურო ენის ლექსიკას, არამედ 

დარგობრივ ტერმინოლოგიურ მასალას.  

 

 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 

 ტერმინოლოგია– 

ქართული ენის 

ხვალინდელი დღე 

(კონფერენციის 

მასალები)  

თსუ გამომცემლობა 75 
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# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 

ნათელა მუზაშვილი მასალები 

საენათმეცნიერო 

ტერმინთა 

ლექსიკონისათვის II, 

აკაკი შანიძე 

თსუ გამომცემლობა 215 

კრებულში თავმოყრილია აკაკი შანიძის ნაშრომებში დადასტურებული საენათმეცნიერო ტერმინოლოგია. 

 

2) 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 

ნინო დათეშიძე მასალები 

საენათმეცნიერო 

ტერმინთა 

ლექსიკონისათვის, IV,  

ვარლამ თოფურია  

თსუ გამომცემლობა 206 

 

კრებულში თავმოყრილია ვარლამ თოფურიას ნაშრომებში დადასტურებული საენათმეცნიერო 

ტერმინოლოგია. 

 

d) statiebi 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

ლია ქაროსანიძე 

   

ქართული 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები  

ქართული 

მეტყველების 

კულტურის 

საკითხები  

თსუ 

გამომცემლობა 

5 

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ე. წ. პურიზმი ქართულ ტერმინოლოგიაში და მისი შედეგები.  

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

ლია ქაროსანიძე 

   

ქართული 

ტერმინოლოგიის 

სირთულენი 

(ისტორია და 

ქართველოლოგია  თბილისი,  8 
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თანამედროვეობა) 

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ქართული ტერმინოლოგიის ისტორია, განსხვავებული მიმდინარეობები 

და მათი  შედეგები.  

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

მიტროპოლიტი 

ანდრია გვაზავა, 

ლია ქაროსანიძე 

   

წმინდა შესამოსლის 

აღმნიშვნელი 

ტერმინების 

ისტორიიდან  

მასალები ქართულ 

საეკლესიო 

ტერმინთა 

ისტორიისათვის  

თბილისი, ლოგოსი 30 

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია შემდეგი ტერმინების ისტორია: ანაფორა, კუნკული, 

ბარტყულა//ბარტყული, საბუხარი//საფუხარი, ბედენიკი, ენქერი. 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

მიტროპოლიტი 

ანდრია გვაზავა, 

ლია ქაროსანიძე 

   

ზოგი საეკლესიო 

ტერმინის 

ისტორიისათვის  

მასალები ქართულ 

საეკლესიო 

ტერმინთა 

ისტორიისათვის   

თბილისი, ლოგოსი 6 

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია შემდეგი ტერმინების ისტორია: აღსავლის კარი, 

კათაკმეველი//კატვიხუმელი.  

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

ნინო დათეშიძე 

   

აფიქსოიდთა 

სიტყვათწარმოებითი 

ფუნქციები 

ტერმინოლოგიაში 

ქართული 

მეტყველების 

კულტურის 

საკითხები  

თსუ 

გამომცემლობა 

5 

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

ნათელა 

მუზაშვილი 

   

ტერმინოლოგია და 

ტერმინოლოგიური 

სამუშაო 

საქართველოში 

ქართული 

მეტყველების 

კულტურის 

საკითხები  

თსუ 

გამომცემლობა 

8 
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# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

ინგა ჯიბუტი 

   

обез-/обес- რუსული 

წინსართებით 

ნაწარმოებ 

ტერმინთა 

ქართულად 

გადმოცემის 

საშუალებანი 

ქართული 

მეტყველების 

კულტურის 

საკითხები  

თსუ 

გამომცემლობა 

5 

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

2 

3 

მარინე ოსაძე  

   

პარონიმიის ერთი 

შემთხვევა 

ქართული 

მეტყველების 

კულტურის 

საკითხები  

თსუ 

გამომცემლობა 

7 

 

 samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

ლია ქაროსანიძე  ტერმინოლოგია - ქართული ენის 

ხვალინდელი დღე 

თბილისი, 2013 

ანოტაცია: მოხსენებაში განხილულია ტერმინოლოგიის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქართული ენის  

განვითარებისათვის.  

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

ლია ქაროსანიძე  „ადამიანის ხმა“ და მისი 

კლასიფიკაცია ბერძნულ 

გრამატიკულ წყაროებში 

თბილისი-ბათუმი-კაბადოკია 

2013 
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ანოტაცია: მოხსენებაში განხილულია ასონიშნებისა და ასოფონემების შესახებ არსებული თეორიები, 

თანხმოვანთა და ხმოვანთა კლასიფიკაცია.   

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

ნინო დათეშიძე 

 მარინე ოსაძე  

შიგა და შიდა მსაზღვრელიან 

ტერმინთა დაზუსტებისათვის 

თბილისი, 2013, ივნისი 

 
2) ucxoeTSi 
 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

2 

3 

 

მაია აბალაკი, ნანა ლოლაძე გულისა და სულის 

მნიშვნელობის შემცველი 

ფრაზეოლოგიზმები ქართულსა 

და რუსულ 

ენებშიФразеологизмы, 

содержащие лексемы со 

значениями «сердце», «душа» в 

грузинском и русском языках 

Москва, 1913 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

leqsikologiis ganyofileba 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 
filologiis mecnierebaTa doqtori, profesori medea Rlonti. 

2. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 
avandil arabuli, maia areSiZe, maia aSaZe, lali biniaSvili, manana 

kelenjeriZe, maia kobiaSvili, asmaT papiZe, qeTevan petriaSvili, natalia 

razmaZe, rusudan ramiSvili, miranda robaqiZe, lida soxaZe, zezva qavTaraZe, 

eTer Sengelia naTia WinWarauli, nineli WoxoneliZe, manana CaCaniZe, nino 

xaxiaSvili, mariza xomasuriZe. 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi: 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 `qarTuli enis ganmartebiTi 

leqsikonis~ (rvatomeulis) 

saqarTvelos mecnierebaTa maia aSaZe,  

lali biniaSvili,  
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axali redaqciis momzadeba 

da gamocema  

akademiis wevr-korespondenti  

avTandil arabuli 

manana kelenjeriZe,  

asmaT papiZe,  

natalia razmaZe,  

miranda robaqiZe,  

lida soxaZe,  

naTia foniava, 

zezva qavTaraZe,  

manana CaCaniZe,  

naTia WinWarauli,  

nineli WoxoneliZe,  

nino xaxiaSvili, 

mariza xomasuriZe. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

leqsikologia-leqsikografiis sferos saTanado ganviTarebis kera da garanti 

saqarTveloSi, TiTqmis saukunea, arn. Ciqobavas enaTmecnierebis instituti gaxlavT, ris 

damajerebeli dasturia gasuli saukunis (1950-1964 ww.) udidesi qarTuli 

leqsikografiuli monapovari _ akad. arn. Ciqobavas xelmZRvanelobiT Sedgenili da 

gamocemuli 8-tomeuli `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonisa~ (qegl-i), romlis 

axali redaqciis momzadeba amave institutis leqsikologiis ganyofilebas daekisra. 

leqsikologiis ganyofilebaSi kvlevas awarmoeben aTeuli wlebis gamocdilebis 

mqone leqsikografebi da mecnieri TanamSromlebi, qarTveluri, kavkasiuri da sxva 

enobrivi jgufebis specialistebi, romelTa aqtiuri ZalisxmeviT: 

*gamocemulia: `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ axali redaqciis I da II 

tomebi; 

*mzadaa: `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ axali redaqciis III tomis 

elversia da misi poligrafiuli variant. 

*mzaddeba: 1) `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ axali redaqciis IV tomis 

elversia da misi poligrafiuli varianti; 

warmodgenili samuSaoebi da kvleva aisaxeba leqsikologiis ganyofilebis 

tradiciul Tematur seminarebze _ `leqsikologiuri Ziebani~. 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 

 

 

 

`qarTuli sityvis sauflo~ 

_ monografia (sam nawilad) 

[`qarTuli enis ganmartebiTi 

leqsikonisa~ da  

qarTuli enis istoriul-

etimologiuri memkvidreobis 

safuZvelze]   

filologiis mecnierebaTa 

doqtori, prof. medea 

Rlonti 

maia areSiZe,  

maia kobiaSvili,  

qeTevan petriaSvili, 

rusudan ramiSvili,  

miranda robaqiZe,  

zezva qavTaraZe,  

eTer Sengelia,  

nino xaxiaSvili. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

*mzadaa: `qarTuli sityvis sauflos~ I nawilis eleqtronuli versia (3 

leqsikur-semantikuri budiT, leqsikoniT, saZieblebiTa da bibliografiiT); 
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*mzaddeba: `qarTuli sityvis sauflos~ I wignis poligrafiuli versia da II 

wignis elversia;  

*aqtiurad mimdinareobs: monografiis (samwigneulis) `qarTuli sityvis sauflo~ 

_ II wignis poligrafiuli versia. 

warmodgenili samuSaoebi da kvleva aisaxeba leqsikologiis ganyofilebis 

tradiciul Tematur seminarebze _ `leqsikologiuri Ziebani~ da yovelwliur 

krebulSi  _ `etimologiuri Ziebani~. 

 

 

aRniSnuli programis farglebSi leqsikologiis ganyofileba ganagrZobs: 

1) `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ da qarTuli enis istoriul-etimologiuri 

memkvidreobis (korpusis) aRnusxvas, Seswavlas da gaaqtiurebas; 

2) axali meTodologiisa da axali teqnologiebis mozidvasa da danergvas 

eleqtronuli leqsikografiis gasaviTareblad; 

3) amave memkvidreobis safuZvelze specialuri leqsikonebis SemuSavebas (sinonimTa, 

omonimTa, qarTuli enis krebsiTi dialeqturi leqsikonebisa). 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi: 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

megrul-lazuri 

frazeologia  

(20113-2014ww.) 

ssip SoTa 

rusTavelis 

erovnuli samecniero 

fondi 

vaJa Sengelia naTia foniava 

asistent-lingvisti 

 

2 megrul-lazuri 

frazeologia  

(20113-2014ww.) 

ssip SoTa 

rusTavelis 

erovnuli samecniero 

fondi 

vaJa Sengelia eTer Sengelia 

lingvist-eqsperti 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia): 

dasrulebulia 1 tranSi 
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IV publikaciebi 

1) saqarTveloSi: 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

avTandil arabuli ena Cveni arsobisa Tbilisi, 

“universali” 

398 gv. 

 

IV publikaciebi 

1) saqarTveloSi: 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomceml

oba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

avTandil 

arabuli 

(Tanaavtori) 

erTi tipis qcevis formaTa 

gramatikuli omonimiis 

asaxvisaTvis qeglSi 

ike, XLI Tbilisi 
gv.9-24 

 

2 
avTandil 

arabuli 
rogor `keTdeba~ leqsikoni 

mecniereba da kultura, 

t. I 
Tbilisi 8 gv. 

3 
avTandil 

arabuli 

vinfrid boederis 

RvawlisaTvis qarTvelTa 

enobrivi samyaros kvlevaSi 

J. “kadmosi” Tbilisi 9 gv. 

4 

avTandil 

arabuli 

(Tanaavtori) 

qarTuli enis saxelmwifo 

programa (leqsikografiuli 

amocanebi) 

quTaisi, qarTuli ena _ 

21-e saukunis 

gamowvevebi. 

konferenciis masalebi,  

8 ivlisi 

Tbilisi გვ. 7-13 

5 
maia aSaZe 

(Tanaavtori) 

frazeologizmebTan 

dakavSirebuli zogi 

sakiTxi ~qarTuli enis 

ganmartebiT leqsikonSi~ 

saenaTmecniero Ziebani, 

XXXIV 
Tbilisi 

gv.172-188 

16gv. 

 

6 

lali 

biniaSvili  

(Tanaavtori) 

erTi tipis qcevis formaTa 

gramatikuli omonimiis 

asaxvisaTvis qeglSi 

ike, XLI Tbilisi 

gv.9-23 

16gv. 
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7 

lali 

biniaSvili 

(Tanaavtori) 

mo- da wa- zmniswiniani 

nasaxelari zmnebis erTi 

TaviseburebisaTvis 

`qarTuli enis ganmartebiT 

leqsikonSi~ 

arnold Ciqobavas 

saxelobis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesia, 24-26 

dekemberi 

 

Tbilisi 
gv.8-9 

2gv. 

8 
asmaT papiZe 

(Tanaavtori) 

frazeologizmebTan 

dakavSirebuli zogi 

sakiTxi ~qarTuli enis 

ganmartebiT leqsikonSi~ 

saenaTmecniero Ziebani, 

XXXIV 
Tbilisi 

gv.172-188 

16gv. 

9 
rusudan 

ramiSvili 
enobrivi politika iranSi 

Tbilisi, Tsu 

arn.Ciqobavas sax. 

enaTmecnierebis 

institutis 

konferencia: 

`terminologia _ 

qarTuli enis 

xvalindeli dRe~ 

Tbilisi 
gv.57-58 

2gv. 

10 
rusudan 

ramiSvili 

terminologiis sakiTxebi 

iranSi 

qarTuli 

terminologiis 

sakiTxebi 

(ibeWdeba) 

Tbilisi 

 
4gv. 

11 

lida soxaZe 

 

(Tanaavtori) 

mo- da wa- zmniswiniani 

nasaxelari zmnebis erTi 

TaviseburebisaTvis 

`qarTuli enis ganmartebiT 

leqsikonSi~ 

arnold Ciqobavas 

saxelobis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesia, 24-26 

dekemberi 

 

Tbilisi 
gv.8-9 

2gv. 

12 
lida soxaZe 

 Tanaavtori) 

erTi tipis qcevis formaTa 

gramatikuli omonimiis 

asaxvisaTvis qeglSi 

ike, XLI Tbilisi 

gv.9-23 

16gv. 

 

13 

naTia 

foniava 

 

afxazuri afsT zaara 

`sicocxle~ sityvis 

etimologiisaTvis 

etimologiuri Ziebani, 

X 

 

Tbilisi 
gv.52-56 

5gv. 

14 
naTia 

foniava 

abazur zmnur ZirTa 

Tanxmovankompleqsebi 
ike, XLI Tbilisi 

gv.197-207 

16gv. 
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15 

naTia 

foniava 

 

Tanxmovankompleqsebi 

abazur zmnur ZirebSi 

arn. Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV  

 

Tbilisi 

gv.56-57 

2gv. 

 

 

 

16 

naTia 

foniava 

 

religiuri leqsikisaTvis 

megrul idiomebSi 

XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesia 

gori 
gv.57-59 

3gv. 

17 

naTia 

foniava 

 

zogierTi qarTveluri 

toponimis etimologiuri 

analizisaTvis 

onomastikuri krebuli 

 
axalcixe 

gv.203-208 

5gv. 

18 

naTia 

foniava 

 

afxazuri afsT zaara 

`sicocxle~ sityvis 

etimologiisaTvis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesia,  

Tbilisi 
gv.43-44 

2gv. 

19 

medea 

Rlonti 

`da uwoda adam saxeli~ 

(bibliuri 

pirvelsaxeldebisaTvis) 

Jurnali `rwmena da 

codna~ 

(ibeWdeba) 

Tbilisi 

5gv. 

20 

 

 

medea 

Rlonti 

bunebiTi da gramatikuli 

drois qronometruli 

urTierTmimarTebisaTvis 

qarTulSi (qarT. momaval-is 

saRvTismetyvelo aspeqtebi) 

`etimologiuri 

Ziebabi~, X 

Tbilisi,  

Tsu gam-ba 

gv.57-68 

12gv. 

21 medea 

Rlonti 

bednierebis qristianuli 

sazomi (igavi `mdidarsa da 

glaxak lazaraze~) 

`religia~, #1, 2013 Tbilisi gv.28-37 

10gv. 

 

22 medea 

Rlonti 

qarTuli sityvis qadageba 

(werili pirveli) 

`religia~, #2, 2013 Tbilisi gv.15-22 

8gv. 

23 medea 

Rlonti 

qarTuli sityvis qadageba 

(werili meore) 

`religia~, #3, 2013 Tbilisi gv.5-11 

7gv. 

24 medea 

Rlonti 

winaTqma  roza devdarianis 

literaturuli 

zRapაri `uflisa~ 

quTaisi gv.3-4 

2gv. 

 

25 medea 

Rlonti 

bunebiTi da gramatikuli 

drois qronometruli 

urTierTmimarTebisaTvis 

qarTulSi (qarT. momaval-is 

arnold Ciqobavas 

saxelobis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

Tbilisi gv.44-46 

2gv. 
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saRvTismetyvelo aspeqtebi) samecniero sesia  

26 eTer 

Sengelia 

sayviris SesatyvisisaTvis 

megrulSi 

`etimologiuri 

Ziebabi~, X 

Tbilisi, 

Tsu gam-ba 

gv.69-74 

6gv. 

27 eTer 

Sengelia 
olara-ჲ sityvis 

warmomavlobisaTvis 

megrulSi 

arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV 

 

Tbilisi gv.63 

2gv. 

28 eTer 

Sengelia 

samoslis aRmniSvneli 

leqsikis erTi jgufi 

megrul idiomatur 

gamoTqmebSi 

XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

konferencia  

Tbilisi gv.64-66 

3gv. 

29 eTer 

Sengelia 

sayviris SesatyvisisaTvis 

megrulSi 

arnold Ciqobavas 

saxelobis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesia  

Tbilisi 48-49 

2gv. 

30 mananა 

CaCaniZe 

idiomur erTeulTa 

lingvistur-

leqsikografiuli 

konstruirebisaTvis 

qarTulSi 

arnold Ciqobavas 

saxelobis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesia  

Tbilisi gv.60 

1gv. 

31 nineli 

WoxoneliZe 

 

roWikisa da roqis 

omonimuri calebis 

istoriisaTvis 

saenaTmecniero Ziebani, 

XXXIV 
Tbilisi 

gv.198-202 

5gv. 

32 nineli 

WoxoneliZe 

 

zogi zar-fuZiani 

omonimuri calebis 

warmomavlobisaTvis 

Tbilisi,  

XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesiis 

masalebi 

Tbilisi 
gv.80-83 

4gv. 

33 nineli 

WoxoneliZe 

 

zogi Zveli nasesxebi 

samedicino terminis 

istoriisaTvis 

Tsu arn.Ciqobavas sax. 

enaTmecnierebis 

institutis 

konferencia:  

terminologia _ 

qarTuli enis 

xvalindeli dRe 

 

Tbilisi 
gv.70-73 

3gv. 

34 nineli 

WoxoneliZe 

 

Torn-Tor-fuZiani 

omonimuri calebis 

warmomavlobisavis 

qarTulSi 

arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi XXIV 

 

Tbilisi 
gv.81-83 

3gv. 

35 nineli avan-, avang- fuZdTa 

omonimuri calebis 

arnold Ciqobavas 

saxelobis 
Tbilisi gv.63-65 
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WoxoneliZe 

 

istoriisaTvis  enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesia 

3gv. 

36 nino 

xaxiaSvili 

 

ciqu- sityvis 

semantikisaTvis  

 

arn. Ciqobavas        

sakiTxavebi, XXIV, 

masalebi 

Tbilisi, 

Tsu gam-ba 

gv.83-86 

3gv. 

37 nino 

xaxiaSvili 

 

sityva msxem-is 

istoriisaTvis 

etimologiuri  

Ziebani X,  Tbilisi, 

Tsu gam-ba 

gv.75-90 

17gv. 

38 nino 

xaxiaSvili 

 

nusxva  sityvis 

istoriisaTvis 

 

Jurnali ike XLI,  

(iberiul-kavkasiuri 

enaTmecniereba)   
Tbilisi, 

Tsu gam-ba. 

gv.236-240 

9gv. 

 

39 nino 

xaxiaSvili 

 

sityva  msxemi  da misi 

redaqciuli variantebi 

Zvel qarTul teqstebSi 

arn.  Ciqobavas sax. 

enaTmecnierebis insti-

tutis 72-e samecniero 

sesia, masalebi 

Tbilisi, 

Tsu gam-ba 

gv.65-67 

3gv. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi: 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 avTandil arabuli 

qarTuli saliteraturo enis 

problemebi iakob 

gogebaSvilis memkvidreobaSi  

iakob gogebaSvilisadmi 

miZRvnili saerTaSoriso 

samecniero konferencia, 

gori, 14 ivნisi 

2 avTandil arabuli 

Se- zmniswinis funqciuri 

gaaqtiurebisa da bral-fuZis 

axali semantikisaTvis 

`vefxistyaosanSi~ 

Tbilisi, 

arn. Ciqobavas sakiTxavebi, 

XXIV,  

23-26 aprili  

3 avTandil arabuli sofel juTis toponimia 

respublikuri samecniero 

konferencia onomastikaSi, 

axalcixe, 21 ivnisi 

4 avTandil arabuli 

adreuli qristianobis zogi 

enobrivi gamovlenisaTvis 

xevsurulSi 

XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesiis masalebi, 

gori, 1 noemberi 

5 avTandil arabuli daRestnuri warmomavlobis 
kavkasiologTa III 

saerTaSoriso kongresi, 
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(Tanaavtori) erTi gvaris Sesaxeb Tbilisi, 23-26 oqtomberi 

6 
avTandil arabuli 

(Tanaavtori) 

qarTuli enis 

sityvaTSemoklebaTa 

leqsikoni (agebis 

principebisaTvis) 

Kკonferencia “terminologia 

_ qarTuli enis xvalindeli 

dRe”, Tbilisi, 11-12 ivnisi 

8 avTandil arabuli 

specialuri terminologiis 

adgilisaTvis ganmartebiT 

leqsikonSi 

Kკonferencia “terminologia 

_ qarTuli enis xvalindeli 

dRe”, Tbilisi, 11-12 ivnisi 

9 
lali biniaSvili 

(Tanaavtori) 

mo- da wa- zmniswiniani 

nasaxelari zmnebis erTi 

TaviseburebisaTvis 

`qarTuli enis ganmartebiT 

leqsikonSi~ 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia,  

24-26 dekemberi 

10 rusudan ramiSvili enobrivi politika iranSi 

Tbilisi, Tsu arn.Ciqobavas 

sax. enaTmecnierebis 

institutis konferencia: 

terminologia _ qarTuli 

enis xvalindeli dRe, 

11-13 ivnisi 

11 
lida soxaZe 

(Tanaavtori) 

mo- da wa- zmniswiniani 

nasaxelari amnebis erTi 

TaviseburebisaTvis 

`qarTuli enis ganmartebiT 

leqsikonSi~ 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia, 24-26 dekemberi 

 

12 
naTia foniava 

 

Tanxmovankompleqsebi abazur 

zmnur ZirebSi 

Tbilisi, arn. Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV,  

23-26 aprili 

13 
naTia foniava 

 

religiuri leqsikisaTvis 

megrul idiomebSi 

gori, XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesia, 1 noemberi 

14 
naTia foniava 

 

afxazuri afsT zaara 

`sicocxle~ sityvis 

etimologiisaTvis 

Tbilisi, enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia, 24-26 dekemberi 

15 
naTia foniava 

 

zogierTi qarTveluri 

toponimis etimologiuri 

analizisaTvis 

axalcixe, respublikuri 

samecniero konferencia 

onomastikaSi, 21-22 ivnisi 

16 medea Rlonti bunebiTi da gramatikuli 

drois qronometruli 

urTierTmimarTebisaTvis 

qarTulSi (qarT. momaval-is 

saRvTismetyvelo aspeqtebi) 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia,  

24-26 dekemberi  
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17 

 

 

eTer Sengelia olara-ჲ sityvis 

warmomavlobisaTvis 

megrulSi 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV, 

23-26 aprili 

18 eTer Sengelia samoslis aRmniSvneli 

leqsikis erTi jgufi 

megrul idiomatur 

gamoTqmebSi 

Tbilisi, XXXIII 

respublikuri 

dialeqtologiuri 

konferencia, 1 noemberi 

19 eTer Sengelia sayviris SesatyvisisaTvis 

megrulSi 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia, 24-26 dekemberi 

20 manan CaCaniZe idiomur erTeulTa 

lingvistur-

leqsikografiuli 

konstruirebisaTvis 

qarTulSi 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia,  

24-26 dekemberi  

 

21 nineli WoxoneliZe 

 

zogi zar-fuZiani omonimuri 

calebis warmomavlobisaTvis 

Tbilisi,  

XXXIII respublikuri 

dialeqtologiuri 

samecniero sesia, 1 noemberi 

22 nineli WoxoneliZe 

 

zogi Zveli nasesxebi 

samedicino terminis 

istoriisaTvis 

Tsu arn.Ciqobavas sax. 

enaTmecnierebis institutis 

konferencia:  

terminologia _ qarTuli 

enis xvalindeli dRe, 

11-13 ivnisi 

23 nineli WoxoneliZe 

 

Torn-Tor-fuZiani omonimuri 

calebis warmomavlobisaTvis 

qarTulSi 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi XXIV, 

23-26 aprili 

24 nineli WoxoneliZe 

 

avan-, avang- fuZeTa 

omonimuri calebis 

istoriisaTvis  

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia, 24-26 dekemberi 

25 nino xaxiaSvili 

 

ciqu- sityvis 

semantikisaTvis  

 

Tbilisi, arn. Ciqobavas        

sakiTxavebi, XXIV, 

23-26 aprili 

26 nino xaxiaSvili 

 

sityva  msxemi  da misi 
redaqciuli variantebi Zvel 

qarTul teqstebSi 

Tbilisi, arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero 

sesia, 24-26 dekemberi 
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2) saზღვარგარეთ: 

1 ავთანდილ არაბული 

 

ქეგლ-ის ახალი რედაქციის 

პრინციპებისათვის 

О принципах новой редакции 

восьмитомного Толкового словаря 

грузинского языка 

Международная конференция 

“Актуальные проблемы общей и 

адыгской  филологий“, материалы, 

Майкоп, с. 86-87 

 

 

 
mTis iberiul-kavkasiur enaTa ganyofileba 

 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: v. Sengelia 
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
l. azmaifaraSvili, n. ardoteli, m. TeTraZe, l. kelauraZe,  
r. lolua, n. maWavariani, k. miTagvaria, l. sanikiZe, r. fareuliZe. 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

1 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

xunZuri enis 
frazeologizmebis 
struqturul-
semantikuri analizi 

v. Sengelia  l. azmaifaraSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

damuSavda  xunZuri enis frazeologizmebis lingvokulturologiuri sakiTxebi 
qarTuli enis monacemebTan Sedareba-SepirispirebiT.  gaanalizda, kerZod, 
eTnografiuli yofis amsaxveli frazeologiuri masala, somatizmebis Semcveli 
frazeologiuri erTeulebi, genderulad markirebuli leqsika da myari Sesityvebebi.  

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

Tema: xunZur-andiur-
didour enaTa zmnis 
istoriul-SedarebiTi 
analizi 
 

vaJa Sengelia  nodar ardoteli 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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damuSavebulia: sakiTxis Seswavlis mokle istoria,xunZur-andiur-didour enaTa 

zmnis sauRvlebeli fuZis struqtura, uRvlilebis tipebi da a. S. rekonstruirebulia 

droisa da kilos istoriulad arsebuli saerTo savaraudo formebi. garda amisa, 

gaanalizebulia morfemuli Sedgeniloba da fonematuri struqturis sakvanZo 

sakiTxebi. 

3 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

 

 

Tema: iberiul-kavkasiur 

enaTa urTierTobisaTvis 

wina aziis Zvel da 

xmelTaSuazRveTis enebTan. I. 

leqsikuri Sexvedrebi; 

bgeraTSesatyvisobani 

v. Sengelia  l. kelauraZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

gaanalizda qarTvelur da Sumerul enebs Soris aqamde gamovlenili leqsikuri da 

gramatikuli Sexvedrebi; gamoiTqva varaudebi: a) saerTo-qarTvelur-mediteranulSi 

aqtiur(ergatiul) da inaqtiur (absolutur) brunvaTa da maTi niSnebis rekonstruqciis, 

b) kolxuri enis lazur dialeqtsa da qarTuli enis aWarul, gurul da imerul 

dialeqtebSi svanizmebis povnierebis, g) qarTulSi -av TemisniSnian statikur zmnaTa 

awmyosa da gardamaval zmnaTa pirveli SedegobiTis formaTa samvalentiani moqmedebiTi 

gvaris zmnaTa awmyos mwkrivis mxoloobiTi ricxvis formaTagan valentobis mklebi 

aqtanturi derivaciis gziT miRebis Sesaxeb; gamovlinda SesaZlo axali kognatebi 

qarTvelur enebs Soris, aseve damatebiTi masala etimologiuri leqsikonebidan ukve 

cnobil SepirispirebaTaTvis. 

4 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

1 lezgiuri enis fuZeTa 
fonemuri Sedgeniloba 

v. Sengelia m. TeTraZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 naSromSi ganxilulia lezgiuri enis sxvadasxva tipis fuZeTa struqtura, kerZod, 
gamoyofilia sxvadasxva agebulebis fuZeebi da SemoTavazebulia maTSi warmodgenili 
Tanxmovnebisa da xmovnebis distribuciuli analizi. kvlevisas gamoTqmulia rogorc 
aRweriTi, ise istoriul-SedarebiTi Tvalsazrisi. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

2 lezgiur enis saxelur 
da zmnur fuZeTa 
struqtura (sadoqtoro 
disertacia) 

v. Sengelia, c. baramiZe m. TeTraZe 

5 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

udiuri enis morfo-
sintaqsi 

v. Sengelia  r. lolua 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

2013 wels dasrulda 2010-2013 ww. gegmiuri Tema “udiuri enis morfosintaqsi”. bolo 
etapze damuSavda fuZis struqturaSi momxdar cvlilebaTa sakiTxi. gansakuTrebuli 
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yuradReba mieqca cvlilebebs mravlobiTi ricxvis warmoebisas, saxelobiTisa da II 
micemiTi brunvebis cvlas pirdapiri obieqtis aRsaniSnavad da piris niSanTa 
gamoyenebisas. mimoxilulia sxva cvlilebebic, romlebic brunebisa da uRvlilebis 
procesebs Tan axlavs.  

6 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 afxazuri zmna v. Sengelia n. maWavariani 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 naSromSi warmodgenilia afxazuri zmnis gamowvlilviTi amnalizi rogorc 
aRweriTi, ise istoriul-SedarebiTi TvalsazrisiT. ganxilulia yvela ZiriTadi 
kategoria _ piri da ricxvi, dro-kiloebi, kauzativi, qceva, potencialisi, uneburoba, 
Tanaoba, saurTierTo da saziaro kategoriebi, agreTve, uaryofiTi da kiTxviTi 
formebis warmoeba. sakiTxebis ganxilvisas saTanadod aris gaTvaliswinebuli  
samecniero literaturaSi arsebuli Tvalsazrisebi da vrceli enobrivi masalis 
safuZvelze warmodgenilia originaluri daskvnebi. 

7 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

 

adiReuri enis 

frazeologizmebis 

struqturul-semantikuri 

analizi 

v. Sengelia k. miTagvaria 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

gaanalizebulia adiReuri enis frazeologiuri erTeulebi struqturisa da 

semantikis TvalsazrisiT, warmodgenilia saTanado klasifikacia. garkveulia is 

Taviseburebani, romlebic frazeologizmebSi wamyvani sityvis gamoyofis TvalsazrisiT 

adiReurSi SeiniSneba. yuradReba eqceva adiReurisaTvis damaxasiaTebel struqturul-

tipologiur Taviseburebebs. gamoyenebulia leqsikonebSi da gamokvlevebSi 

warmodgenili masala. 

8 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

wovaTuSuri enis 

frazeologizmebis 

struqturul-semantikuri 

analizi 

v. Sengelia  l. sanikiZe  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

2013 wels dasrulda 2010-2013 ww. gegmiuri Tema “wovaTuSuri enis 
frazeologizmebis struqturul-semantikuri analizi”. gaanalizebul iqna wina wlebSi 
(2010-2011) mopovebuli masala rogorc saenaTmecniero, ise eTnografiuli da saistorio 
TvalsazrisiT. 

gamoyofilia frazeologizmebis sxvadasxva saxeebi: martivi winadadeba, Sesatyvebis 
sxvadasxva tipi _ saxeluri, zmnuri, zmnizeduri... Seswavlilia frazeologizmebis 
gavrcelebis are (wyevlis, dalocvis ... formulebi). mocemulia frazeologizmebis 
leqsikuri analizi: arqaizmebis gamoyofa _ sityvis mniSvnelobisa da fonetikuri 
cvlilebebis dinamika. sintaqsis TvalsazrisiT xasgasmulia sityvaTa SekavSirebis, 
agreTve msazRvrel-sazRvrulSi sityvaTa rigis zogi Tavisebureba. ganxilulia saerTo 
da gansxvavebuli, erTi mxriv, wovaTuSurisa da CeCnur-inguSuris frazeolo-gizmebsa 
da, meore mxriv, wovaTuSurisa da qarTveluri enebis frazeologizmebSi (wovaTuSur-
qarTuli orenovnebis pirobebSi). 
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9 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

saxelis morfologiuri 
analizi CeCnur enaSi. 
nacvalsaxeli. 
nacvalsaxelTa 
jgufebi. 
nacvalsaxelTa bruneba 

v. Sengelia  r. fareuliZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

damuSavebulia: sakiTxis Seswavlis mokle istoria. nacvalsaxelTa klasifikacia 

(semantikuri jgufebi). nacvalsaxelTa bruneba ganxilulia jgufebis mixedviT, 

mocemulia morfologiuri daxasiaTeba, brunebis procesi, yuradReba gamaxvilebulia 

nacvalsaxelTa Taviseburebebze brunebis procesSi. daxasiaTebulia fuZeTa struqtura. 

10 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 
Semsruleblebi 

 
 
 
 

yabardouli enis 
frazeologizmebis 
struqturul-
semantikuri analizi 

v. Sengelia  v. Sengelia 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

gamoyofilia da gaanalizebulia yabardouli enis frazeologiuri erTeulebi 
rogorc struqturis, ise semantikis TvalsazrisiT, warmodgenilia saTanado 
klasifikacia. garkveulia is Taviseburebani, romlebic frazeologizmebSi wamyvani 
sityvis gamoyofis TvalsazrisiT yabardoulSi SeiniSneba. yuradReba gamaxvilebulia 
sinonimiisa da polisemiis movlenebze, agreTve, im struqturul-tipologiur 
Taviseburebebze, rac yabardouls monaTesave enebTan aaxloebs.   

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

naxur da 
daRestnur enaTa 
SedarebiTi 
gramatika 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

n. ardoteli l.azmaifaraSvili 
n. ardoteli 
r. lolua 
l. sanikiZe 
r. fareuliZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2013 welsproeqtisI saangariSoperiodSi (15.05.2013-15.10.2013) Sedgeniliqnanaxur da 
daRestnurenaTaSesaxebarsebulispecialuriliteraturisbibliografia, 
damuSavdasakiTxisSeswavlisistoria; moxdaistoriul-
SedarebiTikvlevismeTodologiisdazusteba-daxvewa; gaanalizdanaxur 
dadaResenaTavokalurisistema da fonetikuriprocesebissakiTxebi am 
enaTaxmovanTasistemaSi.amJamad mimdinareobs muSaoba xmovanTa bgeraTSesatyviso-bebze da 
maxvilze. 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 kavkasiur enaTa SoTa rusTavelis c. baramiZe r. abaSia 
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(afxazuri, CeCnuri, 
xunZuri, osuri, 
udiuri) praqtikuli 
saxelmZRvaneloebi 
umaRlesi 
saswavleblebisaTvis   

erovnuli 
samecniero fondi 

l.azmaifaraSvili 
n. ardoteli 
c. baramiZe 
r. lolua 
r. marRania 
n. maWavariani 
n. ruxaZe 
i. tigieva 
r. fareuliZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2013 welsproeqtisI saangariSoperiodSi (15.05.2013-
15.10.2013)TiToeulipraqtikulisaxelmZRvanelosaTvis(afxazuri, CeCnuri, xunZuri, osuri, 
udiuri) SedgeniliqnaqrestomaTia, orenovanileqsikonebi (afxazur-qarTuli, CeCnur-qarTuli, 
xunZur-qarTuli, osur-qarTuli, udiur-qarTuli) da maTisaZieblebi (indeqsi). 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3 
 
 
 
 

kavkasiis albanuri 
ena da misi adgili 
iberiul-kavkasiur 
enaTa Soris 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

r. lolua r. lolua 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2013 welsproeqtisganxorcielebisperiodSi (12.11.2012-11.11.2013) dasruldamonografia, 

romelSic,upirvelesyovlisa, istoriul-SedarebiTimeTodisgamoyenebiT, 

anustruqturulTaviseburebaTasistemuriSedarebiT da, racmTavaria, regularul da 

kononzomierbgeraTSesatyvisobaTagamovlenisgziTdadgindakavkasiisalbanurisenisnaTesaobaud

iursa da sxvalezgiur da daRestnurenebTan, da, Sesabamisad,naxur, afxazur-adiRur da 

qarTvelurenebTan. 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

megrul-lazuri 

frazeologia 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

v. Sengelia l. vaSakiZe         
k. miTagvaria       
n. foniava          
e. Sengelia         
v. Sengelia         
c. janjRava 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis damuSavebis dawyebidan gavida rva Tvenaxevari. am xnis ganmavlobaSi Sedgenil  

iqna bibliografia, Catarda samecniero literaturis kritikuli analizi, arsebuli 
megruli leqsikonebidan amoweril iqna frazeologizmebi (sul Svidi aTasamde frazeologiuri 
erTeuli). Sesrulebuli samuSao mTlianad ganTavsda kompiuterSi. sagranto Tematikaze 
momzadda xuTi moxsenebis Tezisi. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

arn. Ciqobava Sromebi, t. VII Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

468 gv. 

anotaciebi 

am tomSi (redaqtori _ prof. m. Cuxua) Sevida arn. Ciqobavas klasikuri naSromi “saxelis 
fuZis uZvelesi agebuleba qarTvelur enebSi”, romelic pirvelad 1942 wels daibeWda da 
bibliografiul iSviaTobad iqca. monografiaSi gaanalizebulia qarTveluri saxelebi 
istoriul-SedarebiTi TvalsazrisiT, kerZod, warmodgenilia Zirebisa da afiqsebis 
amosavali struqtura, gamoyofilia gramatikuli klasis niSnebi da determinant-sufiqsebi. 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
 

avtorTa 
koleqtivi 

iberiul-
kavkasiuri 
enaTmecniereba, t. 
XLI 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

250 gv. 

anotaciebi 

arn. Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis institutis ZiriTadi samecniero organos am 
tomSi (mTavari redaqtori _ prof. v. Sengelia) gamoqveynebulia 24 werili qarTuli enis, 
sxva qarTveluri enebisa da mTis iberiul-kavkasiur enaTa fonetikis, morfologiis, 
sintaqsis, leqsikisa da frazeologiis sakiTxebze. 

 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

l.azmaifaraSvili maxvilTan 
dakavSirebuli erTi 
movlenis Sesaxeb xunZur 
da lakur enebSi // 
arnold Ciqobavas 
saxelobis 
enaTmecnierebis 
institutis 72-e 
samecniero sesiis 
masalebi 

 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

gv. 77-81 

2 

 

n. ardoteli xunZur-andiur-didour 

sakuTar saxelTa 

qarTulad gadmocemisa 

da marTlwerisaTvis. - 

iberiul-kavkasiuri 

enaTmecniereba 

t. 41 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

gv. 25-29 
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3 

 

n. ardoteli albanur leqcionarSi 

dadasturebuli 

leqsikis genezisisaTvis. 

– kavkasiologiuri 

Ziebani  

t. 4 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

gv. 15-30 

3 

 

n. ardoteli mravlobiTisa da 

krebiTi ricxvis 

urTierTmimarTebisaTvis 

xevsurulSi. – 

qarTvelur enaTa 

struqturis sakiTxebi   

t. 12 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

gv. 66-76 

4 m. TeTraZe s. patarZeulis 

gvarsaxelebi // 

“onomastikuri krebuli” 

 axalcixe  

5 l. kelauraZe  

 

aqtiur da inaqtiur 

brunvaTa niSnebis 

rekonstruqciisaTvis  

saerTo-qarTvelur-

mediteranulSi //arnold 

Ciqobavas sakiTxavebi, 

XXIV 

 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

gv. 40-44 

6 l. kelauraZe 

 

svanizmebi megrul-

lazuri enis lazur 

dialeqtsa da qarTuli 

enis aWarul, gurul da 

imerul dialeqtebSi // 

respublikuri 

dialeqtologiuri 

XXXIII samecniero sesiis 

masalebi 

 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

gv. 26-28 

7 l. kelauraZe 

 

-av TemisniSnian 

statikur zmnaTa awmyosa 

da -av da -am 

TemisniSnian gardamaval 

zmnaTa I SedegobiTis 

formaTa genezisisaTvis 

qarTulSi //arnold 

Ciqobavas saxelobis 

enaTmecnierebis 

institutis 72-e 

samecniero sesiis 

masalebi 

 Tbilisi, 

Tsugamomcemlob

a 

gv. 18-19 

8 l. kelauraZe 

 

damatebaniqarTvelurena

Taetimologiurileqsiko

nisaTvis // 

etimologiuriZiebani 

t. 10 Tbilisi, Tsu 

gamomcemloba 

 

9 
 

r. lolua lateraluri Tanxmovnebi 
saerTolezgiurSi da 
maTi kavkasiis albanuri 

 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

gv. 29-32 
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 Sesatyvisebi // `arn. Ci-

qobavas sakiTxavebi, 
XXIV~ 

10 r. lolua brunvis kategoria 
kavkasiis albanurSi 
(istoriu-SedarebiTi 
analizi)// iberiul-
kavkasiuri 
enaTmecniereba 

t. 41 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

gv. 99-118 

11 r. lolua xinaluRuri enis 
adgilis 
gansazRvrisaTvis 
monaTesave enaTa Soris 
// kavkasiologiuri 
Ziebani 

t. 4 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

gv. 55-73 

12 r. lolua lezgiur enaTa 
vokaluri sistemebi // 
arnold Ciqobavas 
saxelobis 
enaTmecnierebis 
institutis 72-e 
samecniero sesiis 
masalebi 

 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

gv. 81-84 

13 r. lolua 
i. mesxi 

xSul-mskdomi 
Tanxmovnebi kavkasiis 
albanurSi da maTi 
Sesatyvisobani sxva 
lezgiur enebSi // 
arnold Ciqobavas 
saxelobis 
enaTmecnierebis 
institutis 72-e 
samecniero sesiis 
masalebi 

 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

gv. 21-25 

14 n. maWavariani morfologiuri 
izoglosebi qarTuli 
da afxazuri enebis 
zmnur konstruqciebs 
Soris. _ iberiul-
kavkasiuri 
enaTmecniereba 
 

t. 41 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

gv. 119-130 

15 n. maWavariani leqsema `daiazeba~ 
zemoimerulSi. 
etimologiuri Ziebani 

t. 10 Tbilisi, 
Tsugamomcemlob
a 

 

16 k. miTagvaria xmabaZviTi sityvebis  
sakiTxisaTvis zog ibe-
riul-kavkasiur enaSi. 
_ `qarTvelur enaTa 
struqturis 
sakiTxebi~ 

t. 12 

 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 

17 

 

r. fareuliZe brunvaTa sistema da e.w. 

“SedarebiTi brunva” 

CeCnurSi // iberiul-

kavkasiuri 

enaTmecniereba 

t. 41 Tbilisi, 

Tsugamomcemlob

a 

gv. 193-196 

18 
 

v. Sengelia odenobis 
gamoxatvisaTvis 

t. 12 Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 
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 megrulSi. _ “qarTvelur 

enaTa struqturis 
sakiTxebi” 

19 v. Sengelia florasTan 
dakavSirebuli leqsika 
megrulSi. _ iakob 
gogebaSvilisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero konferenciis 
masalebi 

 gori gv. 57-63 

20 v. Sengelia ramdenime megruli 
toponimis Sesaxeb. _ 
“onomastikuri krebuli” 

 axalcixe gv. 278-283 

 
 

 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

l. azmaifaraSvili Фразеологизмы и 

этнографические реалии  

(на материале грузинского 

языка) 

Актуальные 

проблемы 

общей и 

адыгской 

филологии 

Майкоп, 

Адыгейский 

государственный 

университет 

gv. 78-81 

2 r. lolua 

К вопросу исторического 

развития системы личного 

согласования в удийском языке 

// «Вопросы кавказского 

языкознания», вып. 7 

(материалы международной 

конференции «Вопросы 

кавказского языкознания», 

проведенной под эгидой 

Евразийской ассоциации 

университетов). 

t. 7 Махачкала gv. 105-113 

3 r. lolua 

К вопросу о этническом составе 

населения Кавказской Албании 

// «Вопросы кавказского 

языкознания», вып. 7 

(материалы международной 

конференции «Вопросы 

кавказского языкознания», 

проведенной под эгидой 

Евразийской ассоциации 

университетов). 

t. 7 Махачкала gv. 114-117 

4 
 
 

r. lolua Кавказско-албанская 

эпиграфика // Восточные 

общества: традиции и 

современность, тезисы 

докладов II Съезда молодых 

востоковедов стран СНГ, Баку, 

11-14 ноября 2013 года 

 Баку gv. 39 

5 v. Sengelia,  
l. giglemiani 

Типологический анализ 

некоторых групп наречий в 

картвельских и абхазско-

черкесских языках // 

 Майкоп, 

Адыгейский 

государственный 

университет 

gv. 225-226 
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Актуальные проблемы общей и 

адыгской филологии 

6 v. Sengelia, 
c. janjRava 

Генетические и типологические 

встречи в местоимениях 

картвельских и абхазско-

черкесских языков // 

Актуальные проблемы общей и 

адыгской филологии 

 Майкоп, 

Адыгейский 

государственный 

университет 

gv. 239-240 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

l. azmaifaraSvili maxvilTan dakavSirebuli erTi movlenis 
Sesaxeb xunZur da lakur enebSi // arn. 
Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis 
institutis 72-e samecniero sesia 

2013. 24-26. 12. Tbilisi 

2 n. ardoteli xunZur-andiur-didour sakuTar saxelTa 

qarTulad gadmocemisa da 

marTlwerisaTvis. – arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi. XIV 

2013. 24-27. 04 Tbilisi 

3 n. ardoteli *a xmovnisrekonstruqciisaTvis naxur-

daRestnur enebSi. –arnold Ciqobavas 

saxelobis enaTmecnierebis institutis 72-

e samecniero sesia 

2013. 24-26. 12. Tbilisi 

4 l. kelauraZe aqtiur da inaqtiur brunvaTa niSnebis 

rekonstruqciisaTvis  saerTo-qarTvelur-

mediteranulSi, arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV 

2013. 23-26. 04. Tbilisi 

5 l. kelauraZe svanizmebi megrul-lazuri enis lazur 

dialeqtsa da qarTuli enis aWarul, 

gurul da imerul dialeqtebSi, 

respublikuri dialeqtologiuri 

samecniero sesia 

2013.01. 11. gori 

 

6 l. kelauraZe -av TemisniSnian statikur zmnaTa awmyosa 

da -av da -am TemisniSnian gardamaval 

zmnaTa I SedegobiTis formaTa 

genezisisaTvis qarTulSi, arnold 

Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis 

institutis 72-e samecniero sesia 

2013. 24-26. 12. Tbilisi 

7 
 
 

r. lolua lateraluriTanxmovnebisaerTolezgiurSi 
da maTikavkasiisalbanuriSesatyvisebi // 
`arn. Ciqobavas sakiTxavebi, XXIV~ 

2013. 24-27. 04 Tbilisi 

8 r. lolua lezgiur enaTa vokaluri sistemebi // 
arnold Ciqobavas saxelobis 
enaTmecnierebis institutis 72-e 
samecniero sesia 

2013. 24-26. 12. Tbilisi 

9 r. lolua,  xSul-mskdomi Tanxmovnebi kavkasiis 2013. 24-26. 12. Tbilisi 
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i. mesxi albanurSi da maTi Sesatyvisobani sxva 
lezgiur enebSi // arnold Ciqobavas 
saxelobis enaTmecnierebis institutis 72-
e samecniero sesia 

10 

 

Nn. maWavariani mecxeneobisleqsikaafxazurSi (semantikur-

struqturulianalizi), kavkasiologTa me-

3 saerTaSorisokongresi 

2013. 23-26. 10. Tbilisi 

11 Nk. miTagvaria zoonimebis Semcveli gvarebi sxvadas-

xvasistemis enebSi,arnold Ciqobavas 

sakiTxavebi, XXIV 

2013, 24-27. 04. Tbilisi 

12 Nk. miTagvaria zoonimebis Semcveli frazeologiuri 

erTeulebis Sesaxeb megrulSi, 

respublikuri dialeqtologiuri 

samecniero sesia, XXXIII 

2013. 14. 06. gori 

13 v. Sengelia fragmentebi mogonebebidan akademikos 
arnold Ciqobavaze. LI-LVII. _ arnold 

Ciqobavas sakiTxavebi, XXIV 

2013. 24-27. 04. Tbilisi 

14 v. Sengelia arnold Ciqobava niko maris 
saenaTmecniero memkvidreobis Sesaxeb. _ 
saerTaSoriso konferencia “ena da 
kultura” 

2013, 10-11. 05. quTaisi 

15 v. Sengelia floris aRmniSvneli leqsikis Sesaxeb 
megrulSi. _ iakob gogebaSvilisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

2013. 14. 06. gori 

16 v. Sengelia geriS gemaxvenji (mimReoba-idiomis erT-
erTi komponenti megrulSi). _ XXXIII resp. 
dial. samecn. konferencia 

2013. 01. 11. Tbilisi 

17 v. Sengelia odnaobiTi xarisxis gamoxatvisaTvis 
sxvadasxva sistemis enebSi. _ arn. 
Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis 
institutis 72-e samecniero sesia 

2013. 24-26. 12. Tbilisi 

 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 

l. azmaifaraSvili Фразеологизмы и этнографические реалии  

(на материале грузинского языка) // Актуальные 

проблемы общей и адыгской филологии 

2013. 16-17. 05. maikopi, 
adiResrespublika 

2 r. lolua 

К вопросу исторического развития системы 

личного согласования в удийском языке // 

Международная конференция «Вопросы 

кавказского языкознания», проведенная под эгидой 

Евразийской ассоциации университетов). 

2013. 17. 04. mahaCyala, 
daRestani 

3 r. lolua 

К вопросу о этническом составе населения 

Кавказской Албании // Международная 

конференция «Вопросы кавказского языкознания», 

проведенная под эгидой Евразийской ассоциации 

университетов). 

2013. 17. 04. mahaCyala, 
daRestani 

 
4 
 

r. lolua Кавказско-албанская эпиграфика // II Съезд 

молодых востоковедов стран СНГ «Восточные 

общества: традиции и современность» 

2013. 11-14. 11. baqo, 
azerbaijani 
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5 v. Sengelia,  

l. giglemiani 
Типологический анализ некоторых групп наречий в 

картвельских и абхазско-черкесских языках // 

Актуальные проблемы общей и адыгской 

филологии 

2013. 16-17. 05. maikopi, 
adiResrespublika 

6 v. Sengelia, 
c. janjRava 

Генетические и типологические встречи в 

местоимениях картвельских и абхазско-черкесских 

языков // Актуальные проблемы общей и адыгской 

филологии 

2013. 16-17. 05. maikopi, 
adiResrespublika 

 

 

 

ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli.  

გუჩა კვარაცხელია 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

 

1. გუჩა კვარაცხელია 

2. სალომე ომიაძე 

3. ტარიელ გურგენიძე 

4. კახა გაბუნია 

5. ქეთევან მარგიანი 

6. გვანცა გვანცელაძე 

7. ფიქრია აფხაიძე 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

adamianis ideografiuli 

daxasiaTeba qarTuli 

leqsikuri sistemis 

safuZvelze 

guCa kvaracxelia guCa kvaracxelia 
salome omiaZe 
kaxa gabunia 
qeTevan margiani 
tariel gurgeniZe 
gvanca gvancelaZe 
fiqria afxaiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 



61 
 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

   პროგრამა -  

ეროვნული სასწავლო 

გეგმის დანერგვა და 

მონიტორინგი 

(დამტკიცებული 

განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 

2013 წლის 2 მაისის 

№180 ბრძანებით)  

   ქვეპროგრამა - 

ბილინგვური სწავლების 

დანერგვის ხელშეწყობა 

არაქართულენოვან 

                        სკოლებში 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 სალომე ომიაძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 „ზემოსვანური 

(ენგურისა და კოდორის 

ხეობათა) ტექსტების 

მორფონოლოგიური 

სეგმენტაცია 

(გამოკვლევა და 

სიმფონია-ლექსიკონი 

ქართულ-ინგლისური 

ვერსიითურთ)“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ქეთევან მარგიანი ქეთევან მარგიანი 

 "უშგული, ხალდე, კალა, 

ჰადიში" 

(ინტერდისციპლინარუ

ლი გამოკვლევა 

ინდექსებითა და 

ინგლისური 

რეზიუმეებით)“ 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 
იზოლდა ჩანტლაძე ქეთევან მარგიანი 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

სალომე 

ომიაძე 

კონცეპტი „საქართველოს 

მეჭურჭლეთუხუცესი“ 

 

II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის  –  „ენა და 

კულტურა“ - შრომები 

ქუთაისი  

2 სალომე 

ომიაძე 

დისკურსული კომპეტენციის 

დეფიციტი პოლიტიკურ 

რიტორიკასა და მასმედიის 

ენაში 

იკე, ტ. XI,   

 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობის 

სტამბა, 

გვ. 138-

143. 

 

3 სალომე 

ომიაძე 

პირადი სივრცის პროექცია 

ქართულ ლინგვოკულტურაში 

ლინგვოკულტურაში, 

სამეცნიერო ჟურნალი 

„სემიოტიკა“, XIII 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

გვ. 81-86. 

7 ქეთევან 

მარგიანი 

ზმნის კილოს საკითხისათვის 

სვანურ ენაში 

„ენა და კულტურა“ ქუთაისი  

8 ქეთევან 

მარგიანი 

კვლავ ევიდენციალობისათვის 

სვანურში 

 „ქუთაისური 

საუბრები“ XIII 

ქუთაისი  

9 ქეთევან 

მარგიანი 

hipoტaqsis Gგanviთarebis 

safexurebisaთvis svanur 

enaSi 

ქართული ენის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის 

შრომები 

თბილისი  

12 გვანცა 

გვანცელაძე 

სიტყვა-სიმბოლო გული 

„ვეფხისტყაოსანში“ 

 

ინტერდისციპლინარული 

რეგიონალური სამეცნიერო 

კონფერენციის „დიმიტრი 

უზნაძე - 125“ შრომები 

თბილისი  

14 გუჩა 

კვარაცხელია 

ქვეყნისა და მეცნიერების 

სამსახურში 

საქართველოს რესპუბლიკა # 

85, 9 მაისი, 2013 წელი 

თბილისი  

15 გუჩა 

კვარაცხელია 

ირინე მელიქიშვილი 

(ცხოვრება და მოღვაწეობა) 

 საქართველოს რესპუბლიკა # 

234, 5 დეკემბერი, 2013 წელი 

თბილისი  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

სალომე ომიაძე   კონცეპტ „ქართული ენის“ 

ნომინაციური ველი;  

თსუ-ის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ქართული ენის სასწავლო-

სამეცნიერო 

 ინსტიტუტის საჯარო სხდომა 

(მიძღვნილი ქართული ენის 

დღისადმი), 

 თბილისი, 2013. 

2 სალომე ომიაძე დისკურსული კომპეტენციის 

დეფიციტი პოლიტიკურ 

რიტორიკასა და მასმედიის ენაში 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები 

XXIV, თბილისი, 2013. 

3 სალომე ომიაძე ლექსემა „ტერმინის“ ხმარებისათვის  ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, კონფერენცია 

„ტერმინოლოგია - ქართული 

ენის ხვალინდელი დღე“, 

თბილისი, 2013. 

4 სალომე ომიაძე პერიფერიული კომუნიკაციური 

პრაქტიკის ცენტრალიზაციის 

ტენდენცია 

თსუ-ის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის VII 

სამეცნიერო საფაკულტეტო 

კონფერენცია (მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადების 150-ე 

წლისთავისადმი), თბილისი, 

2013. 

5 სალომე ომიაძე პირადი სივრცის პროექცია 

ქართულ ლინგვოკულტურაში,  

სემიოტიკის მეოთხე სამეცნიერო 

კონფერენცია (მიძღვნილი ზურაბ 

კიკნაძის 80 წლის 

იუბილესადმი), თბილისი, 2013. 

6 სალომე ომიაძე ადამიანის სახის აღმწერ მყარ არნ. ჩიქობავას სახ. 
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შედარებათა ფორმობრივ-

სემანტიკური ანალიზი 

 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

72-ე სამეცნიერო სესია, 

თბილისი, 2013. 

7 სალომე ომიაძე კონცეპტი „საქართველოს 

მეჭურჭლეთუხუცესი“ 

მეჭურჭლეთუხუცესი“, II 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  „ენა და 

კულტურა“, ქუთაისი, 2013 

8 სალომე ომიაძე სემიოტიკური სიმჭიდროვე და 

რეგიონული კონცეპტოსფერო,  

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი 

(მიძღვნილი კავკასიურ ენათა 

კათედრის დაარსების 80 

წლისთავისადმი), თბილისი, 

2013 

9 ქეთევან მარგიანი ექსპერიენტივი სვანურ ენაში 

 

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

72-ე სამეცნიერო სესია, 

თბილისი, 2013 

10 ქეთევან მარგიანი ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ერთი 

ტიპისათვის სვანურში  

 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIV, გვ. 47-48, თბილისი, 2013 

11 ქეთევან მარგიანი რთული ქვეწყობილი წინადადების 

მოდელისათვია სვანურ ენაში 

ენაში, ვარლამ თოფურიას 

საიუბილეო სანეცნიერო სხდომა, 

თბილისი, 2013 

12 ქეთევან მარგიანი კვლავ ევიდენციალობისათვის 

სვანურში 

 

დიალექტოლოგიის კონფერენცია 

„ქუთაისური საუბრები“ XIII, 

ქუთაისი, 2013 

13 ქეთევან მარგიანი ინფერენციისა და ეპისტემიკის 

ურთიერთმიმართებისათვის 

სვანურ ზმნაში 

კავკასიოლოგიის  II 

საერთაშორისო კონგრესი, 

თბილისი, 2013 

14 ქეთევან მარგიანი  ზმნის კილოს 

საკითხისათვის სვანურ ენაში 

II  საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და კულტურა“, 

ქუთაისი, 2013 

15 გვანცა გვანცელაძე სიტყვა-სიმბოლო გული 

„ვეფხისტყაოსანში“  

 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების 

ფაკულტეტი, 

ინტერდისციპლინარული 

რეგიონალური სამეცნიერო 

კონფერენცია „დიმიტრი უზნაძე 

- 125“. 2013 წლის 14 ივნისი, 

თბილისი 
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16 გვანცა გვანცელაძე/თეიმურაზ 

გვანცელაძე 

ონომასტიკური სიტუაცია 

ამჟამინდელ აფხაზეთში  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური 

კონფერენცია ონომასტიკაში, 

ახალციხე, 2013 წლის 21 ივნისი. 

17  ანთროპონიმები და გვარსახელები 

აფხაზეთის ეპიგრაფიკულ 

ძეგლებში  

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი 

„მულტიკულტურალიზმი და 

ტოლერანტობა კავკასიაში“, 

ეძღვნება კავკასიურ ენათა 

კათედრის დაარსების 80 

წლისთავს, თბილისი, 2013 წლის 

23-26 ოქტომბერი  

18 გვანცა გვანცელაძე/თეიმურაზ 

გვანცელაძე 

ნარკვევები აფხაზურ–ქართული 

შედარებითი მორფოლოგიიდან. 1. 

ფრინველთა სახელები 

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა. მე-5 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, ეძღვნება 

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის დაარსების 140 

წლისთავს. ქუთაისი, 2013 წლის 

16–17 ნოემბერი 

19 გუჩა კვარაცხელია ლექსიკური სემანტიკა და 

თანამედროვე პარადიგმები 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIV, თბილისი, 2013 

20 გუჩა კვარაცხელია О понятий "Розита" საერთაშრისო სამეცნიერო 

კონფერენცია "ზოგადი და 

ადიღური ფილოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები, 

მაიკოპი, 17–18 მაისი, 2013 წელი 
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ენობრივი მონაცემების კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  _ მარინა ბერიძე 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenlobა _  

მარინა ბერიძე  _ განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ზაალ  კიკვიძე _  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) 

ლიანა ლორთქიფანიძე _ მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო 

ერთეული) 

ლია ბაკურაძე _ უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

ნარგიზა  სურმავა _ უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

ციცინო კვანტალიანი _ უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

რუსუდან ლანდია _ მეცნიერი თანამშრომელი 

მაია ბარიხაშვილი _ მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) 

დიანა ანფიმიადი _ მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

სალექციო კურსის მომზადება  

(კორპუსის ლინგვისტიკის 

შესავალი) დოქტორანტებისთვის 

მარინა ბერიძე მარინა ბერიძე 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

 

ზაალ კიკვიძე (ქრესტომათია) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

სახელმძღვანელოს მომზადება ( 

კორპუსის ლინგვისტიკის 

შესავალი) 

მარინა ბერიძე 

მარინა ბერიძე 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

ზაალ კიკვიძე 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

მომზადებულია სახელმძღვანელოს ცალკეული თავები, მთლიანად თავმოყრილია მასალა, ითარგმნა 

ლიტერატურა ქრესტომათიული დანართისთვის. სახელმძღვანელოს გასრულება იგეგმება მომავალი წლის 

პირველ ნახევარში. 

3. samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

საერთაშორისო კონფერენციის  _ 

GLMT -2013  _ მომზადება 

მარინა ბერიძე მარინა ბერრიძე 

ზაალ კიკვიძე 

ლია ბაკურაძე  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

მომზადდა და ჩატარდა საერთაშორისo კონფერენცია _ ქართული ენა და კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები _ _ GLMT -2013 . განყოფილებამ უზრუნველყო:  

 კონფერენციაში საერთაშორისო სამეცნიერო ჩართულობა  (9 ქვეყნის)  

 კონფერენციის მასალების თარგმნა და რედაქტირება 

 კონფერენციის იდეოლოგიური პლატფორმის შექმნა და წარმოდგენილი მოხსენებების 

საერთაშორისო კონფიდენციალური რეცენზირება 

 კონფერენციის მასალების კრებულის გამოსაცემად მომზადება 

 

4 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

 

 

ქართული დიალექტების 

ტექსტური ბაზის შევსება 

ლია ბაკურაძე (აღმოსავლური 

დიალექტები) 

ნარგიზა სურმავა (დასავლურ-

სამხრული დიალეტები) 

ლია ბაკურაძე 

ნარგიზა სურმავა 

მაია ბარიხაშვილი  

ციცინო კვანტალიანი 

რუსუდან ლანდია 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

დამუშავდა ინსტიტუტში დაცული საარქივო მასალა, აგრეთვე ჩვენ მიერ  წინა წლების საგრანტო 

მივლინებებისას  მოპოვებული ახალი მასალები. ამჟამად გამოქვეყნებისთვის (დიალექტურ 

კორპუსში და ტიპოგრაფიული სახით) მზადაა 300 გვერდის მოცულობის ახალი მასალა. 

5 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 კორპუსის ლინგვისტიკისა და 

კორპუსის (ქდკ) 

დიანა ანფიმიადი დიანა ანფიმიადი 
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 პოპულარიზაცია, 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

მარინა ბერიძე მარინა ბერიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

შეიქმნა ფბ-გვერდი _ ”ქართული დიალექტური კორპუსი”, სადაც სისტემატურად ქვეყნდება 

დიალექტური კორპუსის გამორჩეული მასალები; მომზადებულია პრეზენტაციების სერია ”კორპუსის 

საღამოები”, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ცნობილი ადამიანების 

მონაწილეობით სხვადასხვა აუდიტორიისთვის მოწყობილ ღონისძიებებს. 

6. samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

 

 

თეორიული სამუშაო, ახალი 

პროექტების მომზადება 

მარინა ბერიძე მარინა ბერიძე 

ზაალ კიკვიძე 

დიანა ანფიმიადი 

ლია ბაკურაძე 

ნარგიზა სურმავა 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

ციცინო კვანტალიანი 

რუსუდან ლანდია 

მაია ბარიხაშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

1. მომზადდა ორი ახალი პროექტი: 

 ქართული სამეცნიერო ჰიპერტექსტი  _ ხელმძღვანელი ზაალ კიკვიძე, წარდგენილია შოთა 

რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდში 2013 წლის ფუნდამენტური კვლევების 

კონკურსზე; 

  კულტურულ წიაღში დაბრუნება _ დიალექტური დიასპორების ტექსტური მასალის 

ლიტერატურულ-ლინგვისტური ნარკვევი (მომზადდა კულტურის სამინისტროში 

წარსადგენად) 

2. დამუშავდა კორპუსის ლინგვისტიკის, დიალექტოლოგიის, სოციოლინგვისტიკის სხვადასხვა 

პრობლემური საკითხი, რომლებიც მოხსენებებისა და პუბლიკაციების სახით იყო 

წარმოდგენილი. 

 

7. samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

 

კორპუსის ლინგვისტიკის 

საერთაშორისო სტანდარტების 

დამუშავება 

მარინა ბერიძე ლიანა ლორთქიფანიძე 

მარინა ბერიძე 



69 
 
 ზაალ კიკვიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

შესწავლილ იქნა ყველაზე პოპულარული საერთაშორისო სტანდარტები (TEI, EAGLES, ISO…), 

შესაბამისად მომზადდა რეკომენდაციები ქდკ-ს მეტატექსტური და მორფოლოგიური 

მარკირებისათვის. 

 

 

 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

საქართველოს 

ლინგვისტური 

პორტრეტი III _ 

ქართული 

დიალექტური კორპუსის 

მორფოლოგიური 

ანოტირება და დიდი 

დიალექტური 

ლექსიკოგარფიული 

ბაზის შექმნა 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

მარინა ბერიძე მარინა ბერიძე 

ლიანა ლორთქიფანიძე 

ლია ბაკურაძე 

ნარგიზა სურმავა 

მაია ბარიხაშვილი 

(არაძირათი პესრონალი: 

ზაალ კიკვიძე, ციცინო 

კვანტალიანი, 

რუსუდან ლანდია) 

 

პროექტი დაიწყო 2013 წლის 15 აპრილს. პირველი ტრანშის (15.04. 2013 _ 15.10. 2013) შედგებით პროექტით 

გათვალისწინებული ყველა ამოცანა შესრულებულია სრულყოფილად. პროგრამული ანგარიში 

წარდგენილია რუსთაველის ფონდში და დადებითად არის შეფასებული). მიმდინარეობს პროექტის 

კალენდარული გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების გადაწყვეტა. 
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IV publikaciebi: 

g) krebulebi (საერთაშორისო) 

 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

 მ. ბერიძე 

ლ. ბაკურაძე 

ზ. კიკვიძე 

ც. კვანტალიანი 

ნ. სურმავა 

დ. ანფიმიადი 

მ. ბარიხაშვილი 

ე. ნაპირელი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია ქართული 

ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები –2013 

თბილისი 

თსუ გამომცემლობა 

124 

Anotaciebi 

 

d) statiebi 

 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverd

ebis 

raode

noba 

1 

 

Nnargiza surmava ნიგალი _ 2012-2013 

მივლინების ანგარიში) 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 72-ე 

სამეცნიერო სესია, 2013. 

 

  

2 ციცინო 

კვანტალიანი, 

რუსუდან ლანდია 

ზმნური ფუძეებისა და 

თემის ნიშანთა 

კვლევისათვის 

დიალექტებში 

დიალექტური კორპუსის 

მიხედვით 

XXXIII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია გორში, 

2013 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

28-30 

3 მაია ბარიხაშვილი ტექსტის დამუშავების 

პრინციპები 

მულტიმედიური 

კორპუსისთვის 

XXXIII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია გორში, 

2013 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

11-12 
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16 დიანა ანფიმიადი 

 

”ბარბარეს ბარბარიზმები” 

(ბარბარე ჯორჯაძის 

სოციოლექტი ”სრული 

სამზარეულოს” ენობრივი 

მასალის მიხედვით) 

XXXIII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია გორში, 

2013 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

10-11 

17 დიანა ანფიმიადი ყოფითი გრამატიკა, 

პარაგრაფიN1–გული 
ჟურნალი „ცხელი 

შოკოლადი“ 

  

18 დიანა ანფიმიადი საყვარელი ავტორები, 

ახლობელი ადამიანები 

(ცნობილი მწერლების 

ბიოგრაფიები კორპუსში)“ 

ინტერნეტგაზეთი 

„მასწავლებელი“. 

http://www.mastsavlebeli.ge/   

19 დიანა ანფიმიადი ჩემი რუსთაველი 

(რუსთაველი 

დიალექტურ 

კორპუსში)–

ინტერნეტგაზეთი 

„მასწავლებელი” 

http://www.mastsavlebeli.ge/   

20 დიანა ანფიმიადი მიგრაციების დედამიწა 

( მიგრაციები 

დიალექტურ 

კორპუსში)–

ინტერნეტგაზეთი 

„მასწავლებელი“ 

http://www.mastsavlebeli.ge/   

21 დიანა ანფიმიადი ყველაზე საფრთხილო 

(რელიგიური საკითხები 

დიალექტურ კორპუსში)–

ინტერნეტგაზეთი 

„მასწავლებელი“ 

 

http://www.mastsavlebeli.ge/   

anotaciebi 

 

d) statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdeb

is 

raoden

oba 
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1 

 

მარინა ბერიძე ლექსიკოგრაფიული და 

ენციკლოპედიური ცოდნა 

კორპუსში (ქართული 

დიალექტური კორპუსი) 

სამეცნიერო  შრომების 

კრებული Vocabulum et 

Vocabularium (სიტყვა 

და ლექსიკონი) 

ГрГу 2013, 

ბელორუსია, 

გროდნო. 

 

Ggv.3-5 

2 ნარგიზა სურმავა დიალექტური 

ფრაზეოლოგიური 

ლექსიკონის შედგენის 

პრობლემისათვის 

(ქართული ენის აჭარული 

დიალექტის იდიომატიკის 

მიხედვით) 

სამეცნიერო  შრომების 

კრებული Vocabulum et 

Vocabularium (სიტყვა 

და ლექსიკონი) 

ГрГу 2013, 

ბელორუსია, 

გროდნო. 

 

Gგv.104-

106 

3 ლია ბაკურაძე იტალიელი მისიონერების 

ქართული ლექსიკონები – 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  

„ლექსიკოგრაფია 2013 

სამეცნიერო  შრომების 

კრებული Vocabulum et 

Vocabularium (სიტყვა 

და ლექსიკონი) 

ГрГу 2013, 

ბელორუსია, 

გროდნო. 

 

Ggv.41-45 

4 ლიანა 

ლორთქიფანიძე,  

მარინა ბერიძე და 

დავით ნადარაია 

Dialect dictionaries and 

morphological annotation 

in the Georgian Dialect 

Corpus 

 TBILLC 2013  

 

გუდაური, 23-27 

სექტემბერი 

65-69 

5 ზაალ კიკვიძე Коды для обозначения 

иберийско-кавказских 

языков в ISO 639 

Материалы VIII 

международной научной 

конференций 

«Актуальные проблемы 

общей и адыгской 

филологии».   

Майкоп: АГУ, 

2013. 

332-335 

6 ზაალ კიკვიძე თარგმანში დაკარგული 

და შეთვისებული: 

მნიშვნელობის 

ნიუანსები ენათა 

სახელწოდებებში / Lost 

and Acquired in 

Translation: Shades of 

Meaning in Language 

Names // General and 

Specialist 

Translation/Interpretation 

Theory, Methods, 

Practice.  

 

Kyiv:AgrarMediaGr

oup, 2013. 

194-198 

9 მარინა ბერიძე, 

ლიანა 

ლორთქიფანიძე, 

დავით ნადარაია 

ქართული დიალექტური 

კორპუსის ახალი 

ლექსიკოგრაფიული 

რედაქტორი 

 „ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები– 2013 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცელობა, 

მასალები 

21-23 
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7 ზაალ კიკვიძე კორპუსული 

მონაცემების წვლილი 

და მნიშვნელობა ენისა 

და გენდერის კვლევაში, 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

 „ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“. 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

მასალები 

71–73 

8 ნარგიზა სურმავა, 

ლია ბაკურაძე, 

მარინა ბერიძე 

ქართული 

დიალექტური კორპუსი 

– შედგენილობა და 

ტექტების 

უნიფიცირების 

პრობლემები 

 „ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“ 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

მასალები   

გვ. 109–

112 

9 მარინა ბერიძე, 

ლია ბაკურაძე, 

ნარგიზა სურმავა, 

დავით ნადარაია 

ქართული 

დიალექტური კორპუსი 

_ ფრაზეოლოგიის 

შესწავლის წყარო 

 

„მულტიკულტურალიზ

მი და ტოლერანტობა, 

2013“  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

მასალები   

 

10 მაია ბარიხაშვილი ინგილოური 

ტექსტების კოლექცია 

მულტიმედიური 

კორპუსისათვის 

 „ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“ 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

მასალები   

16-17 

11 ციცინო 

კვანტალიანი, 

რუსუდან ლანდია 

ზმნური ფუძეების 

კვლევისათვის 

დიალექტებში 

დიალექტური 

კორპუსის მიხედვით 

 „ქართული ენა და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 

2013“  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

მასალები   

67-69 

anotaciebi 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi (ადგილობრივი) 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

Nnargiza surmava ნიგალი _ 2012-2013 მივლინების 

ანგარიში) 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

72-ე სამეცნიერო სესია, 2013. 
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2 ციცინო კვანტალიანი, რუსუდან 

ლანდია 

ზმნური ფუძეებისა და 

თემის ნიშანთა 

კვლევისათვის 

დიალექტებში 

დიალექტური კორპუსის 

მიხედვით 

XXXIII დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია გორში, 2013 

 

3 მაია ბარიხაშვილი ტექსტის დამუშავების 

პრინციპები 

მულტიმედიური 

კორპუსისთვის 

XXXIII დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია გორში, 2013 

 

4 დიანა ანფიმიადი 

 

”ბარბარეს ბარბარიზმები” 

(ბარბარე ჯორჯაძის 

სოციოლექტი ”სრული 

სამზარეულოს” ენობრივი 

მასალის მიხედვით) 

XXXIII დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია გორში, 2013 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

2) ucxoeTSi (საერთაშორისო) 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

 

მარინა ბერიძე ლექსიკოგრაფიული და 

ენციკლოპედიური ცოდნა 

კორპუსში (ქართული 

დიალექტური კორპუსი) 

საეთაშორისო კონფერენცია „ 

ლექსიკოგრაფია 2013“, 

ბელორუსია, გროდნო. 

 

2 მარინა ბერიძე, ლიანა 

ლორთქიფანიძე, დავით 

ნადარაია 

ქართული დიალექტური 

კორპუსის ახალი 

ლექსიკოგრაფიული რედაქტორი 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ქართული ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013, თბილისი 

3 ლიანა ლორთქიფანიძე,  

მარინა ბერიძე და დავით 

ნადარაია 

Dialect dictionaries and 

morphological annotation in 

the Georgian Dialect Corpus 

 TBILLC 2013 _ გუდაური, 23-

27 სექტემბერი  
 

4 ზაალ კიკვიძე კორპუსული მონაცემების 

წვლილი და მნიშვნელობა 

ენისა და გენდერის 

კვლევაში, საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„ქართული ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“. 

 

5 ზაალ კიკვიძე Коды для обозначения 

иберийско-кавказских 

Материалы VIII международной 

научной конференций 
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языков в ISO 639 «Актуальные проблемы общей и 

адыгской филологии».  Майкоп: 

АГУ, 2013. 

6 ზაალ კიკვიძე Lost and Acquired in 

Translation: Shades of 

Meaning in Language Names 

// General and Specialist 

Translation/Interpretation 

Theory, Methods, Practice. 

Kyiv:AgrarMediaGroup, 2013. 

 

7 ლია ბაკურაძე იტალიელი მისიონერების 

ქართული ლექსიკონები 

საერთაშორისო კონფერენცია  

„ლექსიკოგრაფია 2013“, 

ბელორუსია, გროდნო. 

8 ნარგიზა სურმავა დიალექტური 

ფრაზეოლოგიური 

ლექსიკონის შედგენის 

პრობლემისათვის 

(ქართული ენის აჭარული 

დიალექტის იდიომატიკის 

მიხედვით) 

საერთაშორისო კონფერენცია  

„ლექსიკოგრაფია 2013“, 

ბელორუსია, გროდნო. 

 

9 ნარგიზა სურმავა, ლია ბაკურაძე, 

მარინა ბერიძე 

ქართული დიალექტური 

კორპუსი _  შედგენილობა 

და უნიფიცირების 

პრობლემები 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ქართული ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“ 

 

10 მარინა ბერიძე, ლია ბაკურაძე, 

ნარგიზა სურმავა, დავით 

ნადარაია 

ქართული 

დიალექტური 

კორპუსი _ 

ფრაზეოლოგიის 

შესწავლის წყარო 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი 

„მულტიკულტურალიზმი და 

ტოლერანტობა, 2013“  

 

11 მაია ბარიხაშვილი ინგილოური 

ტექსტების 

კოლექცია 

მულტიმედიური 

კორპუსისათვის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ქართული ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“ 

 

12 ციცინო კვანტალიანი, რუსუდან 

ლანდია 

ზმნური ფუძეების 

კვლევისათვის 

დიალექტებში 

დიალექტური 

კორპუსის მიხედვით 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ქართული ენა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები – 2013“ 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 



danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda 
iyos qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba. 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი 
 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 

ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. მიხეილ ნიორაძე 
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 

mixeil nioraZe, ბადრი ჭილაძე, zara baRdasariani, nodar lomiZe, daviT 

mWedliSvili, mirian tabiZe, jემალ xubua,  aრჩილ durgliSvili, lიანა 

abesalaSvili,  lალი axobaZe, lიდა CxaiZe,  lალი xarxelauri, Tამარ 

jobava,    aკაკი ლiparteliani, gელა deviZe,   iგორ trekovi,   თეიმურაზ 

კოპალეიშვილი, თამარ ბაბუციძე,  anzor xelaSvili, Teimuraz ნadareiSvili, 

aლექსანდრე sidelnikovi, cიალა ioseliani, jენი gegia. 
 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

Δ(1232) izobaras 
aRgznebiT mimdinere 
deitronis protonze 
gadamustvis reaqcia 1.6, 
1.8 da 2.3 gev energiebze  

mixeil nioraZe zara baRdasariani, 
nodar lomiZe, daviT 
mWedliSvili, mixeil 
nioraZe, mirian tabiZe  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

COSY ამაჩქარებელზე ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით ჩატარებულმა 

ექსპერიმენტებმა dp→(pp)n რეაქციის პარალელურად საშუალება მოგვცა კვლევა 

გაგრძელებულიყო პიონების დაბადებით მიმდინარე პროცესებში და შესწავლილიყო 

დეიტრონის გადამუხტვა-გახლეჩის რეაქციის არხი დელტა Δ0(1232) იზობარას 

დაბადებით dp→(pp)Δ0. ამ არხის გამოკვლევით შესაძლებელია  np→pΔ0 

ამპლიტუდის შესწავლა, რაც დიდ როლს ითამაშებს ამ პროცესის აღმწერი 

სრულყოფილი მოდელის შექმნაში. dp→(pp)Δ0 რეაქციისათვის გაზომილ იქნა 

დიფერენციალური კვეთა და ტენზორული ანალიზირების უნარები. 

დიფერენციალური კვეთის ყოფაქცევა მიუთითებს, რომ უმარტივესი ერთპიონიანი 

გაცვლის მექანიზმი, რომელიც გამოიყენებოდა dp→(pp)Δ0 რეაქციის აღსაწერად 
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ადრეულ შრომებში, დომინირებს იზობარას დიდი მასების არეში, ხოლო პიონ-

ნუკლონის ზღურბლთან ახლოს საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ  

დამატებითი მექანიზმები. რაც შეეხება ანალიზირების უნარებს, ერთპიონიანი 

გაცვლით საერთოდ ვერ მოხერხდა ექსპერიმენტული შედეგების აღწერა, თუნდაც 

დიდი მასების არეში. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ დამატებითი შესაძლო 

მექანიზმების გათვალისწინება და ღრმა თეორიული ანალიზია საჭირო რეაქციის ამ 

არხის აღსაწერად. 
 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
2 
 
 
 

proton-protonuli 
urTierTqmedebebis 
Seswavla 7 tev da 8 tev 
energiebze ATLAS 

eqsperimentSi 
 

T. jobava j.xubua 
m.mosiZe 
a.durgliSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi Sedegebi: 

2.1. aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi daSla t → 

qZ  SeviswavleT Ggeneracia-simulaciis Sedegad miRebuli monacemebis gamoyenebiT 
OCamoWris kinematikuri kriteriumebis TandaTanobiT dadebis meTodis SemuSavebis da 
ganviTarebis mizniT.  
Cven ganvixileT top-antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis topologia, rodesac 
yalibruli Z  bozonebi iSlebian leptonebad, xolo  W bozonebi iSleba kvarkebad 
(u,d,s,b kvarkebis adronizaciis Sedegad viRebT adronul Wavlebs ( “jets”) ) anu 
ganvixileT t → qZ daSlis adronuli moda: 

tt-       ZqWb   l+l- j, jjjb  (l=e, μ ; q=c,u) 
 amrigad  procesis signaturaa: ori izolirebuli leptoni ( eleqtronebi, an 
mionebi), romlebic gamoyofili (gancalkavebuli) arian sxva obieqtebidan R>0.4 –iT, da 
aranakleb 4 Wavlisa: erTi b-  Wavli da sami msubuqi Wavli ( msubuqi kvarkebidan 
Seqmnili). 

t    Zq   signalisaTvis mosalodnelia Semdegi dominanturi fonuri procesebi: tt-

→WbWb, top kvarkis calkeuli (euli) dabadeba, W+jets,   Z+jets. W+c+jets, W+cc¯+jets, 

W+bb¯+jets, Z+cc¯+jets, Z+bb¯+jets, di-bozonebis dabadeba (WW, WZ, ZZ), agreTve re tt-W da tt-Z 

procesebi. fonuri procesebis generaciisaTvis sxvadasxva programa-generatorebi iqna 
gamoyenebuli. 
top-kvarkis FCNC daSlis signalis da fonebis analizisaTvis gamoyenebul iqna top-
antitop kvarkebis (tt-) wyviluri dabadebis monte-karlo dagenerirebuli SemTxvevebi 
√s=7 tevi energiisaTvis (e.i roca protonebis  damjaxebeli TiToeuli nakadebis energia  
aris 3.5 tevi). signalis generaciisaTvis gamoyenebul iqna programa –generatori TopReX. 

ATLAS eqsperimentis programuli uzrunvelyofis sistemis ATHENA-s da 
programuli paketis TopRootCore Release-11-00-00-07  - is farglebSi Seiqmna C++ enaze 
programuli kodi signalis da fonuri procesebis analizisaTvis (ixileT danarTi 1). 
Aam programis saSualebiT SesaZlebelia SemTxvevebis kinematikuri maxasiaTeblebis 
ganawilebebis miReba, SemTxvevebis sruli aRdgena (rekonstruqcia) da kinematikuri 
kriteriumebis gamoyeneba fonuri procesebis efeqturi CamoWrisaTvis.  

Cveni analizisaTvis aucilebeli ZiriTadi  obieqtebis: leptonebis – 
eleqtronebis da mionebis da Wavlebis SerCevis kriteriumebis dadgenis Semdeg 
SevimuSaveT OCamoWris kinematikuri kriteriumebis TandaTanobiT dadebis meTodi 
(winaswari da sabollo SerCevis kriteriumebi) signalis SemTxvevebis efeqturobis 
dadgenisa da fonuri procesebis Semcirebis (Sesustebis) mizniT. Aam SerCevis 
kriteriumebis  Tanmimdvruli dadebis Sedegad miRebuli iqnaFfonuri procesebis  
SemTxvevebis ricxvebi da signalis efeqturoba. 

2.2. aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi daSla t → 
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qZ  SeviswavleT Geqsperimentuli monacemebis analizis Sedegad, romelic miRebuli 

(dagrovili) iyo ATLAS eqsperimentSi  masaTa centris sistemaSi 7s   tev 
energiisaTvis da Seesabameba 2.8 fb-1 integralur naTebas.  
Cven ganvixileT top-antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis topologia, rodesac 
yalibruli Z  bozonebi iSlebian leptonebad, xolo  W bozonebi iSleba kvarkebad 
(u,d,s,b kvarkebis adronizaciis Sedegad viRebT adronul Wavlebs ( “jets”) ) anu 
ganvixileT t → qZ daSlis adronuli moda: 

tt-       ZqWb   l+l- j, jjjb  (l=e, μ ; q=c,u) 

  miRebuli Sedegebis analizisaTvis gamoyenebul iqna 5σ sizustiT 
aRmoCenis ( dakvirvebis) hipoTeza. t → qZ daSlis adronuli moda damzerili ar iqna. 

miRebul iqna t qZ procesis daSlis fardobiTi albaTobisaTvis  (5σ sizustiT) 

zRvruli mniSvneloba BR<0.68%, romelic ramdenime rigiT ukeTesi Sedegia Tanamedrove 
sxvadasxva eqsperimentebSi (sxvadasxva energiebze)  miRebul SedegebTan SedarebiT. 

2.3. Catarebul iqna ATLAS eqsperimentis tail kalorimetris monacemTa xarisxis 
(vargisianobis) Seswavla-analizi  cernSi xarisxis monitoringis seansebis 5.09.13 ÷ 

3.10.13 ganmavlobaSi. Ggaanalizebul iqna tail kalorimetris lazeriT, fiqsirebuli 
muxtiT dasxivebis Sedegad miRebuli Sedegebi da agreTve e.w. “pedestalis” yalibruli 
Semowmeba romlis mizania tail kalorimetris eleqtronikis xmauris Seswavla. 
dasxivebis seansebis mizania Semowmdes tail kalorimetris modulebis Secvlili 
eleqtronikis muSaoba da misi vargisianoba kolaideris da ATLAS danadgaris gaSvebis 
Semdeg maRal energiaze – masaTa centris sistemaSi √s=14 tevze. 

  

2.4. tail kalorimetris yoveli fila-scincilatoridan (tailidan) signalis wakiTxva 
xorcieldeba ori sxvadasxva fotogamamravleblis mier talRuri wanacvlebis mqone 
optikur-boWkovani kabelebis saSualebiT. signali tailis centrSi gansxvavdeba misi 
kideebidan moxsnili signalisagan, sabolood miiReba e.w. “U” formis ganawileba. tail 
kalorimetris garCevisunarianobis monte-karlo simulaciis paketSi es “U” formis 
ganawileba ar iyo ganxorcielebuli (Canergili).Usimulaciis optimaziis mizniT saWiro 
iyoUam ganawilebis gaTvaliswineba. amisaTvis eqsperimentuli monacemebidan miRebul 
iqna TiToeuli fotogamamravleblis signalis amplitudis damokidebuleba 
azimutalur kuTxeze da es damokidebuleba iqna Canergili GEANT4 simulaciis paketSi. 
Aamis Semdgom Seswavlil iqna W→μν procesSi dabadebul mionebis gavlis Sedegad 

tail kalorimetris garCevisunarianobis damokidebuleba φ –ze (φ aris sxvaoba 
nawilakis kvalis azimutalur kuTxes da tailis centris azimutalur mdebareobas 
Soris) simulaciis paket GEANT4 –is gamoyenebiT. Ddagenerirebul iqna 2 milioni monte-
karlo calkeuli mionebis SemTxveva da Catarebul iqna miRebuli monacemebis analizi. 
analizis Sedegad miRebul iqna, rom eqsperimetul da monte-karlo simulaciis Sedegad 
miRebul monacemebs Soris damTxveva gaumjobesda e.w. “U” formis ganawilebis 
gaTvaliswinebiT, Tumca tailis kideebisaTvis (|Δφ| - is didi  mniSvnelobebisaTvis) 
damTxveva ar aris damakmayofilebeli. kideebze damTxvevis  gaumjobesebis mizniT 
grZeldeba muSaoba.  

 
 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
3 mravalnawilakovani 

korelaciebis Seswavla 
birTv-birTvul 
dajaxebebSi 

Ffiz. maT. mecnierebaTa 
doqtori, profesori 
iuri TevzaZe 

l. abesalaSvili,       
l. axobaZe, l. CxaiZe,  
l. xarxelauri,        
T. jobava,              
v. garsevaniSvili,      
T. jalaRania, g. ClaCiZe  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

3ა) Investigation of azimutal correlation between groups of protons or pions in (d, He)C, CC, 

(d,He)Ta and CTa collisions at  momentum of 4.2GeV/cN (L.Chkhaidze G. Chlachidze (FNAL, 
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 Batavia, USA), T. Djobava, L. kharkhelauri. Ggagzavnilia JurnalSi “Physics of Atomic 

Nuclei” (www.maik.rssi.ru) 
gamokvleul iqnaAazimutaluri korelaciebi nawilakebis jgufebs (protonebi, 

pionebi) Soris (d, He)C, CC, (d, He)Ta და CTa dajaxebebSi 4.2 GeV/c/N impulsis 
dros. protonebisaTvis damzeril iqna „back-to-back“azimutaluri korelaciebi 
aRniSnul dajaxebebSi. pionebisaTvis ki, protonebis msgavsad „back-to-

back“azimutaluri korelaciebi iqna damzerili (d, He)C da CC dajaxebebSi, 

xolo side-by-side“azimutaluri korelaciebi -- (d, He)Ta da CTa dajaxebebSi. 

korelaciis maxasiaTebeli sidide –  asimetriis koeficienti mcirdeba 
protonebisaTvis da izrdeba pionebisatvis damcemi da samizne birTvuli 
wyvilebis masuri ricxvis zrdasTan erTad. aseve Seswavlil iqna azimutaluri 

korelaciis sxva parametris W damokidebuleba Ф kuTxisagan, sadac Ф  aris 

kuTxe win da ukan wasuli nawilakebis ganivi impulsebis Sesabamis jamur 
veqtorebs Soris. miRebuli ganawilebebi msgavsia protonebisa da pionebisaTvis 
yvela ganxilul urTierTqmedebaSi.  
miRebuli eqsperimentuli Sedegebi kargad aRiwera ultra-relativisturi 
kvantur molekulur-dinamkuri (Ultra-relativistic Quantum Molecular Dynamics Model  -- 

UrQMDM) modeliT.  

 

3ბ)Mechanism of  Cumulative Proton Production in Nucleus-Nucleus Collisions (L.N. 

Abesalasvili, L. T. Akhobadze, V. R. Garsevanishvili, Yu. Tevzadze 

Ggagzavnilia JurnalSi GESJ – Georgian Electronic Scientific Journal. 

Seiswavleba pTa–proton-tantalis (10GeV/C), CC-naxSirbad-naxSirbadis da 
CTa-naxSirbad-tantalis  (4.2 AgeV/C) relatiuri-birTvebis dajaxebebSi 

dabadebuli cump -kumulatiuri protonebis saSualo kinematikuri 
maxasiaTeblebi. Aაnalizi tardeba e.w. “cxeli” da “civi” modelebis 
safuZvelze, romlebic dakavSirebulebi arian samizne birTvSi 
fluqtonebis (mkvrivi kvarkuli gaerTianeba) warmoqmnasTan. 

Eეqsperimentuli monacemebi Sedarebulia QGSM-kvark-gluonuri simuri 

modelebis SedegebTan. aRmoCnda, rom fluqtonebis (
cump -kumulatiuri 

protonეbis) warmoqmnaSi mTavar rols TamaSobs mZime samizne birTvi 
(“civi” modeli), Tumca garkveuli roli gaaCnia damcem birTvs da mis 
energias (“cxeli” modeli). damcemi birTvis nuklonebi urTierTqmedeben 
ara marto samizne birTvis Tavisufal nuklonebTan, aramed 
fluqtonebTan da aseve Tavisufal nuklonebis nawilebTan (kvarkebTan).  
mZime samizne birTvSi fluqtoni SeiZleba ganvixiloT, rogorc 
wertilovani kvark-gluonuri plazma. 

 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

4 Lleptonuri aromatis 
Senaxvis kanonis 
darRvevis 
eqsperimentuli 

dakvirveba e 
konversiaSi. 
saerTaSoriso 
TanamSromloba COMET- 

Coheren Muon to Electron  

Transition. Eeqsperimentebi 

Ffiz. maT. mecnierebaTa 
doqtori, profesori 
iuri TevzaZe 

n.mosuliSvili,         
m. nioraZe, g.deviZe,     

a. Lლiparteliani,      
b. WilaZe, i. trekovi,   

n. წverava 

http://www.maik.rssi.ru/
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Catardeba iaponiaSi 
protonul 
amaCqarebelze J-PARC-Si. 
 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

Lleptonuri aromatis Senaxvis kanonis darRvevis eqsperimentuli 

dakvirveba e konversiaSi. 
saerTaSoriso TanamSromloba COMET- Coheren Muon to Electron  Transition. 

Eeqsperimentebi Catardeba iaponiaSi protonul amaCqarebelze J-PARC-Si. 
vemzadebiT eqsperiment  COMET-Tan TanamSromlobisaTvis. saerTaSoriso 
TanamSromloba, romelSic gaerTianebulia 12 qveynis 27 samecniero 
laboratoria. 

 COMET-is mizania leptonuri aromatis Senaxvis  dakvirveba e 

konversiaSi. 
CM-standartuli modelis Tanaxmad leptonuri aromatis Senaxvis kanoni  
universaluria. Mmagram CM-is nebismier gafarToebaSi (CM-s miRma) 
garkveuli albaTobiT SeiZleba adgili qondes reaqciaSi aromatis  
Senaxvis kanonis darRvevas – CLFV-Charged Lepton Flavor Violation. 

es Zalian iSviaTi procesia, romlis dasakvirveblad saWiroa didi 
intensiobis mqone protonebis monoenergetikuli nakadebi, saidanac 

miiRebian -miuonebi. 
2013 wels SeviswavlidiT COMET-is danadgaris erT-erTi aucilebeli 
nawilis – kalorimetrisaTvis saWiro scintiliatorebis (kristalebis) 
Tvisebebs. Ees kristalebia: BGO, CSI(Tl),  NaI(Tl) da stilbeni, roca 

kristalebs ecemodnen kosmosuri -miuonebi. Yyvelaze kargi sinaTlis 
gamosavali  da droiTi maxasiaTeblebi aqvs  NaI(Tl), magram is 
higroskopulia. momavalSi wels SeviswavliT aseve sxva kristalebis 
Tvisebebs, roca kristals ecema fiqsirebuli energiis mqone nawilakebi 
radioaqtiuri wyarodan. 
jgufis yvelaze axalgazrda wevri n. wverava 2013 wlis pirvel naxevarSi 
COMET-is samuSaoebTan dakavSirebiT imyofeboda iaponiaSi (amJamad 
imyofeba q.dubnaSi). n.wveravas monawileobiT q.dubnis birTvuli 
kvlevebis gaerTianebul institutSi (JINR, Dubna) Sesrulebuli iqna 
mniSvnelovani samuSao - COMET  eqsperimentis gazuri trekuli 
deteqtorisaTvis SerCeuli iqna 165 strou mili-Straw Tracker Tubes - COMET-

saTvis.  Aam tipis milebi gamoiyeneba sxvadasxva trekul deteqtorebSi  
(mag. saerTaSoriso eqsperimenti NA62). Aaucilebelia TiToeuli Straw 

milis yovelmxrivi Semowmeba, radgan maT mouwevT xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi maRali vakuumis da didi intensiobis nakadebSi muSaoba.  
COMET eqsperimentis trekuli deteqtoris prototipisaTvis SerCeuli 
iqna 100 cali mili (130sm-is sigrZis) dafenili oqroTi, 50 cali mili 
(80-sm-is sigrZis) romlebic dafenilia spilenZis feniT. 
Ffenebis sisqe daaxloebiT (25-36)mikronis tolia. Aam milebis Semowmeba 
xdeba sxvadasxva fizikur, eleqtronul da meqanikur maxasiaTeblebze. 
maTi gazomvis meTodebi SemuSavebulia CERN-Si, gadmotanilia da 
danergilia JINR-Si. Aam milebis xarisxze didad aris damokidebuli 
eqsperimentis warmateba. 
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# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

5 
 
 
 

სამი კვარკის ბმული 

მდგომარეობების მასების 

დათვლა. 

თ.კოპალეიშვილი თ.კოპალეიშვილი, 

თ.ბაბუციძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

     ვიხილავთ ),,( sdu  მსუბუქი კვარკებისაგან შედგენილ ადრონებს  ( N , ,  ,  , , ) 

სოლპიტერის განტოლების ფარგლებში. განტოლების საძიებელი  ამპლიტუდა არის სვეტი 

მატრიცა 8 -კომპონენტით, რომელთაგან თითოეული 8-კომპონენტიანი სპინორია.  განტო-

ლებისა  და პოტენციალის სპინური სტრუქტურიდან გამომდინარე, ნაცვლად რვა განტოლე-

ბისა რვა კომპონენტისათვის, ვიღებთ ორ განტოლებას ორი „დამოუკიდებელი“ კომპონენ-

ტისათვის. ცნობილია დარჩენილი 6-კომპონენტის კავშირი მათთან. საძიებელი კომპონენ-

ტები წარმოვადგინეთ ცნობილი სრული, ორთოგონალური ფუნქციების  მწკრივის სახით 

საჭირო კვანტური რიცხვებით და სიმეტრიით. განტოლებების ამოხსნის სტანდარტული 

წესის მიხედვით მივიღეთ წრფივ გადაბმულ ალგებრულ განტოლებათა სისტემა საძიებელი 

კომპონენტების გაშლის კოეფიციენტებისათვის. მისი ამოხსნა იძლევა ბმული სისტემის 

მასის მნიშვნელობას და გაშლის კოეფიციენტებს, ე.ი.  კომპონენტებს. გამართული სათვლე-

ლი პროგრამის გაუმჯობესების მიუხედავად არ მოხერხდა მასების და შესაბამისად საძიებე-

ლი კომპონენტების დათვლა. სირთულე დაკავშირებულია კრებადობის მისაღწევად საჭირო  

ჰიპერსფერული ჰარმონიკების K კვანტური რიცხვის მაქსიმალურ მნიშვნელობასთან. სივრ-

ცული ფუნქციები საჭირო სიმეტრიებით ჩვენ დავითვალეთ K=0,1,…6 მნიშვნელობებისათ-

ვის. კრებადობის მიღწევა ვერ მოხდა. ამასთან,  K-ს ზრდასთან ერთად რთულდება გარკვე-

ული სიმეტრიების მქონე სივრცული ფუნქციების აგება. გარდა ამისა, კრებადობის მისაღ-

წევად შესაძლოა საჭირო გახდეს პარამეტრების და ჯერადი ინტეგრების პროგრამის  უკეთ 

შერჩევა.  

სამკვარკიანი ბმული სისტემების შესწავლისას მიღებული თეორიული შედეგების მიხედ-

ვით მომზადდა და გაიგზავნა სტატია “A Simple Approuch to the Description of Baryons on the 

Basis of Salpeter Equation” რეფერირებად ელექტრონულ ჟურნალში GESJ. 
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spinis fizika(Teoria). 
ATviTSeuRlebis 
gafarToebis 

proceduris kvleva 
ararelativistur da 

relativistur 
gantolebebSi 

anzor xelaSvili 1) anzor 
xelaSvili 2) 
Teimuraz 
nadareiSvili  

 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi 
Sedegebi: 

6.1. naCvenebia, rom dirakis hamiltonianis invariantuloba garkveuli 
saxis vitenis superalgebris mimarT gamokveTs mxolod kulonur 
potencials.aqedan gamomdinareobs, rom kulonis potencialze arsebuli 
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tradiciuli Sexeduleba unda Seicvalos N=2 supersimetriis konteqstSi. 

6.2. alt-grasbergeris-sandhas-xelaSvilis gantolebebSi Catarebulia 
kuTxuri analizi iakobisa da vikis spiralurobis formalizmis 
gamoyenebiT. miRebul gantolebebSi ornawilakovanu gafantvis 
amplitudebad Casmulia dirakis delta-funqciis saxis wyviluri 
potencialebis amoxsnebi, romlebic gancalebadia sawyisi da saboloo 
impulsebiT. naCvenebia, Tu rogor daiyvaneba amocana erTganzomilebian 
gantolebaTa sistemaze. 

6.3. naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli 
mizidvis tipis potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze 
ar “dacemis” areSi aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba 
parametrebis garkveul intervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli 
gafarToebis operaciis Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, 
rom fizikuri sidideebi energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis 
radiusi, gafantvis ganivkveTi damokidebulia TviTSeuRlebis parametrze 
da amitom fizikuri suraTi gansxvavebulia Cveulebrivi kvanturi 
meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, rom   parametris Semotanas SeuZlia 
potencialis bunebis Secvla. aseve savalento eleqtronis modelSi 
gafantvis amocanaSi modificirebulia rezerfordis formula 

 6.4. Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul 
koordinatebSi. naCvenebia, rom Sredingeris dayvanil radialur 
gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi 
wevri. dadgenil iqna, rom am wevris mosaSoreblad aucilebeli da 
sakmarisia, rom radialuri talRuri funqcia sakmarisad swrafad 
ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze ganxilulia am dakvirvebidan 
gamomdinare fizikuri Sedegebi.  

6.5. alt-grasbergeris-sandhas-xelaSvilis gantolebebi 2-nawilakovani 
grinis funqciebisTvis speqtraluri warmodgenis gamoyenebiT dayvanilia 
maqsimalurad gamartivebul formaze, romelSic gantolebebis efeqturi 
potencialebis gulebi gamoxatulia naxevrad-energetikuli zedapiris T-
matricebiT 
 

6.6. singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri 
da feinman –helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore 
rigis diferencialuri gantoleba, romelic moicavs fizikurad 
saintereso yvela SemTxvevas da rogorc magliTi singularuli 
potencialebisaTvis Sredingeris da ornawilakovani klein-gordonis 
gantolebisaTvis miRebulia axali Tanafardobani. gaanalizebulia maTi 
gansxvavebebi regularuli potencialebis SemTxvevisagan. 
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samuSaos 
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iSviaTi procesebis 
kvleva standartuli 

modelis miRma 

g.deviZe g.deviZe, 
a.liparteliani, 

i.lomiZe 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

თეორიულად გამოვიკვლიეთ ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლები  დამატებით 

განზომილებიან მოდელებში. როგორც გვიჩვენებს შესრულებული ანალიზი, მინი შავი 

ხვრელების გათვალისწინება  არ ზრდის ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლების ფარდობით 

ალბათობებს. 

თეორიულად გამოვიკვლიეთ ლეპტონების  იშვიათი დაშლები  დამატებით 

განზომილებიან მოდელებში. როგორც გვიჩვენებს შესრულებული ანალიზი, მინი შავი 

ხვრელების გათვალისწინება  მნიშვნელოვნად  ზრდის იშვიათი დაშლების ფარდობით 

ალბათობებს. 
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GRID infrastruqturis Seqmna 
da misi gamoyeneba maRali 
energiebis fizikaSi 

 
 

xelmZRvaneli fiz.-
maT.mec.kandidati badri 
WilaZe 

a.sidelnikovi 
c.ioseliani 
j.gegia 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

samecniero-saganmanaTleblo kompiuteruli qselebis asociacia “grena”-
sTan erTad aewyo da moqmedebs GRID klasteri, romelSic grenas 
aparaturasTan erTad gamoyenebulia maRali energiebis fizikis 
institutis 7 gamoTvliTi kvanZi (6 HP ProLiant DL160 G6 CPU: 2x Intel Xeon 4 

Core, 2.27 GHz, RAM: 4 GB DDR3 HDD: 250 GB) da Semnaxveli elementi 3 TB 
mexsierebiT. 
GRID-is potenciuri momxmarebelebis daxmarebisa da treiningisaTvis  
momzadda literatura, romelSic dawvrilebiTaa aRwerili Tu ra 
nabijebi unda gadadgas damwyebma momxmarebelma GRID sistemaSi 
CasarTavad. esaa sertifikatis aReba, virtualur organizaciaSi 

gawevrianeba, GRID-Si amocanebis gaSvebisaTvis saWiro enis JDL (Job 

Description Language) aucilebeli brZanebebi da maTi aRwera. Aaseve 
moyvanilia GRID-Si davalebebis gagzavnis da Sedegebis miRebis 
magaliTebi.  
 

mail da dns serveris mwyobridan gamosvlis gamo saWiro gaxda axal 
kompiuterze misi gamarTva gaSveba. dayenebuli iqna operaciuli sistemis  

CENTOS-is ganaxlebuli varianti 6.3, aseve dayenebuli iqna ganaxlebuli 

Apache web_serveri da BIND DNS_serveri. Tavidan gaimarTa mail serveri da 
dayenda Spamassassin, Amavis da ClamAv antivirusi spamebisa da virusebisagan 
dasacavad. 
 
periodulad mimdinareobda institutis WEB-gverdis ganaxleba.  

 
wlis ganmavlobaSi xorcieldeboda internetiT uzrunvelyofis 
momsaxureba, saWiroebis SemTxvevaSi operaciuli sistemebis da 
antivirusuli programebis ganaxleba. 
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1. 
 
 
 
 

nuklon-
nuklonuri 
drekadi gabnevis 
Seswavla 
polarizaciul 
eqsperimentebSi 
iulixis COSY 

amaCqarebelze  
(#31/91) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

mirian tabiZe zara 
baRdasariani, 
andro kaWarava, 
nodar lomiZe, 
giorgi 
maWaraSvili, 
daviT 
mWedliSvili, 
mixeil nioraZe, 
mirian tabiZe, 
daviT WilaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ნუკლონ-ნუკლონური (NN) ურთიერთქმედების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ბირთვული ძალების ბუნების დაგდენისა და საერთოდ ძლიერი ურთიერთქმედების 

შესწავლისათვის. დღეისათვის განსაკუთრებით აქტუალურია NN ურთიერთქმედების 

სპინური სტრუქტურის შესწავლა, რამდენადაც სპინი წარომადგენს ურთიერთქმედების 

დინამიკის ძირითად მახასიეთებელს. ასეთი ტიპის კვლევები უამრავ სირთულესთანაა 

დაკავშირებული, რადგან მოითხოვს სპეციფიკური ექსპერიმენტების ჩატარებას 

პოლარიზებული ნაკადებისა და სამიზნეების გამოყენებით. სწორედ ასეთი “ორმაგი” 

პოლარიზებული ექსპერიმენტები იძლევა ნუკლონ-ნუკლონური ურთიერთქმედების 

სპინზე, როგორც ურთიერთქმედების სიმძლავრის მახასიათებელ დინამიკურ სიდიდეზე, 

დამოკიდებულების სრულყოფილად შესწავლის საშუალებას.  NN გაბნევის ამპლიტუდის 

აღდგენა ხდება ფაზური ანალიზის მეთოდით, რომლის საბოლოო მიზანია 

ურთიერთქმედების პოტენციალის განსაზღვრა. სრულყოფილი ფაზური ანალიზისათვის 

კი საჭიროა ნაკადის/სამიზნის პოლარიზაციისა და რეაქციის პოლარიზაციული 

მახასიათებლების ცოდნა. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი მიზანი იყო np-გაბნევის 

ამპლიტუდის სპინური სტრუქტურის შესწავლა დღემდე გამოუკვლევ ენერგეტიკულ 

ინტერვალში (0.8-3.0 გევ). 

სპინზე დამოკიდებული np უკან გაბნევის (გადამუხტვის რეგიონი) ამპლიტუდების 

შესწავლა შესაძლებელია დეიტრონის პროტონზე გადამუხტვა-გახლეჩის რეაქციის 

dp→(pp)n საშუალებით. იმპულსურ მიახლოებაში, და ასევე მცირე კუთხეებზე გაბნევის 

შემთხვევაში, აღნიშნული რეაქციის კვეთა ცალსახადაა დამოკიდებული  np→pn 

ელემენტარული პროცესის ამპლიტუდაზე. აღნიშნული რეაქციის დიფერენციალური 

კვეთის, ტენზორული ანალიზირების უნარებისა და სპინური კორელაციის 

კოეფიციენტების გაზომვა საშუალებას გვაძლევს აღვადგინოთ np გაბნევის ამპლიტუდის 

სპინზე დამოკიდებული ნაწილები. 

ექსპერიმენტები ჩატარდა COSY ამაჩქარებელზე ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით. 

ექსპერიმენტებში გამოყენებული იყო ვექტორულად და ტენზორულად პოლარიზებული 

დეიტრონების ნაკადი 1.2, 1.6, 1.8 და 2.27 გევ ენერგიებზე და 

პოლარიზებული/არაპოლარიზებული წყალბადის სამიზნე. ერთმაგ პოლარიზებულ 

ექსპერიმენტებში თითოეულ ენერგიაზე გაიზომა დეიტრონის წყალბადზე გადამუხტვის 

რეაქციის დიფერენციალური კვეთა და ტენზორული ანალიზირების უნარები, ხოლო 
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ორმაგ პოლარიზებულ ექსპერიმენტში – სპინური კორელაციის კოეფიციენტები და 

დამატებით, პროტონის ვექტორული ანალიზირების უნარი (მხოლოდ 1.2 და 2.27 გევ 

ენერგიებზე). მიღებული შედეგები პირველ სამ ენერგიაზე კარგ თანხვედრაშია 

იმპულსური მიახლოების წინასწარმეტყველებებთან,  ხოლო უმაღლეს ენერგიაზე (2.27 

გევ), სადაც იმპულსური მიახლოება კიდევ უფრო უკეთესად უნდა მუშაობდეს, 

მიღებული შედეგები მკვეთრად განსხვავდება შესაბამისი თეორიული 

წინასწარმეტყველებებისაგან, როგორც დიფერენციალური კვეთისათვის, ასევე 

ტენზორული ანალიზირების უნარებისათვის. ანალოგიურად, მსგავსი გადახრები 

(თვისობრივად და რაოდენობრივად) დაფიქსირდა ორმაგ პოლარიზებულ 

ექსპერიმენტში სპინური კორელაციის პარამეტრებისათვის. ამრიგად, არსებული 

ექსპერიმენტული შედეგები ცხადყოფს, რომ მაღალ ენერგიაზე (2.27 გევ) დღეისათვის 

არსებული წინასწარმეტყველება np გაბნევის ამპლიტუდისათვის არაზუსტია და 

საჭიროებს მნიშვნელოვან მოდიფიცირებას, რათა აღწერილ იქნას მიღებული 

ექსპერიმენტული შედეგები. 

 
# 

proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebe
li 

organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

eleqtruli 
dipoluri 

momentis (ედმ) 
kvlevebi iulixSi 

(#13/05) 

SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero 
fondi 

andro kaWarava, fiz.-
maT. mecn. doqtori, 
COSY/ANKE 

ექსპერიმენტის 

სპიკერი.    
TanaxelmZRvaneli: 

nodar lomiZe, fiz.-
maT. mecn. doqtori 

მ.ნიორაძე 

გ.მაჭარაშვილი 

მ.ტაბიძე 

დ.ჭილაძე 

დ.მჭედლიშვილი 

ზ.ბაღდასარიანი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ინტერესი ფუნდამენტური ნაწილაკების ედმ-ის ექსპერიმენტული კვლევისადმი 

გამოწვეულია იმით, რომ მისი არანულოვანი მნიშვნელობა პირდაპირი დადასტურებაა 

ე.წ. CP-ინვარიანტობის დარღვევისა, რაც თავის მხრივ, ერთერთი აუცილებელი პირობაა 

დაკვირვებად სამყაროში არსებული ბარიონ-ანტიბარიონული ასიმეტრიის ასახსნელად. 

მართალია, სტანდარტული მოდელი უშვებს ასეთ დარღვევას, მაგრამ იგი იმდენად 

სუსტია, რომ საჭიროა დარღვევის ახალი, შედარებით ძლიერი წყაროს ძიება. ასეთ 

მინიშნებად შეიძლება გამოდგეს სწორედ ფუნდ. ნაწ.-ების პერმანენტული არანულოვანი 

ედმ-ის არსებობა. პროექტის მიხედვით დაგეგმილია ედმ-ის მიმართ ექსპერიმენტის 

მგრძნობიარობის 10-29 e.cm დონის მიღწევა. ძირითად ექსპერიმენტულ გამოწვევად 

მიიჩნევა მაღალი დაძაბულობის (17MV/m) მქონე ერთგვაროვანი რადიალური 

ელექტრული ველის გამოყენება ნაწილაკების (პროტონი, დეიტრონი) მოძრაობისათვის 

დამაგროვებელ რგოლში. გარდა ამისა, დაგეგმილი მეთოდიკის მიხედვით უმჯობესია 

გამოყენებული იქნას რგოლის სიბრტყეში პოლარიზებული ნაკადი და ამ შემთხვევაში 

ძალზედ მნიშვნელობანია სპინური კოჰერენტულობის დრო (სკდ) იყოს არანაკლებ 1000 

წამისა. 2013 წლის განმავლობაში ხდებოდა უკვე არსებული და მოქმედ მდგომარეობაში 

მყოფი COSY ამჩქარებლის იმ პარამეტრების შესწავლა, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

სკდ-ის ფორმირებაზე. დადგინდა, რომ ამაჩქარებლის არაწრფივ უბნებში (ასეთი ოთხია) 

უმჯობესია გამოყენებული იქნას სექსტუპოლური მაგნიტები, ხოლო თვით 

დეიტრონების ნაკადი იყოს ბანჩირებული. კვლევები წარმოებდა რადიოსიხშირული RF-
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სოლენოიდის გამოყენებით, რომელიც მუშაობდა ერთერთ რეზონანსულ სიხშირეზე. 

კვლევების შედეგად სკდ-თვის ჯერჯერობით მიღწეულია მხოლოდ 200წმ, რაც 

მნიშვნელოვან პროგრესად შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა კვლევები ამ მიმართულებით 

გაგრძელდება მომავალ წელსაც. გარდა ამისა, დაუშავდა ე.წ. სპინტრეკინგისათვის 

აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფა. ჯგუფის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს 

ამაჩქარებელზე მიმდინარე ექსპერიმენტების მომზადებასა და ჩატარებაშიც. 

მომზადებულია სატატიის პროექტი, რომელის სავარაუდოდ გამოქვეყნდება 2014 წლის 

პირველ კვარტალში. პროექტის მიხედვით დაგეგმილი ამოცანები ჯერჯერობით 

სრულდება გეგმის მიხედვით.  

 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3 
 
 
 
 

Aaxali fizikis 
signalis Zieba 
ATLAS 
eqsperimentSi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 
(granti # 13/03) 

i. minaSvili 
g. deviZe 

j.xubua 
T.jobava 
m.mosiZe, 
a.liparteliani 
i.durgliSvili 
i.xuciSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi Sedegebi: 

3.1 aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi 
daSla t → qZ  SeviswavleT Geqsperimentuli monacemebis analizis Sedegad, romelic 

miRebuli (dagrovili) iyo ATLAS eqsperimentSi  masaTa centris sistemaSi 7s   
tev energiisaTvis da Seesabameba 2.8 fb-1 integralur naTebas. Cven ganvixileT top-
antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri dabadebis topologia, rodesac yalibruli Z  
bozonebi iSlebian leptonebad, xolo  W bozonebi iSleba kvarkebad (u,d,s,b 

kvarkebis adronizaciis Sedegad viRebT adronul Wavlebs ( “jets”) ) anu ganvixileT t 

→ qZ daSlis adronuli moda: 

tt-       ZqWb   l+l- j, jjjb  (l=e, μ ; q=c,u) 

  miRebuli Sedegebis analizisaTvis gamoyenebul iqna 5σ sizustiT 
aRmoCenis ( dakvirvebis) hipoTeza. t → qZ daSlis adronuli moda damzerili ar iqna. 

miRebul iqna t qZ procesis daSlis fardobiTi albaTobisaTvis  (5σ sizustiT) 

zRvruli mniSvneloba BR<0.68%, romelic ramdenime rigiT ukeTesi Sedegia 
Tanamedrove sxvadasxva eqsperimentebSi (sxvadasxva energiebze)  miRebul SedegebTan 
SedarebiT. 

3.2 Catarebul iqna tail kalorimetris, rogorc ATLAS danadgaris erTi-erTi 

qve-deteqtoris, yofaqcevisa da stabilurobis analizi deteqtoris kontrolis 

sistemis monacemebis gamoyenebiT. Semowmebul iqna kalorimetris yvela 9856 

fotoeleqtronuli gamamravleblis maRali Zabvis yofaqceva. aRmoCnda, rom maT 

Woris 93 feg-is Zabvebi ar Seesabameba moTxovnil mniSvnelobebs. jer-jerobiT 

kalorimetris arcerTi ujra 4928-dan ar aris CaTvlili rogorc “cudi” maRali 

Zabvis uvargisobis gamo da yvela maTgani monawileobas iRebs fizikuri 

monacemebis analizSi.A 
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# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

4 Aaxali fizikis 
efeqtebis 
Seswavla aSnd-Ti 
inspirirebul 
procesebSi LHC 

ATLAS 
eqsperimentSi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

(granti 13/44) 
akaki 
liparteliani 

jemal xubua 
gela deviZe 
Tamar jobava 
maia mosiZe 
irina xuciSvili 
arCil 
durgliSvili 

samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi Sedegebi: 
aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi daSla t → 

qZ  SeviswavleT Ggeneracia-simulaciis Sedegad miRebuli monacemebis gamoyenebiT 
OCamoWris kinematikuri kriteriumebis TandaTanobiT dadebis meTodis SemuSavebis 
da ganviTarebis mizniT. Cven ganvixileT top-antitop kvarkebis (tt- ) wyviluri 
dabadebis topologia, rodesac yalibruli Z da W  bozonebi iSlebian leptonebad  

–ე.წ ლეპტონური მოდა : 

tt-       ZqWb   l+l- j,l± νb , (l=e, μ ; q=c,u) 
 amrigad  procesis signaturaa: sami izolirebuli leptoni ( eleqtronebi, an 
mionebi), romlebic gamoyofili (gancalkavebuli) arian sxva obieqtebidan ΔR=√(Δη)2 

+ (Δφ)2 >0.4 –iT, nakluli ganivi energia Et
Miss

  (neitrinos arsebobiT ganpirobebuli), 
erTi b-  Wavli da erTi msubuqi Wavli. 

top-kvarkis FCNC daSlis signalis da fonebis analizisaTvis gamoyenebul 
iqna top-antitop kvarkebis (tt-) wyviluri dabadebis topologiaSi monte-karlos 
meTodiT dagenerirebuli SemTxvevebi √s=7 tevi energiisaTvis (e.i roca damjaxebeli 
protonebis TiToeuli nakadebis energia  aris 3.5 tevi). signalis generaciisaTvis 
gamoyenebul iqna programa –generatori TopReX. 

ATLAS eqsperimentis programuli uzrunvelyofis sistemis ATHENA-s da 
programuli paketis TopRootCore- 14-00-14 -is farglebSi Seiqmna C++ enaze programa 
signalis da fonuri procesebis analizisaTvis. Aam programis saSualebiT 
SesaZlebelia SemTxvevebis kinematikuri maxasiaTeblebis ganawilebebis miReba, 
SemTxvevebis sruli aRdgena (rekonstruqcia) da kinematikuri kriteriumebis 
gamoyeneba fonuri procesebis efeqturi CamoWrisaTvis.  

Cveni analizisaTvis aucilebeli ZiriTadi  obieqtebis: leptonebis – 
eleqtronebis da mionebis, Wavlebis da nakluli ganivi energiis Et

Miss
   SerCevis 

kriteriumebis dadgenis Semdeg SevimuSaveT OCamoWris kinematikuri kriteriumebis 
TandaTanobiT dadebis meTodi signalis SemTxvevebis efeqturobis dadgenisa da 
fonuri procesebis Semcirebis (Sesustebis) mizniT. Aam SerCevis kriteriumebis  
Tanmimdvruli dadebis Sedegad miRebul iqnaFfonuri procesebis mosalodneli 
SemTxvevebis ricxvebi da signalis efeqturoba da agreTve ganawilebebi 
ganivi impulsiT wamyvani leptonisa da WavlisaTvis, agreTve  nakluli ganivi 
energiiT Et

Miss ganwileba eleqtronuli da mionuri arxebisaTvis. 
 

 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

5 
 
 
 

’’kvanturi 
qromodinamika 

maRal da dabal 
energiebze’’. 

fundamentaluri 

ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 
 

Aanzor 
xelaSvili 

1) anzor 
xelaSvili  

2) Teimuraz 
nadareiSvili 
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 kvlevebisaTvis 
saxelmwifo 

samecniero granti 

№ 11/24 

3) zaqaria 
merebaSvili  

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

samuSao jer ar aris dasrulebuli. am etapze ki miRebulia Semdegi 
Sedegebi:  
 
 

5.1 naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis 
tipis potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” 
areSi aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis 
garkveul intervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis 
operaciis Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri 
sidideebi energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis 
ganivkveTi damokidebulia TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri 
suraTi gansxvavebulia Cveulebrivi kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, 
rom   parametris Semotanas SeuZlia potencialis bunebis Secvla. aseve 
savalento eleqtronis modelSi gafantvis amocanaSi modificirebulia 
rezerfordis formula 
 

5.2. Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. 
naCvenebia, rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis 
warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom 
am wevris mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri 
talRuri funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. konkretul 
magaliTebze ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare fizikuri Sedegebi.  
 

5.3. singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri da 
feinman –helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore rigis 
diferencialuri gantoleba, romelic moicavs fizikurad saintereso yvela 
SemTxvevas da rogorc magliTi singularuli potencialebisaTvis 
Sredingeris da ornawilakovani klein-gordonis gantolebisaTvis miRebulia 
axali Tanafardobani. gaanalizebulia maTi gansxvavebebi regularuli 
potencialebis SemTxvevisagan. 
 

5.4. daviTvlilia diferencialuri kveTebi mZime kvarkebis wyvilebis da 
asocirebuli msubuqi nakadis fotodabadebisaTvis polarizebul da 
arapolarizebul SemTxvevaSi. Cveni daTvlis meTodi warmoadgens iseTi 
analitikuri da ricxobrivi algoriTmebis erTobliobas, romelic 
saSualebas iZleva sxvadasxva zRvruli yofaqcevis gaTvaliswinebisa sruli 
da diferencialuri kveTebisaTvis, Sesabamisi kinematikuri SezRudvebis 
modebisa da eqsperimentebze dakvirvebadi sxvadasxva sidideebis ricxobrivi 
mniSvnelobebis miRebisa. am Sromis Sedegebi mniSvnelovania e.w. “kompasis”  
kolaboraciis muSaobisaTvis da SesaZloa aseve axlo momavalSi didi 
hadronul-eleqtronuli kolaideris eqsperimentisaTvis cernSi. 
 

5.5. nuklonebis skirmul modelSi ganxilulia kvarkuli Tavisuflebis 
xarisxebi da Catarebulia inkluziuri procesebis mixedviT nuklonis 
spinisTvis eqsperimentulad miRebuli jamTa wesis analizi skirmis 
warmodgenebiT. miRebulia, rom kiralurad simetriul skirmis modelSi 



 14 

gvaqvs Tanxmoba jamTa wesTan.  
 

5.6. Catarda erT-maryuJiani amplitudebisgamoTvlebi, romlebic Seesabamebian 
momdevnos-momdevno rigis kvark-partonuli models hadronul  dajaxebebSi 
mZime kvarkebis dabadebisas. es amocana xorcieldeba zemoT aRniSnuli 
amplitudebis gadamravlebiT Sesabamis bornis amplitudebze msubuqi 

partonis gamosxivebiT. Cven CavwereT oTxwertilovani off-shell feinmanis 
diagramebisaTvis skalaruli integralebi da analizurad amovxseniT isini 

d=4-2 ganzomilebaSi, rasac SemdgomSi mohyveba Sesabamisi matriculi 
elementebis dadgena.A 
Seiqmna Sesabamisi kompiuteruli programuli paketi. zemod aRniSnuli 
amplitudebis meSveobiT SesaZlebelia aseve aRiweros Sesabamisi momdevnos-
momdevno rigis kveTebi mZime kvarkebis fotodabadebisaTvis da foton-
fotonur reaqciebSi. 
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Aაnotaciebi 

1. We have studied manifestation of NP in rare processes. Our attention was devoted to lepton flavour 

violation processes and top quark rare decays. We have estimated lepton flavour violation processes 

rates and concluded that three body decays and −e conversion seem more favourable then radiative 

decays.  

2. It is shown, that for attractive inverse square potentials at the origin in the Schrodnger equation it is 

necessary to keep so called additional solutions and to perform Sel-adjoint extension (SAE) 

procedure for scattering problems. It is also shown, that physical quantities as are energy, scattering 

length and scattering cross section are depending on the  SAE parameter and the physical picture is 

different, then in usual quantum mechanics. Also is modified Rutherford Formula.    

4. A good understanding of the Nucleon Nucleon-interaction (NN) remains one of the most important 

goals of nuclear and hadronic physics. Experiments at COSY, using a polarised deuteron beam and/or 

target, can lead to significant improvements in the np database by studying the quasi{free reaction on 

the neutron in the deuteron - nppdp s}{ . The impulse approx-imation links the observables of this 

reaction with those for the pnnp  process. 

The unpolarised differential cross section and the two deuteron tensor analysing powers Axx 

and Ayy of the  npppd s}{


charge-exchange reaction have been measured with the ANKE 

spectrometer at the COSY storage ring. Using deuteron beams with energies 1.2, 1.6, 1.8, and 2.27 

GeV, data were obtained for small momentum transfers to a }{pp system with low excitation energy, 

so that the final diproton is mainly in 0

1 S  state. The results at the three lower energies are consistent 

with impulse approximation predictions based upon the current knowledge of the neutron-proton 

amplitudes. However, at 2.27 GeV, where these amplitudes are far more uncertain, agreement 

requires a reduction in the overall spin-ip contribution, with an especially signifcant effect in the 

longitudinal direction. These conclusions are supported by measurements of the deuteron-proton 

spin-correlation parameters Cx;x and Cy;y that were carried out at 1.2 and 2.27 GeV. The values 

obtained for the proton analysing power Apy also suggest the need for a radical reevaluation of the 

neutron-proton elastic scattering amplitudes at the higher energy. It is therefore clear that such 

measurements can provide a valuableaddition to the neutron-proton database in the charge-exchange 

region. 

Experiments have extended these studies into the pion-production regime in order to 

investigate the excitation of the Δ(1232) isobar in the 0}{  sppdp  reaction. Values of the 

differential cross section and two deuteron tensor analysing powers, Axx and Ayy, have been extracted 

in terms of the diproton production angle or 
0  invariant mass. These data can be interpreted in terms 
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of the spin-longitudinal or spin-transverse contributions to the elementary 0 ppn


 process. 

5. One of the major research topics of nuclear physics is the study of nucleonnucleon (NN) interaction. It 

provides the insight into the nuclear forces, which is fundamental to the whole of physics and to our 

understanding of the matter and whole universe. In addition, it is also a necessary ingredient for the 

description of meson production and other intermediate energy processes. To construct the reliable phase 

shift analysis (PSA) that can successfully describe the NN interaction it is necessary to measure variety of 

the experimental observables for both proton-proton(pp) and neutron-proton (np) scattering. 

Even though series of successful experiments have measured differential cross sections and 

various spin observables for pp system, unfortunately there is still a systematic discrepancy between 

theory and experimental results at the small scattering angles ( 030cm ) above 1GeV energy. This is a 

region where very few measurements have been carried out and which requires further investigation. 

Goal of the current scientific study is the continuation of the nucleonnucleon investigations at 

ANKE. First of all we aim to measure the analyzing power (Ay) for the pp elastic scattering in the same 

energy and angular range as the differential crosssection (Tp = 1.6 – 2.4 GeV, 030cm ). 

Experiments have been carried out at the magnetic spectrometer ANKE installed at the internal 

beam of COSY (Cooler Synchrotron) accelerator at Forschungszentrum Jülich. In parallel with the 

asymmetry measurement at ANKE, the information about the absolute polarization of the beam has been 

extracted from the EDDA detector. 

We will discuss our analysis of the data and present preliminary results for the analyzing power of 

protonproton elastic scattering at small scattering angles. Our measurements will be also compared to the 

world data and the current partial wave solutions. 

6. Collective flow of protons and pions has been studied in p(C, Ta) and HeLi (4.2 GeV/c/N) collisions has been studied 

of the most lights presented pC and HeLi systems for the first time. The data has been obtained by streamer (SKM-GIBS) 

and Propane Bubble (PBC-500) chamber Collaborations of JINR. The directed (in-plane) flow of protons  have been 

observed in the above mentioned interactions, the elliptic (out-off-plane) flow of  pions – in p(C, Ta) collisions. In pC 

interactions the directed flow of pions is in the same directions as for protons, while in pTa collisions pions show antiflow 

behaviour. 

The dependence of the flow F on the projectile (AP) and target (AT) mass numbers have been studied. The magnitude of 

flow is increasing with the mass numbers.These results, as well as our old experimental F-data, complements the general 

regularities. From the azimuthal distributions of protons with respect to the reaction plane the anisotropy parameter a2 

have been extracted. 
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Aაnotaciebi 

1. naSromis mizani iyo kkm(CCM) kaskadur-klasteruli modelis srulyofa 
e.w. uaryofiTi binomialuri ganawilebis (NBD) safuZvelze. miviReT 
GMNBD –ganzogadoebuli modificirebuli uaryofiTi binomialuri 
ganawileba, romelic gamoviyeneT eleqtron-pozitronis dajaxebebSi 
dabadebuli uaryofiTi adronebis maxasiaTeblebis analizisaTvis 

http://gesj.internet-/
http://gesj.internet-/
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(energiebis intervali GeVs 20614  ), radganac sxva midgomebiT modelis 
da eqsperimentis Sedegebi arsebiTad gansxvavdebodnen erTmaneTisagan. 

Cveni midgomiT (GMNBD) eqsperimentuli monacemebis aRwera SedarebiT 

dabal energiebze ( GeVs 2.91 ) gaumjobesda. Cveni midgomis farglebSi 
gamovTvaleT reaqciaSi dabadebuli klasterebis saSualo raodenoba 
nawilakebis bozonur (<nc(B)>) da fermionul (<nc(F)>) seqtorSi. aRmoCnda, 
rom (<nc(B)>) - klasterebis  raodenoba icvleba daaxloebiT 

)14(5.1 GeVs  -dan )130(6.5 GeVs  -mde. რac Seexeba (<nc(F)>)-s energiebis 

igive intervalSi rCeba 1-is doneze. Ees imas miuTiTebs rom fermionebiს 
da bozonebis dabadebis meqanizmebi sxvadasxvaa.  

2. anotacia statiis: anzor xelaSvili, Tamar xaCiZe.M’’mkacri Teoriuli 
argumentebi lembis wanacvlebis dasaTrgunavad’’ 

naCvenebia, rom dirakis hamiltonianis invariantuloba garkveuli saxis 
vitenis superalgebris mimarT gamokveTs mxolod kulonur potencials.aqedan 
gamomdinareobs, rom kulonis potencialze arsebuli tradiciuli 
Sexeduleba unda Seicvalos N=2 supersimetriis konteqstSi. 

3. anotacia statiis: Aanzor xelaSvili, Teimuraz nadareiSvili 
’’gafantva dirakis delta potencialze da 3-nawilakovani amocanis 
reduqciis Seswavla’’ 

alt-grasbergeris-sandhas-xelaSvilis gantolebebSi Catarebulia kuTxuri 
analizi iakobisa da vikis spiralurobis formalizmis gamoyenebiT. miRebul 
gantolebebSi ornawilakovanu gafantvis amplitudebad Casmulia dirakis 
delta-funqciis saxis wyviluri potencialebis amoxsnebi, romlebic 
gancalebadia sawyisi da saboloo impulsebiT. naCvenebia, Tu rogor 
daiyvaneba amocana erTganzomilebian gantolebaTa sistemaze. 

 

4. anotacia statiis: Teimuraz nadareiSvili, anzor xelaSvili 
’’TviTSeuRlebis gafarToebis procedura gafantvis amocanebSi’’ 

naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis tipis 
potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” areSi 
aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis garkveul 

intervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis operaciis 
Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri sidideebi 
energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis ganivkveTi 
damokidebulia 
TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri suraTi gansxvavebulia 
Cveulebrivi kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, rom   parametris 
Semotanas SeuZlia potencialis bunebis Secvla. aseve savalento eleqtronis 
modelSi gafantvis amocanaSi modificirebulia rezerfordis formula 
 
 

5. anotacia statiis: anzor xelaSvili, Teimuraz nadareiSvili’’. 
laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul 
koordinatebSi da aqedan gamomdinare zogierTi Sedegi  dayvanili 
radialuri funqciisaTvis koordinatTa saTaveSi’’ 
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Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. 
naCvenebia, rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis 
warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom am 
wevris mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri talRuri 
funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. konkretul magaliTebze 
ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare fizikuri Sedegebi.  
  

6. anotacia statiis: anzor xelaSvili K’’kvantur-meqanikuri sami 
nawilakis gantolebis maqsimaluri reduqcia’’ 

 
alt-grasbergeris-sandhas-xelaSvilis gantolebebi 2-nawilakovani grinis 
funqciebisTvis speqtraluri warmodgenis gamoyenebiT dayvanilia 
maqsimalurad gamartivebul formaze, romelSic gantolebebis efeqturi 
potencialebis gulebi gamoxatulia naxevrad-energetikuli zedapiris T-
matricebiT 

7. anotacia statiis: Teimuraz nadareiSvili, anzor xelaSvili 
’’hipervirialuri da feinman-helmanis Teoremebis ganzogadeba’’ 

 
singularuli potencialebisaTvis ganzogadebulia hipervirialuri da feinman 
–helmanis Teoremebi. ganxilulia uzogadesi saxis meore rigis 
diferencialuri gantoleba, romelic moicavs fizikurad saintereso yvela 
SemTxvevas da rogorc magliTi singularuli potencialebisaTvis 
Sredingeris da ornawilakovani klein-gordonis gantolebisaTvis miRebulia 
axali Tanafardobani. gaanalizebulia maTi gansxvavebebi regularuli 
potencialebis SemTxvevisagan. 
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1. COSY ამაჩქარებელზე ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით ჩატარებული 

ექსპერიმენტები საშუალებას იძლევა გამოვიკვლიოთ პიონების დაბადებით 

მიმდინარე პროცესები და შევისწავლოთ დეიტრონის გადამუხტვა-გახლეჩის 

რეაქციის არხი დელტა Δ0(1232) იზობარას დაბადებით dp→(pp)Δ0. ამ არხის 

გამოკვლევით შესაძლებელია  np→pΔ0 ამპლიტუდის შესწავლა, რაც დიდ როლს 

ითამაშებს ამ პროცესის აღმწერი სრულყოფილი მოდელის შექმნაში. dp→(pp)Δ0 

რეაქციისათვის გაზომილ იქნა დიფერენციალური კვეთა და ტენზორული 

ანალიზირების უნარები. დიფერენციალური კვეთის ყოფაქცევა მიუთითებს, რომ 

უმარტივესი ერთპიონიანი გაცვლის მექანიზმი, რომელიც გამოიყენებოდა 

dp→(pp)Δ0 რეაქციის აღსაწერად ადრეულ შრომებში, დომინირებს იზობარას დიდი 

მასების არეში, ხოლო პიონ-ნუკლონის ზღურბლთან ახლოს საკმაოდ მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებენ  დამატებითი მექანიზმები. რაც შეეხება ანალიზირების უნარებს, 

ერთპიონიანი გაცვლით საერთოდ ვერ მოხერხდა ექსპერიმენტული შედეგების 

აღწერა, თუნდაც დიდი მასების არეში. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ 

დამატებითი შესაძლო მექანიზმების გათვალისწინება და ღრმა თეორიული 

ანალიზია საჭირო რეაქციის ამ არხის აღსაწერად. 

2. პირველად იყო შესწავლილი  განივი სპინური კორელაციები Ax,x და Ay,y 

კვაზიავისუფალ  0n p d


  რეაქციაში COSY-ANKE დანადრაგზე. ექსპერიმენტების 

დროს გამოყენებული იყო პოლარიზებული დეიტრონის ნაკადი და 

პოლარიზებული წყალბადის უჯრედოვანი სამიზნე.  შედეგები, რომლებიც 

მიღებულ იქნა ნეიტრონის 353 მევ და 600 მევ ენერგიებზე ერთის მხრივ კარგ 

თანხვედრაშია იზოსპინ-ინვარიანტობაზე დაფუძნებული pp → dπ+  რეაქციის 

პარციალურ ტალღური ანალიზის მონაცემებთან, ხოლო მეორეს მხრივ ფარავს 

კინამატიკურ არეებს, რომლებშიაც მონაცემები ძალზედ მწირია. 

3. სპინზე დამოკიდებული np უკან გაბნევის (გადამუხტვის რეგიონი) ამპლიტუდების 

შესწავლა შესაძლებელია დეიტრონის პროტონზე გადამუხტვა-გახლეჩის რეაქციის 

dp→(pp)n საშუალებით. იმპულსურ მიახლოებაში, და ასევე მცირე კუთხეებზე 

გაბნევის შემთხვევაში, აღნიშნული რეაქციის კვეთა ცალსახადაა დამოკიდებული  

np→pn ელემენტარული პროცესის ამპლიტუდაზე. აღნიშნული რეაქციის 

დიფერენციალური კვეთის, ტენზორული ანალიზირების უნარებისა და სპინური 

კორელაციის კოეფიციენტების გაზომვა საშუალებას გვაძლევს აღვადგინოთ np 

გაბნევის ამპლიტუდის სპინზე დამოკიდებული ნაწილები. ექსპერიმენტები 

ჩატარდა COSY ამაჩქარებელზე ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით. 
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ექსპერიმენტებში გამოყენებული იყო ვექტორულად და ტენზორულად 

პოლარიზებული დეიტრონების ნაკადი 1.2, 1.6, 1.8 და 2.27 გევ ენერგიებზე და 

პოლარიზებული/არაპოლარიზებული წყალბადის სამიზნე. ერთმაგ პოლარიზებულ 

ექსპერიმენტებში თითოეულ ენერგიაზე გაიზომა დეიტრონის წყალბადზე 

გადამუხტვის რეაქციის დიფერენციალური კვეთა და ტენზორული ანალიზირების 

უნარები, ხოლო ორმაგ პოლარიზებულ ექსპერიმენტში – სპინური კორელაციის 

კოეფიციენტები და დამატებით, პროტონის ვექტორული ანალიზირების უნარი 

(მხოლოდ 1.2 და 2.27 გევ ენერგიებზე). მიღებული შედეგები პირველ სამ ენერგიაზე 

კარგ თანხვედრაშია იმპულსური მიახლოების წინასწარმეტყველებებთან,  ხოლო 

უმაღლეს ენერგიაზე (2.27 გევ), სადაც იმპულსური მიახლოება კიდევ უფრო 

უკეთესად უნდა მუშაობდეს, მიღებული შედეგები მკვეთრად განსხვავდება 

შესაბამისი თეორიული წინასწარმეტყველებებისაგან, როგორც დიფერენციალური 

კვეთისათვის, ასევე ტენზორული ანალიზირების უნარებისათვის. ანალოგიურად, 

მსგავსი გადახრები (თვისობრივად და რაოდენობრივად) დაფიქსირდა ორმაგ 

პოლარიზებულ ექსპერიმენტში სპინური კორელაციის პარამეტრებისათვის. 

ამრიგად, არსებული ექსპერიმენტული შედეგები ცხადყოფს, რომ მაღალ ენერგიაზე 

(2.27 გევ) დღეისათვის არსებული წინასწარმეტყველება np გაბნევის 

ამპლიტუდისათვის არაზუსტია და საჭიროებს მნიშვნელოვან მოდიფიცირებას, 

რათა აღწერილ იქნას მიღებული ექსპერიმენტული შედეგები. 

4. didi adronuli amaCqareblis ATLAS eqsperimentze eqsperimentuli 

monacemebisgamoyenebiT gazomil iqna top kvaris eleqtruli muxti 

masaTa centris sistemaSi 7 tev energiaze 2.05 fb-1 integraluri naTebis 

dros. top kvarkis muxti ganisazRvra top antitop kvarkebis wyviluri 

dabadebis SemTxvevebSi top kvarkis calkeul leptonad daSlis 

produqtebis  muxtebis saSualebiT da elementaruli eleqtruli 

muxtis cvladebSi Seadgens 0.64 +- 0.02 (stat.) +- 0.08 (syst.). 8σ 

damajereblobiT gamoricxulia is modelebi, romlebic standartuli 

modelisagan gansxvavebiT winaswarmetyvelebdnen mZime kvarkebs muxtiT -

4/3. 

5. warmodgenilia higsis bozonis spinis da luwobis kvanturi ricxvebis 

Seswavlis Sedegebi, romlebic miRebulia didi adronuli amaZqareblis 

ATLAS eqsperimentSi dagrovili  proton-protonuli urTierTqmedebebis   

eqsperimentuli monacemebis saSualebiT. standartuli modelis spin-

luwobis JP = 0+  hipoteza Sedarebulia alternatiul hipotezebTan 

risTvisac gamoyenebul iqna rogorc  higsis bozonis daSlebis arxebi H-

>gamma gamma, H -> ZZ -> 4 leptons  da H->WW -> l nu l nu, aseve am daSlebis  

kombinacia. Ggamoyenebuli eqsperimentuli monacemebi Seesabameba 20.7 fb-1 

integralur naTebas romeli dagrovili iyo √s= 8 tev energiaze. H -> ZZ -

> 4 leptons  daSlis arxisaTvis damatebul iqna 4.6 fb-1 integraluri 
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naTebis Sesabamisi eqsperimentuli monacemebi √s= 7 tevi energiisaTvis. 

Meqsperimentuli monacemebi Tanxvdeba standartuli modelis JP = 0+   

qvantur rixcvebs higsis bozonisaTvis, maSin roca yvela Seswavlili 

alternatiuli hipoTzebi, kerZod zogieRi specifiuri JP = 0-; 1+; 1-; 

modelebi gamorixculia 97.8%-iT meti damajereblobiT. Aamrigad 

monacemebi uzrunvelyofen mtkicebulebas higsis bozonis dadebiTi 

luwobis mqone 0 spinian bunebaze.  

6. didi adronuli amaCqareblis ATLAS eqsperimenze  masaTa centris 

sistemaSi 7 tevi energiaze 4.7 fb-1 integraluri naTebis dros 

dagrovili proton-protonuli  urTierTqmedebebis  gamoyenebiT 

Catarebulia axali nawilakebis Zieba, romlebic iSlebian top antitop 

kvarkul wyvilebad. ttbar --> WbWb daSlaSi Seswavlil iqna lepton + 

Wavlebis saboloo mdgomareoba, roca erTi W bozoni iSleba 

leptonurad da meore ki adronulad. top-antitop sistema aRdgenil 

iqna mcire da didi radiusis mqone Wavlebis ( jetebis) gamoyenebiT. 

Ggamokvleul iqna iyo Tu ara lokalurad eqsperimentul monacemebSi 

SemTxvevaTa Warbi raodenoba top antitop kvarkebis invariantuli masis 

speqtrSi (ganawilebaSi) standartuli modelis winaswarmetyvelebasTan 

SedarebiT. araviTari mtkicebuleba top-antop rezonanasi arsebobisa ar 

iqna napovni da or sxvadasxva  modelis mier nawinaswarmetyvelebi 

masiuri mdgomareobisaTvis gansazRvrul ( dadebul ) iqna 95% 

damajereblobis  sazRvrebi. viwro Z’ rezonansis dabadebis kveTa x 

daSlis fardobiT albaTobisaTvis zeda sazRvrebis diapazonia 5.1 pb –

dan 0.5 tevi masis mqone bozonisaTvis 0.03–mde 3 tevi masis mqone 

bozonisaTvis. 

7. warmodgenilia ttˉ  daSlebSi damuxtuli higsis nawilakis H+ Zieba, roca 
erT-erTi top kvarki iSleba t→H+b, H+ -s Semdgomi daSliT H+→ two jets (csˉ). 

meore top kvarki iSleba Wb –d, sadac W bozoni Semdgom iSleba 
leptonad da neitrinod (e/μ) . monacemebi dagrovili iyo didi 
adronuli amaCqareblis ATLAS eqsperimentze 2011 wels √s=7 tev 
energiaze da Seesabameba 4.7 fb-1 integralur naTebas. signali 
dakvirvebuli ar iqna, dadebulia 95% damajereblobiT top kvarkebis 
damuxtul higsis nawilakebad daSlis fardobiT albaTobaze zeda 
sazRvrebi, romelic meryeobs 5%-dan 1 %-mde H+  masebisaTvis 90 gevidan 
150 gevamde B(H+→csˉ)=100%  daSvebiT. 

8. warmodgenilia top kvarkis wyviluri dabadebis kveTis gazomvis 
Sedegebi, rodesac saboloo mdgomareobaSi gvaqvs tau leptoni da 
Wavlebi. Aanalizi dafuZnebulia  ATLAS eqsperimentze masaTa centris 
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sistemaSi 7 tev energiaze miRebuli proton-protonuli 
urTierTqmedebebis monacemebze. Eeqsperimentuli monacemebi Seeesabameba 
1.67 fb-1 integralur naTebas. top kvarkis wyviluri dabadebis kveTa 
tolia σttˉ = 194 +/- 18 (stat.) +/- 46 (syst.) pb da TanxvedraSia rogorc sxva 
gazomvebTan, ise standartuli modeli winaswarmetyvelebasTan. 

9. naSromSi ganixileba -e- miuonis eleqtronSi gadasvlis SesaZlebloba 
neitrinoebis dabadebis gareSe (es aris susti urTierTqmedebis Teoriis 
erT-erTi saintereso sakiTxi). cnobilia, rom CM-standartuli modelis 
Tanaxmad leptonuri aromatis Senaxvis kanoni universaluria, magram  
CM-is nebismier gafarToebaSi (CM-is miRma) garkveuli, marTalia mcire 
albaTobiT, SeiZleba adgili hqondes  aromatis Senaxvis kanonis 

darRvevas. Ees aris e.w. CLFV-Charged–lepton-flavor violation procesi. -e-  

gadasvla Zalian iSviaTi procesia da mis dasakvirveblad saWiroa didi 

intensiobis protonebis monoenergetikuli nakadebi -ebis misaRebad. Aam 
procesis Sesaswavlad aris Seqmnili COMET kolaboracia.statiaSi 
ganxilulia CLFV-is Teoriuli da eqsperimentuli problemebi (cxadia 
igulisxmeba COMET eqsperimentis farglebSi). 

10. anotacia statiis: A. Agadjanov , D. Agadjanov, A. Khelashvili , A. Rusetsky   

’’Generating functional for mesonic ChPT with virtual photons in a general covariant 

gauge’’. gamoviTvalilia kiraluri SeSfoTebis Teoriis mawarmoebeli 
funqcionalis ganSladi nawili erTmaryuJian miaxloebaSi zogad 
kovariantul yalibrebaSi 

 

 

 

 

 
 

http://arxiv.org/find/hep-ph/1/au:+Agadjanov_A/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/hep-ph/1/au:+Agadjanov_D/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/hep-ph/1/au:+Khelashvili_A/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/hep-ph/1/au:+Rusetsky_A/0/1/0/all/0/1
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
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response using collision muons 
 

Study of  Top quark rare 
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Quality Assessment During 
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Study of Collective Flow in 

p(C, Ta) and HeLi Collisions at  
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gantolebis statusi’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
laplasis operatoris 
singularoba sferul 
koordinatebSi.  

 

 

Physics in the LHC era, 2013, 
13-19 oqtomberi, 

Tbilisi 
 

Physics in the LHC era, 2013, 
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Tbilisi 

 

Physics in the LHC era, 2013, 
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konferenciaze zust da 
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mecnierebebSi 
22-26 ianvari 2013 weli. 
ixileT: 
http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/18 

 

The First Autumn School and 

Workshop of the Regional 

Training Network in 

Theoretical Physics, 23-28 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
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Flavor beyond the standard model 
 

 

 

 

 

 

 

 
 FCNC processes - a window to new 

physics 
 

 

 

 

 

 

 

 

FCNC processes into extra 

dimensional models 
 

September, Tbilisi 2013. 
ixileT: 
http://conferences.hepi.edu.ge/

VW_ASW-2013/talks.shtml 

 

 
meSvide saerTaSoriso 
konferenciis ’’fizika 
didi adronuli 
kolaideris eraSi’’. 
14-18 oqtomberi, 
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meSvide saerTaSoriso 
konferenciis ’’fizika 
didi adronuli 
kolaideris eraSi’’. 

14-18 oqtomberi, 
Tbilisi 

 

 

 
 

14-15 March, 2013, Tbilisi, 

TSU 

Inaugural Workshop of the 

Regional Training Network in 

Theoretical Physics 

http://conferences.hepi.edu.ge/

VW_Inaugural-

2013/talks.shtml 

 

23-28 September, 2013, 

Tbilisi, TSU 
The First Autumn School and 

Workshop of the Regional 

Training Network in 

Theoretical Physics 

http://conferences.hepi.edu.ge/

VW_ASW-2013/talks.shtml 

 

 

14-18 October, 2013, Tbilisi, TSU 

Seventh International Conference 

“Physics in the LHC era” 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ნუკლონ-ნუკლონური (NN) ურთიერთქმედების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა 

აქვს ბირთვული ძალების ბუნების დაგდენისა და საერთოდ ძლიერი 

ურთიერთქმედების შესწავლისათვის. ექსპერიმენტებმა, რომლებიც მიმდინეროებს 

http://conferences.hepi.edu.ge/VW_Inaugural-2013/Talks/15.03/Devidze.pptx
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013/talks/23.09/Gela.pptx
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013/talks/23.09/Gela.pptx
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013/talks.shtml
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013/talks.shtml
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_Inaugural-2013
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_Inaugural-2013/talks.shtml
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_Inaugural-2013/talks.shtml
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_Inaugural-2013/talks.shtml
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013/talks.shtml
http://conferences.hepi.edu.ge/VW_ASW-2013/talks.shtml
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პოლარიზებული დეიტრონების გამოყენებით იულიხის COSY ამაჩქარებელზე 

შეიძლება მნიშვნელოვნად გაამდიდროს np გაბნევის მონაცემთა ბაზა, რადგან  

dp→(pp)n  რეაქციის კვეთა  იმპულსურ მიახლოებაში მცირე კუთხეებზე გაბნევის 

შემთხვევაში ცალსახადაა დამოკიდებული  np→pn ელემენტარული პროცესის 

ამპლიტუდაზე. ექსპერიმენტები ჩატარებული იყო პოლარიზებული დეიტრონების 

ნაკადით 1.2, 1.6, 1.8 და 2.27 გევ ენერგიებზე წყალბადის სამიზნეზე ANKE  
სპექტრომეტრის გამოყენებით; ექსპერიმენტების დროს გაზომილ იქნა 

არაპოლარიზებული დიფერენციალური კვეთა, ასვე დეიტრონის ტენზორული 

ანალიზირების უნარები Axx და Ayy. შედარებით დაბალ 3 ენერგიებზე შედეგები 

კარგ თანხვედრაშია იმპულსურ მიახლოებასთნ, ხოლო 2.27 გევ ენერგიაზე 

დაიმზირება ~25%-ანი გადახრა, რაც მიანიშნებს სპინ-სპინური ურთირთქმედების 

შედარებით დიდ წვლილზე, ვიდრე ამას წინასწარმეტყველებს SAID მონაცემთა 

ბაზა. COSY ამაჩქარებელზე ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით ჩატარებულმა 

ექსპერიმენტებმა საშუალება მოგვცა კვლევა გაგრძელებულიყო პიონების 

დაბადებით მიმდინარე პროცესებში და შესწავლილიყო დეიტრონის გადამუხტვა-

გახლეჩის რეაქციის არხი დელტა Δ0(1232) იზობარას დაბადებით dp→(pp)Δ0. ამ 

არხის გამოკვლევით შესაძლებელია  np→pΔ0 ამპლიტუდის შესწავლა, რაც დიდ 

როლს ითამაშებს ამ პროცესის აღმწერი სრულყოფილი მოდელის შექმნაში. 

dp→(pp)Δ0 რეაქციისათვის გაზომილ იქნა დიფერენციალური კვეთა და 

ტენზორული ანალიზირების უნარები. დიფერენციალური კვეთის ყოფაქცევა 

მიუთითებს, რომ უმარტივესი ერთპიონიანი გაცვლის მექანიზმი, რომელიც 

გამოიყენებოდა dp→(pp)Δ0 რეაქციის აღსაწერად ადრეულ შრომებში, დომინირებს 

იზობარას დიდი მასების არეში, ხოლო პიონ-ნუკლონის ზღურბლთან ახლოს 

საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ  დამატებითი მექანიზმები. რაც შეეხება 

ანალიზირების უნარებს, ერთპიონიანი გაცვლით საერთოდ ვერ მოხერხდა 

ექსპერიმენტული შედეგების აღწერა, თუნდაც დიდი მასების არეში. მსგავსი 

გადახრები დაფიქსირდა ორმაგ პოლარიზებულ ექსპერიმენტში სპინური 

კორელაციის პარამეტრებისათვის. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ 

დამატებითი შესაძლო მექანიზმების გათვალისწინება და ღრმა თეორიული 

ანალიზია საჭირო რეაქციის ამ არხის აღსაწერად. 

 

2. პროტონ-პროტონული დრეკადი გაბნევის შესწავლა გაბნევის მცირე კუთხეებზე და 

1 გევ-ზე მაღალ ენერგიებზე მოტივირებული იყო იმ ფაქტით, რომ SAID მონაცემთა 

ბაზაში მონაცემები ამ არეში მწირია, რაც არ იძლევა სრულყოფილი ფაზური 

ანალიზის ჩატარების საშუალებას. ექსპერიმენტები ჩატარდა COSY ამაჩქარებელზე 

ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით, წინ გაბნეული პროტონების დეტექტირება 

ხდებოდა წინა დეტექტორის საშუალებით, ხოლო დიდი კუთეეებზე გაბნეული 

პროტონისა კი - სილიკონური კვალური დეტექტორების საშუალებით. 

ექსპერიმენტები ჩატარდა დამცემი პროტონის 6 ენერგიისათვის (0.796, 1.6, 1.8, 

1,965, 2.157 და 2.368 გევ). პირველ ენერგიაზე ანალიზირების უნარი კარგადაა 

გაზომილი სხვა ექსპერიმენტებშიაც, ამიტომ ამ გაზომვის შედეგები აღებული იყო 

როგორც საყრდენი (reference). წინასწარმა შედეგებმა აჩვენა, რომ ANKE შედეგები 

კარგ თანხვედრაშია სხვა ექსპერიმენტულ მონაცემებთან, თუმცა განსხვავდება 

SAID მონაცემთა ბაზის წინასწარმეტყველებებისაგან. რაც შეეხება მონაცემებს 1.6-

2.4 გევ ინტერვალში, ისინი არის ერთადერთი გაზომვები და ამდენად 

კომპილაციაში მათი ჩართვა მნიშვნელოვნად შეცვლის თეორიულ მრუდებს. 
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3. Seswavlil iqna tail kalorimetris garCevisunarianoba (gamoZaxili) W→μν 

procesSi dabadebuli mionebis saSualebiT. analizisaTvis gamoyenebul iqna 
ATLAS eqsperimentis mier 2012 wels dagrovili proton-protonuli 
urTierTqmedebebi masaTa centris sitemaSi 8 tevi energiisaTvis. Usimulaciis 
optimaziis mizniT saWiro iyoU e.w. “U” formis ganawilebis gaTvaliswineba 
monte-karlo simulaciis paketSi. amisaTvis eqsperimentuli monacemebidan 
miRebul iqna meore (PMT2) fotogamamravleblis signalis amplitudis 

damokidebuleba φ –ze (φ aris sxvaoba nawilakis kvalis azimutalur kuTxes 
da tailis centris azimutalur mdebareobas Soris)  miRebuli tail 
kalorimetris centraluri kasris A fenis (Sris)  me-4 azimutaluri 
seqtoridan da es damokidebuleba iqna Canergili GEANT4 simulaciis paketSi. 
simulaciis paket GEANT4 –is gamoyenebiT Ddagenerirebul iqna 2 milioni 
monte-karlo calkeuli mionebis SemTxveva da Catarebul iqna miRebuli 
monacemebis analizi. analizis Sedegad miRebul iqna, rom eqsperimetul da 
monte-karlo simulaciis Sedegad miRebul monacemebs Soris damTxveva 
gaumjobesda e.w. “U” formis ganawilebis gaTvaliswinebiT, Tumca fila-
scincilatoris (tailis) kideebisaTvis (|Δφ| - is didi  mniSvnelobebisaTvis) 
damTxveva ar aris damakmayofilebeli. damTxvevis  gaumjobesebis mizniT 
grZeldeba muSaoba. 

4. aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi 
daSlebis Zieba ganxorcielebul iqna masaTa centris sistemaSi 7 tev 
energiaze 2.1 fb-1  integraluri naTebis dros  ATLAS eqsperimentSi dagrovili 

eqsperimentuli monacemebis gamoyenebiT. t → qZ daSlis Zieba Catarebul iqna 
top kvarkebis wyviluri dabadebis procesSi roc erTi top kvarki iSleba 
standartuli modelis modiT da meore ki aromatis Semcvleli neitraluri 

denebiT mimdinare daSliT, e,w. leptonuri moda: tt→bWqZ → l+l- j, l± νb ).  signali 

damzerili ar iqna. BR(t → bW)+BR(t → qZ) = 1 pirobis SemTxvevaSiDdadebul iqna 

t → qZ daSlis fardobiTi albaTobisaTvis zeda sazRvari 95% -is 

damajereblobiT BR(t → qZ) < 0.73%,  Ddamzerili sazRvari Tavsebadia 
mosalodnel mgrZnobiarobasTan Tu davuSvebT rom standartuli modeli 

sworad aRwers monacemebs daSlis fardobiTi albatobiT  BR(t → qZ) < 0.94%. 

mimdinareobs t → qZ daSlis leptonuri modis Seswavla masaTa centris 
sistemaSi 8 tev energiaze 20.1 fb-1  integraluri naTebis dros  ATLAS 

eqsperimentSi dagrovili eqsperimentuli monacemebis gamoyenebiT. Semowmebul 

iqna t → qZ daSlis adronuli modisaTvis  tt-→bWqZ → l+l- j, jjb  signalis monte-
karlos meTodiT generirebuli SemTxvevebis partonul doneze daSlis  
kinematikuri cvladebiT ganawilebebi. aromatis Semcvleli neitraluri 
denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi DdaSlebisaTvis ATLAS eqsperimentSi 
miRebuli eqsperimentuli sazRvrebi ramodenime rigiT ukeTesia vidre 
eqsperimentuli sazRvrebi miRebuli fermis nacionalur laboratoriaSi CDF 

eqsperimentSi masaTa centris sistemaSi 1.96 tev energiisaTvis 1.12 fb-1 

integraluri naTebis dros. 100 fb-1 integraluri naTebis SemTxvevaSi, romeli 
iqneba miRweuli did adronuli kolaidersi midernizaciis Sedegad gaSvebis 
Semdeg, SesaZlebelia dakvirvebul iqnas iSviaTi procesebi anu fizika 
standartuli modelis miRma.  

5. ATLAS eqsperimentis tail kalorimetris monacemTa xarisxis (vargisianobis) 
Semowmebis mizniT gaanalizebul iqna tail kalorimetris yalibrebisaTvis 
dasxivebis (lazeriT, fiqsirebuli muxtiT) Sedegad miRebuli Sedegebi. 
Semowmebul iqna  tail kalorimetris  centraluri da damatebiTi kasrebis 
yvela  modificirebuli  (Secvlili) moduli. zigierTi modulis monacemTa 
xarisxis (vargisianobis) statusi iqna Secvlili.   

6. koleqtiuri gamodinebis efeqtebi protonebisa da pionebisaTvis pirvelad iqna 
Seswavlili iseT msubuq birTvul wyvilebSi rogoricaa pC da HeLi. 

protonebisaTvis miRebul iqna mimarTuli gamodineba reaqciis 
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sibrtyeSi (directed) da elifsuri gamodineba (out-off-plane) reaqciis 
sibrtyis perpendikularul sibrtyeSi aRniSnul dajaxebebSi. 
pionebisatvis ki mimarTul gamodinebas reaqciis sibrtyeSi aqvs 
protonebis msgavsi mimarTuleba pC dajaxebebSi, xolo  sawinaaRmdego 
(antiflow) – pTa dajaxebebSi. mimarTuli gamodinebis sidide (F) izrdeba 
damcemi (AP)  da samizne (AT) birTvebis masuri ricxvis zrdasTan erTad. 

რeaqciis sibrtyis mimarT protonebisAazimutaluri ganawilebebidan dadgenil 

iqna elifsuri gamodinebis parametris (a2) mniSvnelobebi.  
 
7. anotacia moxsenebis: Teimuraz nadareiSvili. ’’Sredingeris gantolebis 

statusi’’ 
Ddadgenil iqna, rom kvanturi meqanikis mTeli istoriis manZilze 
SeumCneveli darCaT zedmeti delta-funqciis saxis wevri Sredingeris 
radialur gantolebaSi. Cven SeviswavleT es problema detalurad da 
vaCveneT,rom tradiciuli radialuri Sredingeris gantoleba gvaqvs maSin da 
mxolod maSin, Tu gantoleba Tavsebadia Sredingeris srul gantolebasTan.es 
ki xdeba maSin Tu garkveuli sasazRro piroba daedeba radialur talRur 
funqcias saTaveSi.  
 

8. anotacia moxsenebis: anzor xelaSvili. ’’laplasis operatoris 
singularoba sferul kooerdinatebSi’’. 

sferul koordinatebSi Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva. 
naCvenebia, rom sruli Sredingeris gantolebidan dayvanil radialur 
gantolebaze gadasvlis warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi 
wevri, romelic aqamde ar iyo SemCneuli kvanturi meqanikis ganviTarebis 
mTeli istoriis manZilze. dadgenil iqna, rom am wevris mosaSoreblad 
aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri talRuri funqcia sakmarisad 
swrafad ecemodes saTaveSi. amasTanave es  Sedegi ar aris damokidebuli 
potenciali regularulia Tu singularuli. konkretul magaliTebze 
ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare fizikuri Sedegebi.  

 
9. anotacia moxsenebis: Teimuraz nadareiSvili, anzor xelaSvili 

’’TviTSeuRlebis gafarToebis procedura gafantvis amocanebSi’’ 
naCvenebia, rom saTaveSi manZilis kvadratis ukuproporciuli mizidvis tipis 
potencialebisaTvis Sredingeris gantolebaSi centrze ar “dacemis” areSi 
aucilebelia e.w. damatebiTi amonaxsnebis SenarCuneba parametrebis garkveul 

intervalSi da amitom saWiroa TviTSeuRlebuli gafarToebis operaciis 
Catareba gafantvis amocanebSi. aseve naCvenebia, rom fizikuri sidideebi 
energia, gafantvis sigrZe, efeqturi gafantvis radiusi, gafantvis ganivkveTi 
damokidebulia 
TviTSeuRlebis parametrze da amitom fizikuri suraTi gansxvavebulia 
Cveulebrivi kvanturi meqanikisagan. kerZod, naCvenebia, rom   parametris 
Semotanas SeuZlia potencialis bunebis Secvla. aseve savalento eleqtronis 
modelSi gafantvis amocanaSi modificirebulia rezerfordis formula 
 

10. anotacia moxsenebis: anzor xelaSvili, Teimuraz nadareiSvili 
’’laplasis operatoris singularuli yofaqceva sferul koordinatebSi da 
aqedan gamomdinare zogierTi Sedegi  dayvanili radialuri funqciisaTvis 

koordinatTa saTaveSi’’ 
Seswavlilia laplasis operatoris yofaqceva sferul koordinatebSi. 
naCvenebia, rom Sredingeris dayvanil radialur gantolebaze gadasvlis 
warmoiqmneba delta funqciis magvari damatebiTi wevri. dadgenil iqna, rom 
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am wevris mosaSoreblad aucilebeli da sakmarisia, rom radialuri 
talRuri funqcia sakmarisad swrafad ecemodes saTaveSi. konkretul 
magaliTebze ganxilulia am dakvirvebidan gamomdinare fizikuri Sedegebi.  

 

11. We have studied manifestation of NP in rare processes.   Numerical estimates show that in case of 

B-meson double radiative decays we can get a difference from SM-result as much as ~O(10%). We 

have estimated lepton flavour violation processes rates and concluded that three body decays seem 

more favourable then radiative decays.  

12. We have studied manifestation of NP in rare processes. Our attention was devoted to lepton 

flavour violation processes, top quark and neutral B-meson rare decays. The calculation presented 

here revealed a moderate to small difference for the branching ratios. Maybe the more relevant 

statement is that the simplest realization of an extra dimension model cannot affect in a numerically 

large way. If a large deviation from the SM prediction were observed, it must have a completely 

different origin and one had to look elsewhere . 
13. We have studied manifestation of NP in rare processes. Our attention was devoted to lepton 

flavour violation processes and top quark rare decays. We have estimated lepton flavour violation 

processes rates and concluded that three body decays and m−e conversion seem more favourable then 

radiative decays.   
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moxsenebaTa anotaciebi 

1. ნუკლონ-ნუკლონური (NN) ურთიერთქმედების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა 

აქვს ბირთვული ძალების ბუნების დაგდენისა და საერთოდ ძლიერი 

ურთიერთქმედების შესწავლისათვის. ექსპერიმენტებმა, რომლებიც მიმდინეროებს 

პოლარიზებული დეიტრონების გამოყენებით იულიხის COSY ამაჩქარებელზე 

შეიძლება მნიშვნელოვნად გაამდიდროს np გაბნევის მონაცემთა ბაზა, რადგან  

dp→(pp)n  რეაქციის კვეთა  იმპულსურ მიახლოებაში მცირე კუთხეებზე გაბნევის 

შემთხვევაში ცალსახადაა დამოკიდებული  np→pn ელემენტარული პროცესის 

ამპლიტუდაზე. ექსპერიმენტები ჩატარებული იყო პოლარიზებული დეიტრონების 

ნაკადით 1.2, 1.6, 1.8 და 2.27 გევ ენერგიებზე წყალბადის სამიზნეზე ANKE  
სპექტრომეტრის გამოყენებით; ექსპერიმენტების დროს გაზომილ იქნა 

არაპოლარიზებული დიფერენციალური კვეთა, ასვე დეიტრონის ტენზორული 

ანალიზირების უნარები Axx და Ayy. შედარებით დაბალ 3 ენერგიებზე შედეგები 

კარგ თანხვედრაშია იმპულსურ მიახლოებასთნ, ხოლო 2.27 გევ ენერგიაზე 
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დაიმზირება ~25%-ანი გადახრა, რაც მიანიშნებს სპინ-სპინური ურთირთქმედების 

შედარებით დიდ წვლილზე, ვიდრე ამას წინასწარმეტყველებს SAID მონაცემთა 

ბაზა. COSY ამაჩქარებელზე ANKE სპექტრომეტრის გამოყენებით ჩატარებულმა 

ექსპერიმენტებმა საშუალება მოგვცა კვლევა გაგრძელებულიყო პიონების 

დაბადებით მიმდინარე პროცესებში და შესწავლილიყო დეიტრონის გადამუხტვა-

გახლეჩის რეაქციის არხი დელტა Δ0(1232) იზობარას დაბადებით dp→(pp)Δ0. ამ 

არხის გამოკვლევით შესაძლებელია  np→pΔ0 ამპლიტუდის შესწავლა, რაც დიდ 

როლს ითამაშებს ამ პროცესის აღმწერი სრულყოფილი მოდელის შექმნაში. 

dp→(pp)Δ0 რეაქციისათვის გაზომილ იქნა დიფერენციალური კვეთა და 

ტენზორული ანალიზირების უნარები. დიფერენციალური კვეთის ყოფაქცევა 

მიუთითებს, რომ უმარტივესი ერთპიონიანი გაცვლის მექანიზმი, რომელიც 

გამოიყენებოდა dp→(pp)Δ0 რეაქციის აღსაწერად ადრეულ შრომებში, დომინირებს 

იზობარას დიდი მასების არეში, ხოლო პიონ-ნუკლონის ზღურბლთან ახლოს 

საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ  დამატებითი მექანიზმები. რაც შეეხება 

ანალიზირების უნარებს, ერთპიონიანი გაცვლით საერთოდ ვერ მოხერხდა 

ექსპერიმენტული შედეგების აღწერა, თუნდაც დიდი მასების არეში. მსგავსი 

გადახრები დაფიქსირდა ორმაგ პოლარიზებულ ექსპერიმენტში სპინური 

კორელაციის პარამეტრებისათვის. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ 

დამატებითი შესაძლო მექანიზმების გათვალისწინება და ღრმა თეორიული 

ანალიზია საჭირო რეაქციის ამ არხის აღსაწერად. 
2. moxsenebaSi warmodgenili iyo Semdegi Sedegebi: 
 simulaciis paket GEANT4 –is gamoyenebiT Ddagenerirebul iqna 2 milioni 

monte-karlo calkeuli mionebis SemTxveva da Catarebul iqna miRebuli monacemebis 
analizi. eqsperimetul da monte-karlo simulaciis Sedegad miRebul monacemebs 

Soris damTxveva didi  φ –saTvis (φ aris sxvaoba nawilakis kvalis azimutalur 
kuTxes da tailis centris azimutalur mdebareobas Soris) ar  gaumjobesda. 

 meore (PMT2) fotogamamravleblis signalis amplitudis damokidebuleba φ –
ze, e.w. “U” forma  miRebuli tail kalorimetris centraluri kasris A fenis (Sris)  
me-4 azimutaluri seqtoridan   aris upro simetriuli vidre sxva danarcen 
azimutalur seqtorebSi. 

 SesaZloa “U” formis asimetria didi φ –saTvis ganpirobebulia deteqtoris 
geometriiT. 

 tail kalorimetris garCevisunarianoba miRebuli wveros deteqtoridan 
aRdgenili (eqstrapolirebuli) trekebis saSualebiT ukeTesia kombinirebuli 
trekebiT miRebul garCevisaunarobasTan SedarebiT. 

3. Catarebul iqna ATLAS eqsperimentis tail kalorimetris monacemTa xarisxis 
(vargisianobis) Seswavla-analizi cernSi xarisxis monitoringis seansebis 
5.09.13 ÷ 3.10.13 ganmavlobaSi. Ggaanalizebul iqna tail kalorimetris lazeriT, 
fiqsirebuli muxtiT dasxivebis Sedegad miRebuli Sedegebi da agreTve e.w. 
“pedestalis” yalibruli Semowmeba. Semowmebul iqna  tail kalorimetris  
centraluri da damatebiTi kasrebis yvela  modificirebuli  (Secvlili) 
moduli. zigierTi modulis monacemTa xarisxis (vargisianobis) statusi iqna 
Secvlili 

4.   moxsenebebSi warmodgenili iyo tail kalorimetris yalibrebis dasxivebebis 
Sedegad miRebuli Mmonacemebis analizis Sedegebi: 

 Ggaanalizebul iqna tail kalorimetris centraluri kasris yvela moduli- 
LBA da LBC modulebi. LLBA48, LBA59 da LBC34 modulebisaTvis Secvlili iyo 
monacemTa xarisxis (vargisianobis) statusi. 

 Semowmebul iqna LBA49 moduli. 

 erT-erTi dasxivebis Sedegebi gaanalizebul iqna tail kalorimetrSi mosuli 
signalis droiTi wanacvlebis Seswavlis mizniT. 
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 Ggaanalizebul iqna tail kalorimetris damatebiTi kasrebis yvela  
Secvlili (modificirebuli) EBA modulebi da EB41-45,52-56 modulebi. 
mTel rig modulebSi dafiqsirebul iqna problemebi. 

 Semowmebul iqna # 13 da # 14 fotogamaravleblebis gajerebis zeda zRvari, 
romlebic signals xsnian damatebiTi kasris E1 da E2 ujrebidan. 

 
5. aromatis Semcvleli neitraluri denebiT mimdinare top kvarkis iSviaTi 

daSlis adronuli modis tt-→bWqZ → l+l- j, jjb   Seswavlis mizniT monte karlo 
programa-generatoris Protos -is saSualebiT dagenerirebul iqna signalis 
SemTxvevebi masaTa centris sitemaSi √ s = 8 tev energiisaTvis. Seswavlil iqna 
SemTxvevbis partonul doneze daSlis  kinematikuri cvladebiT ganawilebebi, 
kerZod Z  bozonebis daSlis Sedegad dabadebili leptonebis, W bozonebis 
daSlis Sedegad dabadebili kvarkebis ganawilebebi energiis, ganivi impulsis, 
fsevdosiswrafis, azimutaluri kuTxis mixedviT, aRdgenili Z, W bozonebis da 
top kvarkebis ganawilebebi invariantuli masis mixedviT. 

6. moxsenebebSi warmodgenili iyo tail kalorimetris  simulaciis programa 
GEANT4- Si e.w “U”  formis CarTvis (gaTvaliswinebis) mizniT Catarebuli 
gamoklvlevebis Sualeduri (etapobrivi) Sedegebi. e.w. “U”  forma gamosaxavs 
scincilator-filidan moxsnili  signalis damokidebulebas azimutalur 
kuTxeze.   

7. Seswavlilia araorganuli (NaI(Tl)–natriumis iodidi, CsI(Tl)-ceziumis 
iodidi, BGO-bismutis germanati) da organuli (stilbeni) kristalebis 
droiTi da amplituduri maxasiaTeblebi. scintilaciuri kristalebis 

(COMET eqsperimentis ECAL -E eleqtromanituri kalorimetris ZiriTadi 
nawilebis) Tvisebebi Seiswavleba kosmiuri mionebis saSualebiT. 

ECAL—is daniSnulebaa e konversiaSi dabadebuli eleqtronebis 
energiis zusti gazomva. Aamis gamo ECAL—i unda aiwyos kristalebiT, 
romlebsac gaaCniaT maRali droiTi da amplituduri maxasiaTeblebi. 
kristalebis Seswavla grZeldeba.  
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# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
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gamoyenebis perspeqtivebi 

 

    k. wiqariSvili 

 
k. wiqariSvili 
n. bolaSvili  
l. asaniZe 
g.  gelaZe 

 

anotacia 

institutis speleologiur jgufs mWidro samecniero kontaqtebi gaaCnia evropis rigi 
qveynebis (italia, litva, safrangeTi, bulgareTi da sxv.) monaTesave organizaciebTan da 
dawesebulebebTan. kerZod, mimdinare wlis saeqspedicio sezonSi litvel speleologebTan 
erTad Catarda saerTaSoriso speleologiuri eqspedicia dasavleT saqarTvelos kirqvul 
zolSi, kerZod, migarias, wyaltubo-saTafliasa da raWis kirqvul masivebze. paralelurad 
sagamokvlevo samuSaoebi warmoebda institutis wliuri Tematuri gegmiT 
gaTvaliswinebuli sakiTxebis dazustebasa da Sevsebaze, kerZod, migarias, saTaflia-
wyaltubosa da raWis kirqvul masivebze arsebul unikaluri mRvimuri sistemebis 
gamoyenebis perspeqtivebze.  
ambrolauris municipalitetis sof. nikorwmindis midamoebSi, kerZod raWis qedis 
Crdilouri mTagoriani kalTis md. Sareulas Rrma xeobis marcxena kldovani ferdobis 
ZirSi ganviTarebul civwyalasa da Sareulas mRvimeebSi moxerxda wyliani sifonuri 
monakveTebis dazverva.  
msgavsi dazverviTi samuSaoebi Catarda sawalikis mTis Crdilo ferdobze, adgil 
Cologas teritoriaze mdebare dolabisTavis, sakiSoresa da kidobanas wylian 
mRvimeebSic. 
mniSvnelovani speleologiuri samuSaoebi ganxorcielda migarias kirqvuli masivis 
farglebSi mdebare qos (muxuris), Surubumus da karieris mRvimeebis (Cxorowyus r-ni), 
agreTve yviras kirqvuli masivis (walenjixis r-ni) samxreT periferiaze inwras xeobaSi 
(md. moroJas auzi), asxis masivze, wekeldis qedis samxreT-dasavleT ferdobze md. 
waCxuris auzis (martvilis r-ni) da senakis municipalitetis sof. saxarbedios midamoebSi 
mdebare metad saintereso speleoobieqtebSi.   
am ukanasknelSi moxerxda 100 m sigrZis da  32 m siRrmis daxrili wyliani derefnis 

akvalangebiT gacurva. mRvimis boloSi nazvavi lodnaris gawmendis Semdeg mosalodnelia 

mRvimis Semdgomi gagrZeleba. wyaltubos (yumisTavis) mRvimis sifonur nawilSi, kerZod 

`sanaosno monakveTis~ me-200 metrze, dasavleTis mimarTulebiT mikvleul da gavlil iqna 
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manamde ucnobi 70 m sigrZis naxevrad datborili wyliani galerea. aRniSnuli monakveTi 

grZeldeba imave mimarTulebiT, romelic SesaZlebelia mRvimis mTavar derefans 

SeuerTrdes.  qarTveli da litveli mkvlevrebis mier moniSnul mRvimeebSi wyalqveSa 

samuSaoebis gagrZelebamomavali wlisaTvis Aaris dagegmili. 

2 kaxeTis mxareSi 
mimdinare 
egzodinamikuri 
procesebi da reliefis 
anTropogenuri 
transformacia 

 
 

m.gongaZe 

 
m.gongaZe  
g.lominaZe 

                                           anotacia 
mimdinare samuSaoebis farglebSi damuSavda rusTavelis erovnul samcniero fondis 
sagranto konkursSi warsadgeni proeqti:  „Rvarcoful mdinareTa Warbi natanis 
gamoyenebis perspeqtiva (md.ioris marcxena Senakadebis magaliTze)“,  sadac institutis 
geomorfologiis ganyofilebis  TanamSromlebTan erTad monawileoben garemos 
erovnuli saagentos geologiuri departamentis muSakebic. 

3 samxreT saqarTvelos 

mTianeTis 

geomorfologiuri 

daxasiaTeba da 

geodinamikuri 

procesebis riski da 

Sefaseba 

 
 

e.wereTeli 

 
 

e.wereTeli 
g.gafrindaSvili 

anotacia 
saqarTvelos samxreT mTianeTSi farTo gavrcelebiT sargebloben iseTi egzogenuri 
procesebi rogorebicaa mewyrebi, Rvarcofebi, erozia, kldezvavebi, qvaTacvenebi, 
datobrvebi, Tovlis zvavebi, gamofitva, daWaobeba. maTi saxeebi, intensivoba da Casaxva-
gaaqtiureba ganpirobebulia seismotqtonikuri, geologiur-geomorfologiuri, 
meteorologiuri, hidrogeologiuri da anTropogenuri faqtorebiT. sakvlevi teritoriis 
geodinamikur daZabulobas mniSvnelovnad zrdis, is rom, saqarTvelos mTianeTi mTlianad 
moqcelulia 8-9 baliani seismuri riskis zonaSi, rac umetes SemTxvevaSi sxva faqtorebTan 
erTad egzogenuri procesebis Casaxva-gaaqtiurebas mniSvnelovnad zrdis. anTropogenuri 
faqtorebidan geologiuri situaciis garTulebaze gansakuTrebiT uaryofiTad moqmedeben 
tyeebis usistemo da intensiuri gaCexva, ferdobebis gadatvirTva mZime tipis Senoba-
nagebobebiT, dasaxlebuli punqtebis wyalmomaragebis sistemebis gaumarTaoba, usistemo da 
gadaWarbebuli morwyvebi, sianJinro obieqtebis mSeneblobisas elementaruli sainJinro-
geologiuri moTxovnebis ugulvebelyofa da mosaxleobis dabali cnobiereba saSiSi 
egzogenuri procesebTan mimarTebaSi. sakvlev teritoriaze dReisaTvis 200m-mde mewyruli 
ubania dafiqsirebuli. cnobilia sxvadasxva masStabis 50-mde mdinareTa napirebis garecxvis 
ubani, datborvebi da Setborvebi ZiriTadad mimdinareobs md. mtkvris xeobaSi. daWaobebas 
adgili aqvs javaxeTis mTianeTis tbebis mimdebare ubnebze. javaxeTSivea gavrcelebuli 
gamofitvebi, solifluqciuri procesebi (“kriogenuli mewyrebi”), datborvebi da 
Setborvebi, farTobiTi erozia, kldezvavebi, qvaTacvenebi da Tovlis zvavebi. sakvlevi 
teritoriis 100-ze meti dasaxlebuli punqti imyofeba sxvadasxva masStabiT egzogenuri 
procesebis riskis qveS. savele kvlevebis Sedegad Sefasda sakvlevi teritoriis farglebSi 
moqceuli ZiriTadi dasaxlebul punqtebSi arsebuli yvela saxis egzodinamikuri procesis 
arsebuli mdgomareoba.  
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4 

 

 

 

enguris auzis myinvarebis 

dinamikis kvleva da 

enguris auzSi mimdinare 

egzogenuri procesebis 

dafiqsireba da 

geoekologiuri 

mdgomareobis Sefaseba 

 

 

    l. tieliZe 

Ll. tieliZe  
g. lominaZe  
m. gongaZe  
l .gadrani  
e. avaliani  

 

anotacia 
eqspediciis ganmavlobaSi enguris auzis myinvarebis dinamikis gamosakvlevad enis win ga-
keTda specialuri niSnebi (markebi). romlis saSualebiT gamovTvaleT myinvarebis ukan da-
xeva sxvadasxva wlebSi.  
agreTve moxda enguris auzSi arsebuli yvela mniSvnelovani egzogenuri procesis GPS-iT 
dafiqsireba da maTi geoekologiuri Sefaseba. 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 

# proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 Saoris qvabulis 

karstis 

speleologiuri 

gamokvlevebi 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

 

l. asaniZe 

 

l. asaniZe 

 anotacia 

grantis farglebSi, 2013 wlis zafxulze, Catarda eqspedicia ambrolauris 
municipalitetSi, romelic iTvaliswinebda Saoris qvabulSi ganviTarebuli karstuli 
procesebis kvlevas. (axalgazrda mecnierTaTvis prezidentis samecniero granti  N-12/51, 
xelmZRvaneli laSa asaniZe,  SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondi).   
proeqtis farglebSi moxda Saoris qvabulSi karstuli procesebisa da movlenebis 
kompleqsuri Seswavla. sakvlev teritoriaze ganxorcielda naklebad Seswavlili 
karstuli procesebis Seswavla, moxda mRvimeebis morfologiur-morfometriuli 
parametrebis dadgena, ganxorcielda mRvimeTa Sesasvlelebis, karstuli „Zabrebis“, da sxv. 
geografiuli koordinatebis gansazRvra.  mRvimeebSi (rogorc  SigniT aseve 
SesasvlelebTan) ganxorcielda epizoduri speleoklimaturi dakvirvebebi miwisqveSa 
haeris elementebze (haerisa da wylis temperatura, sinotive, atmosferuli wneva), 
ganxorcielda  mRvimeebis  Sida sivrceebis gazomva-gamoTvla (sigrZe-sigane-simaRle).  
proeqtis farglebSi Seiqmna Saoris qvabulis karstuli reliefis cifruli modeli.  
masSi gamoyenebuli midgomebi da kartografiuli xerxebi gamoyenebul iqneba saqarTvelos 
sxva kirqvuli masivebis modelebis Sesaqmnelad, aseve momzadda erTi samecniero statia. 
meore saangariSo periodSi, grantis farglebSi vimyofebodi italiaSi, qalaq barSi, sadac 
Sevxvdi ucxoel kolegebs da moxda prezentaciis mowyoba da informaciis gacvla.  miviRe 
maTgan praqtikuli rekomendaciebi, rasac aucileblad gamoviyeneb SemdgomSi 
saqarTveloSi karstuli procesebis gamokvlevisaTvis.   
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mivlinebis dros, ucxoeli kolegebis iniciativiT moewyo 3 dRiani eqspediacia ,,apulias“  
regionSi da davaTvaliereT regionSi arsebuli yvela mniSvnelovani karstuli obieqti. 
aseve vimyofebodi cnobil kastelanas mRvimeSi, romelic udidesia aRniSnul regionSi. 
mRvimis jamuri sigrZe 3 kilometrze metia da yoveldRiurad uamrav damTvalierebels 
izidavs.  
ucxoeli kolegebis mxridan gamoiTqva survili samomavlod   saqarTveloSi vizitisa da 
erToblivi kvlevebis Catarebis Sesaxeb.  

2 

 

 

 

 

mdinare Tergis 

auzis myinvarebis 

kvleva Tanamedrove 

klimatis 

cvlilebis fonze, 

paleoglaciologi

uri da 

paleogeomorfolo

giuri 

rekonstruqciebi 

gvian pleistocensa 

da holocenSi 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

 

 

  l. tieliZe 

 

 

  l.tieliZe 
  g. lacabiZe 
 

                                   anotacia 
kvlevis Sedegad aRvadgineT paleoglaciologiuri da paleogomorfologiuri situaciebi 
md. Tergis auSi. SevqmeniT aRniSnuli reliefis cifruli sam ganzomilebiani modelebi, 
rolmTa saSualebiT moxdeba Zveli myinvarebis gavrcelebis arealebis dazusteba.  
proeqtis ganxorcielebis Sedegad Catarda md. Tergis auzis myinvarebis Tanamedrove 
mdgomareobis Seswavla da zusti raodenobis da farTobis gansazRvra. moxda myinvarebis 
enebis zusti simaRleebis dadgena, morfologiuri tipebis,  glaciologiuri parametrebis 
da eqspoziciis gansazRvra. 
proeqtis Sedegad agreTve moxda aerofotomasalebis da topografiuli rukebis  cifrul 
formatSi gadayvana da maTi Sedareba Tanamedrove situaciasTan. aseve proeqtis muSaobis 
periodSi gakeTda mdinaris auzSi arsebuli mniSvnelovani obieqtebis da movlenebis  
monacemTa baza da datanil iqna reliefis  cifrul modelebze. 

3 saqarTvelos 

mesame erovnuli 

Setyobineba 

klimatis 

cvlilebis CarCo 

konvenciisaTvis 

gaeros 

ganviTarebis 

organizacia 

saqarTveloSi 

m.SvangiraZe 
v. gelaZe  

l. tieliZe 
n. lomiZe 

 

anotacia 
proeqtis farglebSi mimdinareobs md. enguris auzis myinvarebis glacio-
geomorfologiuri Seswavla, myinvar WalaaTis masis balansis damuSaveba, md.enguris 
auzis myinvarebisa da Camonadenis reqciis Sefaseba klimatis momavli cvlilebis mimarT. 

4 

 

mdinareebis Zama, 

tana, TeZamis 

auzebis 

geoinformaciuli 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

m. cicagi m. cicagi 
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sistemebis Seqmna 

garemosa da 

socialur 

procesebs Soris 

urTierTkavSiris 

analizisTvis 

                                   anotacia 

proeqtis fraglebSi Seiqmna mdinareebis Zama, tana, TeZamis auzebis cifruli modeli, 
sadac ganTavsda mravalmxrivi informacia sakvlev regionSi mimdinare procesebze. pirvel 
periodSi moxda arsebuli masalebis kameraluri damuSaveba, risTvisac gamoviyeneT 
msxvilmasStabiani topografiuli rukebi (1:25 000 da 1: 50 000), programa ArcMap -Si Seiqmna 
Tematuri fenebi, sadac ganTavsda informacia geografiuli obieqtebis Sesaxeb.  meore 
etaps warmoadgenda savele samuSaoebi. moewyo eqspediciebi samive mdinaris auzSi. velze 
GPS–iT moxda geografiuli da turistuli obieqtebis koordinatebis aReba, maT Soris im 
Zeglebisa, romlebic mSeneblobis procesSia. davazusteT dasaxlebuli punqtebis 
saxelwodebebi. 

savele samuSaoebis dasrulebis Semdeg daiwyo arsebuli cifruli modelis Sevseba velze 
miRebuli informaciiT. geografiuli obieqtebis monacemTa bazaSi SeviyvaneT informacia: 
geografiuli saxelwodeba, mdebareoba indeqsTa da sakoordinato badeze (grZedi da 
ganedi), parametrebi (simaRle zRvis donidan, sigrZe, farTobi.) cifrul modelze 
ganTavsda yvela arqiteqturuli Zegli, romelTaTvisac Seiqmna monacemTa eleqtronuli 
baza (saxelwodeba, statusi, geografiuli mdebareoba indeqsTa da sakordinato badeze 
(grZedi, ganedi) zR. d. simaRle. garda amisa davumateT literaturul wyaroebSi arsebuli 
saintereso faqtebi da Sesabamisi fotoebi. dasaxlebuli punqtebis SemTxvevaSi monacemTa 
eleqtronul bazaSi SevitaneT dazustebuli saxelwodeba, statusi (sabWoTa 
topografiul rukebze aRniSnuli bevri sofeli axla ukve nasoflaria), mosaxleobis 
raodenoba (2002 wlis sayovelTao aRweris monacemebi) aRniSnuli modelis safuZvelze 
SesaZlebelia Sesabamisi Tematuri rukebis momzadeba saWiroebisamebr da aseve 
gamoyenebuli iqneba Sida qarTlis zogadgeografiuli rukis momzadebisas.  

5 

 

kolxeTis 

dablobis wylis 

ekosistemebi-dacva 

da racionaluri 

gamoyeneba 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 
d. kereseliZe 

 
g. dvalaSvili 

                                 anotaca 
Warbteniani teritoriebis Seswavla da dacva ara mxolod saqarTveloSi, aramed msoflio 
masStabiTac problematur sakiTxTa rigSia Setanili. swored am problemis garSemo 
gaerTianda 1971 wels saerTaSoriso sazogadoeba Warbteniani teritoriebis dacvis 
Sesaxeb miRebuli ramsaris konvenciiT. 1997 wlidan konvencias kolxeTis dablobze 
arsebuli Warbteniani teritoriebic miuerTda da maT msoflio mniSvnelobis Waobebis 
statusi mieniWa. am faqtiT xazi gaesva kolxeTis teritoriaze arsebuli Warbteniani 
landSaftebis biomravalferovnebis dacvisa da SenarCunebis mniSvnelobas. 
kolxeTis teritoriaze kompleqsuri kvlevebis warmoeba am teritoris sakmaod didi 
farTobis gamo erT-erT mniSvnelovan problemas warmoadgens. maSindeli melioraciuli 
RonisZiebebi Seicavda araswori menejmentis elementebs samuSaoTa daproeqtebis mxriv, 
bunebriv pirobebze dakvirvebebis statistikuri monacemebi grovdeboda dasaxlebul 
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punqtebSi mowyobili sadgurebis meSveobiT, maTgan moSorebiT ki ara. amitom es 
parametrebi srulad mainc ver asaxavda am teritoriaze daWaobebis gamomwvevi faqtorebis 
warmoqmnis zust mizezebs. Sesabamisad, 1990 wlamde miRebul dakvirvebis monacemebze 
dayrdnobiT rTulia mecnierulad dadasturebuli daskvnebis gamotana. imavdroulad 
tardeboda mxolod ekonomikuri efeqtis gazrdisken mimarTuli samuSaoebi Waobebis 
daSrobis gziT. am meTodiT midgomam ki rig SemTxvevebSi aunazRaurebeli stiqiuri 
movlenebi gamoiwvia. 

 
IV publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 
k. wiqariSvili 
n. bolaSvili 

saqarTvelos 
karstuli mRvimeebi 
(mokle cnobari) 

Tsu-s 
gamomcemloba 158 gv. 

anotacia 

saqarTvelos karstuli mRvimeebis mokle cnobarSi Sesulia dasavleT saqarTvelos TiT-
qmis yvela didi Tu patara karstuli obieqtis (mRvime, ufskruli, Saxti, Wa da sxv.) sa-
xelwodebani mokle monacemebiT, sul 1355 erTeuli. 
erTi da igive saxelwodeba xSirad ramdenime speleoobieqts aqvs mikuTvnebuli. aseT Sem-
TxvevaSi saxelwodebas miTiTebuli aqvs saTanado dasaxlebuli punqti. 
rodesac mRvime ramdenime saxeliT aris cnobili, cnobarSi  naCvenebia yvela saxeli er-
Tad. mag., aRmavali (axali aTonis „Zveli“, stalaqtituri, fsircxis) mRvime da a.S. wignSi 
Sesulia agreTve mRvimeTa qarTuli kuTxuri (megruli, afxazuri) saxelwodebebic. 

2 

 

levan tieliZe     Tbilisi 
 atlasi-cnobari 

Tbilisi, s.s. 
,,kartografia’’ 105 gv. 

Aanotacia 
gamocemaSi asaxulia Tbilisis quCebis adgilmdebareoba, istoria, 
arqiteqturuli  saxe  da  RirsSesaniSnaobani. wigns  Tan  axlavs   
saxelSecvlili  obieqtebis  sia, 31  sqematuri  ruka  Tavis  saZiebliT.   

3 g. dvalaSvili saCxere da WiaTura gamomcemloba  
,,Tbilisi” 

368 gv. 

                                anotacia 
wignSi ganxilulia saCxeris da WiaTuris municipalitetis teritoriis dasaxlebuli 
punqtebi: qalaqebi saCxere da WiaTura, agreTve saCxeris da WiaTuris municipalitetebSi 
27 teritoriul marTvis organoSi  gaerTianebuli 115 sofeli. regionSi mravladaa tu-
ristebisaTvis saintereso obieqti, aq uamravi mRvime-gamoqvabulia. Tavisi bunebrivi egzo-
tikiT gamoirCevian:  md. md. yvirilas, jruWulas, kacxuras, bujisa da saZalixevis auzSi 
arsebuli mRvimeebi. istoriul-arqiteqturuli Zeglebi: sveris, kacxis, iTxvisis, 
modinaxes, TodaZis, navarZeTis cixe-simagreebi, savanis, qoreTis, exvevis, sarekis, 
gorisas, korboulis, kacxis, perevisis, iTxvisis, mRvimevis, darkveTis eklesia-monastrebi, 
kacxis bunebriv-kirqvuli sveti. mravlad aris mdinareebi: saZalixevi, jruWula, Cixura, 
SuSa, Rebura, Zirula, buja, yvirila, dumala, cixiswyali, kacxura, wilToswyali, Weru-
la, Tabagrebiswyali. egzotikuri tbebi: sofel xreiTSi arsebuli tba _ Semoreva, so-
fel rganSi nabardebis tba, vulkanuri warmoSobis tba sof. perevisaSi, agreTve devis 
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tba. municipalitetebi agreTve mdidaria floriTa da fauniT. 

 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 

saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis raodenoba 

1 

 

r.gobejiSvili 
e.wereTeli, g. 
dvalaSvili 
 da sxv. 

dedamiwismcodneoba  
(saleqcio kursi) 

Tsu-s 

gamomcemloba 
250gv. 

Aაnotacia 
saxelmZRvanelo gankuTvnilia bakalavriatis geografiisa da ekologiis mimarTulebis 
studentebisaTvis da masSi ganxilulia dedamiwismcodneobis rogorc mecnieruli dargis 
sagani,  kvlevis obieqti da amocanebi, geografiuli garsis formirebis pirobebi, 
geografiuli garsis struqtura da misi Semadgeneli sferoebi 

 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 

 

g.dvalaSvili 
g.melaZe da sxv. 

saqarTvelo – Cveni 

faseulobebi, I 

tomi.  buneba. 

gamomc.“palitra” L 
296 gv. 

 

anotacia 

n. elizbaraSvili, l. maWavariani, d. nikolaiSvili, g. melaZe, g. dvalaSvili. saqarTvelo 
– Cveni faseulobebi, I tomi. buneba. gamomc.“palitra L“, Tbilisi, 2013, 296 gv. 
sruliad saqarTvelos kaTolikos–patriarqis ilia meores nebiTa da locva–kurTxeviT 
momzadda wignebi gansakuTrebuli seria –,,Cveni fasulobebi“, romlis TiToeuli tomi 
qarTuli saunjis Tavmoyrasa da warmoCenas isaxavs miznad. 
qveynis buneba eris TviTmyofadobas, erovnuli xasiaTs ayalibebs da gansazRvravs, amave 
dros is RvTisgan boZebuli saganZuria, TiToeul Cvenganis kuTvnilebaa. wigni – 
saqarTvelos buneba – qarTveli mecnierebis mravalwliani Sromis Sedegia. gamocemaSi 
aRwerili mravali geografiuli obieqti, saqarTvelos bunebrivi pirobebi da 
RirsSesaniSnaobebi, daculi teritoriebi da maRalmTiani soflebi. wignis unikaluri 
fotomasala Cveni samSoblos mravalferovan bunbas, mis landSaftebsa da Tvalwarmtac 
xedebs acocxlebs. 
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d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
g. lominaZe,  
i. gelovani 

Savi zRva           
“saqarTvelos 
geografia” 

koleqtiuri 
monografia 

 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba, 
Tbilisi 2013,  

gv 98-109 

anotacia 
Savi zRva, rogorc xmelTaSuazRvis nawili, geografiuli kvlevis TvalsazrisiT 
mniSvnelovan rols TamaSobda jer kidev antikuri xanidan. misi sistemur -meToduri 
kvleva me-19 saukunidan daiwy o. Savi zRva tipuri Sida zRvaa, mis moxazulobas 
qmnis: dasavleTiT – balkaneTis naxevar kunZulis aRmosavleTi kide, aRmosavleTiT 
– kavkasiis mTebi da kolxeTis dablobi, Crdilo –aRmosavleTiT aRmosavleT 
evropis vake da samxreTiT – mcire aziis mTebi.  
zRvis sanapiro xazis sigrZe sxva da sxva avtoris mixedviT Seadgens 4020-4100 km-s. 

2 
r.gobejiSvili, 

e.wereTeli 

reliefi 
“saqarTvelos 

geografia” 

koleqtiuri 
monografia 

 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba, 
Tbilisi 2013 

gv.70-80 

anotacia 
saqarTvelos reliefi xasiaTdeba mravalferovani da rTuli morfologiiT, 
morfometriiT da morfografiiT. reliefis sirTule misi geoteqtonikuri bunebidan 
gamomdinareobs, xolo mravalferov ne ba – reliefis simaRliTi zonalobidan da 
egzodinamikuri procesebis Taviseburebebidan  endogenuri da egzogenuri procesebis 
urTierTmoqmedebam ganapiroba ZiriTadi morfostruqturuli zonebis (erTeulebis) 
gamoyofa: 
I. kavkasionis qedis saSualo da maRalmTiani reliefis zona; 
II. mTaTaSorisi baris zona; 
III. samxreT saqarTvelos mTianeTis zona. 
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3 

g. lominaZe, e. 

wereTeli, m. 

gafrindaSvili, 

m. gongaZe, g. 

gafrindaSvili 

Rvarcofuli 

movlenebis 

regulirebisa da 

maTi warmonaqmnebis 

mravalmxrivi 

gamoyenebis sakiTxi 

civ-gomboris 

molasuri 

naleqebis  

magaliTze 

(aRmosavleT 

saqarTvelo).       

vaxuSti 

bagrationis 

geografiis 

geografiis 

instituti. – 

Sromebis 

krebuli, 

axali seria 

#5 [84], 

Tbilisi gv. 34-38 

anotacia 
Rvarcofgamtari eroziuli xeobebis raodenobiT, Rvarcofebis Camoyalibebis 
heterogenulobiT, movlenebis sixSiriT, mosaxleobisa da meurneobisaTvis 
miyenebuli materialuri zaraliT,  saqarTvelo miekuTvneba mTiani mxareebis erT-
erT urTules regions. 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs civ-gomboris molasur naleqebSi 
formirebuli Rvarcofebi, romelTac teritoriis dazianebadobis xarisxis, 
ganmeorebadobis, mosaxleobasa da meurneobaze uaryofiTi zemoqmedebis mixedviT 
analogi ar moepoveba samxreT kavkasiaSi. ior-alaznis mTavari wyalgamyofi qedis 
kalTebis yvela mdinare da xevi Rvarcofgamtaria, xolo qedis ZirSi Rvarcofebis 
Zvel gamozidvis konusebze ganaSenianebuli soflebis 70%-mde imyofebian maRali 
saSiSroebis riskis qveS. 
bolo periodSi Rvarcofulma movlenebma iseTi masStabebi miiRo da maTi 

ganmeorebadoba imdenad gaizarda da araprognozirebadi gaxda, rom saqarTvelos es 

mxare moeqca Rvarcofebis warmoqmnis umaRlesi riskis  kategoriaSi (Ks-0.8-1.0). 

am mxriv, gansakuTrebiT sayuradReboa civ-gomboris qedis samxruli kalTa, romlis 

didi daxrilobis (45-600-dan 80-900-mde flateebiT) reliefi intensiurad aris 

danawevrebuli md. ioris marjvena SenakadebiT, romelTa maraoseburad gaSlili 

saTaveebi tipiuri bedlenduri danawevrebis eroziul-gravitraciuli morfologiiT 

xasiaTdeba (ix. foto 1.). gansakuTrebiT sayuradReboa is garemoeba, rom intensiurad 

mimdinareobs qedis Txemispira zonis eroziul-gravitaciuli da regresuli 

denudaciuri procesebi, rac Rvarcoful kerebSi naSali mineraluri masis 

optimaluri formirebis garemos qmnis. Tu Rvarcoful kerebSi modis Tavsxma 

wvimebi dRe-RameSi 30-50 mm-is diapazonSi, warmoiqmneba Rvarcofuli nakadebis 

formirebis pirobebi, xolo 50-80 mm naleqebis mosvlis SemTxvevaSi yvela mdinareSi 

adgili aqvs Rvarcofebis eqstremalur transformacias. 
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4 

g. lominaZe, i. 

papaSvili, s. 

xorava 

kaxaberis vakis 

zRvis sanapiro 

zonis 

Tanamedrove 

ganviTareba       

axali seria 

#5 (84), 
Tbilisi gv 39-43 

anotacia 
q. baTumis mimdebare Savi zRvis sanapiro zona amJamad mniSvnelovan uaryofiT 
cvlilebebs ganicdis. mag.: Woroxi-baTumis koncxis 8 km sanapiro zolis 5,6 km anu 
70 % irecxeba da Sesabamisad, ukan ixevs xmeleTis mimarTulebiT. es movlenebi 
sistemaSi – md. Woroxi-kaxaberis vake – ganpirobebulia mTeli rigi faqtorebis 
cvlilebebis gamo kaxaberis akumulaciuri vakis meoTxeuli naleqebis dasta 
TiTqmis mTlianad md. Woroxis aluvioniT da lagunuri genezisis Waoburi danaleqi 
SreebiTaa warmodgenili. 
Savi zRvis sanapiro zoli Tavis moxazulobas md. Woroxis natanis ganawilebis 

mixedviT icvlida, magram am natanis mniSvnelovani nawili yovelTvis ar 

monawileobda sanapiro zonis akumulaciur procesebSi. mdinareuli natanis 

ZiriTadi nawili gravitaciuli procesebis Sedegad wyalqveSa kanionebis did 

siRrmeebze inacvlebda. kaxaberis vakis wyalqveSa ferdis ZiriTadi daxriloba arc 

Tu ise didia da 0.006 Seadgens. wyalqveSa ferdis reliefi rTuldeba md.  Woroxis 

dRevandel SesarTavTan da baTumis koncxTan. iq napiris xazTan axlosaa 

ganlagebuli Woroxisa da baTumis wyalqveSa kanionebis saTaveebi, sadac fskeris 

daxriloba 15o-30o aRwevs. am adgilebSi md. Woroxis natanis udidesi nawili did 

siRrmeebze gadainacvlebs.  

SedarebiT neli procesia zRvis donis saukunovani meryeoba da misi siCqare 3-10 

mm/wl  diapazonis farglebSi icvleboda. kaxabris vakis zedapiris, wyalqveSa 

ferdisa da plaJuri zolis kompensaciuri akumulaciisaTvis zRvis donis swrafi 

awevis pirobebSi weliwadSi maqsimum 0.5 mln. m3-ia saWiro.  

 

5 

e. wereTeli, 

n.bolaSvili, 

r.gobejiSvili, m. 

gafrindaSvili,  

g. lominaZe g. 

gafrindaSvili 

 saqarTvelos 

Savi zRvis 

mdinareTa auzebis 

hidrologiur-

geologiuri 

katastrofebis 

arsebuli 

mdgomareoba da 

saSiSroebis 

realoba klimatis 

globaluri 

cvlilebebis 

saerTo fonze   

axali seria 

#5 (84), 
Tbilisi gv. 28-33 

anotacia 
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wyaldidobebiT da gansakuTrebiT geologiuri stiqiiT miyenebuli negatiuri 
Sedegebi dasavleT saqarTvelos mdinareTa auzebSi mcxovrebi mosaxleobisaTvis da 
maTi infrastruqturisadmi ganusazRvrelad didia. maTi saSiSroebis riskis arealSi 
moqceulia saerTo farTobis 43%-mde, 2000-mde dasaxlebuli punqtiT. statiaSi 
Sefasebulia wyaldidobebisa da geologiuri stiqiis  maformirebeli mTavari 
faqtorebi faqtorebi. maTgan Tu kolxeTis baris zonaSi gansakuTrebul 
saSiSroebas iZens datborvebi, mdinareTa napirebis eroziuli garecxva da sanapiro 
mewyrebi, mTianeTSi dominirebs Rvarcofebi da wyalmovardnebi, mewyrul-
gravitaciuli movlenebi da Tovl-myinvarebis Camoqceva. 
geologiuri da hidrometeorlogiuri katastrofebisagan dacvis mniSvnelovani 
Semaferxebeli faqtoria am stiqiuri movlenebis warmoqmnis Semecnebis dabali done, 
maTi sivrcesa da droSi gaaqtiurebis istoriuli informaciis arasruli analizi 
da aqedan gamomdinare adreuli Setyobinebis saimedo sistemis ararseboba.  
6 

o. lanCava 

k. wiqariSvili 

          

wyaltubos 

(yumisTavis) mRvimis 

bunebrivi klimatis 

SenarCunebis 

aucilebloba misi 

eqspluataciis 

pirobebSi. 

`geografiis 

Tanamedrove 

problemebi~.  

saerTaSoriso 

konferenciis 

masalebi     

axali seria 

#5 (84), 
Tbilisi gv 170-173 

anotacia 
naSromSi gaanalizebulia wyaltubos mRvimeSi eqsperimentuli dakvirvebebis 
Sedegebi speleoklimaturi parametrebis cvalebadobaze, romlebic Sesrulebulia 
rogorc mRvimis keTilmowyobamde, ise keTilmowyobis samuSaoebis damTavrebis 
Semdeg.  
dadgenilia, rom wyaltubis mRvime miekuTvneba xandazmul mRvimeTa ricxvs, 
bunebrivi haercvlis pirobebidan gamomdinare ki – elitur, anu iseT mRvimeTa 
ricxvs, romelSic erTdroulad eqskursantTa SezRuduli raodenobis daSvebaa 
SesaZlebeli. gaangariSebis Sedegad dadgenilia, rom adamianebisaTvis komfortuli 
sunTqvis uzrunvelsayofad weliwadSi eqskursantTa ricxvi ar unda aRematebodes 65 
aTass, maqsimumi modis ianvarze – 7000, xolo minimumi aprilze – 2700. eqskursantTa 
aRniSnuli raodenobac arsebiTad Secvlis speleoklimatur parametrebs xangrZlivi 
periodis ganmavlobaSi, rac arasasurveli movlenaa. 
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7 

g.dvalaSvili 
s.yvavaZe 

anTropogenuri 

faqtoris gavlena 

kolxeTis 

dablobis sanapiro 

zolze, kolxeTis 

dablobis wylis 

ekosistemebi-dacva 

da racionaluri 

gamoyeneba 

axali seria 

#5 (84), 
Tbilisi 2013,  gv 98-109 

                                            anotacia 
zRvis napiris ganviTarebis procesebze mniSvnelovan gavlenas axdens misi 
daxriloba da zRvis siRrme, qanebis Semadgenloba da simtkice, teqtonikuri 
moZraobebis xasiaTi, sanapiro xazis konturis konfiguracia da a.S. atmosferuli 
zemoqmedeba qarismieri talRebis warmoqmniT gamoixateba, Tumca qviSian sanapiroebze 
isini TviTon qmnian sanapiro formebs zvinulebisa da diunebis saxiT. 
sxva gare faqtorebs (egzogenuri) atmosferuli naleqebi, moqcevebis, yinulis, 
mdinaris myari natanis moqmedeba da sxvadasxva biogenuri faqtorebi warmoadgenen. 
napirebis xangrZlivi ganviTarebis procesSi (evolucia), aseve mniSvnelovani wvlili 
SeaqvT Sida (endogenur) faqtorebs, ZiriTadad dedamiwis qerqis SedarebiT nel, 
vertikalur moZraobas da msoflio okeanis wylis moculobis cvlilebas (donis 
evstaturi ryeva). 
8 

 

m. tatiSvili, 

n. bolaSvili, 

i. mkurnaliZe 

klimati da misi 

cvalebadobis 

gamomwvevi 

mizezebi/sqarTvelo

s teqnikuri 

universitetis 

hidrometeorologi

is institutis 

Sromebi 

t..№19 

 
Tbilisi gv. 38-43 

Aanotacia 

კლიმატის ცვალებადობის მიზეზებს იკვლევენ ორი მიმართულებით: ბუნებრივი და 

ანთროპოგენური. ბევრი კლიმატოლოგი დარწმუნებულია, რომ კლიმატის ამჟამინდელი 

ცვლილება პირდაპირაა დაკავშირებული მზის აქტივობასთან, რომელიც განსაზღვრავს 

დედამიწაზე ღრუბლიანობასა და ტემპერატურას. მზის აქტივობის ცვლილების დროითი 

მასშტაბი მოიცავს 27 დღიდან 11, 22, 80, 180 და მეტ წლებს. მას შემდეგ, რაც 

თანამგზავრული დაკვირვებებიტ დადგინდა, რომ მზის მუდმივა ცვალებადია, შჱიქმნა 

ფენომენოლოგიური რეგრესიული მოდელები მზის რადიაციის ცვლილების შეფასებისათვის 

გასული ათწლეულებისა და საუკუნეებისათვის. შედეგებიდან ცხადი გახდა, რომ კლიმატის 

ცვლილებაში, მზის წვლილთან შედარებით სათბური აირების როლი გადაფასებულია. 

მეცნიერთა ნაწილის აზრით, მზე შედის აქტივობის შემცირების ფაზაში, რაც მომავალი 30 

წლის განმავლობაში აცივებას გამოიწვევს. 
9 bolaSvili n. 

wereTeli e. 

Savi zRvis auzis 

mdinareebis 
axali seria თბილისი გვ. 28-33 
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 gobejiSvili 

r. 

gafrindaSvil

i g. da  sxv. 

hidrologiur-

geologiuri 

katastrofebis 

arsebuli 

mdgomareoba 

klimatis cvlilebis 

fonze/vaxuSti 

bagrationis 

geografiis 

institutis SromaTa 

krebuli 

#5(84) 

Aanotacia 
wyaldidobebiT da gansakuTrebiT geologiuri stiqiiT miyenebuli uaryofiTi 
Sedegebi dasavleT saqarTvelos mdinareTa auzebSi mcxovrebi mosaxleobisaTvis da 
maTi infrastruqturisaTvis ganusazRvrelad didia. maTi saSiSroebis riskis 
arealSi moqceulia saerTo farTobis 43% 2000-mde dasaxlebuli punqtiT.  
statiaSi Sefasebulia wyaldidobebisa da geologiuri stiqiis  maformirebeli 
mTavari faqtorebi. maTgan, Tu kolxeTis dablobis zonaSi gansakuTrebul 
saSiSroebas iZens datborvebi, mdinareTa napirebis eroziuli garecxva da sanapiro 
mewyrebi, mTianeTSi dominirebs Rvarcofebi da wyalmovardnebi, mewyrul-
gravitaciuli movlenebi da Tovl-myinvarebis Camoqceva. 
geologiuri da hidrometeorlogiuri katastrofebisagan dacvis mniSvnelovani 
Semaferxebeli faqtoria am stiqiuri movlenebis warmoqmnis Semecnebis dabali done, 
maTi sivrcesa da droSi gaaqtiurebis istoriuli informaciis arasruli analizi 
da aqedan gamomdinare, adreuli Setyobinebis saimedo sistemis ararseboba. 
10 

 

bolaSvili n., 

Rlonti n. 

saqarTveloSi 

klimatis cvlilebis 

gamokvlevebi 

geografiis da 

geofizikis 

institutebis saerTo 

naSromebSi/vaxuSti 

bagrationis 

geografiis 

institutis SromaTa 

krebuli 

axali seria 

#5(84) 
თბილისი გვ. 145-151 

Aanotacia 
gamokvlevulia atmosferoSi aerozoluri dabinZurebis, Rrublianobis, nislebis, 
ozonis saerTo raodenobis da sxv. Mmravalwliani dinamika; Seswavlilia 
atmosferos aerozoluri dabinZurebis zegavlena mzis radiaciis, Rrublianobis, 
nislebis da sxv. cvalebadobaze. Sefasebulia klimatis zogierTi elementebis 
mosalodneli cvlileba. gaTvaliswinebulia  aRniSnuli erToblivi gamokvlevebis 
gagrZeleba da agreTve Zalebis gaerTianeba axali samecniero da gamoyenebiTi 
mniSvnelobis amocanebis gadasawyvetad.   
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11 

 

wereTeli em. 

qucnaSvili o. 

gafrindaSvili  

m. gafrindaSvili 

g. donaZe c. 

 

saqarTveloSi 

mewyrul-

gravitaciuli 

movlenebis saerTo 

mdgomareoba da maTi 

ganviTarebis 

masStabebis riski 

klimatis 

cvlilebisa da 

miwisZvrebis 

gaaqtiurebis saerTo 

fonze 

I 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferencia 

kavkasiis 

aqtiuri 

teqtonika, 

magmatizmi-

bunebrivi 

safrTxeebi da 

resursebis 

SromaTa 

krebuli,  

 

Tbilisi, 

2013 

 

Ggv. 45-55 

anotacia 
saqarTvelo mravalkriteriumiani geologiuri katastrofebis (mewyrebi, 
Rvarcofebi, wyaldidobebi da eroziuli procesebi, Tovlis zvavebi, miwisZvrebi da 
sxva) ganviTarebis masStabebiT, mowyvladobiT, ganmeorebadobis sixSiriT da 
qveynis mosaxleobisa da ekonomikisadmi maTgan miyenebuli negatiuri SedegebiT 
msoflios mTian qveynebs Soris erT-erTi gamorCeuli regionia. egzogenuri 
geologiuri stiqiis saSiSroebis arealSi moqceulia qveynis teritoriis 70%-mde, 
3000-mde dasaxlebuli punqtiT, xolo 7-9 baliani intensivobis miwisZvrebis 
saSiSroebis riskis qveS imyofeba TiTqmis mTlianad saqarTvelo, romelTa 
zemoqmedeba pirdapir irekleba mewyrul-gravitaciuli da Rvarcofuli movlenebis 
stimulireba-provocirebaze. 
dReisaTvis saqarTvelos teritoriaze dafiqsirebulia 53 aTasamde mewyrul-
gravitaciuli sxeuli da maTi warmoqmnis sarisko ubani, 3000-mde 
Rvarcoftransformirebadi wyalsadinari, 5000-mde Tovlis zvavis periodulad 
Camosvlis adgili da zRvisa da mdinareTa napirebis garecxvis 1000-ze meti ubani 
1500km saerTo sigrZiT. 
arasruli monacemebiT bolo 45 wlis manZilze ekomigrantebis saxiT gayvanili iqna 
60 000-mde ojaxi, daiRupa 1000-ze meti adamiani, sabrunavi fondidan amovarda 1,5mln 
ha miwis farTobi da saerTo zaralma 12,5mlrd dolars gadaaWarba. stiqiuri 
procesebiT ganpirobebuli geoekologiuri kataklizmebis da ekonomikuri zaralis, 
adamianTa msxverplis da ekomigrantebis 80%-ze meti mTaze modis.  
saqarTveloSi XX saukunis bolo aTwleulebidan aRiniSneba geologiuri stiqiis 
mniSvnelovani gaaqtiureba da maTi eqstremaluri reaqtivaciis intervalebis 
mniSvnelovani Semokleba. amis mTavari mizezi pirvel yovlisa, ukiduresad 
sensitiuri geologiuri garemos saerTo fonze, aris: 1. klimatis globaluri 
cvlilebebiT gamowveuli geologiuri procesebis maprovocirebeli uaryofiTi 
meteorologiuri elementebis gazrda-gaxSireba; 2. maRali intensivobis 
miwisZvrebis gaxSireba kavkasia-pontidebis regionSi; 3. adamianis saqmianobis 
maRali presingi geografiul garemoSi da misi balansuri wonasworobis mkveTri 
darRveva; 4. stiqiis saSiSroebis Secnobisadmi sazogadoebis mzadyofnis dabali 
done da pasuxismgebeli pirebis arasakmarisi informireba mosalodneli 
katastrofebis Sesaxeb. rac gamoixateba winaswari gafrTxilebis sistemis 
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arasrulyofilebaSi. 
geologiuri stiqiisgan mosaxleobis dacvisa da sainJinro-sameurneo obieqtebis 
usafrTxo funqcionirebis saimedo garants warmoadgens kargad organizebuli 
monitoringuli kvlevebi kontroliTa da SefasebiT dawyebuli, prognoziT da 
marTvis sistemiT damTavrebuli. 
12 

 

r.gobejiSvili, 

l. tieliZe, l. 

gadrani, g. 

lacabiZe, r. 

kumlaZe 

md. Tergis auzis 

myinvarebis glacio-

geomorfologiuri 

kvleva da 

gamyinvarebis 

evolucia 

pleistocenSi 

Tsu-is vaxuSti 

bagrationis 

geografiis 

institutis 

SromaTa krebuli  

axali seria 

#5(84) 
Tbilisi, Tsu  gv. 44-47 

anotacia 
statiaSi mocemulia md. Tergis auzis myinvarebis glacio-geomorfologiuri 
kvlevis Sedegebi. Tergis myinvarebze uwyveti kvlevebi mimdinareobda 2005 wlidan. 
ganxilulia myinvarebis, gansakuTrebiT gergeTis dinamika bolo aTwleulebSi. 
agreTve mocemulia md. Tergis auzis zeda pleistocenuri gamyinvarebis ZiriTadi 
kerebi. aseve ganxilulia Tanamedrove da viurmuli periodis firnis da Tovlis 
xazebis mdebareoba.    
13 

e.wereTeli 
g.gafrindaSvili 

q.Tbilisis 
teritoriis 
sainJinro-
geologiuri da 
geodinamikuri 
pirobebis ruka  

   

 

 

kedlis ruka 

anotacia 
rukis Sesadgenad gamoyenebuli iqna: d. papavas geologiuri ruka (m. 1:25000), g. 
jafariZis da T. biWaSvilis Tbilisis sainJinro-geologiuri rukebi (m. 1:10000 da 
1:25000), aseve “saqgeologiisa” da garemos erovnuli saagentos mier sxvadasxva 
wlebSi Catarebuli specialuri sainJinro-geologiuri da geodinamikuri 
kvlevebis masalebi. 

14 

 

levan tieliZe, 

ramin 

gobejiSvili, 

aleqsandre 

javaxiSvili 

saqarTvelos 
politikur 
administraciuli 
ruka 
masStabi 1 : 600 000, 
1 : 500 000 

 

Tbilisi, s.s. 

,,kartografia’’ 
kedlis ruka 

15 ramin 
gobejiSvili, 
levan tieliZe,  

saqarTvelos 
fizikuri ruka 
masStabi 1 : 500 000 

 Tbilisi, s.s. 

,,kartografia’’ 
kedlis ruka 
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aleqsandre 
javaxiSvili 

Aაnotaciebi 
saqarTvelos axali fizikuri da politikur administraciuli rukebi, Tsu 
geografiis institutSi uaxles kompiuterul programebSi Tanamedrove monacemebis 
damuSavebis safuZvelze Seiqmna, rac maT mecnierul Rirebulebas mniSvnelovnad 
zrdis. axali rukebi SinaarsiT, informaciis miwodebis stiliT da dizainiT 
gansxvavdeba wina gamocemis rukebisagan. 

 
16 

 
g. dvalaSvili, 

z. gulaSvili, e. 

aleqsandria, s. 

yvavaZe 

 
kolxeTis dablobis 

Warbteniani 

teritoriebis foTi-

qobuleTis 

mikroubnis 

bunebrivi 

faqtorebis 

Sefaseba 

 
vaxuSti 

bagrationis 

geografiis 

institutis 

SromaTa 

krebuli, 

axali seria 

# 5 (84) 

 
Tbilisi 

Tsu-s 

gamomcemloba 

 
gv. 100-107 

აnotacia 
Warbteniani teritoriebis Seswavla da dacva ara mxolod saqarTveloSi, aramed 

msoflio masStabiTac problematur sakiTxTa rigSia Setanili. swored am 

problemis garSemo gaerTianda 1971 wels saerTaSoriso sazogadoeba Warbteniani 

teritoriebis dacvis Sesaxeb miRebuli ramsaris konvenciiT. 1997 wlidan konvencias 

kolxeTis dablobze arsebuli Warbteniani teritoriebic miuerTda da maT msoflio 

mniSvnelobis Waobebis statusi mieniWa. am faqtiT xazi gaesva kolxeTis 

teritoriaze arsebuli Warbteniani landSaftebis biomravalferovnebis dacvisa da 

SenarCunebis mniSvnelobas. kolxeTis teritoriaze kompleqsuri kvlevebis warmoeba 

am teritoris sakmaod didi farTobis gamo erT-erT mniSvnelovan problemas 

warmoadgens. maSindeli melioraciuli RonisZiebebi Seicavda araswori menejmentis 

elementebs samuSaoTa daproeqtebis mxriv, bunebriv pirobebze dakvirvebebis 

statistikuri monacemebi grovdeboda dasaxlebul punqtebSi mowyobili sadgurebis 

meSveobiT, maTgan moSorebiT ki ara. amitom es parametrebi srulad mainc ver 

asaxavda am teritoriaze daWaobebis gamomwvevi faqtorebis warmoqmnis zust 

mizezebs. Sesabamisad, 1990 wlamde miRebul dakvirvebis monacemebze dayrdnobiT 

rTulia mecnierulad dadasturebuli daskvnebis gamotana. imavdroulad tardeboda 

mxolod ekonomikuri efeqtis gazrdisken mimarTuli samuSaoebi Waobebis daSrobis 

gziT. am meTodiT midgomam ki rig SemTxvevebSi aunazRaurebeli stiqiuri movlenebi 

gamoiwvia. 
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                                    2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba  

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba  

1 

 

Lasha Asanidze, 

Kukuri 

Tsikarishvili, 

Nana Bolashvili 

 

Cave Tourizm Potential 

in Georgia. 

Human – Environment 

Interactions and 

Ecology of Mountain 

Ecosistems. 

Proceedings & 

Abstracts, 

  

ISBN:978-605-

62253-6-9 
Printed at: Meta 

Basim, Izmir. Turkey. 
p. 243-246. 

                                                                               Annotation 

Georgia is rich with beautiful and unique karst forms, where the distribution line of karsted rocks (limestone) 

stretches at a 325 km distance along the southern slope of the Caucasus, from the river Psou to the south - east of 

the Lake Ertso vicinities. Total area of the karsted territories makes 4475 sq.km or 6, 4% of Georgia's entire 

territory. Georgia is one of the unique regions of the Earth according to the distribution of the karsting rocks the 

analogue of which can be hardly found in the any part of the planet. Here all stages and sub-stages of the Upper 

Jurassic, as well as the Cretaceous system and the Lower Paleogene are being karsted. 

Due to the standard conditions of karstogenesis the karsting maximum depth exceeds 2000 m. Number of single 

massifs in the karsted belt spread in Georgia is about hundred, though there are only about 30 of them of 

important extent.  

Western Georgia’s natural - landscape features and wide area of distribution of the limestone rocks presented 

here, as well as an abundance of recreational resources create all the necessary conditions for the development of 

Cave tourism.    

Among our country’s karst phenomena no analogue can be found to Akhali (New) Athos Cave, which was 

discovered in 60s of the 20th century by the speleo-group of the Vakhushti Bagrationi Institute of Geography. It 

is the first cave in Georgia, which was equipped according to the international standards. 

In 80s of 20th century a speleo-group of the Institute of Geography found previously unknown for scientists 

Tskaltubo (Kumistavi) cave, decorated with a variety of melted forms, which is undoubtedly grandiose in its 

scale and is in the focus of overall attention. The research of the cave and its surroundings was conducted by 

geophysical (electrometric) methods, which resulted in a specification of its distribution areal and spatial 

connection with the adjacent karst cavities. 

There are all prerequisites for development of cave tourism in Georgia. Abundance of karst caves and variety of 

underground halls are stipulated by a geological and geotectonical structure of the territory, namely, by quite 

wide distribution of Cretaceous limestone in the karst regions of western Georgia (Abkhazia, Samegrelo, Imereti 

and Racha). 

In the future, our goal is to assess the exploration of unique cave systems and prospects their utilization for 

tourist purposes by means of traditional and modern geophysical methods. 

2 

 

Lominadze 

George, 

Papashvili Irakli 

2nd International 

Symposium on 

Kazdaglar (mount Ida) 

and Edremit, Human-

Environment 

Interactions and 

Turkey 2013 
Printed at: Meta 

Basim, Izmir. Turkey. 
p.497-504 
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Ecology of Mountain 

Ecosystem,  

Proceedings and 

Abstracts 

3 

N. Lomidze - D. 

Mumladze - L. 

Tielidze - K. 

Tavartkiladze - G. 

Gagua - N. 

Suknidze - I. 

Zarnadze 

Climate Change of 

Coastal Zone of the 

Black Sea on the 

Background of Global 

Warming (within 

the territory of Georgia) 

The 2nd International 

Symposium on Kaz 

Mountains (Mount Ida) 

and Edremit 

 
Turkey, İzmir, Meta 

Basim 
p. 124-131 

anotacia 
klimatis Tanamedrove cvlileba anu rogorc mas uwodeben globaluri daTboba 
,,damokles maxviliviT” emuqreba gansakuTrebiT zRvis sanapiros. radgan 
mosalodnelia maTi datborva sakmaod did farTobze, rasac bunebrivia moyveba 

ekologiuri katastrofa. cxadia amაs verc saqarTvelos  SavizRvispireTi (mTeli 
kolxeTs dablobi – dasavleT saqarTvelo) gadaurCeba, ragind ,,minelebuli” 
(Sesustebuli) ar iyos es procesi (cxadia geografiuli apeqtiT) Savi zRvis 
mniSvnelovani avtonomiurobis gamo. rogorc cnobilia Savi zRva msoflio 
okeanisagan Zalzed did manZilzea daSorebuli.  

sakvlevi teritoria warmoadgens saqarთvelos erTerT mniSvnelovan geografiul 
regions (aq Tavmoyrilia mniSvnelovani raionebi – TavianTi saporto qalaqebiTa da 
kurortebiT aWara, guria, samegrelo da afxazeTi), romlis bunebis mdgradi 
ganviTarebisa da mosaxleobis keTildReobisaTvis aucilebelia globaluri 
daTbobis efeqtis rogorc Tvisobrivi, aseve raodenobrivi kriteriumebiT Sefaseba. 
es ki SesaZleblobas mogvcems ukeT daigegmos regionis bunebrivi resursebis 
gamoyeneba mosaxleobisaTvis socialuri mdgomareobis gaumjobesebis mizniT.  
qarTvel klimatologTa mier miRebuli daskvnebi cxadyofen, rom sakvlevi regionis 
Tanamedrove klimatis (temperaturuli velis) rezistencia globaluri daTbobis 
mimarT sakmaod didia. SeiZleba iTqvas klimatis globaluri cvlileba masze 
TiTqmis ar axdens gavlenas, rac ganpirobebulia Warbi atmosferuli naleqebiT da 
sezonebis mixedviT Tanabari danestianebiT. teritoriisaTvis damaxasiaTebel siTbur 
balansSi Semavali komponentebi individualurad reagireben klimatis cvlilebaze. 
kerZod, aorTqlebaze  ufro meti energia ixarjeba, vidre turbulentobaze (haeris 
gaTbobaze). 
6 

Двалашвили Г. 

В., Каландадзе 

Б.Б., Трапаидзе 

В.З., 

Проблемы и 
перспективы об 
изучения и освоения 
карстовых релиефов 
на примере пещер 
“ТГУ 95” (Грузия). 
Непрерывное 
географическое 

Материалы 

конференции 
ГОМЕЛЬ, ст  210-212. 
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образование:  новые 
технологии в системе 
высшей и средней 
школы. 2013 

ანოტაცია 
Обнаружение и изучение пещеры «ТГУ-95» Департаментом географии факультета точных и 
естественных наук ТГУ и Институтом географии имени Вахушти Багратиони при ТГУ было 
приурочено к празднованию 95-летнего юбилея ТГУ. Пещера находится в Западной Грузии, на 
территории села Интхвиси Чиатурского Муниципалитета  (42018’26.64’’ N. 430198’51.58’’ E.), на 
левом склоне р. Квирила, выработана в верхнемеловом известняке. Добраться до пещеры со 
стороны ущелья реки Квирила можно как по тропинке, так и по воздушно-канатной дороге, по 
маршруту «Ущелье реки Квирила – село Итхвиси-32». Протяженность воздушной дороги   
составляет 310 метров. В этом смысле пещера «ТГУ-95» выделяется особо. Попасть туда можно 
с помощью  экзотического транспорта – по воздушно-канатной дороге.  Расстояние от верхней 
станции канатной дороги по тропинке, ведущей к пещере, составляет приблизительно 350 
метров. Туристическую тропу можно будет устроить прямо вдоль скалы, ее протяженность 
составит приблизительно 60 метров. 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

ე. წერეთელი 

 

saqarTveloSi mewyrul-

gravitaciuli movlenebis 

saerTo mdgomareoba da 

maTi ganviTarebis 

masStabebis riski klimatis 

cvlilebebisa da 

miwisZvrebis gaaqtiurebis 

saerTo fonze 

Tbilisi-stefanwminda 

29.08-03.09.2013 

Annotation 

Georgia, with its scales of origination of Geological Disasters (Landslides, Mudflow, Erosion, Snow 

Avalanches, Earthquakes and etc), their reoccurrence, vulnerability and with the negative results inflicted by 

these processes to the population and Economics is a most complex mountainous region of the world.  A strong 

influence of egzo-geological natural processes experienced 70% of country teritory, 3000 settlement, and 

intensity of the 7-9 magnitude earthquake hazard risk is almost entirely Georgia, which directly reflects the 

impact of stimulation of landslide - gravity and mudflow events. 

At present, In Georgia there are fixed 53 thousand landslide - gravitational body, and they produce a risky 

District, 3000 mudflow gorges, 5000 snow avalanches, more than 1000 sea and riverbed erosion  of 1500 km in 

length. Incomplete data for the last 45 years as an Eco-migrant status more than 60000 families was resettled, 
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almost 1000 people was died, 1.5 million ha of agricultural lands were damaged and/or destroyed, and the total 

damage exceeded $ 12.5 billion.  

In the last decades of the 20th century in Georgia is marked shortening of the intervals of extreme reactivation 

of Geological disasters. Catastrophic events may be triggered by (1) extreme hydro-meteorological events, 

probably on the background of global climatic changes, (2) intense earthquakes in Caucasus-Pontides region, 

(3) large-scale human impacts on the environment, (4) Societies with a low level of preparedness for 

concerning these hazards are especially hit hard.  

To prevent hard consequences of natural disasters it is important to determine where and what kind of scale of 

geological disaster’s occurrence is expected and what danger threatens the population or engineering - industry 

facilities. Then it will possible to eliminate the risk of population or strategic facilities got in emergency 

situations efficiently and effectively.   

For protection of population and Engineering-Agricultural object from Geological disaster is well-organized 

monitoring research from control and assessment to prognosis and management system.   

2 

გ. გაფრინდაშვილი 

saqarTvelos samxreT 
mTianeTis geodinamikuri 
procesebi da 
mosalodneli 
geoekologiuri 
garTulebebi 

Tbilisi, Tsu 

22-26.02.2013 

                                         anotacia 
bunebaSi mimdinare stiqiuri procesebis marTva da prognozireba Tanamedrove 
civilizaciis umTavres amocanas warmoadgens. mewyrebis, Tovlis zvavebis, 
Rvarcofebis, kldezvavebis, mdinareTa napirebis garecxvis, wyalmovardnebis, 
wyaldidobebis da sxva egzodinamikuri procesebis kvlevam gansakuTrebuli aqtualoba 
SeiZina me-20 saukunis meore naxevridan, rodesac aSkara gaxda, rom bunebrivi 
katastrofebisagan mosaxleobis da sainJinro-sameurneo obieqtebis dacvisaTvis 
dagegmili RonisZiebebi arasakmarisi aRmoCnda umniSvnelovanesi socialur-
ekonomikuri, demografiuli, ekologiuri da politikuri problemebis gadasaWrelad. 
samxreT saqarTvelos mTianeTi Tavisi geografiuli mdebareobiT, geomorfologiur-
geologiuri sirTuliT da landSaftur-klimaturi mravalferovani speqtriT da 
qveynis mdgradi ganviTarebis potencialis gazrdiT, unikalur regions warmoadgens. 
aqve gadis saerTaSoriso mniSvnelobis iseTi satranzito obieqtebi, rogoric aris 
baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadeni da samxreT-kavkasiis gazsadeni, aseve saqarTvelo-
TurqeTisa da saqarTvelo-somxeTis urTierTdamakavSirebeli saavtomobilo 
magistralebi, xolo mSeneblobis procesSia baqo-Tbilisi-yarsis rkinigza. 
kvlevis mizans warmoadgens samxreT saqarTvelos mTianeTSi stiqiuri 
katastrofuli movlenebiT dazianebuli teritoriebis mdgomareobis gamokvleva da 
Sefaseba Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT, maTi warmoSoba-ganviTarebis ZiriTadi 
kanonzomierebebis dadgena, gamomwvevi bunebrivi da anTropogenuri faqtorebis 
gamovlena, stiqiuri movlenebis ganviTarebis prognozireba da maTi Serbilebisa da 
gauvnebelyofis efeqturi RonisZiebebis SemuSaveba. 
3 

g. gafrindaSvili 

geologiuri 

katastrofebi 

saqarTveloSi 

თბილისი, 09-11.09.2013 

 
Aanotacia  

saqarTvelo mravalkriteriumiani geologiuri katastrofebis (mewyrebi, Rvarcofebi, 
wyaldidobebi da eroziuli procesebi, Tovlis zvavebi, miwisZvrebi da sxva) 
ganviTarebis masStabebiT, mowyvladobiT, ganmeorebadobis sixSiriT da qveynis 
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mosaxleobisa da ekonomikisadmi maTgan miyenebuli negatiuri SedegebiT msoflios 
mTian qveynebs Soris erT-erTi gamorCeuli regionia. egzogenuri geologiuri 
stiqiis saSiSroebis arealSi moqceulia qveynis teritoriis 70%-mde, 3000-mde 
dasaxlebuli punqtiT, xolo 7-9 baliani intensivobis miwisZvrebis saSiSroebis 
riskis qveS imyofeba TiTqmis mTlianad saqarTvelo, romelTa zemoqmedeba pirdapir 
irekleba mewyrul-gravitaciuli da Rvarcofuli movlenebis stimulireba-
provocirebaze. 
4 

 

 

laSa asaniZe  

saqarTvelos karstuli 

mRvimeebi da maTi 

perspeqtivebi 

 Tbilisi, Tsu.  
 4-11. 07. 2013  

                                      anotacia 
saqarTvelo mdidaria ulamazesi da unikaluri karstuli formebiT, sadac      
karstvadi qanebis (kirqvebis)  gavrcelebis zoli kavkasionis samxreT ferdobis 
gaswvriv, md. fsoudan samxreT–aRmosavleTiT erwos tbis midamoebamde 325 km 
manZilze vrceldeba. dakarstuli teritoriis saerTo farTobi 4475 km2-s anu 
saqarTvelos mTeli teritoriis 6,4%-s Seadgens. karstvadi qanebis gavrcelebis 
mixedviT saqarTvelo dedamiwis erT-erTi unikaluri regionia, romelsac planetis 
nebismier nawilSi analogi Znelad Tu moepoveba.  
sruli safuZveli gvaqvs rom, speleogamokvlevebis momavals friad optimisturad 
da realurad vuyurebdeT, miT umetes rom msoflios zeRrma karstuli ufskrulebis 

pirveli aTeulidan oTxi saqarTveloSia _ №1, №2 da #3 adgilebs swored 
saqarTvelos maRalmTian kirqvul masivebze mikvleuli _ “kruberis saxelobis” (2197 
m), sarmas (1830 m) da “iluzia-Tovlian-meJenis” ufskrulebi (1753 m) inawileben. 
 sayuradReboa, rom msoflios 1000 m-ze Rrma 89 karstuli mRvimidan 17 espaneTSia, 15 
_ avstriaSi, 11 _ italiaSi, 9 _ meqsikaSi, 7 _ saqarTveloSi, 6 _ safrangeTSi, 5 _ 
sloveniaSi da a. S. karstgaCenis unikaluri pirobebis gamo, aq dakarstvis 
maqsimaluri siRrme 2000-s metrs aRemateba. karstul mRvimeTa siuxve da miwisqveSa 
darbazebis mravalferovneba ganpirobebulia teritoriis geologiuri da 
geoteqtonikuri agebulebiT, kerZod carculi kirqvebis sakmaod farTo 
gavrcelebiT dasavleT saqarTvelos (afxazeTis, samegrelos, imereTis, raWis) 
karstul regionebSi. 

5 

 

 

levan tieliZe  

,,mdinare Tergis auzis 

myinvarebis glacio-

geomorfologiuri kvleva 

Tanamedrove klimatis 

cvlilebis fonze da 

gamyinvarebis evolucia 

gvian pleistocensa da 

holocenSi’’ 

7-9. 11. 2013. - ”geografiis 
Tanamedrove problemebi”, 
Tbilisi, saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli 
akademia 

anotacia 

moxsenebuli iqna md. Tergis auzis myinvarebis glacio-geomorfologiuri kvlevis 

Sedegebi. Tergis myinvarebze uwyveti kvlevebi mimdinareobda 2005 wlidan. 

ganxilulia myinvarebis, gansakuTrebiT gergeTis dinamika bolo aTwleulebSi. 

agreTve mocemulia md. Tergis auzis zeda pleistocenuri gamyinvarebis ZiriTadi 

kerebi. aseve ganxilulia Tanamedrove da viurmuli periodis firnis da Tovlis 
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xazebis mdebareoba.    

6 

levan tieliZe 

 

,,Tergis auzis myinvarebis 

glacio-

geomorfologiuri kvleva  

da gamyinvarebis 

evolucia pleistocenSi’’ 

 

 

7-9. 11. 2013. - ”geografiis 

Tanamedrove problemebi”, 

Tbilisi, saqarTvelos 

mecnierebaTa erovnuli 

akademia 

anotacia 

detalurad iqna ganxiluli md. Tergis auzis myinvarebis glacio-geomorfologiuri 

kvlevis Sedegebi. Tergis myinvarebze uwyveti kvlevebi mimdinareobda 2005 wlidan. 

ganxilulia myinvarebis, gansakuTrebiT gergeTis dinamika bolo aTwleulebSi. 

agreTve mocemulia md. Tergis auzis zeda pleistocenuri gamyinvarebis ZiriTadi 

kerebi. aseve ganxilulia Tanamedrove da viurmuli periodis firnis da Tovlis 

xazebis mdebareoba.    

 

7 

levan tieliZe 

centraluri kavkasionis 

myinvarebis glacio-

geomorfologiuri kvleva 

Tanamedrove klimatis 

cvlilebis fonze da 

gamyinvarebis evolucia 

gvian pleistocensa da 

holocenSi (md. 

zofxituras da md. 

mulxuras auzebis 

magaliTze) 

 

22-26. 02. 2013. - პირველი 

საფაკულტეტო სამცნიერო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში.თბილისი, 

თსუ. 

anotacia 

moxsenebul iqna md. md.  zofxituras da mulxuras auzebis myinvarebis glacio-

geomorfologiuri kvlevis Sedegebi. am myinvarebze uwyveti kvlevebi mimdinareobda 

2007 wlidan. ganxilulia myinvarebis, dinamika bolo aTwleulebSi. agreTve 

mocemulia zeda pleistocenuri gamyinvarebis ZiriTadi kerebi. aseve ganxilulia 

Tanamedrove da viurmuli periodis firnis da Tovlis xazebis mdebareoba.    

 

8 
g. gafrindaSvili 

saqarTvelos Savi zRvis 

mdinareTa auzebis 

hidrologiur-

07-09,11,2013, 
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geologiuri 

katastrofebis arsebuli 

mdgomareoba da 

saSiSroebis realoba 

klimatis globaluri 

cvlilebebis saerTo 

fonze 

თბილისი 

anotacia 

wyaldidobebiT da gansakuTrebiT geologiuri stiqiiT miyenebuli negatiuri 

Sedegebi dasavleT saqarTvelos mdinareTa auzebSi mcxovrebi mosaxleobisaTvis da 

maTi infrastruqturisadmi ganusazRvrelad didia. maTi saSiSroebis riskis arealSi 

moqceulia saerTo farTobis 43%-mde, 2000-mde dasaxlebuli punqtiT. statiaSi 

Sefasebulia wyaldidobebisa da geologiuri stiqiis  maformirebeli mTavari 

faqtorebi faqtorebi. maTgan Tu kolxeTis baris zonaSi gansakuTrebul 

saSiSroebas iZens datborvebi, mdinareTa napirebis eroziuli garecxva da sanapiro 

mewyrebi, mTianeTSi dominirebs Rvarcofebi da wyalmovardnebi, mewyrul-

gravitaciuli movlenebi da Tovl-myinvarebis Camoqceva. geologiuri da 

hidrometeorlogiuri katastrofebisagan dacvis mniSvnelovani Semaferxebeli 

faqtoria am stiqiuri movlenebis warmoqmnis Semecnebis dabali done, maTi sivrcesa 

da droSi gaaqtiurebis istoriuli informaciis arasruli analizi da aqedan 

gamomdinare adreuli Setyobinebis saimedo sistemis ararseboba. 

9 

მ. ციცაგი 

მდინარეების ძამა, ტანა, 

თეძამის აუზების 

ტურისტულ-რეკრეაციული 

ობიექტების 

გეოსაინფორმაციო სისტემა 

საქართველოს ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

გეოგრაფიული 

საზოგადოება 

19.12.2013 

anotacia 
ukanasknel wlebSi aqtiurad mimdinareobs Cveni qveynis turistul-rekreaciuli 
potencialis  Sefasebisa da aTvisebis procesi da Sesabamisad aseTi obieqtebis 
mimarT yuradReba dRiTidRe izrdeba. aRniSnuli mdinareTa auzebi aseTi 
obieqtebiT sakmaod mdidaria da swori menejmentis SemTxvevaSi didi 
perspeqtivebic gaaCnia. amisaTvis ki aucilebelia arsebobdes monacemTa bazebi, 
romlebsac kvlevis specifikis gaTvaliswinebiT gamoviyenebT, monacemTa bazebi 
mudmivad ganaxlebadia, rac kvlevis process ufro moqnils xdis. swored amitom 
Cvens mizans warmoadgenda  mdinareebis Zamas, tanas da TeZamis auzebis 
geosainformacio sistemis Seqmna, sadac cifrul formatSi ganTavsdeboda 
informacia mdinareTa auzebSi arsebuli geografiuli da turistul-rekreaciuli 
obieqtebis Sesaxeb, rac  SemdgomSi  dainteresebul pirebs saSualebas miscems  
operatiulad miiRon amomwuravi informacia  da moaxdinon misi analizi. 
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2) ucxoeTSi 

# momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 g.dvalaSvili 
d.nikolaiSvili 

International caucasian frestry 
simposium. Evalution of 
ecological potential of 
Caucasus forest Landscapes.  

Artvin, Turkey 24-26 october 

ანოტაცია 
The main purpose of this work is to determine ecological potential of forest landscapes of Caucasus Eco-

region. This eco-region, which encompasses more than 583 thousand sq km, contains the territories of six 

countries: whole area of Georgia, Azerbaijan, Armenia, and part of territories of Russia,Turkey and Iran. Here 

are represented 25 types, 62 sub-types and 205 genera of landscapes. Caucasus eco-region is divided into 

several climatically contrasting regions. Sub-tropical humid conditions dominate in the lowland and foothills 

of West Georgia, and much of the eastern part of lowlands and foothills of Caucasus experiencing mostly hot, 

dry weather year-round. The most area of forests is concentrated in middle-mountain landscapes, which 

occupies roughly 20 % of total area of eco-region. Comparatively little trace remains of the forest in the 

lowlands and plains. High volcanic plateaus of South Caucasus also are without forest areas. The research is 

based on the Conception of Spatial-temporal Analyze and Syntheses of Landscapes, statistical and 

cartographical material was used too. All these data were processed by means of GIS-technologies. 

2 

 

g.dvalaSvili 
 

Непрерывное географическое 

образование: новые 

технологии в системе 

высшей и средней школы.  

Проблемы и перспективы об 

изучения и освоения 

карстовых релиефов на 

примере пещер “ТГУ 95” 

(Грузия). 

 

Гомель, Беларусь 2013. 
 

ანოტაცია 
Обнаружение и изучение пещеры «ТГУ-95» Департаментом географии факультета точных и 
естественных наук ТГУ и Институтом географии имени Вахушти Багратиони при ТГУ было 
приурочено к празднованию 95-летнего юбилея ТГУ. Пещера находится в Западной Грузии, на 
территории села Интхвиси Чиатурского Муниципалитета  (42018’26.64’’ N. 430198’51.58’’ E.), на 
левом склоне р. Квирила, выработана в верхнемеловом известняке. Добраться до пещеры со 
стороны ущелья реки Квирила можно как по тропинке, так и по воздушно-канатной дороге, по 
маршруту «Ущелье реки Квирила – село Итхвиси-32». Протяженность воздушной дороги   
составляет 310 метров. В этом смысле пещера «ТГУ-95» выделяется особо. Попасть туда можно с 
помощью  экзотического транспорта – по воздушно-канатной дороге.  Расстояние от верхней 
станции канатной дороги по тропинке, ведущей к пещере, составляет приблизительно 350 метров. 
Туристическую тропу можно будет устроить прямо вдоль скалы, ее протяженность составит 
приблизительно 60 метров. 

 
3 

G. Dvalashvili, 

N. Meparishvili 

,,TSU-ECO Debat Club 

(Georgia)“    science education 

and guidance in schools: the way 

forward“.  

 

Florence (Italy), October 21-22, 

2013. 
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Annotation 

Tbilisi State University, Faculty of Exact and Natural Sciences, Faculty of geography and environmental 

studies student and an assistant - Professor of George Dvalashvili initiative in 2013 created the TSU-ECO 

Debat Club-i, which TSU - Children's University under the auspices of work, coordinator of the university - 

Children at the University of the State University - Dr. Rector's adviser Marina Lomouri.  

State University - Department of Geography, students and the local public school students and teachers on the 

basis of the materials becomes active measures in order to organize a public environmental monitoring. In terms 

of ecological monitoring of environmental control and the latter is closely related to public information 

provision. 

Environmental protection and sustainable utilization of the natural processes of socio - economic and 

environmental policy scenario is based on a different level - a well-organized     geomonitoring  surveys 

research.  

4 

g.gafrindaSvili 

bunebrivi katastrofebi 

saqarTveloSi da maTi 

marTvis politika 
vena avstria 
07-12.04.2013 

Annotation 

In the last decades of the 20th century, the protection of the population from natural disasters, the preservation 

of land resources and the safe operation of a complex infrastructure and costly engineering facilities have 

become the primary socio-economic, demographic, political and environmental problems worldwide. This 

problem has become more acute in recent years when the natural cataclysms in terms of a population increase, 

progressive urbanization and use of vulnerable technologies have acquired even larger scales. 

This holds true especially for mountainous countries as Georgia, too. Natural-catastrophic processes as 

landslides, mudflows, rockfalls and erosion, and their frequent reoccurrence with harmful impacts to 

population, agricultural lands and engineering objects form a demanding challenge for the responsible 

authorities. Thousands of settlements, roads, oil and gas pipelines, high-voltage power transmission lines and 

other infrastructure may be severely damaged. Respective studies prove that the origin and activation of 

landslide-gravitational and mudflow processes increase year by year, and this holds true for almost all 

landscapes and geomorphological zones of Georgia. 
 

5 g. gafrindaSvili 

bunebrivi katastrofebi 

mTavar wyalgamyof 

qedze klimatis 

cvlilebis saerTo 

fonze - saSiSroebis 

riskis rukebi yazbegsa 

da mleTaSi 

(saqarTvelo) 

vena, Aavstria 
07-12.04.2013 

Annotation 

The frequency of mass wasting processes in the investigated area seems to be closely connected with climate 

change and land use change. In the past decades, especially mudflows occurred more often in the 

Kazbegi/Mleta region. They may create serious hazards for the population and infrastructure. Our project 

investigates mass movement events, especially debris flows as depending on topographical, geological, 

geomorphological, soil and land use conditions. 

Selective geomorphological and soil mapping was carried out, and soil samples taken for analysis. The soil 

map was elaborated in a Geographical Information System (GIS), based on a Digital Elevation Model (DEM), 

land use data and on a geological map. The land use data were interpreted from satellite information. For the 

compilation of the risk map, a GIS based simulation of debris flows was used, together with topographical, 

pedological, hydrological and climatological data (catchment area, elevation, soil depth, soil and land cover 
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classes, precipitation and temperature). The mudflow model used considered the objects of risk (settlements, 

roads). The risk map may be used for hazard management in the investigated region. 

Calculated climate trends show, that recent mean annual air temperature and annual precipitation sums are 

rising. At the same time, frequency, duration and intensity of extreme precipitation events increase. The 

relationship between climate elements (temperature and precipitation) and debris flows is shown. Thus, a 

future increase in hydro-meteorological hazards may be expected. 

In Georgia some landslides are triggered by earthquakes, however more than 70% of observed 

landslide/mudflow phenomena are triggered by the effects of increasing atmospheric precipitation. This index 

is in direct integral relation with the rate of reactivation of landslide processes. The mechanism of landslides 

dynamics is defined by the rate of changes in soil water content, which results in variation of consistence 

features of the subsurface materials, and possibly by lowering the movement persistence up to a critical level 

in the aeration zone. 

Kazbegi and Mleta belong to an extremely complex mountainous area of Georgia according to its geology 

and the scale and frequency of natural disaster processes. Since the year 2000, the activation of these 

processes results in increased damage for population, farm lands and engineering facilities that can be 

observed almost every year. The occurrence intervals are becoming significantly shorter. As a result, more 

populated areas, engineering facilities and industrial objects have to be included in the risk zones. 

 

6 

g. gafrindaSvili 

riskis da SesaZlo 

danakargebis Sefaseba q. 

TbilisSi 
vena Aavstria 
07-12.04.2013 

Annotation 

The proper assessment of seismic risk is of crucial importance for society protection and city sustainable 

economic development, as it is the essential part to seismic hazard reduction. Estimation of seismic risk and 

losses is complicated tasks. There is always knowledge deficiency on real seismic hazard, local site effects, 

inventory on elements at risk, infrastructure vulnerability, especially for developing countries. Lately great 

efforts was done in the frame of EMME (earthquake Model for Middl East Region) project, where in the work 

packages WP1, WP2 , WP3 and WP4 was improved gaps related to seismic hazard assessment and 

vulnerability analysis. Finally in the frame of work package wp5 “City Scenario” additional work to this 

direction and detail investigation of local site conditions, active fault (3D) beneath Tbilisi were done. For 

estimation economic losses the algorithm was prepared taking into account obtained inventory. The long term 

usage of building is very complex. It relates to the reliability and durability of buildings. The long term usage 

and durability of a building is determined by the concept of depreciation. Depreciation of an entire building is 

calculated by summing the products of individual construction unit’ depreciation rates and the corresponding 

value of these units within the building. This method of calculation is based on an assumption that 

depreciation is proportional to the building’s (constructions) useful life. We used this methodology to create a 

matrix, which provides a way to evaluate the depreciation rates of buildings with different type and 

construction period and to determine their corresponding value. Finally loss was estimated resulting from 

shaking 10%, 5% and 2% exceedance probability in 50 years. Loss resulting from scenario earthquake 

(earthquake with possible maximum magnitude) also where estimated. 

7 

g.gafrindaSvili 

q. Tbilisis ruka 

seismuri dazvervis 

meTodebis gamoyenebiT 

vena Aavstria 
07-12.04.2013 

                                                                       Annotation 

This aspect deserves major attention since it plays considerable role in the definition of the seismic impact to 

be considered in the design and retrofitting of structures. The most important parameter of soil maps of 

seismic site conditions, the shear wave velocity in the upper 30 m section of the ground (VS30) on regional 

scales are relatively rare since they require substantial investment in geological and geotechnical data 
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acquisition and interpretation. Work presented here was initiated by working package wp5 of regional 

projects EMME (Earthquake Model for Middle East Region). In the frame of the project geophysical field 

work were done in some parts of Tbilisi. Seismic prospecting measurements were done along some profiles. 

In seismic= prospecting RAS-24 was used and obtained data is processed by Winsism V.12 (refraction 

analysis ). Second version of soil classification for Tbilisi city was done on the basis of new geo-engineering 

map of 1: 25 000 scales. For this the number of engineering-geological researches and generalization on the 

territory of Tbilisi were processed, All the Geological and Engineer-geological reports, that were collected 

and processed. Since in the geological reports less attention is paid to the genesis of the quaternary sediments 

and their lithological description, and in this regard the territory of Tbilisi is very difficult and multi-spectrum, 

it was necessary to conduct additional field surveys in 10 districts to specify information. Finely combining 

information that comes from seismoprospecting measurements and geo-engineering map the new site 

classification map expressed in Vs30 were derived for Tbilisi city. 

8 Lasha Asanidze  Karst and Caves of Racha 

Limestone Massif 
Italy, Bari. 3-9. 11. 2013 

                                                                    Annotation 

Racha Limestone massive occupies a significant area in Georgia’s karst line; it is distinguished with 

intensive development of karst processes and is relatively young. Limestone massive is mainly located 

between the regions of Oni and Ambrolauri. Massive area exceeds 590 km2 and has been build with 

cretaceous limestone. There are many karst caves, karst wells, mines, funnels, valleys, fields and etc.   

Racha limestone massive belongs to Georgia’s middle and high mountainous (up to 1000 meter) limestone 

massive. Total quantity of Karst objects discovered on the Massive area exceeds 50 units, but in my opinion 

the quantity is much more. There are represented beautiful canyons, karst caves, waterfalls and vaucluse 

springs created by the nature. Watery caves of Civckala and Shareula in the head of river Shareula, which 

aren’t studied completely, attract attention with their beauty. Freezers of Nikortsminda and Skhvava are 

also interesting, in which ice is formed.   

Kidobana, Dolabistavi and Sakishore caves are attractive with the point of view speleology, which are 

submerged with siphon lakes in several meters from the entrance. 

There are many surface forms with the form of “Karst funnels” in the massive area. 

Geologic and geomorphologic surface studies aren’t conducted completely to discover karst caves in Racha 

limestone area. Hence, I consider it’s very important to conduct such studies, which will give us a clear 

picture of karst processes extension on limestone area. Research of Racha limestone area has great 

importance in terms of further development of tourism.  

9 

 

Lasha Asanidze Cave Tourism Potential in 

Georgia 

 Edremit, Balıkesir- Turkey 

2-4. 05. 2013  

                                                                                       Annotation 

Georgia is rich with beautiful and unique karst forms, where the distribution line of karsted rocks (limestone) 

stretches at a 325 km distance along the southern slope of the Caucasus, from the river Psou to the south - east 

of the Lake Ertso vicinities. Total area of the karsted territories makes 4475 sq.km or 6, 4% of Georgia's 

entire territory. Georgia is one of the unique regions of the Earth according to the distribution of the karsting 

rocks the analogue of which can be hardly found in the any part of the planet. Here all stages and sub-stages 

of the Upper Jurassic, as well as the Cretaceous system and the Lower Paleogene are being karsted. 

Due to the standard conditions of karstogenesis the karsting maximum depth exceeds 2000 m. Number of 

single massifs in the karsted belt spread in Georgia is about hundred, though there are only about 30 of them 

of important extent.  

Western Georgia’s natural - landscape features and wide area of distribution of the limestone rocks presented 

here, as well as an abundance of recreational resources create all the necessary conditions for the development 

of Cave tourism.    

Among our country’s karst phenomena no analogue can be found to Akhali (New) Athos Cave, which was 

discovered in 60s of the 20th century by the speleo-group of the Vakhushti Bagrationi Institute of Geography. 

It is the first cave in Georgia, which was equipped according to the international standards. 

In 80s of 20th century a speleo-group of the Institute of Geography found previously unknown for scientists 
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Tskaltubo (Kumistavi) cave, decorated with a variety of melted forms, which is undoubtedly grandiose in its 

scale and is in the focus of overall attention. The research of the cave and its surroundings was conducted by 

geophysical (electrometric) methods, which resulted in a specification of its distribution areal and spatial 

connection with the adjacent karst cavities. 

There are all prerequisites for development of cave tourism in Georgia. Abundance of karst caves and variety 

of underground halls are stipulated by a geological and geotectonical structure of the territory, namely, by 

quite wide distribution of Cretaceous limestone in the karst regions of western Georgia (Abkhazia, 

Samegrelo, Imereti and Racha). 

In the future, our goal is to assess the exploration of unique cave systems and prospects their utilization for 

tourist purposes by means of traditional and modern geophysical methods. 

10 

 

 

n. bolaSvili, v. gelaZe, n. 

maWavariani, T. 

yaralaSvili  

wylis resursebis 

mdgradi marTvis 

aucilebloba klimatis 

cvlilebis arsebul 

fonze 

21-24 maisi, 2013 w., landau, 

germania 

 

                                     anotacia 

dedamiwis mosaxleobis mniSvnelovani nawili ganicdis mtknari wylis resursebis 
did deficits. klimatis globaluri daTbobisa da gaudabnoebis progresirebadi 
procesis pirobebSi mosalodnelia problemis kidev ufro gamwvaveba. saqarTvelo 
mdidaria wylis resursebiT, magram maTi araTanabari teritoriuli ganawilebis 
gamo rig raionebSi, wylis resursebis raodenobasa da wyalmoxmarebas Soris 
mniSvnelovani disbalansia. aRmosavleT saqarTveloSi, romelic ZiriTadi 
wyalmomxmarebelia, teritoriisa da mosaxleobis wyaluzrunvelyofa oTxjer 
naklebia, vidre dasavleTSi. garda amisa, aq Camonadenis Sigawliuri ganawileba 
irigaciuli wyalmoxmarebis asinqronulia.  
klimatis Tanamedrove cvlileba, romelic globalur daTbobaSi gamoixata, 
ukanaskneli 4-5 aTeuli wlis manZilze  aRmosavleT saqarTveloSi haeris 
temperaturis matebiT da atmosferuli naleqebis   klebiT aRiniSna. md. mtkvris 
Camonadeni, 1940 welTan SedarebiT 25-30%-iT Semcirda. wyalmcire periodebSi, 
zogierT auzebSi (md.md. alazani, iori, xrami da sxv.) xSirad mdinareTa Camonadeni 
ekologiur normaze dabalia. 
pilot proeqtad aRebulia transsaxelmwifo mdinare alaznis auzi, romelic    
transsaxelmwifo da amavdroulad kaxeTis regionis mTavari mdinares warmoadgens. 
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hidrologia-klimatologiis ganyofileba 
 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: hidrologia-klimatologiis 

ganyofileba 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli geogr. akad.doqtori   dali mumlaZe  
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba -  10 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

korelaciuri kavSirebis 

dadgena klimatis 

ZiriTadi elementis – 

haeris temperaturasa da 

volfis ricxvebiT 

gamoxatul mzis aqtivobas 

Soris, ukanaskneli 

saukunenaxevris manZilze 

d. mumlaZe d. mumlaZe 
n. lomiZe 

anotacia 

klimatis cvlilebisa da mzis laqebs Soris kavSiris Seswavla Tanamedrove 
klimatologiis erTerTi kardinaluri sakiTxia. arsebobs pirdapiri funqcionaluri 
kavSiri mzis aqtivobasa da masze gaCenil laqebs Soris, rac metia mzis aqtivoba, 
miT metia laqebis ricxvi, romelTac volfis ricxvebsac uwodeben.  
mzis laqebi, romlebic Zlieri magnituri aqtivobis ubnebs warmoadgenen, yovel 
wels icvleba Tumca (SeiZleba iTqvas) ciklurobisaken midrekilebac gaaCniaT.  
klimatis cvlilebasa da mzis laqebs Soris kavSiris dadgena, maT Soris arsebuli 
meqanizmis ukiduresi sirTulis gamo, Zalzed gaZnelebulia. es kavSiri icvleba 
geografiuli ganedis, wlis sezonebis, qvefenili zedapiris fizikuri Tvisebebis da 
dakvirvebis rigis xangrZlivobis mixedviT. 
mzis laqebis ciklurobisaken midrekileba grZelvadiani klimaturi prognozebis 
Sedgenis SesaZleblobas iZleva, rac ase mniSvnelovania amJamad, rodesac klimatis 
Tanamedrove cvlileba kacobriobis winaSe mdgom problemas Soris erT-erTi 
Zalzed mniSvnelovani problemaa. 
gamokvlevebis Tanaxmad, 1700 wlidan dRemde periodisaTvis, gamovlenilia volfis 
ricxvebis 11 wliani ciklebi da maTi kavSiri haeris temperaturasTan. Tumca am 
kavSiris Sesaxeb sami gansxvavebuli azri arsebobs: 
pirveli – korelaciuri kavSiri pirdapiria, e.i. laqebis maqsimums haeris 
temperaturis mateba an laqebis minimums temperaturis kleba Seesabameba; 
meore – ukukavSiria, e.i. laqebis maqsimums temperaturis kleba Seesabameba; 
mesame – maT Soris korelaciuri kavSiri ar arsebobs. 
meore da mesame Tvalsazrisia miRebuli im SemTxvevaSi, Tu dakvirvebis mokle 
rigTan gvaqvs saqme, xolo pirveli Tvalsazrisi – grZel periodTan.   

rogorc gamoTvlebma gviCvena Tbilisis dadebiT temperaturaTa jamebis ) da 
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volfis ricxvebis sxvaobebis integraruli mrudebi me-19 saukunis bolo 
aTwliuridan dRemde sinqronul xasiaTs atarebs. korelaciis koeficienti 
r=0.70volfis ricxvebis msgavsad, dadebiT temperaturaTa jamebis mravalwliur 
msvlelobaSi 11 wliani ciklurobis dasadgenad gamovlenil iqna am maCveneblis 

) avtokorelaciuri funqciebi. miuxedavad maTi Zalian dabali 

mniSvnelobebisa, rac sust periodulobazec migvaniSnebs, korelaciis koeficienti 
maqsimums aRwevs, droSi rigis 11 wlis gadawevis dros. es ki imaze miuTiTebs, rom 
volfis ricxvebsa da Tbilisis temperaturebs Soris kavSiri ara statistikuri 
SemTxveviToba, aramed fizikuri kanonzomierebaa.  
2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

saqarTvelos Termuli 

eqstremumebis sixSirisa 

da intensivobis dadgena 

da maTi gavlenis Sefaseba 

sasoflo – sameurneo 

kulturebze  

 

d.mumlaZe d.mumlaZe 
n.lomiZe 
n.suqniZe 

anotacia 
naSromis ZiriTadi mizani klimatis Tanamedrove cvlilebis, kerZod daTbobis 
saerTo fonze egzodinamikuri procesebis (wyaldidobebis, Rvarcofebis da sxv) 
maprovocirebeli klimaturi elementebis -  haeris temperaturisa da atmosferuli 
naleqebis eqstremumebis Seswavlaa. 
amasTan dakavSirebiT ganxilul iqna mxolod ramodenime Tvis haeris temperaturisa 
(maisi-ivnisi) da atmosferuli naleqis rogorc yovelwliuri, aseve yoveldRiuri 
monacemebi. aRsaniSnavia, rom swored am TveebSi atmosferuli naleqebis maqsimumi 
daikvirveba aRmosavleT saqarTvelos rogorc barSi, ise mTaSi. 
gansakuTrebul interess warmoadgens kaxeTis kavkasionis ZirSi mcxovrebi 
mosaxleobis bedi, bolo periodSi hidrometeorologiuri saxis stiqiuri 
procesebis aqtivizaciasTan dakavSirebiT. ZiriTadad igulisxmeba yvarlis 
ekologiuri wonasworobis darRveva md.durujis adidebasTan dakavSirebiT, rac 
provocirebulia im eqstremaluri naleqebiT, romlis statistikuri struqturis 
gamokvleva Cveni mizania.  
gasuli saukunis oTxmociani wlebis cnobili movlenebis gamo saqarTvelos 
teritoriaze arsebuli moqmedi saimedo meteosadgurebis ricxvi samwuxarod 
mniSvnelovnad Semcirda. amis gamo cxadia ZiriTadad veyrdnobiT Tbilisis 
observatoriis atmosferuli naleqebis monacemebs. aRsaniSnavia, rom Tbilisi 
erTdaderTia, romelsac klimaturi dakvirvebis grZeli rigi gaaCnia da reperul 
metsadgurad SeiZleba CaiTvalos ara marto aRmosavleT saqarTvelosaTvis, aramed 
aRmosavleT kavkasiis samxreT seqtorSic. 
bunebaSi wyaldidobebisa da Rvarcofebis warmoqmneli faqtorebi (rogorc 
bunebrivi, aseve anTropogenuri) mravalia. aqedan gamomdinare sakvlevi Temac 
problematuria, da amdenad misi Seswavla ar aris advili, Tumca SeZlebisdagvarad 
am etapzec SesaZlebelia aRmosavleT saqarTvelos mTebis da katastrofuli 
movlenebis Sesabamisad Seswavla.  cxadia, msgavs katastrofebs uwinac hqondaT 
adgili, Tumca iSviaTad da saSualo siZlieris. bolo xans ki maTi moqmedeba 
gaxSirebuli da intensiuria axla ukve mWidrod dasaxlebul arealebSi, rogoc amas 
Cveni qveynis, aseve msoflio statistika adasturebs. 
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  3 saqarTvelos mTiani 

regionebisaTvis Tovlis 

safaris, rogorc 

klimaturi resursis 

Sefaseba samTo turizmis 

perspeqtiul 

ganviTarebaSi  

n.lomiZe n.lomiZe 
i.zarnaZe 

anotacia 

Tovlis safari erTerTi mniSvnelovani klimaturi resursia. igi gansakuTrebul 
datvirTvas mTiani regionebisaTvis iZens, rameTu zamTris turizmis ganviTarebis 
wyaros warmoadgens. saqarTveloSi poliklimaturobisa da reliefis 
mravalferovani formebis gamo Tovlis safari metad araTanabradaa 
gadanawilebuli, Sesabamisad Tovlis safaris simaRle, mdgardi Tovlis safaris 
xangrZlivoba da misi dadgomis da gaqrobis TariRebic gansxvavebulia. Tanamedrove 
pirobebSi, rodesac qveynis farglebSi mxolod ToTxmetiode meteorologiuri 
sadguri muSaobs Tovlis safaris am parametrebis dinamikis dadgena Zalian rTulia, 
Tumca metad aucilebelia klimatis globaluri cvlilebis fonze da samTo-
saTxilamuro sportis saxeobebis mimarT mosaxleobis mxridan sul ufrodaufro 
mzardi interesisa da ekonomikuri efeqturobis gamo. kvlevis farglebSi 
gaanalizebul iqna samTo-saTxilamuro zonebSi moqmedi meteosadgurebis monacemebi 
Tovlis safaris simaRlis, Tovlis safarisa da mdgradi Tovlis safaris gaCenisa 
da aRebis TariRebis Sesaxeb.   
msoflioSi sayovelTaod aRiarebulia, rom Tovli TeTri oqroa, radganac qveynis 
ekonomikis ganviTarebaSi udides rols asrulebs. saqarTveloSi zamTris periodSi 
sakurorto zonebidan Semosuli Tanxa soliduria. amaze kargad metyvelebs zamTris 
sakurorto centrebi gudauri da bakuriani, romelTa ganviTarebisaTvis Caido, 
rogorc saxelmwifo, ise kerZo investiciebi.  saxelmwifom bolo ramodenime 
weliwadSi orive sakurorto zonaSi ganaaxlda infrastruqtura. gudauris 
turistuli mniSvnelobis gafarToebis mizniT Seqmna ,,gudauris ganviTarebis 
centri” da mis farglebSi damontaJda kavkasiis masStabiT yvelaze grZeli 
gondola, romlis sigrZe  2450 metria. saTxilamuro gza 21 km-dan 57 km-mde 
gaizarda. mimdebare infrastruqtura gafarTovda, Seiqmna damatebiTi samuSao 
adgilebi da dasaqmda rogorc adgilobrivi, ise Tbilisidan Casuli adamianebi. 
gudauri Zalian mimzidveli gaxda eqstremali turistebisTvisac. 
axali turistuli centrebi Seiqmna aseve svaneTsa da zemo aWaraSic. svaneTSi 
hawvalze gaixsna axali saTxilamuro trasa. misi sigrze 1462 metria da sabagiro 
gza 1865 metridan 2347 metr simaRlemde adis. am regionSi Seiqmna meore 
saTxilamuro trasa m.TeTnuldis ZirSi. aq jer samSeneblo samuSaoebi mimdinarebs.  
mTiani aWaris 2 municipalitetSi xulosa da SuaxevSi Seiqmna samTo saTxilamuro 
kurorti danisparauli da gomarduli. danisparaulSi marTalia jer 
infrastuqturis mSenebloba ar aris dasrulebuli, magram turistebi sezonze 
uxvadaa. aq 2 km sigrZis saTxilamuro gondolebiani gzaa. aRniSnuli 
infrastruqtura mdebareobs sofel danisparaulidan 3 km.-Si zankebis ubanSi. am 
kurortze misvla Sesazlebelia rogorc baTumis, ise axalcixis mxridan.  
Suaxevis municipalitetSi zRvis donidan 1250 metrze md.Wvanas xeobaSi naZvnarSi 

Cafluli ulamazesi sofeli gomarduli mdebareobs, romelic amJamad samTo 

kurortadaa gamocxadebuli. es teritoria xelsayreli geografiuli mdebareobiT 



2013 wlis samecniero saqmianobis amsaxveli wliuri angariSi 
Ddekemberi 

23, 2013 
 

34 
Tsu, vaxuSti bagrationis geografiis instituti 

gamoirCeva. igi daculia Zlieri qarebisagan da saSiSi bunebrivi movlenebisagan. es 

adgili ukve 2 weliwadia rac samTo-saTxilamuri kurortad gamocxadda. amJmad 

sakurorto zonaSi 5 keTilmowyobili koteji, restorani, 300 metriani saTxilamuri 

trasa warmodgenili. kurortma stumarTa pirvel nakads 2011-2012 wlis zamTris 

sezonSi umaspinZla romlis ricxvma sofelSi myof damsveneblebTan erTad 600 

stumari da 2000-mde vizitori Seadgina. am teritoriaze Tovlis safaris simaRle 2 

metrs Seadgens da  aprilis Sua ricxvebamde devs.  

 

4 

saqarTvelos wylis 

resursebis sainformacio 

sistemis Seqmna. 

v. gelaZe 

 

n. bolaSvili,  
n. maWavariani,  

   T. yaralaSvili,  
n. geTiaSvili 

anotacia 

Seiqmna wylis resursebis geografiuli sainformacio sistemis monacemTa bazebi; 

gamoiyo wylis resursebis uzrunvelyofis mixedviT sxvadasxva kategoriis 

teritoriebi. 

5 Mmyari natani     n. maWavariani T. yaralaSvili 

anotacia 

Segrovda da damuSavda ukanaskneli 20 wlis (1990-2010 w.w.) dakvirvebis monacemebi. 

dadginda Mmyari natanis maxasiaTeblebi. Ddazustda natanis formirebis genezisi da 

reJimi. Aaxali monacemebis safuZvelze dazustda natanis teritoriuli ganawilebis 

ruka da Sesabamisi rekomendaciebi.   

6 wyalmovardnebis 

prognozireba 

Tamaz yaralaSvili n. bolaSvili 
       v. gelaZe 

anotacia 

maqsimaluri Camonadenis prognozirebis meTodi gamoyenebuli iqna sof.  xerTvisis 
Setborvis riskebis Sesafaseblad faravanhesis funqcionirebis pirobebSi.  
kvlevis mizani iyo  faravnis hes–is eqspluataciis pirobebSi sof. xerTvisTan 
teritoriis datborvis riskebis Sefaseba maqsimaluri Camonadenis prognozirebis 
meTodiT. md. faravnis auzSi 2012 wels hidrologiuri monitoringis Catarebis 
mizanSewonileba gamowveulia im faqtiT, rom saproeqto, anu saderivacio gvirabis 
saTave nagebobis kveTSi faqtiuri sezonuri dakvirvebebi aqamde ar Catarebula. 
sezonuri savele dakvirvebebi Catarda mdinaris Camonadenis reJimis 
gaTvaliswinebiT: 2 Tebervlidan 3 martis CaTvliT, 19 maisidan 30 maisis CaTvliT, 12 
seqtembridan 19 seqtembris CaTvliT da 1 oqtombridan 7 oqtombris CaTvliT 
periodebSi. 
hidrologiuri dakvirvebebi tardeboda oTx ZiriTad kveTSi. md. mtkvari s. 
xerTvisTan da md. faravani s. xerTvisTan kveTebSi sxvadasxva uzrunvelyofis 
maqsimaluri xarjebis Sesabamisi cocxali kveTis farTobebis saangariSod damyarda 
korelaciuri kavSirebi gazomil xarjebsa da Sesabamis cocxali kveTis farTobebs 
Soris, gamoTvlili iqna sxvadasxva uzrunvelyofis xarjebis Sesabamisi cocxali 

kveTis farTobebi. md. mtkvris kalapotis profilebSi, №1 kveTis paralelurad, 
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izomeboda nakadis saSualo siCqareebi. aRniSnuli monacemebi teritoriis datborvis 
modelSi gamoyenebuli iqna sxvadasxva uzrunvelyofis xarjebis Sesabamisi cocxali 
kveTis (wyliT dafaruli) farTobebis ganawilebis koreqtirebisaTvis.  
Sedgenil modelSi (gss teqnologiiT) gaTvaliswinebulia, rom faravnis hesis 
funqcionirebis proeqtiT, maqsimaluri datvirTvis TveebSi, md. faravnidan md. 
mtkvris kalapotSi daemateba 25 m3/wm wylis xarji. Sesabamisad, igive wylis 
raodenoba daakldeba md. faravans md. mtkvarTan SeerTebamde. 
modeli SeiZleba gamoyenebuli iqnes md. mtkvris istoriuli maqsimaluri 

Camonadenis dros teritoriis datborvis riskebis Sesafaseblad kalapotis 

konretuli monakveTebisTvis. 

                            

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

d.mumlaZe,  
g.gagua,  
n.lomiZe 

saqarTvelos 
geografia – 
klimati 

Tbilisi, Tsu-s 

gamomcemloba 20 gv. 

anotacia 
monografiaSi ganxilulia saqarTvelos klimati istoriul WrilSi, 
gaanalizebulia saqarTvelos teritoriaze meteorologiuri elementebis 
mravalwliuri msvleloba (instrumentuli dakvirvebis periodidan 2010 wlamde). 
ganxilulia klimatis Tanamedrove cvlilebis gamomwvevi mizezebi.  
2. v.gelaZe, 

n.bolaSvili, 
a.javaxiSvili, 
n.maWavariani 

saqarTvelos 

geografia - Siga 

wylebi 

 

Tbilisi, Tsu-s 
gamomcemloba 

14 gv. 

anotacia 
mtknari wylis deficiti msoflios erT-erTi mniSvnelovani problemaa. Tanamedrove 
daZabuli ekologiuri mdgomareobis fonze, klimatis globaluri daTbobisa da 
gaudabnoebis progresirebadi procesis pirobebSi mosalodnelia problemis kidev 
ufro gamwvaveba. msoflio mosaxleobis mesamedi ukve ganicdis sasmeli wylis 
naklebobas an sargeblobs arasakmarisad sufTa wyliT. 
saqarTvelo mtknari wylis resursebis simdidriT gamoirCeva. aq 26000-ze meti 
mdinare, 800-ze meti tba, 40 wyalsacavi, 700-mde myinvari, uamravi sxvadasxva tipis 
wyaro da Waobia. qveyanaSi aRricxuli wylis resursis saerTo moculoba 100 km3-
mdea. 
saqarTvelo mdidaria mtknari miwisqveSa wylebis resursebiTac. gamoyenebis 
TvalsazrisiT gansakuTrebiT mniSvnelovania alaznis, ior-Siraqis, marneul-
gardabnis, kolxeTisa da sxva mtknari miwisqveSa wylebis auzebi. am formaciis 
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wylebi gamoiyeneba rogorc sasmeli wyalmomaragebisaTvis, ise mosarwyavadac. Aaqve 
unda aRiniSnos, rom q. Tbilisis sasmeli wyliT uzrunvelyofis mniSvnelovani 
nawili miwisqveSa wylebis xarjze xdeba. sazrdoobis wyaroa md. aragvis auzis 
qvemo welSi mdebare filtratebi. 
3. 

g. gagua 

saqarTvelos 

agroklimaturi 

resursebi 

Tbilisi 255gv. 

anotacia 
monografiaSi mocemulia saqarTvelos klimatis daxasiaTeba. igi 2012 wels 
gamocemuli saqarTvelos atlasis klimaturi rukebis teqstobrivi nawilia. masSi 
gaanalizebulia saqarTvelos klimatSemqmneli faqtorebi da klimaturi elementebi, 
haeris temperatura, atmosferos cirkulacia, haeris sinotive, atmosferuli 
naleqebi,  Tovlis saburveli, saSiSi meteorologiuri movlenebi, klimatis tipebi, 
klimatis Tanamedrove cvlileba. aRniSnuli Tematikis Sesaqmnelad gaanalizebulia 
bolo 60 wlis (1950-2010 ww.) monacemebi.     
 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 k.TavarTqilaZe, 

d.mumlaZe, 

n.lomiZe 

temperaturuli 

reJimis 

sezonuri 

wanacvleba  

hidromet. in-

tis Sromebi. 

#119 
Tbilisi 

68 -74 gv. 

 

anotacia 
temperaturuli reJimis droSi wanacvleba rogorc meteorologiurma, aseve 
astronomiulma faqtorebma SeiZleba gamoiwvios. meteorologiur faqtorSi 
ZiriTadad igulisxmeba havis globaluri, xangrZlivi cvlileba. rac Sexeba 
astronomiul faqtors, igi calsaxad gamomdinareobs im faqtidan, rom dReRamis 
xangrZlioba 24 saaTidan gansxvavebulia. am gansxvavebam gamoiwvia, is rom Cveni 
welTaRricxviT 46 wels SemoRebuli kalendris aRricxvianobam 1582 wels 11  
dRiT win gadmoinacvla, xolo SemdgomSi Sesworeba dazustda da mas kidev 3 dRe 
daemata.  
kvlevis mizans warmoadgens temperaturuli velis sezonurobis droSi 
wanacvlebis gansazRvris SesaZlebloba saqarTvelos temperaturul velze 100 
wliani dakvirvebis masaliT. 
Tanamedrove meTodebiT Sesrulebulma kvlevam aCvena, rom temperaturuli reJimis 

sezonurma wanacvlebam Seadgina daaxloebiT 8-10 dRe. 

2. 

n.lomiZe, 
l.tieliZe 

myinvari – 

mniSvnelovani 

bunebrivi 

#4; ivlisi, 

2013 Tsu - Tbilisi 42-46 gv. 
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resursi;  

anotacia 

statiaSi ganxilulia saqarTvelos myinvarebis Tanamedrove mdgomareoba, maTi 

geomorfologiuri da glaciologiuri daxasiaTeba. dawvrilebiTaa mocemuli 

myinvarebze - WalaaTi da zofxito kompleqsuri glacio-hidro-meteorologiuri 

kvlevis Sedegebi. 

3. 

g. gagua, v. 

gogitiZe, T. 

cxakaia. 

zeTisxili 

saqarTvelos 

soflis 

meurneobis 

mecnierebaTa 

akademiis 

moambe. t. 32. 

Tbilisi gv. 81-84. 

anotacia 

saqarTvelos baris zonaSi zeTisxilis gasaSeneblad unda SeirCes: dasavleTSi _ 

ferdobebi, xolo aRmosavleTSi _ naklebyinvasaSiSi mikrozonebi. SromaSi 

dasaxelebulia rekomendebuli jiSebi. 

4. 

v. gogitiZe, g. 

gagua, T. 

cxakaia 

saferavis 

jiSisagan 

warmoebuli 

samarko 

Rvinoebi 

SigniTkaxeTSi 

saqarTvelos 
soflis 
meurneobis 
mecnierebaTa 
akademiis 
moambe. t. 32.  

Tbilisi gv. 63-66 

anotacia 
SigniTkaxeTSi saferavis jiSi maqsimalurad amJRavnebs Tavis potenciur 
SesaZleblobebs. md. alaznis xeobaSi, wnoridan nafareulamde, daaxloebiT 60 km. 
manZilze, zRvis donidan 300_600 m simaRlis zonaSi gamoiyofa gansxvavebuli 
reliefuri, klimaturi da niadaguri pirobebis mqone mikrozonebi, sadac 
saferavisgan bunebrivad iwarmoeba sayovelTaod aRiarebuli: sufris mSrali, 
naxevradmSrali, naxevradtkbili da tkbili-Semagrebuli (portveinis da kagoris 
tipis), maRalxarisxovani wiTeli Rvinoebi. 
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5. 

v. gogitiZe, 
g. gagua, 

x. wiklauri 

aRmosavleT 

saqarTveloSi 

broweulis 

sameurneo 

daniSnulebiT 

gavrcelebis 

sakiTxisaTvis 

saqarTvelos 

soflis 

meurneobis 

mecnierebaTa 

akademiis 

moambe. t. 32 

Tbilisi gv. 77-84 

anotacia 

ganxilulia aRmosavleT saqarTveloSi  broweulis sameurneo daniSnulebiT  

gavrcelebis simaRliTi sazRvrebi (200_600 m-is farglebSi). mocemulia 

agroklimaturi maCveneblebi, romlebic zemoqmedeben aRniSnul kulturaze. 

6. 

g. gagua, 
v. gogitiZe 

qiSmiSi 

saqarTvelos 

soflis 

meurneobis 

mecnierebaTa 

akademiis 

moambe. t. 32 

Tbilisi gv. 67-70 

anotacia 

aRmosavleT saqarTvelos baris zonaSi vazis saadreo da saSualo momwifebis 

periodis saqiSmiSe jiSebis gavrceleba da miRebuli mosavlis xelovnuri wesiT _ 

heliosaknebSi an saTburebSi gamoSroba, mogvcems imis SesaZleblobas, rom 

vawarmooT sasufre yurZnis produqti _ qiSmiSi. 

7. 

v.gelaZe, 
T.yaralaSvili, 
n.maWavariani 

kaxeTis  wylis 

resursebis 

marTvis 

problemebi 

gaudabnoebis 

procesis 

fonze/ vaxuSti 

bagrationis 

geografiis 

isntitutis 

SromaTa 

krebuli 

axali seria # 

5(84) 
Tbilisi, Tsu gv.209-2011 

anotacia 
wylis resursebis deficitiT gamorCeuli kaxeTis regioni gansazRvrulia rogorc 
gaudabnoebisadmi mowyvladi teritoria (gaudabnoebasTan,..2003 w.). igi mdidaria 
nayofieri miwebiT da saZovrebiT. aris qveynis mevenaxeobisa da memarcvleobis 
wamyvani regioni. 
prognozis Tanaxmad (saqarTvelos me–2,. .2009) 21–e saukunis dasasrulisaTvis 
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kaxeTis samxreT nawilSi mosalodnelia hidroTermuli koeficientis mniSvnelobis 
1,1–dan 0,7–mde Semcireba. rac regionis klimats mSrali subtropikebidan  Zlier 
aridul kategoriaSi gadaiyvans. gavlena metnaklebad gavrceldeba kaxeTis mTel 
teritoriaze, rac kidev ufro gaamwvavebs mtknari wylis problemas, da 
savaraudod, gamoiwvevs am raionebidan mosaxleobis migracias. 
klimatis mimdinare cvlilebebis fonze aRniSnuli procesis SeCerebisa da 
klimatis cvlilebasTan Seguebis erT-erTi yvelaze realuri qmediTi RonisZieba 
da prioriteti sarwyavi sistemebis reabilitaciaa. arsebuli sairigacio sistemebis 
mdgomareoba Tanamedrove teqnikur moTxovnebs ar Seesabameba. maTi umravlesobis 
margi qmedebis koeficientebi 0.4-0.6 ar aRemateba. sarwyavi sistemebis dRevandeli 
mdgomareoba da morwyvaze wyalmoTxovnilebis gazrda samelioracio sistemebis 
rekonstruqciis aucileblobas ganapirobebs.  
gaudabnoebis procesis gadaudebel Semarbilebel RonisZiebebad mogvaCnia: 

teritoriis daraioneba gaudabnoebisadmi mowyvladobis xarisxis mixedviT; 

sarwyavi miwebis daraioneba morwyvis teqnologiebisa da teqnikis mixedviT; 

wyalsameurneo marTvis avtomatizirebuli sistemebis danergva wyalmoxmarebis 

kontrolis uzrunvelyofis gaTvaliswinebiT; qarsafari zolebis gaSeneba, 

dawvimebiT morwyvis gamoyenebis arealebSi, Zlieri qarebis Semcirebis mizniT; 

sairigacio sistemebis sakoleqtoro-sadrenaJo qseliT uzrunvelyofa; sairigacio 

sistemebis gawmenda da sxv. 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 saqarTvelos 

kanonmdeblobaSi 

wyaldidobebis 

riskebis 

SefasebaSi 

evrokavSiris 

direqtivebis 

danergva 

slovakeTi 

 

p. ronaki 

 

v. gelaZe,  
j. doliZe,  
 r. WiTanava,  
 g. korZaxia,  

     o. vekua. 

anotacia 
saqarTvelos kanonmdeblobaSi wyaldidobebis riskebis SefasebaSi evrokavSiris 
direqtivebis asaxva. 
2 TeTnuldis 

saTxilamuro 

trasebisa da mTis 

infrastruqturis 

ganviTarebis 

proeqti 

"geografiki". q. 

Tbilisi. 

 

g. gociriZe 

 

v. gelaZe da sxv. 

 

anotacia 
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TeTnuldis saTxilamuro trasebisa mimdebare teritoriis hidroklimaturi 
daxasiaTeba 
3 transasazRvro 

degradaciis 

Semcireba mtkvar-

araqsis mdinareebis 

auzSi  

UNDP 

 

M. Matthews 

 

H.Leummens, v. gelaZe 

da sxv. 

anotacia 
transasazRvro degradaciis Semcirebis sakiTxi mtkvar-araqsis mdinareebis auzSi 
da sensitiuri zonebis gamoyofa 
4 wyaldidobebisa da 

wyalmovardnebis 

marTvis medegi 

praqtikis 

SemuSaveba 

saqarTveloSi 

mowyvladi 

mosaxleobis 

dasacavad"(md. 

rioni) 

norvegiis mTavroba 
S. javaxaZe 

 

r. WiTanava, g. 

korZaxia, v. gelaZe 

da sxv. 

 

anotacia 
md. rionis mimdebare teritoriis zonireba wyaldidobebisa da wyalmovardnebis 
riskebis mixedviT 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

 

v.gelaZe 

kaxeTis  wylis 

resursebis marTvis 

problemebi gaudabnoebis 

procesis fonze 

Tbilisi, 7-9 noemberi 

 anotacia 

klimatis cvlilebasTan Seguebis erT-erTi yvelaze realuri qmediTi RonisZieba da 

prioriteti sarwyavi sistemebis reabilitaciaa. arsebuli sairigacio sistemebis 

mdgomareoba Tanamedrove teqnikur moTxovnebs ar Seesabameba. maTi umravlesobis 

margi qmedebis koeficientebi 0.4-0.6 ar aRemateba. sarwyavi sistemebis dRevandeli 

mdgomareoba da morwyvaze wyalmoTxovnilebis gazrda samelioracio sistemebis 

rekonstruqciis aucileblobas ganapirobebs.  
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d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

n.lomiZe, 

d.mumlaZe, 

l.tieliZe, 

k.TavarTqilaZe, 

g.gagua, 

n.suqniZe, 

i.zarnaZe 

Savi zRvis 

sanapiro 

zolis 

Termuli 

reJimis 

cvlileba 

globaluri 

daTbobis 

fonze  

(saqarTvelos 

farglebSi),  

 

 

TurqeTi, 

meta bazim, 

izmiri 

8 gv. 

anotaciebi 

klimatis Tanamedrove cvlileba anu rogorc mas uwodeben globaluri daTboba 
,,damokles maxviliviT” emuqreba gansakuTrebiT zRvis sanapiros. radgan 
mosalodnelia maTi datborva sakmaod did farTobze, rasac bunebrivia moyveba 

ekologiuri katastrofa. cxadia amაs verc saqarTvelos  SavizRvispireTi (mTeli 
kolxeTs dablobi – dasavleT saqarTvelo) gadaurCeba, ragind ,,minelebuli” 
(Sesustebuli) ar iyos es procesi (cxadia geografiuli apeqtiT) Savi zRvis 
mniSvnelovani avtonomiurobis gamo. rogorc cnobilia Savi zRva msoflio 
okeanisagan Zalzed did manZilzea daSorebuli.  

sakvlevi teritoria warmoadgens saqarთvelos erTerT mniSvnelovan geografiul 
regions (aq Tavmoyrilia mniSvnelovani raionebi – TavianTi saporto qalaqebiTa 
da kurortebiT aWara, guria, samegrelo da afxazeTi), romlis bunebis mdgradi 
ganviTarebisa da mosaxleobis keTildReobisaTvis aucilebelia globaluri 
daTbobis efeqtis rogorc Tvisobrivi, aseve raodenobrivi kriteriumebiT Sefaseba. 
es ki SesaZleblobas mogvcems ukeT daigegmos regionis bunebrivi resursebis 
gamoyeneba mosaxleobisaTvis socialuri mdgomareobis gaumjobesebis mizniT.  
qarTvel klimatologTa mier miRebuli daskvnebi cxadyofen, rom sakvlevi 
regionis Tanamedrove klimatis (temperaturuli velis) rezistencia globaluri 
daTbobis mimarT sakmaod didia. SeiZleba iTqvas klimatis globaluri cvlileba 
masze TiTqmis ar axdens gavlenas, rac ganpirobebulia Warbi atmosferuli 
naleqebiT da sezonebis mixedviT Tanabari danestianebiT. teritoriisaTvis 
damaxasiaTebel siTbur balansSi Semavali komponentebi individualurad 
reagireben klimatis cvlilebaze. kerZod, aorTqlebaze  ufro meti energia 
ixarjeba, vidre turbulentobaze (haeris gaTbobaze). 
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 fizikuri geografiis ganyofileba 

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: fizikuri geografiis ganyofileba 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 
Ggeogr. Mmecn. Ddoqtori koba xaraZe 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 6 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1. 

 

 

 

`imereTis regionis 

landSaftur-ekologiuri 

analizi” (wyaltubos da 

xonis municipalitetebis 

magaliTze). 

Ee. saluqvaZe 
Ee. saluqvaZe 

        T. CalaZe 
Mm.xeCikaSvili 

anotacia 

mimdinare etapze Catarda samecniero savele eqspedicia xonis municipalitetSi. 
kvlevis mizans warmoadgenda  zemoT aRniSnuli municipalitetis kompleqsuri 
fizikur-geografiuli (landSafturi) kvleva, landSaftebze egzodinamikuri 
procesebis (mewyerebis, Rvarcofebis) zemoqmedebis gamovlena, garemos ekologiuri 
mdgomareobis da bunebis Zeglebis gacnoba, risTvisac dakvirveba vawarmoeT 
winaswar SerCeul marSrutebze: xoni-maTxoji-suxCa; ZeZileTi _qveda gordi _ zeda 
gordi; qveda gordi- bangveTi _ sawisqvilo  rondiSi – qveda kinCxa; qveda gordi _ 
md. okaces xeoba – okaces kanioni; zeda gordi – TurCus qvabuli – TurCus mRvime. 
Seswavlil iqna kirqviani deluvioni, romlis safuZvelze warmoqmnilia Zveli da 
axali gamozidvis konusebi da mewyruli safexurebi. niadaguri safaris intensiuri 
damewyvris gamo warmoqmnilia mZlavri mewyruli sxeulebi, romlebic zogan 
daRarulia eroziuli xev-xramebiT. Seswavlil iqna kinCxis qvabuli, okaces xeoba, 
cxeniswyal- sawisqvile-suxCas wyalSueTi, gordis mosworebuli zedapiri, kinCxis 
qvabuli. Sesrulda mikrolandSaftebis agegmva, dadginda bunebriv-teritoriuli 
kompleqsebis sazRvrebi, calkeul etalonur ubnebSi specialuri xelsawyoTi 
aRebul iqna Semdegi monacemebi: simaRle zRvis donidan, atmosferuli haeris da 
wylis temperaturebi. Segrovda saTanado masala, rac aisaxeba xonis 
municipalitetis  landSaftur-ekologiuri anlizisa da msxvilmasStabiani 
landSafturi rukis Sedgenisas.  
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2. 

 

`kaxeTis landSaftebis 

transformacia, Taname-

drove mdgomareoba da 

ganviTarebis Tavisebure-

bani“ 

T. CalaZe 
Ee. saluqvaZe 
T. CalaZe 

Mm. xeCikaSvili 

anotacia 

 mimdinare etapze arsebuli faqtiuri masalis gamoyenebiT da gss teqnologiis 

meSveobiT Sedgenil iqna Sida kaxeTis  msxvilmasStabiani landSaftur-ekologiuri 

ruka, romelzec asaxulia egzodinamikuri procesebis ganviTarebis mxriv, regionSi 

arsebuli mdgomareoba. MSedgenil iqna lagodexis municipalitetis landSafturi 

ruka (sxvadasxva periodebis _ 1966 wlis monacemebis mixedviT da Tanamedrove 

mdgomareobis amsaxveli).Mmomzaddeba safuZveli yvarlis municipalitetis 

landSafturi rukisTvis.  

 

                                IV publikaciebi: 
 

1) saqarTveloSi 
a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 Ee. saluqvaZe 

`saqarTvelos 

geografia” 

sasargeblo 

wiaRiseuli 

Tbilisi, 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba 

 

213-219 

anotacia 
saqarTvelos sasargeblo wiaRiseuli mravalferovnebiT gamoirCeva. Mmdidaria 
rogorc madneuli (liTonuri), ise aramadneuli (araliTonuri), saTbobi (sawvavi) 
resursebiT, samSeneblo masalebiT da mosapirkeTebeli qvebiT, agreTve mineraluri 
da Termuli wylebiT. 

qveynis mineraluri resursuli fondi moicavs 950 sabadosa da naxevrad Zvirfasi 
da sanakeTo qvebis gamovlinebas. sabadoebi saqarTvelos regionebis mixedviT 
Semdegnairad aris ganawilebuli: imereTi -20%, qvemo qarTli – 12, 5%, afxazeTi -
11,6%, Sida qarTli -9,3%, samegrelo da zemo svaneTi -8,7%, raWa-leCxumi – da qvemo 
svaneTi -8,3%, kaxeTi-8,1%, mcxeTa-mTianeTi -6,0%, guria -3,4%, aWara -2,3%, Tbilisi -
0,6%.  
2. 

 Ee. saluqvaZe 

`saqarTvelos 
geografia” 
garemos dacva  

Tbilisi, 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba 

 

74-78                                                                        
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saqarTvelos bunebrivi garemo amJamad mniSvnelovnad aris Secvlili, rac droTa 
ganmavlobaSi warmoebis ganviTarebam, qalaqebis, samrewvelo centrebis, 
satransporto saSualebebis da mosaxleobis zrdam ganapiroba. 
garemos dacvis saqmeSi metad mniSvnelovania urbanizaciis faqtoris 
gaTvaliswineba. urbanizacia da masTan dakavSirebuli procesebi (mosaxleobisa da 
mrewvelobis koncentracia did qalaqebSi, avtoparkis zrda da sxv.) garkveul 
uaryofiT gavlenas axdens garemos mdgomareobaze. 
garemos calkeuli komponentebi (hava, wyali, niadagi da sxv.) nivTierebisa da 
energiis urTierTgacvliT mWidro kavSirSi arian erTmaneTTan, amitom aris, rom 
erTi romelimes wonasworobis darRveva, gaWuWyianeba, erT –erT mTelSi iwvevs 
meores degradacias.  
saqarTvelo aqtiurad aris Cabmuli garemos dacvis globaluri ekologiuri 
usafrTxoebis, ekologiuri wonasworobis SenarCunebis, ekosistemebis dacvis, 
mdgradi ganviTarebis principebis uzrunvelyofis saerTaSoriso proeqtebSi. Cveni 
qveyana mierTebulia msoflios mniSvnelovan saerTaSoriso garemosdacviT 
konvenciaze (gaeros, ramsaris, kiotos, bazelis, stokholmis da sxv.). 
3. k. xaraZe uebro bumberazi 

vaxuSti bagrationi  
 

Tbilisi 344 gv. 

 anotacia 
vaxuSti bagrationi unikaluri movlenaa qarTul mecnierebaSi; XVIII saukunis pir-
vel naxevarSi _ istoriografiaSi, geografiaSi, eTnografiaSi, kartografiasa da 
sxv., Seqmna iseTi mecnieruli naSromebi, romlebic araTu Camouvardeboda civilize-
bul samyaros mowinave qveynebis ideebs, aramed rigi debulebebiT wlobiT da sauku-
niTac ki gauswro aRiarebul mecnierebs. amasTan, mTel rig mecnierul dargebSi _ 
geografia, eTnografia, toponimika, kartografia da sxv. _ igi saqarTveloSi iTvle-
ba rogorc fuZemdeblad; Seqmna saqarTvelos istoria da geografia, saqarTvelos 
sami atlasi, msoflio politikuri geografiis Sevsebuli Targmani 27 rukiT, Seas-
rula mewinave sadroSos (qvemo qarTlis) mosaxleobis aRwera da sxv. 
vaxuSti bagrationis cxovrebasa da Semoqmedebaze mravali statia da monografiaa 
dabeWdili, magram jer kidev sakvlevi da Sesajerebeli bevria. winamdebare naSro-
mic erTi maTgania, rac ramdenadme wvlils Seitans am bumberazi mecnieris Semoqme-
debis Seswavlis saqmeSi. 

4. 

k. xaraZe 

aTi weli mogzauro-
baSi 
iona gedevaniSvili 

 

Tbilisi 216 gv. 

                                  anotacia 
iona gedevaniSvili XVIII saukunis TvalsaCino saeklesio moRvawe, mwerali, mogzau-
ri iyo. mas sazogadoebrivi azrovnebis, mecnierebisa da literaturis ganviTarebaSi 
sapatio adgili ukavia. 
1782-1792 wlebSi iona gedevaniSvilma imogzaura axlo aRmosavleTis qveynebSi, egvip-
tesa da evropis rig qveynebSi. gaiara 6 saxmeleTo da 7 sazRvao monakveTi, romelTa 
saerTo sigrZe 30 aTasi kilometrs aRemateba. 
winamdebare wignSi ganxilulia iona gedevaniSvilis samogzauro Janris nawarmoebi 
_ `mimosvla anu mgzavroba, qmnili gedeonov sardal gabrielis Zis iona mitropo-
lisigan~, misi geografiuli mniSvneloba; iona gedevaniSvils TvalsaCino adgili 
ukavia samogzauro istoriaSi. 
5. k. xaraZe saqarTvelos Tbilisi gv.202-212 
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da sxv. geografia. 
araorganuli bunebis 
RirsSesaniSnaobebi 

 
                                    anotacia 
monografiis es nawili miZRvnilia saqarTvelos unikaluri bunebis Zeglebisadmi. 
bunebis Zeglebi – erovnuli saganZuris tolfasi fenomenebia, xolo maTi rogorc 
kulturul faseulobaTa Semadgeneli nawilis dacva da SenarCuneba _ saerTo-
erovnuli umaRlesi kategoriis universalobis aRiarebaa. bunebis saocrebebiT ki 
saqarTvelos yvela regioni Zalze mdidaria. bevri maTgani Tavisi grandiozulo-
biT da silamaziT did yuradRebas imsaxurebs. 
saqarTvelos bunebis Zeglebis mTliani aRricxva da pasportizacia ar momxdara, 
magram maTi raodenoba aseulobiT ganisazRvreba. isini aTaseuli wlebis ganmavlo-
baSi iqmneba da ganumeorebelia, xolo zogierTi maTgani erTeuli egzemplarebia. 
amitom, maTi dazianebiT an ganadgurebiT, ikargeba bunebis iSviaTi da unikaluri 
qmnileba, ris aRdgenac SeuZlebelia. saWiro da aucilebelia Seiqmnas kompleqsuri 
programa maTi SenarCunebis, dacvisa da gamoyenebis Sesaxeb. 
 

d) statiebi 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

d. nikolaiSvili,  
e.saluqvaZe,  
c. donaZe 

kolxeTis baris 

landSaftebis 

anTropogenuri 

transformaciis 

dinamika./ 

`kolxeTis dab-

lobis wylis 

ekosistemebis _ 

dacva” 

I saerT.konf. 
22-24 ivlisi. 
Tbilisi -
FfoTi. 

 

Tbilisi  

Tsu-s 

gamomcemloba 

 

112-117 

 

anotacia 

statistikuri, kartografiuli da saeqspedicio monacemebis safuZvelze 

gamovlenilia kolxeTis dablobis da mimdebare mTiswineTis landSaftebis 

anTropogenuri transformacia. mcenareulobis, landSafturi da agreTve  

topografiuli rukebis safuZvelze, romelic asaxavs sxvadasxva istoriul 

periodebs, SemuSavebulia landSaftis cvlilebis gansazRvris meTodika. 

monacemebis analizma gviCvena, rom gansaxilveli regionis transformacias aqvs 

mravalferovani xasiaTi da es dakavSirebulia mraval faqtorze, gaanalizda 

gansxvavebuli parametrebi, rogorc tyeTa farTobi, fitomasis maragi, 

mosaxleobis ricxovnoba da simWidrove da a.S. yvela monacemebi damuSavebulia 
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GIS teqnologiebiT. 

2 

m. gogebaSvili, 
e. saluqvaZe 
n. ivaniSvili 

Ffitocenozebis mdgrad-
obis parametrebi rad-
iaciisa da temperatur-
uli zemoqmedebis eqstr-
emaluri reJimis pirob-
ebSi./ saerTaSoriso 
samecn.-teqnik. konf. 
masalebi. 
`hidrometeorologiisa 
da ekologiis aqtualuri 
problemebi”. 

Hhidromet. 
institutis 
Sromebi. 119 

Tbilisi 
 

 
 

183-187 
 

anotacia 

Cernobilisa da fukusimas atomur sadgurebze ganviTarebulma movlenebma 

gamoavlines teqnogenuri avariebis Sedegebis prognozirebis seriozuli 

problemebi sxvadasxva biogeocenozebTan mimarTebaSi. amasTanave, radiaciuli 

efeqtebis realizaciis pirobebis cvlilebebTan dakavSirebiT, dRes arsebuli 

prognozirebis modeli saWiroebs mudmiv modifikacias. ukanasknel wlebSi aseT 

mamodificirebel faqtorad ufro xSirad moiazreba eqstremaluri 

temperaturuli reJimi. es ganpirobebulia globaluri klimaturi cvlilebebiT 

da aqedan gamomdinare, garemo pirobebis temperaturul cvlilebebze 

fitocenozebis sapasuxo reaqciebis Taviseburebebis detaluri kvlevis 

aucileblobiT. am mizniT winamdebare naSromSi gamokvleuli iqna maRali 

temperaturis pirobebSi mzardi dasxivebuli mcenareebis dacviTi meqanizmebis 

efeqtebi. naCvenebia, rom dasxivebuli mcenareebi xasiaTdebian niadagis wylis 

resursebis ekonomiuri moxmarebiT; Tumca eqstremaluri temperaturuli 

zemoqmedebisas transpiraciis donis Semcireba mcenareuli organizmis 

zedapiris efeqturi dacvis saSualebas ar iZleva da fitocenozebis calkeuli 

komponentebis degradacias iwvevs. naSromSi agreTve ganxilulia sxvadasxva 

tipis fitocenozebis mdgradobis parametrebis cvlilebebis sakiTxi da 

xangrZlivi periodis ganmavlobaSi sukcesiuri procesebis prognozirebis 

SesaZleblobebi.  

3 

e.saluqvaZe 
T. CalaZe 

m. xeCikaSvili 

qvemo imereTis 

landSaftebis anTro-

pogenuri transformacia 

da ekologiuri mdgom-

areoba (wyaltubos 

municipalitetis 

magaliTze); rusul enaze 

vaxuSti 

bagrationis 

geogr. inst. 

SromaTa 

krebuli №5 

(84) 

 

Tsu-s 

gamomcem

loba 

 

119-125 

 

anotacia 
anTropogenuri faqtorebis zemoqmedebiT qvemo imereTis calkeuli regionebis 
bunebrivi garemo mniSvnelovan cvlilebas ganicdis. maT Soris aris 
wyaltubos municipalitetic, romlis landSaftTa Tanamedrove mdgomareoba 
da ganviTarebis tendenciebi  uSualod aris ganpirobebuli anTropogenuri 
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faqtorebiT: hidroteqnikuri nagebobebis da gzebis mSeneblobiT, sasrgeblo 
wiaRiseulis mopovebiT, tyeebis usistemo (ukontrolo) gaCexvaiT, araswori 
ZovebiT (saZovrebis gaTqerilobiT) da sxv. gaZlierebulma anTropogenurma 
zemoqmedebam ganapiroba sxvadasxva geodinamikuri procesebis: eroziis, 
mewyerebis, Rvarcofebis da sxv. gaaqtiureba.  
landSaftTa anTopogenuri transformaciis dadgenisaTvis gamokvleul iqna, 
rogorc calkeuli fizikur-geografiuli erTeulebi (wyaltubos vake, 
samguralis qedi, wyaltubos qvabuli), aseve mdinareebis rionis, 
wyaltuboswylis, semis auzebis da a.S. ufro mcire ubnebi. moyvanilia yvela 
am ubnis (landSaftis) konkretuli monacemebi, maTi farTobebi. 
wyaltubos municipalitetis calkeuli landSftebis  analizisa da 
farTobebis dadgenisaTvis gamoyenebul iqna Semdegi masalebi: 1953-1984 wlebis 
topografiuli rukebi, 2012 wlis aerokosmosuri suraTi, 2010-2011 wlis savele 
eqspediciebis dros mopovebuli masalebi, romelTa safuZvelzec GIS-iT 
Sedgenil iqna wyaltubos municipalitetis landSafturi ruka (1 : 100 000).  
praqtikulad yvela Seswavlilma ubanma ganicada anTropogenuri 
transformacia, romelic landSaftebis 60-dan 80% Seexo. metad intensiurad 
mimdinareobs landSaftebis transformacia brtyel da sustad daxril 
reliefze. am zonaSi transformirebulia landSaftTa 80 %.   
4 

 
e. saluqvaZe 
n. ivaniSvili 
m. gogebaSvili 

 

anTropogenuri datv-

irTvis gavlena  

fitocenozebze globa-

luri daTbobis pirob-

ebSi. rusul enaze 

vaxuSti 
bagrationis 
geogr. inst. 
SromaTa 

krebuli №5 
(84) 

Tsu-s 

gamomcemloba 

140-

143 

 

                               anotacia 
naSromSi naCvenebia fitocenozebze anTropogenuri datvirTvis gavlenis 
kanonzomierebani. ekologiuri modelis saxiT SerCeulia landSaftebi, 
romlebic xasiaTdebian anTropogenuri datvirTvisa da niadagobriv-klimaturi 
pirobebis mxriv gansxvavebuli zonebiT. ekologiuri monitoringis Sedegad 
dafiqsirebulia teqnogenuri landSaftebis mimdebare ekosistemebis 
intensiuri aridizaciis procesebi; kerZod, naCvenebia, rom maRali 
anTropogenuri datvirTvis zonebSi mimdinareobs fitocenozebis sukcesiuri 
cvlilebebi, rasac Tan sdevs landSaftebis transformacia. saqarTvelos 
teritoriis sxvadasxva zonebSi aRniSnuli fenomenis gamovlenis safuZvels 
qmnian rekordulad maRali temperaturuli maCveneblebi, romlebic iwveven 
fitocenozebis temperaturuli da hidrologiuri reJimebis cvlilebebs.  
aseTi zonebis ekologiur monitoringTan erTad kvleva ganxorcielda 
agreTve sxvadasxva damazianebeli faqtoris zemoqmedebiT rogorc calkeul 
mcenareTa, ise mTliani fitocenozebis mdgradobis TvalsazrisiT. 
dadgenil iqna, rom iseTi Zlieri damazianebeli faqtorebis zemoqmedeba, 
rogoricaa: mZime liTonebi, mtveri, maionizirebeli radiacia da sxva, cvlis 
ara marto tenis moTxovnilebis normalur reJims, aramed eqstremaluri 
temperaturebis mimarT fitocenozebis mdgradobasac.  
 5 

m.gogebaSvili 
n. ivaniSvili 
e. saluqvaZe 

tyis fitocen-
ozebis 
mdgradobis 
prognozireba 
radiaciisa da 

tyeebis 
mdgradi 
marTvis 
Tanamedrove 
gamowvevebi 

saqarTvelos agraruli 
universitetis 

gamomc. 

 
70 
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maRali 
temperaturis 
pirobebSi 
 

kavkasiaSi 
(Tezisebis 
krebuli), 7-8 
oqtomberi, 
anotacia 

naSromSi warmodgenilia tyis fitocenozebze anTropogenuri datvirTvis 

gavlenis kanonzomierebani. ekologiuri modelis saxiT SerCeulia 

landSaftebi, romlebic xasiaTdebian anTropogenuri datvirTvisa da 

niadagur-klimaturi  pirobebis mxriv gansxvavebuli zonebiT. ekologiuri 

monitoringis Sedegad dafiqsirebulia teqnogenuri landSaftebis mimdebare 

ekosistemebis intensiuri aridizaciis procesebi; kerZod naCvenebia, rom 

maRali anTropogenuri datvirTvis zonebSi mimdinareobs fitocenozebis 

suqcesiuri cvlilebebi, rasac Tan sdevs landSaftebis transformacia. 

saqarTvelos teritoriis sxvadasxva zonebSi aRniSnuli fenomenis gamovlenis 

safuZvels qmnian rekordulad maRali temperaturuli maCveneblebi, romlebic 

iwveven fitocenozebis temperaturul-hidrologiuri reJimebis cvlilebebs. 

Catarebuli kvlevis safuZvelze gakeTebulia daskvna, rom normalur 

ekologiur pirobebSi fitocenozebs unari SeswevT gauZlon mniSvnelovan  

eqstremalur temperaturul datvirTvas. radiaciuli zemoqmedebiT 

gamowveuli cvlilebebi sagrZnoblad aqveiTeben fitocenozebis mdgradobas 

da SedarebiT naklebi temperaturuli cvlilebebis pirobebSi es procesebi 

nivelirdeba fitocenozebis bunebrivi mdgradobis xarjze, eqstremaluri 

temperaturebis dros mimdinareobs Seuqcevadi suqcesiuri procesebi, 

romlebic ara marto fitocenozebis saxeobriv Semadgenlobas, aramed 

mTlianad landSaftebs. 

6 

 k. xaraZe 
r. xazaraZe 

 

TuSeTis istoriul-ge-
ografiuli 
wanamZRvrebi da turiz-
mis ganviTarebis per-
speqtivebi 

krebuli _ 
TuSeTi 

Tbilisi 
gv.10

5-120 

                               anotacia 

TuSeTis bunebrivi garemo, misi geografiuli mdebareoba, bunebis SesaniSnavi 
Zeglebi da istoriul-arqiteqturuli Zeglebi xelsayrel pirobebs qmnian tu-
rizmis ganviTarebisaTvis. es regioni Tavisi bunebrivi RirseSaniSnaobebiT, mdi-
dari istoriuli warsuliT, iSviaTi mniSvnelobis arqeologiuri da arqiteqtu-
ruli ZeglebiT uamrav mnaxvels izidavda jer kidev sabWoTa wlebSi. aq gadio-
da mravli saintereso turistuli marSruti, romelTa qselSi CarTuli iyo bu-
nebisa da materialuri kulturis bevri unikaluri Zegli. misi mwvervalebi ki 
alpinizmis popularuli adgilebi iyo. 
bunebrivi resursebis siuxve, warmoadgens turizmis mravali saxis warmatebiT 
ganviTarebis safuZvels, riTac regions SeuZlia im regionebis ricxvSi Cadges, 
sadac savaluto Semosavlis mniSvnelovani nawili turizms ekuTvnis. 
5 

 

r. xazaraZe 
   k. xaraZe 

TuSeTis Tanamedrove 
da Zveli gamyinvareba 

krebuli _ 
TuSeTi. 

Tbilisi 137-

145gv

. 
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  anotacia 

gamyinvarebis TvalsazrisiT, kavkasionis mTavari qedis aRmosavleTi nawili 
mkveTrad gansxvavdeba misi centraluri da dasavleTi nawilebisagan. aq 
gabatonebul adgils iWers kontinenturi mSrali klimati (atmosferuli 
naleqebis simcire, gansakuTrebiT zamTarSi, mzis maRali radiacia da sxva). 
geologiuri pirobebis Tavisebureba xels uwyobs reliefis intensiur 
danawevrebas, rac, Tavis mxriv, uaryofiTad moqmedebs mosuli myari naleqebis 
dagrovebaze. aRmosavleT kavkasionis gamyinvarebis Seswavlis dros ar SeiZleba 
yuradReba ar mieqces erT garemoebas, rom miuxedavad kavkasionis Txemuri 
nawilis arc ise didi simaRlisa (3000-4500 m zRvis donidan), Tanamedrove 
myinvarebi sakmaod umniSvnelo masStabiTaa warmodgenili. dReisaTvis 
aRmosavleT kavkasionis Crdilo ferdobis mdinareTa auzebSi (asa, arRuni, 
sulaki) arsebuli Tanamedrove myinvarebis saerTo farTobi 50 km2-mde ver 
aRwevs. gamyinvarebis mcire masStabebze miuTiTebs Tundac is, rom 
zemoaRniSnul myinvarTa saerTo farTobi ver utoldeba centraluri 
kavkasionis, md. enguris erT-erTi Senakadis md. mulxuris auzis  myinvarTa 
saerTo farTobs (80 km2). gamomdinare aqedan, SegviZlia sruli warmodgena 
viqonioT TuSeTis gamyinvarebis masStabebze. piriqiTis alaznisa da sulakis 
auzebSi, kompleqsuri kvlevis Sedegad mopovebuli masalebis safuZvelze, 
garkveuli mosazreba Segveqmna, romelic radikalurad gansxvavebulia 
winamorbed mkvlevarTa mosazrebebisagan da axleburad aris gadawyvetili 
aRmosavleT kavkasionis gamyinvarebis sakiTxebi. 
6 

 

k. xaraZe 

aWaris bunebis 
fenomenebi da maTi 
dacva 

 

vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
institutis 
SromaTa 
krebuli. 

axali seria 
#5(84) 

Tbilisi 
gv.202

-212 

                                   anotacia 

literaturuli wyaroebisa da savele kvlevebis safuZvelze aWaraSi aRvricxeT 
bunebis 120-mde Zegli. isini sxvadasxva xasiaTisaa, romlis mixedviT movaxdineT 
formaTa klasifikacia da SevimuSaveT saTanado pirobiTi aRniSvnebi. 
`saqarTvelos wiTeli wignisagan~ gansxvavebiT, aWaris araorganuli bunebis 
Zeglebis siaSi moxvda reliefisa da bunebrivi pirobebis sxva komponentebis 
iseTi saintereso formebi, rogoricaa _ mTebispira kibeebi, piramiduli 
kldovani reliefi, eroziuli safexurebi, kldekari, Woromebi, delta, zRvis 
sanapiro gaswvrivi diunebi, abraziuli terasebi, laterituli Tixebi, 
torfnari, mewyeri da sxva. hidrografiuli Zeglebis jgufs daemata Waobebi, 
Waoburi mdinareebi, wylisa da Waobis mcenareulobis kunZulebi, mineraluri 
wylebi. am tipebis pirobiTi aRniSvnebis mixedviT SevadgineT aWaris 
araorganuli bunebis Zeglebis ruka 1:200000 masStabSi. 
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                            2) ucxoeTSi 
                      d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

m.gogebaSvili 
n. ivaniSvili 
e. saluqvaZe 

radiaciuli  
zemoqmedebis 
realizacia  
mTiani regi-
onebis eqtrem-
aluri landSa-
ftebis fitoce-
nozebSi. 
inglisur enaze 
 

adamianis da 
garemos 
urTierTzemoqmedeba 
damTis 
ekosistemebis 
ekologia” 
II saerTaS. 
simpoziumi 

TurqeTi, 
Eedremiti 

 

 
182-185. 

anotacia 

saqarTvelos mTiani regionebis roli gansakuTrebiT didia biosferos 

ekologiuri wonasworobis regulirebasa da unikaluri landSaftebis 

mravalferovnebis SenarCunebaSi. anTropogenuri zemoqmedebis mravalricxovani 

formebi seriozul safrTxes warmoadgenen bunebrivi balansisa da faqtoruli 

wonasworobisTvis. amasTan dakvSirebiT Zalian mniSvnelovania eqstremaluri 

landSaftebis fitocenozebis stabilurobaze gamaWuWyianebeli anTropoigenuri 

faqtorebis moqmedebis SesaZlo Sedegebis sakiTxi, gansakuTrebiT, Tu is exeba 

iseT Zlier faqtors, rogoricaa maionizebeli radiacia. Fitocenozebze 

radiaciuli zemoqmedebis realizaciis gzebis kvlevisTvis naSromSi gamoyenebulia 

modeluri mcenareebi. 

2 

 

e. saluqvaZe 
T. CalaZe 

aRmosavleT 
saqarTvelos 
landSaftebis 
anTropogenuri 
transformacia da 
Tanamedrove 
ekologiuri 
mdgomareoba/mecnieruli 
wiaRsvlebi, q.iasas 
`aleqsandru ioane 
kuza”-s universiteti, 
rumineTi. 
inglisur enaze 

# LIX, naw. 
I-s, 
geografiis 
seria 
rumineTi. 
 

q.iasa, 
rumineTi 

 
79-94 
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anotacia 
aRmosavleT saqarTvelos landSaftebi sul ufro mzard anTropogenur 
cvlilebas ganicdian da gardaiqmnebian bunebriv-anTropogenur, teqnogenur an 
mTlianad Secvlil landSaftebad. es procesi yvelgan SeiniSneba Tumca 
sxvadasxva intensivobiT. ZiriTad mizezs warmoadgens hidroenergetikuli 
nagebobebis mSenebloba, tyeebis ukanono gaCexva, saZovrebis gadatvirTva da a.S., 
romelebic seriozul zians ayeneben garemos da xSirad iwveven geodinamikuri 
procesebis: mewyerebis, Rvarcofebis da eroziis gaaqtiurebas. 
es procesebi gansakuTrebuli intensivobiT gamovlindeba iuruli Tixa-fiqlebiT, 
qviSaqvebiT da nawilobriv carculi naleqebiT agebul cicabo ferdobebze, 
romlebic uxvi atmosferuli naleqebiT (1600 -1800 mm/weliwadSi, lagodexi) 
gamoirCevian. anTropogenuri faqtorebis zemoqmedebis gaTvaliswinebiT SesaZlo 
gaxda  regionis modelis _ landSaftur-ekologiuri rukis Sedgena, romelzec 
naCvenebia konkretuli landSaftisTvis damaxasiaTebeli ekologiuri faqtorebi da 
ekologiurad daZabuli zonebi. 
 

 

 

 sazogadoebrivi geografiis ganyofileba 

 

I. samecniero erTeulis dasaxeleba: sazogadoebrivi geografiis ganyofileba 

2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: geogr.akad.doqtori vaJa neiZe 

3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba - 11  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

saqarTvelos ekonomikisa da 

mosaxleobis Tanamedrove 

teritoriuli organizaciis 

sazogadoebriv-geografiuli 

analizi 

ganyofilebis gamge, wamyvani 

mecnieri v. neiZe 

g. xomeriki, 
n. 
nadareiSvili, 
m. TuTberiZe, 
n. kvirkvelia, 
d. beroSvili, 
n. marjaniZe, 
g. TavaZe 

anotacia 

saqarTvelos rekreaciuli dargebis (sakurorto meurneobis) mdgomareobis analizi 

da ganviTarebis perspeqtivebi. saqarTvelos turizmis geografiis problemebi 

(etapi). TemasTan dakavSirebiT Sedga savele eqspedicia samcxe-javaxeTSi. romlis 

drosac Catarda mniSvnelovani kvleviTi samuSaoebi: obieqtebis daTvaliereba da 

maT xelmZRvanelebTan gasaubreba, fotosuraTebis gadaReba, obieqtebis da 
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statistikuri monacemebis moopoveba da damuSaveba. 

 

2 

 

saqarTvelos mosaxleobis 

bunebrivi da meqanikuri 

moZraobis tendenciebi da 

regionuli sxvaobebi XX da 

XXI ss mijnaze 

g. melaZe 

g. melaZe,  
n. 
nadareiSvili,  
m. TuTberiZe 
 n.CixraZe 
m.gugeSaSvili 

anotacia 

oficialuri statistikuri monacemebis safuZvelze gaangariSebuli da 

gaanalizebulia saqarTvelos mosaxleobis mosaxleobis bunebrivi da meqanikuri 

moZraobis tendenciebi da regionuli Taviseburebebi 2011-2012 ww. 

 

 IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1.  

 

v. neiZe, 

Tavi: “politikur-

geografiuli daxasiaTeba” 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

324 gv. 

  

anotacia 

ganxilulia: saqarTvelos teritoria, sazRvrebi, geografiuli mdebareobis saxeebi, 

wes-wyobileba da administraciul-teritoriuli mowyoba, erovnuli usafrTxoeba da 

saxeebi. 

2 v. neiZe,  

Tavi: “gansaxleba’ 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

anotacia 

ganxilulia mosaxleobis teritoriuli ganlagebis da simWidrovis , hifsometriuli 

ganawilebis regionuli Taviseburbebi, sasoflo da saqalaqo gansaxlebis da 

urbanizaciis Tanamedrove formebi 

3 v. neiZe,  

Tavi: “soflis meurneoba’ 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

anotacia 

mocemulia qveynis agrowarmoebis geografiuli analizi: soflis meurneobis 

dargobrivi da teritoriuli struqtura, misi dargebis momavali ganviTarebis 
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sakiTxebi. 

4 g. melaZe, n. 

nadareiSvili, m. 

TuTberiZe  

Tavi: “mosaxleoba’ 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

anotacia 

ganxilulia mosaxleobis ricxovnoba da dinamika, erovnul da regionul WrilSi, 

bunebrivi da meqanikuri moZraobis tendenciebi, sqesobriv-asakobrivi, da erovnuli 

struqturebi, religiuri Semadgenloba. mosaxleobis socialur-ekonomikuri 

mdgomareoba da misi regionuli problemebi 

5 n. nadareiSvili  

Tavi: “transporti’ 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

anotacia 

ganxilulia qveynis satransporto qselis formirebis georgafiuli Taviseburebebi, 

transportis calkeuli saxeebis (saavtomobilos, rkinigzis, sazRvaos, sahaeros, 

milsadenis) geografiuli Taviseburebebi, ganviTarebis tendenciebi da perspeqtivebi 

6 n. nadareiSvili  

Tavi: “kavSirgabmuloba’ 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

anotacia 

ganxilulia saqarTvelos ekonomikis erT-erTi mniSvnelovani da Semosavliani 

sferos calkeuli qvedargebis (fosta, telegrafi, faqsi, telefoni, interneti, 

radio, televizia, fiWuri kavSirgabmuloba) mdgomareoba da ganviTarebis regionuli 

perspeqtivebi. 

7 m. TuTberiZe n. 

nadareiSvili, r. TevzaZe.  

Tavi: “momsaxurebis 

sfero’ 

saqarTvelos 

geografia 

Tbilisis universitetis 

gamomcemloba 

 

anotacia 

ganxilulia momsaxure sferos, anu socialuri infrastruqturis dargebi (Siga 

vaWroba, komunaluri meurneoba, kreditebi da dazRveva, sayofacxovrebo 

momsaxureba, ganaTleba, janmrTelobis dacva da sxv.), romlebmac didi cvlilebebi 

ganicades sabazro ekonomikis pirobebSi. 

8.  

 

g. melaZe 

 

saqarTeelo da 

globaluri 

demografiuli 

procesebi 

Tbilisi, 

“universali”  

gv. 232  
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anotacia 

ganxilulia saqarTveloSi mimdinare demografiuli procesebi globalur 

demografiul procesebTan kavSirSi. oficialur statistikur informaciasTan 

erTad gamoyenebulia specialistTa da avtoriseuli gaangariSebebi, romelTa 

safuZvelze gakeTebulia daskvnebi da mocemulia praqtikuli rekomendaciebi. 

 

                                       d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. 

 

neiZe v., 

TuTberiZe m., 

xomeriki g. 

 

turizmi 

javaxeTSi: 

ganviTarebis 

faqtorebi 

geografiis 

institutis 

Sromebi, 5 (84). 

2013. 

Tbilisi 

universitetis 

gamomcemloba 240-245 

anotacia 

javaxeTi naklebad Seswavlilia rogorc turizmis mxare, amdenad, aqtualuria 
misi potencialis da faqtorebis dadgena rac garkveulwilad realizebulia 
statiaSi. 

2. 

 g. xomeriki 

 

usafrTxoebis 
problema da 
qarTuli 
geografiis 
amocanebi 

 

geografiis 

institutis 

Sromebi, 5 (84). 

2013. 

Tbilisi 

universitetis 

gamomcemloba 246-254. 

anotacia 

statia exeba usafrTxoebis mecnierul kvlevaSi geografiis monawileobis 

problemas. dasmulia saqarTvelos usafrTxoebis geografiis aqtualuri amocanebi. 

3. 

 

v. neiZe, n. 

pavliaSvili m. 

TuTberiZe 

samkurnalo-

gamajansaRebeli 

turizmi 

saqarTveloSi 

krebuli: 

sazogadoebrivi 

geografiis 

aqtualuri 

sakiTxebi 

Tbilisi, 

“zevs-grupi” 

2013. 

68-75gv. 

anotacia 

sakurorto meurneobis depresiuli mdgomareoba saqarTveloSi ganapirobebs 

dargsi arsebuli Tanamedrove viTarebis da ganviTarebis faqtorebis Ziebis 

aucileblobas, rac gamosavals poulobs samkurnao-gamajansaRebeli turizmis 

gfeografiuli sakiTxebis kvlevaSi. 
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4. 

 

g. melaZe 

Problems of 

Population Caused 

by an Ecological 

Condition of 

Industrial Zones 

(cause of Kaspi) 

,,Pressing Problems in 

Hydrometeorology and 

Ecology”. Vol. 119 Tbilisi 

 

4 gv. 

 

anotacia 

konkretuli sociologiuri gamokvlevis safuZvelze ganxilulia q. kaspis 

mosaxleobis ekologiuri problemebi. 

5. 

g. melaZe 

mosaxleobis 

daberebis 

globaluri 

tendenciebi.  

 

krebuli: 

sazogadoebrivi 

geografiis 

aqtualuri sakiTxebi  

 

“Tbilisi 

zevs-grupi” 

2013. 

10 gv. 

 

anotacia 

Sesabamisi statistikur masalebze dayrdnobiT gaanalizebulia Tanamedroveobis 

erT-erTi mwvave – mosaxleobis daberebis problema. msoflios regionebis mixedviთ. 

6. g. melaZe kolxeTis 

dablobis 

mosaxleobis 

dinamika da 

bunebrivi 

moZraoba 

,,kolxeTis dablobis 

wylis ekosistemebi”. 

 

Tbilisi 

 

4 gv. 

anotacia 

oficialuri statistikuri informaciis safuZvelze Seswavlili da gaanalizebulia 

kolxeTis dablobze gansaxlebuli mosaxleobis raodenobis dinamika 1926-2012 ww. da 

bunebrivi moZraoba 1959-2011 ww. gakeTebulia Sesabamisi daskvnebi. 

7. g. melaZe soflis 

mosaxleobis 

bunebrivi 

moZraobis 

tendenciebi 

saqarTvelos 

regionebSi 

 

biekonomika da 

soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba  

 

Tbilisi 

universitetis 

gamomcemloba 

 

5gv. 

anotacia 

statistikur informaciaze dayrdnobiT, Seswavlili da gaanalizebulia 

saqartvelos soflis mosaxleobis demografiuli maCveneblebi da tendenciebi 
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mxareebis mixedviT 2000-2012 ww. 

8. g. melaZe mosaxleobis 

bunebrivi 

moZraobis 

tendenciebi 

samxreT 

kavkasiis 

qveynebSi 

geografiis 

institutis Sromebi, 5 

(84).  

 

Tbilisi 

universitetis 

gamomcemloba 

4 gv. 

anotacia 

Seswavlilia demografiuli procesebi samxreT kavkasiis (saqarTvelo, somxeTi, 

azerbaijani) qveynebSi. ganxilulia mosaxleobis dinamikis, bunebrivi moZraobis, 

migraciis tendenciebi da sxva. 

9. n.nadareiSvili 

da sxv. 

XXI saukunis 

aqtualuri 

problemebi 

zogierTi  

mosazreba   

saqarTvelos 

strategiul 

ganviTarebaze 

socialuri 

ekonomika.  № 3. -  

maisi-ivnisi. 

 Ggv. 105-110 

                                          anotacia 

mosazrebebi saqarTvelos  samomavlo ganviTarebaze.naSromi eZRvneba saqarTvelos 
socialur-ekonomikuri ganviTarebis grZelvadiani dagegmvis sakiTxebs. xazgasmulia, 
rom  amJamad, qveynis ganviTarebis mecnierulad argumentirebuli erTiani 
kompleqsuri strategiisa da Sesabamisi samoqmedo programebis SemuSaveba erT-erTi  
yvelaze mniSvnelovani da pirveli rigis amocanaa. avtorTa azriT, grZelvadiani 
momavlis, miznebisa da maTi miRwevis strategiis ganWvretis uqonloba iwvevs 
konkurentunarianobis da fokusirebis dakargvas, aseve SezRuduli resursebis 
araracionalur xarjvas. naSromSi aRniSnulia, rom saqarTveloe rT-erTi is 
qveyanaa, romelsac ar gaaCnia naTeli, pragmatuli, kargad mofiqrebuli 
grZelvadiani strategia, romelic dafuZnebuliiqnebodasazogadoebrivi, inovaciuri 
da teqnologiuri ganviTarebis prognozebze da samomavlo xedvaze. yvelafers rom 
Tavi davaneboT, gansazRvruli grZelvadiani politika mniSvnelovani instrumenti 
iqneboda, imitomac, rom, politikuri elitis Secvlisas, mosaxleobas 
garantirebuli eqneboda memkvidreobiTi da saxelmwifo politikis winaswar 
ganWvretili, stabiluri scenari.  
saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebas avtorebi 2 SesaZlo scenariT 
prognozireben: inerciul-resursuli da inovaciur-garRvevis strategiiT. inerciul-
resursuli strategiis gardauvali Sedegi aris ekonomikuri zrdis dabali tempebi 
da ekonomikis struqturis degradacia,  samecniero-teqnikuri da inovaciuri 
potencialis Semcireba-daknineba.  rac Seexeba inovaciuri garRvevis strategias, is 
albaT ufro misaRebia mwiri bunebrivi resursebisa da teritoriis gamo.  amisaTvis 
saWiro iqneba inerciul-resursul-sabazrostrategiazeuaris Tqma da inovaciuri 
garRvevis strategiis  ganxorcieleba, romelSic gaTvaliswinebuli iqneba Cveni 
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qveynis amJamindeli mdgomareoba, specifika, resursuli SesaZleblobebi, globaluri 
procesebi, teqnologiebis ganviTarebis tendenciebi da momavlis xedva. 
imis gamo, rom Cvens qveyanaSi  mimdinare neoliberaluri reformebiT  saxelmwifos 
strategiul-inovaciuri funqcia Sesustda (Tu sruliadac ar daikarga), ramac Tavis 
mxriv gamoiwvia qaoturoba gardaqmnebSi da krizisis Semdgomi garRmaveba, saWiroa 
am inovaciuri funqciis gaaqtiureba da  qveynis inovaciur relsebze dayeneba. 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/momxseneble

bi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1.  

 

 m. TuTberiZe, v. neiZe, g. 

xomeriki  

 

turizmi javaxeTSi: 

ganviTarebis faqtorebi 

geografiis instituris 

daarsebis 80 

wlisTavisadmi miZRvnili 

samecniero konferencia. 

Tbilisi, 2013 w. noemberi 

anotacia 

javaxeTSi turizmi, cnobili mizezebis gamo,  naklebadaa ganviTarebuli. amasTan, es 

regioni, am mxriv mniSvnelovan potencials flobs, rasac mowmobs am mxareSi 

qarveli geografebis mier Catarebuli turistul-geografiuli kvlevis Sedegebi. 

2.  g. xomeriki  

 

usafrTxoebis problema 
da qarTuli geografiis 
amocanebi 

 

geografiis instituris 

daarsebis 80 

wlisTavisadmi miZRvnili 

samecniero konferencia. 

Tbilisi, 2013 w. noemberi 

anotacia 

XXI saukunis dasawyisis sazogadoebaTa winaSe dgas axali, Tvisobrivad 

gansxvavebuli gamowvevebi. romelTa sapasuxod viTardeba usafrTxoebis sakiTxebis 

mecnieruli kvlevis axali paradigma. Tanamedrove midgomebi geografiis rolis 

zrdasac gulisxmobs. saqarTvelos gamowvevebis da usafrTxoebis problematikis 

kvlevaSi gansakuTrebuli mniSvneloba geografias eniWeba. 

3. n.nadareiSvili 

 

inovaciuri menejmentis 

mniSvneloba saqarTvelos 

turizmisaTvis 

 

IV saerTaSoriso  

samecniero praqtikuli 

konferencia. 8-9 ivnisi, 

baTumi-trapizoni. 

anotacia 

sabazro ekonomikis pirobebSi turistuli organizaciebi sul ufro 
aTviTcnobiereben axali turproduqtebisa Tu momsaxurebis SeTavazebas da masTan 
dakavSirebuli mogebis miRebas. savaraudo mogebis gansazRvra axali 
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turproduqtebidan swored inovaciuri menejmentis amocanaa. inovaciuri menejmenti 
gulisxmobs yvela arsebuli resursebis optimalur gamoyenebas da muSaobis axali 
formebis aucilebel danergvas. inovaciebis marTva ufro xelovnebas waagavs, vidre 
mecnierebas da masSi yovelTvis menejeris individualuri xelwera aisaxeba. 
siaxleebis danergvis formebi SeiZleba iyos gansxvavebuli. amitom saqarTvelos 
specifikisaTvis isini SeiZleba daiyos evoluciur da radikalur formebad. 
aRniSnuli formebi moicaven arsebuli funqciebis Senaxvasa da ganaxlebas, sistemis 
Semadgeneli nawilebis gadajgufebas, arsebuli sistemis elementTa cvlilebebs, 
sistemis koncefciisa da Sedegebis cvlilebebs.   
inovaciuri cvlilebebi turizmSi warmoSobs efeqtiani zrdis Sida energias. es 
cvlilebebi arRveven balanss, magram qmnian safuZvels Semdgomi swrafi 
ganviTarebisaTvis da axal xarisxSi sistemis gadasvlisaTvis. amitom, swored 
inovaciebis profesiulad danergva warmoadgens stimuls ama Tu im dargis 
ganviTarebisaTvis. sazogadoebis Tanamedrove ganviTarebis sakiTxebze momuSave 
specialistebi amtkiceben, rom arc erTi problema, romelTanac bizness aqvs Sexeba 
ar warmoadgens ufro mniSvnelovans da rTuls, vidre siaxleTa danergvis 
problema. inovaciebi turistul kompaniebSi TavisTavad gavlenas axdenen mTlianad 
turizmis industriaze.  
inovacia warmoadgens turizmis seqtoris Rirebulebis zrdis ZiriTad saSualebas. 
rac ufro maRalia axalSemoRebulis potenciali, miT metia mosalodneli realuri 
mogeba. amitom, lideri kompaniebi inovaciebis danergviT turistul bazarze xdian 
“naRebs”.  
qarTuli turistuli firmebi, iTvaliswineben ra inovaciebis ekonomikur 
dasabuTebas, iReben maTi ganxorcielebis mizanSewonilobis gadawyvetilebas. magram, 
strategiul dagegmvas Zalian cota qarTuli firma Tu atarebs. amitom Sedegic 
saxezea. isini sxvisganelian inovaciebis gavrcelebas. 
saqarTvelos turizmi xasiaTdeba specialuri inovaciuri infrastruqturiT 
(erovnuli parkebi, kulturul-gasarTobi da dasasvenebeli centrebi, Tanamedrove 
sastumroebi, klubebi qalaqgareT, gzebi, satransporto saSualebebi da a.S.). 
unda aRiniSnos, rom saqarTvelos turistul bazarze arseboben lideri kompaniebi, 
romlebic inovaciebis damnergavi pionerebia, danarCenebi ki ubralod am inovaciebis 
gadamReb firmebad moiazrebian. 
Cveni qveynis Tanamedrove turistuli produqtis efeqtianoba da misi ganviTarebis 
tempi ganisazRvreba inovaciuri aqtiurobiTa da “sabazro siaxliT” gamorCeuli 
produqtis warmoebiT, romlebic, an akmayofileben sruliad axal moTxovnebs, an 
mniSvnelovnad afarToeben momxmarebelTa wres. 
qarTuli turistuli kompaniebis inovaciaTa ekonomikuri efeqtianoba ganisazRvreba 
ekonomikuri mogebis SedarebiT im danaxarjebTan, romlebic maT gaswies inovaciaze.  
aqedan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom inovaciebi qarTul turizmSi 
warmoudgenelia mkafio strategiuli dagegmvis gareSe, rasac yvela kompania 
samwuxarod ver axerxebs. 
4 

 

n. kvirkvelia xevis ekonomikur-

geografiuli problemebi 

17.12. 2013 Tbilisi, Tsu 

moxsenebaTa anotaciebi 

moxseneba exeboda saqarTvelos istoriul-geografiuli mxaris – xevis Tanamedrove 

socialur da ekonomikur sakiTxebs. ganxiluli iyo mxaris ekonomikuri da 

turistuli mniSvneloba.   
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2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/momxseneble

bi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 
n. nadareiSvili 

inovaciuri menejmentis 

mniSvneloba saqarTvelos 

turizmisaTvis 

baTumi-trapizoni, 2013 w. 

8-9 ivnisi. 

anotacia 

saqartTvelos turizmi xasiaTdeba specialuri inovaciuri infrastruqturiT 

(erovnuli parkebi, kulturul-gasarTobi da dasasvenebeli centrebi, Tanamedrove 

sastumroebi, klubebi qalaqgareT, gzebi, satransporto saSualebebi da sxv). 

inovaciebi qarTRTul turizmSi warmoudgenelia mkafio strategiuli dagegmvis 

gareSe, rasac yvela kopania yvelas ver axerxebs. 

2. 

 
g. melaZe 

Forest Landscapes of Georgia – 

Distribution of Population and 

Dynamics  

 

5-6 September, 2013. 

Skinsskatteberg (Sweden). 

 

anotacia 

gaanalizebulia saqarTvelos mosaxleobis simWidrove, misi dinamika 1989-2002 ww. da 

ganawileba qveynis calkeuli regionebis tyian landSaftebSi. 

3. 

 

g. melaZe 

 

Sustainable Tourism Development in 

Georgia 

8-9 November, 2013. 

Varna (Bulgaria) 

 

anotacia 

ganxilulia saqarTvelos SavizRvispireTSi turizmis mdgradi ganviTarebisa da 

turizmis sxvadasxva saxeobebis perspeqtivebi. 

4. 

 

 g. melaZe Migration Processes in Post Soviet 

Georgia 

12-13 December, 2013. 

Budapest (Hungary) 

anotacia 

oficialuri statistikuri da sociologiuri gamokvlevis safuZvelze, 

gaanalizebulia saqarTveloSi mimdinare migraciuli procesebi 1990-2012 ww.  
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 kartografia geoinformatikis laboratoria 

 
I. samecniero erTeulis dasaxeleba: kartografia-geoinformatikis 

laboratoria 

2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: geogr.akad.doqtori guliza 

liparteliani 

3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba - 8  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

saqarTvelos saswavlo- 

geografiuli atlasi  

g. liparteliani d.qarTveliSvili, 
T.WiWinaZe,  
T.cxakaia,  
n.soloRaSvili,  
r.kumlaZe,  
g.lacabiZe, 
m.xabaziSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

2013 wlisTvis dagegmili iyo da Sesrulda: 

- damuSavda saswavlo atlasis programa, romelic ganxilul iqna 
institutis samecniero seminarze; 

- momzadda bunebis rukebis zogadgeografiuli safuZvlebi masStabTa 
mwkrivis mixedviT; 

- Sedgenil iqna atlasis rukebis maketi bunebis rukebisTvis; 
- moZiebuli da damuSavebulia literaturuli da kartografiuli masala 

bunebis rukebis Sesadgenad; 
- Sedgenilia bunebis rukebi programa ArcGIS – Si; 
- Sedgenili rukebi redaqtirebulia. 
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                             IV publikaciebi: 

                            1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

 

g.liparteliani 
d.liparteliani 

geografiuli 
kartografiis 
terminologiuri  
cnobari 

Tbilisi, 
,,universali” 

     249 
 
       

                           anotaciebi 

saqarTveloSi pirvelad iqna Sedgenili geografiuli kartografiis 

terminologiuri cnobari. masSi Sevida yvelaze xSirad gamoyenebuli tradiciuli 

da Tanamedrove terminebi, romelTa nawili saTanadod an sruliad ar iyo 

ganmartebuli qarTul enaze. 

 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

1 

 

 

 

 

 

a.javaxiSvili     
g.liparteliani    
T.cxakaia, 
x.wiklauri, 
T.WiWinaZe 
 

 

 

 

kaxeTis regionis 

axali 

zogadgeografiuli 

ruka 

 

 

 

vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
instituti 
SromaTa 
krebuli,  
5(84) 
 

 

 

Tbilisi, 

Tsu 

gamomcemloba 

 

 

 

 

     3 

   

 

 

 

anotacia 

topografiuli rukebisa da kartografiuli da literaturuli masalebis 

safuZvelze Sedgenilia kaxeTis regionis geografiuli obieqtebis monacemTa baza 

da axali zogadgeografiuli ruka 1:200 000 masStabSi. kartografiuli kvleviT 
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kartografiuli da literaturuli monacemebis zogierTi Seusabamoba, rac 

Sesworebuli saxiT Sevida monacemTa bazaSi da aisaxa rukaze. kvlevis Sedegebi 

SeiZleba iqnas gamoyenebuli  saqarTvelos geografiuli saxelwodebebis 

orTografiuli leqsikonis axali gamocemisa da saqarTvelos geografiuli  

obieqtebis saxelmwifo katalogis Sedgenis dros. 

 

 

 

2 

T.WiWinaZe 

 

 

raWis sakulto da 

istoriul-

arqiteqturuli 

Zeglebis 

toponimebis 

geosainformacio 

sistemis Seqmna 

 

vaxuSti 
bagrationis 
geografiis 
instituti 
SromaTa 
krebuli,  
5(84) 
 

Tbilisi, 
Tsu 

gamomcemloba 
 

4 

 

 

 

 

anotacia 

raWis sakulto da istoriul-arqiteqturuli Zeglebis ruka Sedgenilia 1:100 000 

masStabis topografiuli rukebis safuZvelze programa ArcGIS - Si. gamoyenebulia 

agreTve literaturuli da kartografiuli wyaroebi. yoveli punqti 

daxasiaTebulia Semdegi maCveneblebiT: saxelwodeba, geografiuli koordinatebi, 

epoqa, arqiteqturuli stili, Tanamedrove mdgomareoba. naSroms axlavs ruka. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo  

universitetis vaxuSti bagrationis geografiis  

institutis direqtori,  

geografiis akad. doqtori                                   nana bolaSvili 

 
 

 



danarTi 1 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba _ iv. javaxiSvilis istoriisa da 
eTnologiis instituti 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli _ vaJa kiknaZe  

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  
  
Zveli qveynebis istoriis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ irine tatiSvili 
mTavari m/T _ manana xidaSeli 
ufrosi m/T _ manana xvedeliZe 
m/T _ nana baxsoliani 
  
Sua saukuneebis saqarTvelos istoriisa da wyaroTmcodneobis 
ganyofileba: 

 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ mariam CxartiSvili 
mTavari m/T _ vaxtang goilaZe 
mTavari m/T _ goneli araxamia 
mTavari m/T _ giorgi qavTaraZe 
mTavari m/T _ vaJa kiknaZe 
mTavari m/T _ eka kvaWantiraZe 
ufrosi m/T _ aleqsandre TvaraZe 
ufrosi m/T _ daviT merkvilaZe 
ufrosi m/T _ giorgi WeiSvili 
ufrosi m/T _ marine qadagiZe 
m/T _ rusudan labaZe 
m/T _ medea gogolaZe 
m/T _ papuna gabisonia 
 
axali da uaxlesi istoriis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ avTandil sonRulaSvili 
mTavari m/T _ giorgi saiTiZe 
mTavari m/T _ dodo WumburiZe 
mTavari m/T _ SoTa vadaWkoria 
mTavari m/T _ nikoloz javaxiSvili 
mTavari m/T _ eldar bubulaSvili 
ufrosi m/T _ gia gelaSvili 
ufrosi m/T _ lola saraliZe 
ufrosi m/T _ xaTuna qoqraSvili 
ufrosi m/T _ lela miqiaSvili 
m/T _ irina arabiZe 
m/T _ mzia tyavaSvili 
m/T _ nato sonRulaSvili 
m/T _ Sorena murusiZe 
 
saqarTvelos eTnologiis ganyofileba: 



 2 

 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ qeTevan xuciSvili 
mTavari m/T _ giorgi gociriZe 
mTavari m/T _ nino mindaZe 
ufrosi m/T _ xaTuna ioseliani 
ufrosi m/T _ nino RambaSiZe 
ufrosi m/T _ nino CirgaZe 
ufrosi m/T _ rozeta gujejiani 
m/T _ qeTevan alaverdaSvili 
m/T _ lela nebieriZe 
m/T _ giorgi mamardaSvili 
 
kavkasiis eTnologiis ganyofileba: 
 
ganyofilebis gamge, mTavari m/T _ roland TofCiSvili 
mTavari m/T _ salome oqruaSvili 
mTavari m/T _ lavrenti janiaSvili 
ufrosi m/T _ naTia jalabaZe 
ufrosi m/T _ irma kvaSilava 
m/T _ joni kviciani 
 
anTropologiuri kvlevis laboratoria: 
 
laboratoriis gamge, mTavari m/T _ liana biTaZe 
ufrosi m/T _ vladimer aslaniSvili 
m/T _ daviT WiTanava 
m/T _ Sorena laliaSvili 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

ძველი მსოფლიოსა და 

საქართველოს უძველესი 

და შუა საუკუნეების 

ისტორიის მნიშვნელოვანი 

პრობლემები 

irine tatiSvili 
 
 

manana xidaSeli 
manana xvedeliZe 
nana baxsoliani 

mariam CxartiSvili vaxtang goilaZe 
goneli araxamia 
giorgi qavTaraZe 
vaJa kiknaZe 
eka kvaWantiraZe 
aleqsandre TvaraZe 
daviT merkvilaZe 
marine qadagiZe 
giorgi WeiSvili 
rusudan labaZe 
medea gogolaZe 
papuna gabisonia 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

proeqtis ganxorcielebaSi monawileobda Zveli qveynebis istoriisa 
da Sua saukuneebis saqarTvelos istoriisa da wyaroTmcodneobis 
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ganyofilebebi. Sesrulda gegmiT gaTvaliswinebuli wliuri samecniero 
naSromebi, ris Sedegadac Seswavlili iqna Zveli msofliosa da 
saqarTvelos uZvelesi periodis istoriis mniSvnelovani problemebi: Zv. 
w. I aTaswleulis pirveli naxevris kilikiis mosaxleobis eTnikuri 
vinaobis sakiTxi (naSromSi ganxilulia eTnogenezi, eTnosis formirebis 
ZiriTadi etapebi, enobrivi erToba, sazRvrebis gavrcelebis areali, 
kulturuli urTierTqmedeba, migracia, eTnikuri sazRvari. Seswavlili 
arqeologiuri masalis, lingvisturi monacemebis da istoriul-
geografiuli suraTis safuZvelze avtori dRevandeli TurqeTis 
teritoriaze mdebare kilikiis ZiriTad mosaxleobad Zv. w. I 
aTaswleulis pirvel naxevarSic luvielebs miiCnevs, romlebTan 
erTadac sxva eTnosebis Tanacxovrebasac SesaZleblad miiCnevs); Zveli 
egviptis `axali samefos~ istoria; Sida qarTlis istoriidan erTi 
nakveTi _ `elinisturi samyaro da iberiis samefo~ (naSromSi elinizmis 
epoqa ganxilulia, rogorc klturis ganviTarebis iseTi safexuri, 
rodesac adgili hqonda Zveli Rirebulebebis gadafasebas da axali 
faseulobebis dafuZnebas.  naCvenebia, ra saxiTa da doziT aisaxa 
iberiaSi, farnavazis mefobis xanaSi, elinizmisaTvis damaxasiaTebeli 
siaxleebi); xeTur-qarTuli leqsikoni: 9-10 nakveTebi: Sumerogramebi; 

aqaduri sityvebi da formebi (me-9 da me-10 nakveTebSi Sesulia 
Sumerogramebi (lursmuli grafemebiT gadmocemuli Sumeruli sityvebi, 
cnebebi) da aqaduri sityvebi da formebi, romlebic xeTur teqstebSi 
aris dadasturebuli. mimdinare wels me-9 nakveTi wels gamoqveynda,  

xolo me-10 nakveTi mzaddeba gamosaqveyneblad. naSroms darTuli aqvs 
lursmuli niSnebis cxrili, sadac asaxulia niSnebis fonetikuri da 
ideografiuli mniSvnelobebi). 

Seswavlili da axleburad gaanalizebuli iqna saqarTvelos 
saeklesio istoriis sxvadasxva sakiTxebi I-XVII ss-Si; saqarTvelosa da 
misi calkeuli regionebis: qarTlis samefos (TemaSi _ `sazRvrebi 
koncefciasa da realobaSi qarTlis samefos magaliTze~, gviani Sua 
saukuneebis qarTlis samefos magaliTze naCvenebia, Tu ramdenad 
gansxvavdeba (emTxveva) oficialuri Sexeduleba (rac, ZiriTadad, beri 
egnataSvilTan da vaxuSti batoniSvilTanaa gadmocemuli) saxelmwifos 
sazRvrebze realobisgan. sakontrolo masalad moxmobilia dokumenturi 
wyaroebi da ucxoel mogzaur-rezidentTa Canawerebi. naCvenebia, Tu 
sazRvrebis romel ubnebzea dadasturebuli es gansxvavebebi; axsnilia 
amis SesaZlebeli mizezebic), kuxeTis (kuxeTi saqarTvelos erT-erT 
uZveles istoriul qveyanaTagania, romelic didi xania gaqra 
saqarTvelos istoriul-geografiuli rukidan da misi arseboba mxolod 
istoriis adreul etapze fiqsirdeba. `kuxeTi~ kuxebis qveyanas aRniSnavs. 
leonti mroveli kuxebis mamamTavrad asaxelebs kuxoss, romelic 
qarTlosis erT-erTi Zea. kuxebisa da maT mosazRvred gansaxlebuli 
kaxebis saxelTa gansakuTrebuli msgavsebasTan erTad ueWvelia, am tomTa 
axlo eTnikuri naTesaobac. naSromSi ganxilulia kuxeTis sazRvrebis 
dadgenis sxvadasxva versiebi), samegrelos (naSromSi ganxilulia 
zugdidis da walenjixis raionebis rigi soflebis istoriuli 
geografiisa da istoriis ramdenime sakiTxi) politikur-geografiuli 
problemebi; `arian-qarTli~ (naSromSi axleburad aris gadawyvetili e. w. 
Zveli mcxeTis lokalizaciis sakiTxi, toponimebis ”mcxeTa” da ”qarTli” 
Tavdapirveli mniSvneloba, iberiis samefo panTeonis xasiaTi da 
warmomavloba, e. w. arian-qarTlis problemasTan dakavSirebuli 
sakiTxebi); qarTuli istoriuli sabuTebi (sasisxlo sigelebi) 
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Seswavlili iqna, rogorc saistorio wyaro; Sua saukuneebis kvlevis 
evropuli midgomebi, kerZod: `medievaluri qarTuli da dasavluri 
istoriografiuli fenomeni~ (istoriografiuli kvlevebi Tanamedrove 
evropul saistorio mecnierebaSi kulturologiuri niSniT mimdinareobs. 
aman gansakuTrebiT didi mniSvneloba SeiZina Cvens epoqaSi 
fragmentaciis, specializaciisa da relativizmis garemoSi. GnaSromSi 
ganxilulia am mimarTulebis mkvlevarTa naSromebi: meTiu arnoldis., 
iakob burhardis, iohan huizingis, levi briulis, pier noras, piter 
berkis, umberto ekos, lui alTuseris, pier burdies, robert dartonis 
Sromebi); qarTlisa da saqarTvelos istoriul-politikuri roli 
kavkasiur sivrceSi; religiuri Seuwynarebloba da tolerantoba Sua 
saukuneebis saqarTveloSi (TemaSi damuSavebulia religiuri 
Seuwynareblobis da tolerantobis nimuSebi Sua saukuneebis qarTul 
istoriaSi, istoriografiaSi, literaturaSi, naTargmn Teologiur 
teqstebSi. masala ganixileba erTgvar zogad konteqstSi. mimdinare wels 
damuSavda evropuli originaluri literatura da samecniero teqstebi 
Sua saukuneebis tolerantobis sakiTxebTan dakavSirebiT, agreTve 
qarTuli istoriografiuli da mxatvruli teqstebi religiuri 
Seuwynareblobis da tolerantobis konteqstSi); qalebi Sua saukuneebis 
qarTul istoriografiul da hagiografiul literaturaSi (naSromSi 
ganxilulia qalis socialuri statusi da uflebebi Sua saukuneebSi 
qarTul istoriografiul da hagiografiul literaturaSi. ganxilulia 
qalebi _ diplomatebi, politikuri moRvaweebi, Semoqmedebi, taZris 
mSenebelni, aseve, ganxilulia hagiografiuli nawarmoebebi, romlebic 
qali wmindanebis cxovrebas agviwers). 

kvlevis Sedegebi gamotanili iqna konferenciebsa da simpoziumebze, 
statiebi daibeWda sxvadasxva samecniero gamocemebSi. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

საქართველოში მცხოვრები 

სხვა ეთნიკური ერთობების 

ისტორია, ეთნოლოგია და 

ანთროპოლოგია; 

ეთნიკურჯგუფთაშორისი 

ურთიერთობებისა და 

რელიგიის საკითხები 

avTandil 
sonRulaSvili 

nikoloz javaxiSvili 
dodo WumburiZe 
giorgi saiTiZe 
gia gelaSvili 
xaTuna qoqraSvili 
mzia tyavaSvili 
eldar bubulaSvili 
SoTa vadaWkoria 

qeTevan xuciSvili giorgi gociriZe 

roland TofCiSvili 

salome oqruaSvili 
lavrenti janiaSvili 
naTia jalabaZe 
irma kvaSilava 
joni kviciani 

liana biTaZe 
vladimer aslaniSvili 
Sorena laliaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

proeqtis, romlis mizania qarTuli saxelmwifosaTvis erT-erTi 
umniSvnelovanesi sakiTxis safuZvliani da kompleqsuri kvleva,  
ganxorcielebaSi monawileobda axali da uaxlesi istoriis, 
saqarTvelosa da kavkasiis eTnologiis ganyofilebebi, aseve, 
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anTropologiuri kvlevis laboratoria. Seswavlili iqna saqarTveloSi 
mcxovrebi religiuri da eTnikuri erTobebis (somxebi, azerbaijanelebi, 
berZnebi, estonelebi, litvelebi, latvielebi, ebraelebi, germanelebi, 
rusebi, adiReelebi) istoria, eTnologia da anTropologia. maTi 
saqarTveloSi Camosaxlebis viTareba, gansaxleba, religiuri da 
demografiuli mdgomareoba, wes-Cveulebebi, eTnikurjgufTaSorisi 
urTierTobebi, sameurneo yofa da tradiciebi, ganTlebisa da kulturis 
sakiTxebi qarTuli da araqarTuli werilobiTi wyaroebis mixedviT; 
saqarTveloSi mcxovrebi ebraelebis, somxebis, berZnebis sakiTxi XIX-XX 
ss-is qarTuli presis mixedviT; saqarTveloSi gansaxlebuli somxebis, 
rusebis da estonelebis anTropologiuri daxasiaTeba da 

dermatoglifikuri niSnebis Seswavla SedarebiTi aspeqtSi (ნაშრომში 

განხილულია  საქართველოში მცხოვრები სომხების 5 ჯგუფის მორფოლოგიური 

თავისებურება, შედარებულია  სომხეთში მცხოვრები რამდენიმე ტერიტორიული 

ჯგუფის მასალები. განხორციელებულია სომხების ტერიტორიული ჯგუფების 

შიდაპოპულაციური და პოპულაციებს შორის ანალიზი, დადგენილია 

შიდაპოპულაციური პოლიმორფიზმი და ცალკეულ პოპულაციებს შორის მსგავების 

მაღალი დონე. ნიშანთა კომპლექსით, გაირკვა მათი ქართველებთან,  სხვა კავკასიურ 

ჯგუფებთან  მორფოლოფიური მსგავსების მიმართულება და ხასიათი. ასევე  

განისაზღვრა წინააზიური რასის შიგნით არსებული პოლიმორფიზმი და 

ჰეტეროგენურობა. ასევე ნაშრომში განისაზღვრა კვლევაში ჩართული ყველა 

ძირითადი ჯგუფის შიდაპოპულაციური  მრავალფეროვნება  სომატოლოგირი და 

დერმატოგლიფიკური ხარისხობრივი ნიშნების მიხედვით თანამედროვე 

მრავალგანზომიანი  სტატისტიკური მეთოდების  გამოყენებით. ნაშრომის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი შედეგია წინააზიური რასის ჩამოყალიბების არეალის გაფართოება 

და  ქართველების ზოგიერთი ჯგუფის (მესხები, ჯავახები, წალკის, ბოლნისის, 

თეთრიწყაროსა და გორის ქართლელების)   წინააზიური რასის შემადგენლობაში 

განხილვა); damuSavda Temebi: sarwmunoebrivi viTareba afzaxeTSi XX s-is 

ukanasknel aTwleulSi da misi politikuri aspeqtebi (ნაშრომში 

შესწავლილია  XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში თუ როგორი სარწმუნოებრივი 

ვითარება იყო საქართველოს ძირძველ კუთხეში აფხაზეთში. ნაჩვენებია, რომ 

რელიგიური სხვადასხვაობა აფხაზეთში განსაკუთრებით მას შემდეგ გაიზარდა, 

როდესაც რუსეთის აგრესიის შედეგად აფხაზეთი მოწყდა საქართველოს. ნაშრომში 

ნაჩვენებია, რომ დასახელებულ პერიოდში აფხაზეთში გაიზარდა ისლამის 

მიმდევრების აქტიურობა. თუმცა, ისლამისტები იმართებოდნენ და ამჟამადაც 

იმართებიან რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ. ნაშრომში აგრეთვე სათანადო 

ყურადღება ეთმობა სომხურ გრიგორიანულ ეკლესიას და მის მრევლს; რომაულ–

კათოლიკურ ეკლესიას, სხვა პროტესტანტულ ეკლესიებს და სხვ. ნაშრომის 

ძირითადი ნაწილი დათმობილი აქვს მართმადიდებული ეკლესიისა და მისი 

მრევლის როლს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებაში. თუმცა აქვე ხაზგასმითაა 

ნაჩვენები, რომ რუსეთის საერო და სასულიერო ხელისუფლება კარგად იყენებს 

აფხაზეთში შექმნილ რელიგიურ სიტუაციას თავისი პოლიტიკური მიზნების 

გასატარებლად); kodoris xeobis sakiTxi da qarTuli politikuri azri 
2006-2007 ww-Si; istoriuli maxsovrobis mniSvneloba eTnosTaSoris 

urTierTobebSi (ნაშრომში განხილულია სამეცნიერო ლიტერატურა და რამდენიმე 

გამორჩეული თეორიული მიდგომა ისტორიული მახსოვრობის შესახებ (ჰალბვაქსის, 

ასმანის, და სხვ.). თეორიათა კრიტიკული განხილვის საფუძველზე გამოტანილია 

დასკვნა, რომ ისტორიული მახსოვრობა უმნიშვნელოვანესი მარკერია ეთნიკური 
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იდენტობის ფორმირებაში და შესაბამისად, რიგ შემთხვევებში შესაძლებელია 

გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების განვითარებაში); 

qarTul-afxazur-adiReuri etiketi (naSromi warmoadgens qarTul-
afxazuri etiketis  SedarebiTi kvlevis Sedegs, mis Sedarebas adiReur 
etiketTan. gamoTqmulia mosazreba, rom is emyareba da naTlad asaxavs am 
ori xalxis xangrZlivi kulturuli urTierTobebis eTnikur siaxloves 
da mentalur maxasiaTeblebs); Seswavlili iqna afxazebis, istoriuli 
hereTis (saingilos) qarTuli mosaxleobis istoria da eTnologia; aseve,      
samecniero literaturis, saarqivo masalis da savele eTnografiuli 
monacemebis safuZvelze, Seswavlilia aWaraSi islamis gavrcelebis 
istoria, religiuri situacia sabWoTa periodSi da ukanaskneli 20 wlis 
ganmavlobaSi ganviTarebuli movlenebi. gaanalizebulia islamuri wes-
Cveulebebi yoveldRiur yofaSi, salafituri mimdinareobis 
infiltraciis perspeqtiva da konfesiaTSoris urTierTobis 
Taviseburebebi. 

proeqtis farglebSi damuSavda anTropologiuri, arqeologiuri  da 
savele-eTnografiuli masalebi, aseve specialuri samecniero 
literatura, moxda monacemTa ganxilva, analizi da urTierTSejereba. 
Catarebuli samecniero kvlevebis Sedegad, sabolood Seiqmneba 
fundamenturi samecniero gamokvleva saqarTveloSi mcxovrebi sxva 
eTnikuri erTobebis istoriis yofis, kulturis, anTropologiis Sesaxeb; 
rac yvelaze mniSvnelovania, maTi rolis Sesaxeb qarTuli 
saxelmwifoebriobis ganviTarebaSi. mimdinare wels gamoica samecniero 
statiebi, kvlevebis Sedegebi wardgenili iyo samecniero konferenciebze 
da simpoziumebze.  

aRniSnuli kvlevebi xels Seuwyobs saqarTveloSi mcxovrebi sxva 
eTnikuri erTobebis integraciis process da Tavidan agvaridebs 
konfliqtebis gaRvivebas. 

3 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
 

საქართველოს, ევროპისა 

და დსთ–ს ქვეყნებში 

არსებული 

ეთნოკონფლიქტების 

შესწავლა და შედარებითი 

ანალიზი (ფუნდამენტური 

სამეცნიერო კვლევა და 

ნაშრომის მომზადება ) 

avTandil 
sonRulaSvili 

lela miqiaSvili 
lola saraliZe 
irina arabiZe 
Sorena murusiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

proeqtis ganxorcielebaSi monawileobda axali da uaxlesi istoriis 
ganyofileba. misi mizania SedarebiTi Seswavla da analizi im umTavresi 
problemisa, rac qarTuli saxelmwifosaTvis sasicocxlod 
mniSvnelovania. eTnokonfliqtebis problema marto saqarTveloSi ar 
aris aqtualuri, analogiur konfliqtebs adgili aqvs evropasa da dsT-s 
qveynebSi. metad mniSvnelovania maTi warmoSobis mizezebis, ganviTarebisa 
da Sedegebis Seswavla, aseve, mogvarebis savaraudo gzebis moZebna. 

proeqtis ganxorcielebis mizniT, moxda saqarTveloSi da sxva 
qveynebSi gamocemuli literaturis, internetinformaciis mopoveba da 
damuSaveba. proeqtis farglebSi mimdinare wels damuSavda ramodenime 
Tema: safrangeTSi arsebuli politikuri konfliqtebi da maTi 
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SedarebiTi analizi saqarTveloSi arsebul eTnokonfliqtebTan 
(naSromSi ganxilulia safrangeTis roli msoflioSi mimdinare 
Tanamedrove procesebis WrilSi. msoflio procesebSi CarTuli, 
polieTnikuri da polikonfesiuri qveynebi im gamowvevebis winaSe 
aRmoCndnen, romlebic migraciul nakadebTan, terorizmis 
globalizaciasTan da axal identurobebTanaa dakavSirebuli. 
kulturuli mravalsaxeobis regulirebis drois moTxovnebis Sesabamisi, 
gaTvlili da dasabuTebuli politikis SemuSaveba am qveynebisTvis erT-
erT aqtualur amocanad iqca. am TvalsazrisiT, dasavleTis qveynebis 
gamocdilebaTa Seswavla, safrangeTis CaTvliT, saqarTvelosTvis metad 
sainteresoa. evropis qveynebs Soris safrangeTs gansakuTrebuli adgili 
uWiravs rogorc qveyanas ukiduresad Wreli `ZirZveli” mosaxleobiT, 
romelsac ukanaskneli naxevari saukunis manZilze daemata araevropuli 
warmomavlobis imigrantebis mniSvnelovani nawili. es qveyana, romelic 
Tavidanve axorcielebda samoqalaqo sazogadoebis modelis, erovnuli 
sazogadoebis mSeneblobis politikas (politikuri anu samoqalaqo 
nacionalizmi), sazogadoebaTmcodneebis gaZlierebuli yuradRebis 
obieqti, gaxda. naSromSi ganxilulia frangul sazogadoebaSi 
imigrantebis integraciis ZiriTadi mimarTulebebi. naSromSi saubaria, 
aseve, safrangeTis rolze saqarTveloSi arsebuli konfliqtebis 
mogvarebis saqmeSi); eTnokonflitebi iugoslaviaSi da maTi SedarebiTi 
analizi saqarTveloSi arsebul eTnokonfliqtebTan (naSromSi 
ganxilulia nacionalizmisa da separatizmis gamomwvevi mizezebi, maTi 
ganviTarebis etapebi. konkretulad aris Seswavlili iugoslaviaSi 
Semavali sxvadasxva xalxebis warmomavlobis sakiTxi da istoriuli 
warsuli, iugoslaviis saxelmwifos Seqmna,  XIX s-Si evropaSi arsebuli 
politikuri realoba da sxvadasxva saxelmwifoTa damokidebuleba 
samxreTi (anu balkaneli) slavebis politikuri gaerTianebebisadmi; 
sagangebo yuradReba gamaxvilebulia ruseTis faqtorze); espaneTis 
erovnuli konfliqti qarTuli wyaroebis mixedviT (XX saukuneSi 
saqarTveloSi gamomaval qarTul presaSi espaneTis erovnul 
konfliqtTan dakavSirebiT informacia Zalian mwiria. sazRvargareT 
gamocemul qarTul JurnalebSi sakiTxs ufro intensiurad exmianebian. 
am etapze aRvniSnavT, rom erovnul regionebs erTiani espanuri 
saxelmwifos arsebobis pirobebSic damoukideblobis sakmaod mravali 
niSani hqondaT SenarCunebuli. qveynis federaluri mowyoba XIX saukunis 
70-iani wlebidan erovnuli sakiTxis gadawyvetis popularul gzad iyo 
miCneuli. erovnuli erTobis frankoseuli koncefcia espaneli xalxebis 
kulturul da eTnikur mravalferovnebas upirispirdeboda, amitom 
espaneTis mcxovrebTa umravlesobis mxardaWeriT ar sargeblobda. 
piriqiT, frankos mmarTvelobis xanam (1939-1975 wlebi) eTnikuri 
nacionalizmis gaaqtiureba da sakiTxis gamwvaveba gamoiwvia. espaneTSi 
erovnuli konfliqtis gadaWrisaTvis 1978 wlis konstituciam regionebs 
avtonomiuri statusi mianiWa. qveynis regionuli mowyobis espanuri 
modeli unitaruli da federalisturi saxelmwifo modelebis Serwymis 
Sedegad miRebuli axali hibridia. saqarTveloSi aRniSnulTan 
miaxloebuli modelis gamoyenebas Zalian bevri mowinaaRmdege hyavs); 
dnestrispireTis teritoriuli konfliqti (Tema exeba dnestrispireTis 
konfliqtis istoriul mimoxilvas, konfliqtis gamomwvev mizezebs, 
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dapirispirebas moldovasa da dnestrispireTs Soris, dnestrispireTis 
Tanamedrove mdgomareobas, molaparakebis process da SeuTanxmebel 
sakiTxebs. konfliqti dnestrispireTis  regionSi warmoadgens `gayinul~ 
konfliqts, romelmac Zaladobrivi xasiaTi miiRo 1992 wels, rodesac 
eTnikur da enobriv niadagze erTmaneTs daupirispirdnen moldovuri da 
dnestrispireTis SeiaraRebuli Zalebi. 1993 wels iwyeba mediaciis 
procesi euTos, ruseTisa da ukrainis daxmarebiT). 

proeqti orwliania, momaval wels, misi dasrulebis Semdeg, 
momzaddeba fundamenturi samecniero naSromi, sadac eTnokonfliqtebis 
yvela aspeqtisa da SedarebiTi analizis Sedegad, mocemuli iqneba 
mniSvnelovani daskvnebi da rekomrndaciebi, rac udavod did samsaxurs 
gauwevs qarTul sxelmwifos. mimdinare wels ki, gamoica samecniero 
statiebi, kvlevebis Sedegebi wardgenili iyo samecniero konferenciebze 
da simpoziumebze.  

4 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
 
 
 
 
 
 

ტრადიციული 

ეთნოლოგიური და 

სოციოლოგიურ-

ანთროპოლოგიური 

საკითხების კვლევა – 

ქართველების სულიერი და 

მატერიალური კულტურის 

საკითხები. 

qeTevan xuciSvili 

nino mindaZe 
nino RambaSiZe 
rozeta gujejiani 
nino CirgaZe 
xaTuna ioseliani 
lela nebieriZe 
qeTevan alaverdaSvili 
giorgi mamardaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

proeqtis ganxorcielebaSi monawileobda saqarTvelos eTnologiis 
ganyofileba. mis farglebSi Seswavlili iqna qarTvelebis tradiciuli 
wes-Cveulebebi, socialuri procesebi da komunikaciebi, miTologiuri 
azrovneba da msgavsi sakiTxebi. kvlevis mizani iyo tradiciuli 
kvleviTi meTodebis, mimarTulebebisa da im samecniero memkvidreobis 
SenarCuneba-ganviTareba, romliTac ase mdidaria qarTuli eTnologiuri 
mimarTuleba. proeqtis farglebSi ganxorcielda Tanamedrove 
eTnografiuli masalis moZieba-fiqsacia, SedarebiTi kvleva-Zieba, 
analizi da saTanado daskvnebis gamotana. Catarebuli samecniero 
samuSaos Sedegad Seswavlili iqna tradiciuli qarTuli yofisa da 
kulturis is sakiTxebi, romlebis jer ar aris saTanadod Seswavlili, 
gamoica samecniero statiebi da Sedegebi wardgenili iqna samecniero 
forumebze. 

proeqtis farglebSi damuSavda Temebi: xalxuri religiuri sistema da 
adamiani (qarTlis eTnografiuli monacemebis mixedviT) (naSromSi qvemo 
qarTlisa da  Sida qarTlis sxvadasxva regionis mosaxleobasTan, 
cxinvalis regionidan iZulebiT gadaadgilebuli  pirebTan muSaobis 
Sedegad mopovebuli eTnografiuli masalis safuZvelze  ganxilulia 
xalxuri religiuri sistemisa da adamianis urTierTobis sakiTxi.  
kvlevis Sedegad gamoTqmulia mosazreba. rom xalxuri religiuri 
sistema erTi mxriv axorcielebda adamianis socialuri dacvis 
funqcias,, xels uwyobda  avadmyofze efeqtur fsiqoTerapiul 
zemoqmedebas, zogjer ki  xdeboda mizezi adamianis daavadebisa,  codvis 
Cadenis gacnobierebis Tu sxva niadagze); socialuri garemo da adamiani 
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(qarTlis eTnografiuli monacemebis mixedviT) (naSromSi warmodgenilia 
qvemo qarTlis, Sida qarTlisa da cxinvalis regionidan iZulebiT 
gadaadgilebul mosaxleobasTan mopovebuli masalis analizis Sedegebi. 
adamianisa da socialuri garemos urTierTdamokidebuleba ganxilulia 
adgilobrivi, zneobrivi normebisa da adamianis socialuri dacvis 
xalxuri tradiciebis mixedviT. qvemo qarTlis, Sida qarTlisa da 
cxinvalis regionidan iZulebiT gadaadgilebuli mosaxleobis 
eTnografiuli monacemebis safuZvelze Catarebulia SedarebiTi analizi. 
kvlevis Sedegad, daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom adgilobrivi 
tradiciuli zneobrivi normebi xSir SemTxvevaSi saxecvlilia, 
zneobrivi normebis darRvevisaTvis tradiciuli sasjeli xSirad 
icvleba mosaxleobis uaryofiTi damokidebulebiT,  sasjelis saxeebi 
xSirad qreba. SedarebiT konservatulia socialuri dacvis xalxuri 
tradiciebi, rac gansakuTrebiT aqtiurad moqmedebs iZulebiT 
gadaadgilebuli mosaxleobis Tanamedrove yofaSi); bunebrivi garemo da 
adamiani (qarTlis eTnografiuli monacemebis mixedviT) (naSromSi 
ganxilulia adamianisa da bunebrivi garemos urTierTmimarTebis sakiTxi 
qarTlis eTnografiuli monacemebis mixdeviT. sakvlevad aRebulia Sida 
qarTli, qvemo qarTli da Sida qarTlidan  iZulebiT gadaadgilebuli 
mosaxleoba. kvlevis mizani iyo mosaxleobisagan mowodebuli masalis 
SedarebiTi analizi. kvlevis Sedegad dadginda, rom adamianis bunebasTan 
adaptaciis procesSi saukuneebis manZilze xalxma gamoimuSava mravali 
racionaluri tradicia, sadac gaTvaliswinebuli iyo mikroregionaluri 
geoklimaturi Taviseburebani. bunebasTan adaptaciis tradiciuli 
wesebis nawils axlac iTvaliswinebs iZulebiT gadaadgilebuli 
mosaxleoba axal geoklimatur garemosTan adaptaciis procesSi); 

qarTul xalxur dReobaTa katalogi (dasavleT saqarTvelo) (თემაში 

წარმოდგენილია სვანეთის, რაჭისა და ლეჩხუმის ქართულ ხალხურ დღეობათა 

კალენდრის კატალოგი. ნაშრომს ახლავს ვრცელი შესავალი ნაწილი, რომელშიც 

ასახულია დღეობათა კლასიფიკაცია, ტიპოლოგია, მართვა, მენეჯმენტი; 

განხილულია შესაბამისის სამეცნიერო ლიტერატურა. კალენდარი დალაგებულია 

საეკლესიო კალენდრის მიხედვით. აღწერილია დღესასწაული, გამოვლენილია მისი 

თარიღი, მიმდინარეობის დრო, ვარიაციები სამივე მხარეში (არსებობის 

შემთხვევაში), შესაწირვი ატრიბუტიკა, ქცევის წესები, ეთნომუსიკალური ფონი, 

ლოცვის ტექსტები. განმარტებულია დრეობის არსი და გამოთქმულია 

ავტორისეული შეხედულებები. ყოველი დღეობის აღწერისა და ანალიზის შემდეგ, 

მას ერთვის სამეცნიერო ბიბლიოგრაფია); andria mociqulis qadageba xalxuri 
tradiciis mixedviT samcxeSi (2010 da 2013 wlebSi axalcixisa da 
adigenis raionebSi mopovebul eTnografiul masalebze dayrdnobiT, maTi 
qarTul saistorio wyaroebTan, arqeologiur masalasTan da istoriuli 
geografiis monacemebTan SejerebiT, eTnologiuri kuTxiT ganxilulia 
wm. andria pirvelwodebulis moRvaweoba samcxeSi. gamovlenilia dRemde 
ucnobi eTnografiuli masala, dadgenilia wm. andrias mimosvlis xalxSi 
daculi marSruti, romelic garkveul SemTxvevebSi ar mizdevs 
wyaroseul marSruts, xazgasmulia rig SemTxvevebSi, wyaros, istoriul-
geografiuli, arqeologiuri da eTnografiuli masalis Tanxvedra); 
svaneTis saistorio wyaroebi eTnografiuli da istoriul-geografiuli 
monacemebi (naSromSi werilobiTi Zeglebis, folklorisa da 
eTnografiuli masalis, romelSic igulisxmeba agreTve svanuri 
teqstebis 5 tomeuli, monacemebis safuZvelze Seswavlilia “erTobili 
svaneTis” zogadi da balszemo svaneTis konkretuli istoriuli-
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geografiis sakiTxebi); sadResaswaulo sivrcis organizebis aspeqtebi; 
Sida da gare sivrcis miTosur-materialuri aspeqtebi afxazur yofaSi 

(აფხაზური ტრადიციული კარ-მიდამო და დასახლების ტიპი კარგად ასახავს 

აფხაზეთის ტერიტორიის მოსახლეობის სამეურნეო კულტურისა და რწმენა-

წარმოდგენების თავისებურებებს. ამასთან აფხაზური დასახლებისა და  კარ-

მიდამოსა თუ ტრადიციული არქიტექტურის ჩამოყალიბება დიდწილად 

განპირობებულია კლიმატურ-გეოგრაფიული პირობებით. საშენ მასალად ქვის 

გამოყენება აქ არატრადიციულია, თუმცა აფხაზური თქმულებების მიხედვით აქ, 

აფხაზებამდე მცხოვრებ მითიურ ქონდრისკაცებს ქვის გალავნებში და სახლებში 

უცხოვრიათ. აფხაზური დასახლებისა და კარ-მიდამოს ტიპის აღწერილობა 

მეტნაკლები სისრულით თითქმის ყველა იმ ავტორის ნაშრომშია მიმოხილული, 

რომლებიც მეჩვიდმეტე საუკუნიდან მოყოლებული მოგზაურობდნენ აფხაზეთში, 

ანდაც აფხაზეთის ეთნოლოგიის საკითხებს უძღვნიდნენ კვლევებს (ლამბერტი, 

ტორნაუ, ზვამბა, ჯანაშია, სახოკია, ბასარია,  ინალ-იფა, აჯინჯალი და სხვა). მათი 

აღწერილობა-კვლევებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას რომ აფხაზური 

ტრადიციული დასახლებებისა და კარ-მიდამოს ტიპებს, მის სივრცული დაყოფის 

(საკრალური და სამეურნეო თვალსაზრისით) პრინციპს, ხალხური 

ხუროთმოძღვრების განვითარების ეტაპებს ფართო კავშირი აქვთ დასავლეთ 

საქართველოს კუთხეთა (განსაკუთრებით ბარის და მეზობელ სამურზაყანოსა და 

სამეგრელოს) მოსახლეობის ყოფის ანალოგიურ მხარეებთან). 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

saqarTvelo-
ruseTis 
urTierToba 
XVIII-XXI 
saukuneebSi 
(samecniero 
literaturisa da 
dokumentebis 
mixedviT) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

dodo WumburiZe vaJa kiknaZe 
lola saraliZe 
xaTuna 
qoqraSvili 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 mecnier-SemsrulebelTa jgufma Seasrula I periodis gegmiT 
gaTvaliswinebuli samuSaoebi: 
dodo WumburiZe _ warmoadgina naSromi XVIII saukuneSi saqarTvelo-
ruseTis urTierTobis Sesaxeb. naSromSi dawvrilebiTaa ganxiluli 
petre I_isa da vaxtang VI_is samxedro kavSiri, maTi politikuri 
miznebi, petre I-is anderZis mimarTeba qarTuli saxelmwifo 
interesebisadmi; naSromSi ganxilulia aseve Teimuraz II_isa da erekle 
II-is periodis ruseTTan saqarTvelos urTierTobis istoria, Setanilia 
am urTierTobis amsaxveli wyaroebi. Sesrulda dokumentebis Targmanebi 
krebulidan: Грамоты и другие исторические документы относящиесся до Грузии, т.2, 

выпуск 1, С. П. 1898, под ред. А.А. Цагарели.  
vaJa kiknaZe _ warmoadgina naSromi da dokumentebis qarTuli Targmanebi 
XV_XVII saukuneebis saqarTvelo-ruseTis urTierTobis istoriidan. 
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naSromi aanalizebs rusi istorikosebis: n. karamzinis, v. kliuCevskis, v. 
soloviovis, m. selezniovis, m. diakonovis, m. broses, m. polievqtovis, s. 
belokurovis, S. nogmovis, aseve, qarTveli mecnierebis: iv. javaxiSvilis, 
n. berZeniSvilis, s. janaSias samecniero SromebSi dacul cnobebs 
saqarTvelo-ruseTis politikur da ekonomikur urTierTobebze XV-XVII 
sakuneebSi. statiaSi gamoyenebulia aRniSnuli periodis dokumentebi, 
romelTa nawili qarTulad pirvelad iTargmna. 
xaTuna qoqraSvili _ daamuSava  sakiTxi `rusuli mmarTveloba 
saqarTveloSi XIX saukunis pirvel naxevarSi~, romelSic Seswavlilia  
XIX s-is I naxevarSi saqarTveloSi rusuli mmarTvelobis damyarebis 
amsaxveli samecniero literatura da dokumentebi. 
lola saraliZe _ warmoadgina naSromi saqarTvelos okupacia sabWoTa 
ruseTis mier. 1921-1924 wlebis antisabWoTa ajanyebebi. sabWoTa 
avtonomiebis Seqmna.  
naSromSi gaanalizebulia  XX saukunis dasawyisSi, saqarTvelo-ruseTis 
urTierTobis amsaxveli samecniero literatura da saarqivo 
dokumentebi. movipoveT saqarTvelos centralur saistorio da uaxlesi 
istoriis, aseve, Sinagan saqmeTa saministros (yofili partiuli arqivi) 
arqivSi daculi,  XX saukunis dasawyisSi saqarTvelo-ruseTis 
urTierTobis amsaxveli masalebi, aseve, parlamentis erovnuli 
biblioTekis arqivSi daculi akaki ramiSvilis arqivis rusuli, 
franguli da inglisurenovani dokumentebi, romelTa nawili pirvelad 
Semodis samecniero brunvaSi, gamoyenebuli iqna  aseve, emigraciuli 
samecniero literatura. 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 okupirebuli 
axalgoris 
raioni da 
qarTul-osuri 
urTierTobebis 
dinamika  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 
naTia jalabaZe 

lavrenti 
janiaSvili 
medea burduli 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 2013 წლის 17 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით საველე მუშაობა ჩატარდა კასპში  

და მცხეთის რაიონის დევნილთა დასახლებებში – წეროვანში, ფრეზეთსა და 

წილკანში. ასევე,   2013 წლის ივლის–აგვისტოში საველე  მუშაო ჩატარდა 

ახალგორის რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობაში – თავად ახალგორში, ბოლში,  

ერედაში  და ახმაჯში. 

სამუშაოს  დაზვერვითი, ე.წ. პილოტური  ხასიათი ჰქონდა, რომლის მიზანსაც 

ვითარების გაცნობა და მომავალი საველე სამუშაოების ხასიათის განსაზღვრა 

წარმოადგენდა. გამოკითხვა წარიმართა ქართველი და ოსი ხალხის ტრადიციული 

ურთიერთობების და იმ ცვლილებების  გამოსავლენად, რაც მან  განიცადა 2008 

წლის კონფლიქტის შემდეგ;  ყურადღება გამახვილდა ინტერეთნიკური სტაბილური  

და დაბალანსებული ურთიერთობების  მარეგულირებელ  ასპექტებზე; ქართველთა 

და ოსთა  ურთიერთდამოკიდებულების სპეციფიკაზე, მათი ურთიერთობის 

ტრადიციული  ფორმებზე, ყოფისა და კულტურის როლზე ამ ჯგუფებს შორის 

მშვიდობიანი    ურთიერთობის შენარჩუნების საქმეში. 

ფიქსირებული ინფორმაცია (აუდიო ჩანაწერები) ინახება საკუთრივ თითოეულ 

მკვლევართან.   
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irine tatiSvili xeTur-qarTuli 
leqsikoni. 
nakveTi 9: 

Sumerogramebi 

Tbilisi, 
programa 
`logosi~ 

155 

2 manana xvedeliZe Zveli egviptis 
enciklopedia 

Tbilisi,  
qarCxaZis gam. 

597 

3 mariam 
CxartiSvili 

“მოქცევაი 

ქართლისაი“ პეტრე 

იბერის შესახებ 

Tbilisi, 
`nekeri~ 

27 

4 goneli araxamia, 
manana sanaZe 

VI საუკუნის  

ქრონიკა «დავით და 

კოსტანტინეს 

წამებაში» 

Tbilisi, 
saqarTvelos 
universitetis 

gamomc. 

205 

5 avTandil 
sonRulaSvili 

qarTuli ena da 
erovnuli 
umciresoba 

Tbilisi,  
`universali~ 

248 

6 giorgi saiTiZe istoriul-
publicisturi 

narkvevebi 

Tbilisi,  
`universali~ 

465 

7 nino mindaZe qarTveli xalxis 
tradiciuli 
samedicino 
kultura 

Tbilisi,  
`universali~ 

334 

8 roland 
TofCiSvili 

სამცხე-ჯავახეთის 

ეთნიკური 

ისტურიიდან 

Tbilisi,  
`universali~ 

152 

9 joni kviciani ,,აფხაზურ–

ქართული 

ინტეგრაციის 

პრობლემები XX-

XXI სს. სოციალურ–

კულტურული 

ასპექტები 

Tbilisi,  
`universali~ 

88 

10 daviT WiTanava, v. 
fifia 

yulis eklesia da 
Tamari 

Tbilisi, 
,,mwignobari~ 

94 

anotaciebi 

1 me-9 nakveTSi Sesulia Sumerogramebi (lursmuli grafemebiT 
gadmocemuli Sumeruli sityvebi, cnebebi), romlebic xeTur teqstebSi 
aris dadasturebuli. naSromi gankuTvnilia, pirvel rigSi, xeTuri eniT 
dainteresebul pirTaTvis, romlebsac xeTuri enis dauflebisas, xeTebis 
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mravalenovnebidan gamomdinare, uwevT Sumerul sityvebSi garkvevac. 
leqsikonis aRniSnuli nakveTi daxmarebas gauwevs Sumeruli enis 
Semswavlel studentebsac. naSroms darTuli aqvs lursmuli niSnebis 
cxrili, sadac niSnebis ideografiuli mniSvnelobebis garda 
fonetikuri mniSvnelobebic aris asaxuli. 

2 enciklopediis 693 statia moicavs Zveli egviptis faraonebs, qalaqebs, 
toponimebs, RmerTebs da mniSvnelovan istoriul periodebs. 

3 
ცნობილი ქართველი ასკეტი პეტრე იბერი (წმ. პეტრე ქართველი, ცხოვრობდა 

დაახლ. V საუკუნის 10-იან - 80-იან წლებში) მოღვაწეობდა პალესტინაში. იგი 

განეკუთვნებოდა ქართულ სამეფო ოჯახს (ხოსროიანთა / ხოსროვანთა დინასტიას) 

და იყო ტახტის მემკვიდრე. მაგრამ მან უარი თქვა, ემეფა. ამის გამო, ბუნებრივია, 

პეტრე არ მოიხსენიება შუა საუკუნეების ქართულ ისტორიოგრაფიულ თხზულებაში 

“მოქცევაი ქართლისაი”, რომელიც გვაწვდის ქართლის უზენაეს იერარქთა სიას 

ანტიკურობისა და შუა საუკუნეების ეპოქებისათვის. ამიტომაა, რომ პეტრეს 

ცხოვრების გზის რეპრეზენტაციისათვის მკვლევრები აღნიშნულ თხზულებას არ 

მოიხმობენ, როგორც წყაროს.  ნაშრომი საპირისპიროდ ამ პრაქტიკისა, აჩვენებს, რომ 

ამ შემთხვევაში “მოქცევაი ქართლისაი” არის გასაღები წყარო. იგი შეიცავს 

მნიშვნელოვან ირიბ ინფორმაციას პეტრეზე. სწორედ ამ ცნობების მეშვეობით ხდება 

შესაძლებელი როგორც პეტრეს ბიოგრაფიის დეტალების, ასევე ხოსროვანების 

ოჯახის ისტორიის ახალი კუთხით გააზრება. 

4       წიგნი ეძღვნება მეთერთმეტე საუკუნის ქართული აგიოგრაფიული თხზულების, 

«დავით და კოსტანტინეს  წამების»  ტექსტში ძველი ქართული ისტორიული 

ქრონიკის ნაკვალევის გამოვლენას. «წამებაში»  დაცული ქრონოლოგიური ცნობების 

კრიტიკული ანალიზისა და ისტორიული რეალიების განხილვის საფუძველზე 

გამოთქმულია მოსაზრება, რომლის თანახმად «წამების» ავტორი სარგებლობდა 

მეექვსე საუკუნეში შედგენილი ისტორიული ქრონიკით, სადაც აღწერილი იყო 

ირანის ერთ - ერთი ლაშქრობა ეგრისში აქ მიმდინარე ბიზანტია - ირანის 

ხანგრძლივი ომის პერიოდში. «წამების» ავტორმა ქრონიკაში მოთხრობილი ამბები 

არაბთა ლაშქრობად მიიჩნია და მისი ცნობები არაბთა სარდლის მურვან - ყრუს 

შემოსევების (მერვე საუკუნე) შესახებ თხრობაში ჩართო, თუმცა წყაროს ნაკვალევი 

მის ტექსტში მაინც დარჩა. წიგნში მოცემულია მეექვსე საუკუნის ისტორიული 

ქრონიკის ტექსტის რეკონსტრუქციის ცდა.   
5 naSromSi axali saarqivo dokumenturi wyaroebisa da literaturis 

gaTvaliswinebiT Seswavlilia qarTuli enis roli da adgili 
sazogadoebis ganviTarebis sxvadasxva etapze. calke adgili eTmoba 
saqarTveloSi mcxovrebi erovnuli umciresobis damokidebulebas 
qarTuli enisadmi. 

6 wignSi Setanili masalebis didi umravlesoba eZRvneba saqarTveloSi 
bolo oci clis manZilze ganciTarebul procesebs. TiToeul narkvevSi 
gacxadebulia avtoris, rogorc mecnierisa da moqalaqis pozicia. 

7 naSromSi ganxilulia xalxuri samedicino Teoriisa da samkurnalo 
praqtikis sakiTxebi saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi moZiebuli 
eTnografiuli  monacemebis safuZvelze. kvlevis Sedegad miRebulia 
daskvna, rom tradiciuli rogorc  naturopaTiuri,  ise magiur-
religiuri  samkurnalo praqtika umeteswilad efeqturi iyo. naSromSi 
mocemulia cda tradiciuli samkurnali saSualebebis  efeqturobis 
dasabuTebisa da axsnisa.        

8 მონოგრაფია ორი მონაკვეთისაგან შედგება: ა)ეთნიკური და რელიგიური ვითარება 
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გვიანი შუა საუკუნეებისა და მე-19 საუკუნის სამცხეში; 2)სად წავიდა ჯავახეთის 

ქართული მოსახლეობა (ჯავახეთის მოსახლეობის მიგრაცია მე-17-მე-19 

საუკუნეებში). პირველ ნაწილში საარქივო და ეთნოგრაფიულ მასალებზე 

დაყრდნობით საუბარია სამცხის ქართული მოსახლეობის გამაჰმადიანებისა და 

გათურქების პრობლემებზე. ქართველთა დეეთნზაცია სამცხე-ჯავახეთში 

ხანგრძლივი პროცესი იყო, რომელიც აქ ოსმალეთის იმპერიის მიზანმიმართული 

პოლიტიკის შედეგი იყო და რომელიც დასრულდა მხარის რუსეთის იმპერიის 

შემადგენლობაში შესვლის შემდეგ. ქართველთა გამაჰმადიანებისა და გათურქების 

პროცესი მონოგრაფიაში შესწავლილია მე-19 საუკუნეში ცარიზმის ხელისუფალთა 

მიერ ჩატარებული მოსახლეობის კამერალური აღწერებისა და საოჯახო სიების 

საფუძველზე. ეს მასალა პირველადაა შემოტანილი სამეცნიერო მიმოქცევაში. 

მონოგრაფიის მეორე ნაწილში დადგენილია, რომ ჯავახეთის ქართული 

მოსახლეობა მე-17-მე-19 საუკუნეებში აღმოსავლეთ    საქართველოში, ძირითადად 

ქართლში გადმოსახლდა, ხოლო მაჰმადიანები კი რუსეთის შემოსვლისთანავე 

ოსმალეთის იმპერიის შიდა ვიალაეთებში გადასახლდნენ. 
9 ნაშრომში ცივილიზაციური მეთოდოლოგიის საფუძველზე გაანალიზებულია 

აფხაზურ– ქართული ინტეგრაციის პრობლემები და კონფლიქტის გამომწვევი 

მიზეზები XX-XXI სს. 

ნაჩვენებია, რომ საბჭოთა მოდერნიზაციულმა და, ამ მიმართულებით 

პოსტსაბჭოური პოლიტიკის ინერციამ საქართველოში და მის მეზობლებში 

(ჩრდილო კავკასია) ჩიხში მოქაცია საბჭოთა კავშირში ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ეროვნული პოლიტიკა. ავტორის აზრით საჭიროა ამ უკანასკნელის 

ეროვნულ–კულტურული პრობლემატიკის სიბრტყეში გადაყვანა. ამასთან 

დაკავშირებით ნაშრომში წარმოდგენილი აზრი ითხოვს, საქართველოში 

სოციალური ინტეგრაცია მშვიდობიანად ეგუებოდეს კულტურულ 

მრავალფეროვნებას და ამის საფუძველზე ახდენდეს ახალი სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორმირებას. 
10 yulis eklesia da Tamari~ Sedgeba ori nawilisagan. pirvel nawilSi 

warmodgenilia daviT WiTanavas istoriografiuli kvleva yuliSkaris 
wminda giorgis eklesiaze da xatze. naSromSi Seswavlilia samegrelos 
masStabiT Tavisi siZlieriT ganTqmuli salocavis_yuliS_karis wminda 
giorgis eklesiis istoria saarqivo masalebis, saistorio werilobiT 
wyaroebSi arsebuli cnobebisa da avtoris mier adgilze mopovebuli 
eTnografiuli masalis mixedviT. aRdgenilia yuliS-karis wm giorgis 
eklesiis mRvdelTmsaxurTa ojaxebis sruli genealogia XVIII saukunis 
bolodan XX saukunis ocian wlebamde. warmodgenilia saxelwodebebis 
,,yulis” da ,,alertis” Tavdapirveli mniSvnelobis axsna. naSromi 
gankuTvnilia, rogorc samegrelos eklesiis istoriiTa da eTnografiiT 
dainteresebul pirTaTvis, ise mkiTxvelTa farTo sazogadoebisaTvis. 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irine tatiSvili asiriologiis 
Sesavali 

 

Tbilisi, 
programa 
“logosi” 

55 

2 roland 
TofCiSvili 

eTnologiuri 
mecnierebis 

Tbilisi,  
`universali~ 

392 
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Sesavali 

anotaciebi 

1 naSromi warmoadgens Tsu humanitaruli fakultetis asiriologiis 
sabakalavro programiT gaTvaliswinebuli asiriologiis Sesavlis 
mokle kurss. masSi ganxilulia Semdegi sakiTxebi: 1. asiriologia 
rogorc mecniereba; 2. lursmuli damwerlobis sistema; 3. Zveli axlo 
aRmosavleTis xalxebi da enebi; 4. asiriologiuri kvleva-Ziebebis 
mniSvneloba saqarTvelos uZvelesi istoriis Sesaswavlad. 
saqarTveloSi Zveli axlo aRmosavleTis kvlevis istoria (ZiriTadi 
etapebi da mimarTulebebi).  

2 „ეთნოლოგიური მეცნიერების შესავალი“ ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოს შექმნის 

პირველი ცდაა. სახელმძღვანელოს სტრუქტურა ორიგინალურია, ანალოგიური 

სახელმძღვანელო დღედე არ არსებობდა. თანამედროვე ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა დიდი ნაწილი მჭიდროდაა დაკავშირებული ეთნოლოგიასთან. 

სახელმძღვანელოში საუბარია ამ კავშირების შესახებ. ამავე დროს ის სტუდენტებს 

გზას გაუკვალავს ეთნოლოგიის სამყაროში; მისცემს ცოდნას ეთნოლოგიის საგნის, 

ფუნქციების, მეთოდების და თანამედროვე საზოგადოებაში მისი მნიშვნელობის 

შესახებ. სახელმძღვანელო შედგება შესავლის, სამი ნაწილისა და ბოლოთქმისაგან. 

პირველი ნაწილი „ეთნოლოგიის ზოგადი პრობლემები“ შეიცავს 15 თავს, მეორე 

ნაწილი „ეთნოლოგია და სხვა მეცნიერებები“ – 12 თავს, მესამე ნაწილი „მსოფლიოს 

ხალხები“ 15 თავს. 
 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irine 
tatiSvili 

iSTaris sagalobeli, Tsu 
humanitarul mecnierebaTa 

fakultetis 
aRmosavleTmcodneobis 
institutis krebuli: 
aRmosavleTmcodneoba/ 

Oriental Studies  

2 Tbilisi, 
`universali~ 

6 

2 manana 
xidaSeli 

kulturis ganviTarebis 
ZiriTadi ciklebi 

aRmosavleT saqarTvelos 
Zvel kulturaSi, 

kavkasiur 
axloaRmosavluri 

krebuli 

XV Tbilisi, 
programa 
“logosi” 

4 

3 manana 
xidaSeli 

qali da qalRvTaeba Zvel 
SumerSi, msoflio da 

genderi 

2 Tbilisi,  
stu-s gamom. 

4 

4 manana 
xvedeliZe 

himnebi amonisadmi, 
kavkasiur 

axloaRmosavluri 
krebuli 

XV Tbilisi, 
programa 
“logosi” 

7 

5 nana Zv. w. I aTaswleulis 1 Tbilisi, stu- 4 
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baxsoliani, 
nana xazaraZe 

pirveli naxevris samxreT-
dasavleT saqarTvelos 
istoriis zogierTi 

aspeqtisaTvis, biznes-
inJineringi 

s gamom. 

6 nana 
baxsoliani 

daviT aRmaSeneblis 
`galobani sinanulisanisa” 
da andria kretelis `didi 

kanonis” ramdenime 
adgilis 

interpretaciisaTvis, 
saistorio vertikalebi 

27 Tbilisi, stu-
s gamom. 

5 

7 nana 
baxsoliani 

kilikia (ί) asuruli 
lursmuli warwerebis 
monacemTa konteqstSi, 

istoriisa da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

4 

8 nana 
baxsoliani 

ramdenime Strixi giorgi 
II-is portretisaTvis, 
msoflio da genderi 

2 Tbilisi,  
stu-s gamom. 

5 

9 nana 
baxsoliani 

`sayvareli mzis” - mefe 
azaTivaTi, kavkasiur 
axloaRmosavluri 

krebuli  

XV Tbilisi, 
programa 
“logosi 

5 

10 nana 
baxsoliani, 
nana xazaraZe 

qarTvelebis aRmniSvneli 
Zveli berZnuli terminebi, 

`evropuli kvlevebi~ 

simpoziumis 
Sromebi 

Tbilisi,  
stu-s gamom. 

14 

11 nana 
baxsoliani, 
nana xazaraZe 

eqvTime TayaiSvilis erTi 
publikaciis Sesaxeb, 

`sveticxoveli~ 

1 Tbilisi,  
stu-s gamom. 

5 

12 vaxtang 
goilaZe 

Oosi ltolvilebi XIII s-is 
saqarTveloSi, 

`qarTvelologia~ 

5 Tbilisi, 
ilias sax. 
univers. gam. 

12 

13 vaxtang 
goilaZe 

anton qarTveli da svimeon 
mesvete, `qarTvelologia~ 

2 Tbilisi, 
ilias sax. 
univers. gam. 

26 

14 vaxtang 
goilaZe 

sad mdebareobda andria 
pirvelwodebulis mier 
damoZRvrili `queyana 
svildiai’’, vin iyvnen 

sogdianebi da gorsinebi?, 
`macne~ istoriis, 

arqeologiis, eTnologiisa 
da xelovnebis istoriis 

seria 

2 Tbilisi, 
Mmecn. erovn. 
akademiis gam. 

23 

15 vaxtang 
goilaZe 

Ggrigol bakurianis Zis 
warmomavlobisaTvis, 
`qarTvelologia~ 

4 Tbilisi, 
ilias sax. 
univers. gam. 

20 

16 giorgi 
qavTaraZe 

saqarTvelo, kavkasioni da 
geopolitika – warsuli 
da Tanamedroveoba, mari 

brose 210 

konf. mas. Tbilisi, 
`merdiani~ 

19 
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17 giorgi 
qavTaraZe 

The Relationship between the 

Caucasus and the Middle East 

during the “Pre-Kura-Araxes” 

Period, Proceedings of the 

International Archeological 

Symposium: Problems of Maykop 

Culture in the Context of 

Caucasian-Anatolian Relations. 

simpoziumis 
Sromebi 

Tbilisi, 
`merdiani~ 

14 

18 giorgi 
qavTaraZe 

termin `qarTlis~ arsisa 
da warmomavlobis 

sakiTxisaTvis, istoriisa 
da eTnologiis 

institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

13 

19 giorgi 
qavTaraZe 

On the Importance of the 

Caucasian Chronology for the 

Foundation of the Common Near 

Eastern – Eastern European 

Chronological System, 
istoriisa da eTnologiis 

institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

20 

20 vaJa kiknaZe The Saga of Yngvar the Traveler 

and Georgian Chronicle, 
istoriisa da eTnologiis 

institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

7 

21 eka 
kvaWantiraZe 

qarTuli TviTcnobiereba 
istoriul 

retrospeqtivaSi, 
religiur-

saganmanaTleblo Jurnali 
,,guli gonieri” 

5 Tbilisi 
 

24 

22 eka 
kvaWantiraZe 

saqarTvelo-somxeTis 
urTierTobis istoriidan, 
kavkasiis universitetis 

Sromebi 

7 Tbilisi, 
kavkasiis 

univ. gamomc. 

10 

23 aleqsandre 
TvaraZe 

bibliis istoriuli 
atlasi da misi 

kartografiuli masala, 
`macne~ istoriis, 

arqeologiis, eTnologiisa 
da xelovnebis istoriis 

seria 

2 Tbilisi, 
Mmecn. erovn. 
akademiis gam. 

2 

24 aleqsandre 
TvaraZe, 
sofio 

vaSalomiZe 

axali krebuli: „kavkasia 
monRolTa periodSi (XIII-

XIV ss.)“, 
`qarTvelologia~ 

4 Tbilisi, 
ilias sax. 
univers. gam. 

10 

25 aleqsandre 
TvaraZe 

vend graf fon kalnainis 
„qarTuli dRiuri“ – 

gviani stalinizmis epoqis 
saqarTvelos istoriis 
mniSvnelovani wyaro, 

istoriul-eTnologiuri 
Ziebani 

15 Tbilisi, 
`mwignobari~ 

20 
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26 daviT 
merkvilaZe 

Teatineli misionerebi 
saqarTveloSi da 

prozelitizmis erTi 
gaxmaurebuli ambavi, 

eTnikuri da religiur-
konfesiuri urTierTobebi 
saqarTveloSi: istoria da 

Tanamedroveoba  

1 
 

Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

11 

27 daviT 
merkvilaZe 

termin `zena soflis~ 
warmoSobisa da misi `Sida 

qarTlad~ gardaqmnis 
garemoebani, 

Tanamedroveobis 
mecnieruli sakiTxebi 

konf. mas gori 10 

28 daviT 
merkvilaZe 

daviT garejis samonastro 
kompleqsis 

eTnokulturuli da 
istoriul-geografiuli 

kuTvnilebisaTvis, 
istoriisa da eTnologiis 

institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

11 

29 daviT 
merkvilaZe, 

papuna 
gabisonia 

arqanjelo lambertis 
`wminda kolxida~, 

istoriisa da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

12 

30 giorgi 
WeiSvili 

saqarTvelos 
marTlmadidebeli 
eklesiis eparqiebi 
somxeTSi, `logosi~ 

7 Tbilisi 
 

9 

31 papuna 
gabisonia 

zugdidis raionis 
istoriuli geografiidan, 
istoriisa da eTnologiis 

institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

11 

32 avTandil 
sonRulaSvili 

iran-osmaleTis agresia da 
qarTvelTa gamahmadianebis 
mcdelobani gviani Sua 
saukuneebis periodSi, 
axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

11 

33 avTandil 
sonRulaSvili 

eqvTime TayaiSvilisa da 
irodion sonRulaSvilis 

epistolaruli 
memkvidreoba, istoriul-
eTnologiuri Ziebani 

15 Tbilisi, 
`mwignobari~ 

8 

34 SoTa 
vadaWkoria 

qarTuli politikuri azri 
osuri sabWouri 

avtonomiis Seqmnisa da 
misi samarTlebrivi 

Sefasebis Sesaxeb, axali 
da uaxlesi istoriis 

sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

4 

35 SoTa istoriuli narkvevi ase ar 7, 8 Tbilisi 10 
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vadaWkoria unda iwerebodes, 
`qarTuli elita~ 

36 SoTa 
vadaWkoria 

osmaleTi da `samxreT 
kavkasiis muslimanuri 
saxelmwifos~ Seqmnis 
sakiTxi (1918-1919 ww.), 

istoriisa da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

35 

37 dodo 
WumburiZe 

Sida qarTlis socialur-
ekonomikuri viTareba XIX 

saukunis I naxevarSi, 
axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

18 

38 dodo 
WumburiZe 

Turqizmi da saqarTvelo 
XX saukunis 10-ian wlebSi, 

goris universitetis 
Sromebi  

konf. mas. gori 9 

39 eldar 
bubulaSvili 

საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის 

ღვაწლი უცხოეთის ქართული 

ქრისტიანული მემკვიდრეობის  

დაცვა-შენარჩუნებაში (XIX  

საუკუნის 70-იანი წლები -         

XXI საუკუნის პირველი 

ათეული), `logosi~ 

7 Tbilisi 11 

40 eldar 
bubulaSvili 

მაქსიმე აბაშიძე  (1725-1795)  -  

,,კათალიკოსი ყოვლისა  

საიმერეთოჲსა და 

აფხაზეთისა,’’  “მაცნე” 

ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიისა  და 

ხელოვნების ისტორიის სერია 

1 M Tbilisi, 
mecn. erovn. 

akademiis gam. 

7 

41 eldar 
bubulaSvili 

საქართველოს  კათოლიკოს–

პატრიარქის ლეონიდე  

ოქროპირიძის 

ეპისტოლარული 

მემკვიდრეობის, “ანალები” 

9 Tbilisi,  
`mematiane~ 

6 

42 eldar 
bubulaSvili 

გიორგი მაჩაბლის მიმართვა 

საქართველოს კათოლიკოს–

პატრიარქს ლეონიდე 

ოქროპირიძეს, „ქართული 

ემიგრაცია“ 

2 Tbilisi 17 

43 giorgi 
saiTiZe 

episkopos gabrielisa 
(qiqoZe) da senator giorgi 
muxranskis werilobiTi 
gasaubreba mcire erebisa 

da maTi enebis 
arsebobsTan dakavSirebiT, 

axali da uaxlesi 

1 Tbilisi, 
`universali~ 

23 
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istoriis sakiTxebi   
44 giorgi 

saiTiZe 
sazogadoebriv-politikuri 
viTareba baTumSi XIX-XX 

saukuneebis mijnaze 
(isidore ramiSvilis 

`mogonebebis~ mixedviT), 
baTumis universitetis 

Sromebi 

IV baTumi, 
baTumis 
univers. 
gamomc. 

8 

45 giorgi 
saiTiZe 

qarTul-ebrauli 
urTierTobis sakiTxebi 

niko nikolaZis 
publicistikaSi, g. 
TavarTqilaZis sasw. 

universitetis Sromebi 

_ Tbilisi 10 

46 nikoloz 
javaxiSvili 

1765 wlis SeTqmulebis 
monawileTa 

identifikaciisaTvis, 
saqarTvelos istoriis in-

stitutis Sromebi 

VII Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

 

47 nikoloz 
javaxiSvili 

zurab avaliSvilis 
biografiis cnobili da 

ucnobi furclebi, 
weliwdeuli `qarTuli 

diplomatia~  

XVI Tbilisi, 
`artanuji~ 

19 

48 nikoloz 
javaxiSvili 

lavrenti beria ramdenime 
Tanamedrovis TvaliT, 

axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

23 

49 nikoloz 
javaxiSvili 

saqarTvelos da baltiis 
qveynebis erTa ligaSi 

miRebis sakiTxi (1920 w.), 
zurab papasqiri – 60 

_ Tbilisi 6 

50 gia gelaSvili mixako wereTlis ramdenime 
werili uordropTa 

koleqciidan, kavkasiur-
aRmosavluri krebuli  

XV Tbilisi, 
programa 
`logosi~ 

64 

51 gia gelaSvili ingliseli mogzauri 
lourens olifanti 

afxazeTis Sesaxeb, axali 
da uaxlesi istoriis 

sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

18 

52 gia gelaSvili baTumi britaneTis 
sakonsulos moxsenebaSi 

(XIX s-is 60-70-iani wlebi), 
baTumis universitetis 

Sromebi 

IV baTumi, 
baTumis 
univers. 
gamomc. 

7 

53 lola 
saraliZe 

ssrk-is daSlisa da 
cxinvalis regionis 

konfliqtis istoriidan 
(XX saukunis 90-iani 

wlebi), axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

28 



 21 

54 lola 
saraliZe 

amierkavkasiaSi amerikis 
politikuri brZolis 

istoriidan (1919-1920 ww.), 
amerikis Seswavlis 

sakiTxebi 

VII Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

9 

55 lola 
saraliZe 

saqarTvelo-inglisis 
urTierTobis istoriidan 

(1920-1921 ww.) (ucnobi 
saarqivo dokumentebis 

mixedviT), goris 
universitetis Sromebi 

konf. mas. gori 10 

56 lola 
saraliZe 

qarTuli samxedro skola 
da brZola baTumisaTvis 
(1921 wlis marti), baTumis 
universitetis Sromebi 

IV baTumi, 
baTumis 
univers. 
gamomc. 

7 

57 lola 
saraliZe 

ruseTis mier saqarTvelos 
okupacia (1921w) da evropis 

saxelmwifoebis  
damokidebuleba, istoriisa 

da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

11 

58 xaTuna 
qoqraSvili 

Nnato da saqarTelos 
konfliqturi regionebi, 

axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

25 

59 lela 
miqiaSvili 

frederik diubua de 
monperes masalebi 

imereTis Sesaxeb, axali da 
uaxlesi istoriis 

sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

30 

60 mzia 
tyavaSvili 

darubandis gasasvleli 
ruseTis politikuri 

interesebis sferoSi (XVI 
saukunidan XVIII saukunis 
dasawyisamde), axali da 

uaxlesi istoriis 
sakiTxebi   

1 Tbilisi, 
`universali~ 

9 

61 Sorena 
murusiZe 

კონსტანტინე კანდელაკის 

მიმოწერა - მასალები 

ქართული პოლიტიკური 

ემიგრაციის ისტორიის 

კვლევსთვის, ქართული 

ემიგრაცია 

2 Tbilisi 20 

62 Sorena 
murusiZe 

მსოფლიოს ბიპოლარიზაცია 

და ქართული პოლიტიკური 

ემიგრაცია, ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები 

1 Tbilisi, 
`universali~ 

11 

63 irina arabiZe sruliad saqarTvelos 
kaTolikos-patriarq ilia 

II-is moRvaweoba 
saqarTvelos eklesiis 

1 Tbilisi, 
`universali~ 

20 
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avtokefaliis 
aRiarebisaTvis, axali da 

uaxlesi istoriis 
sakiTxebi 

64 nato 
sonRulaSvili 

burJuazia 1900-1910 wlebis 
saqarTveloSi, 
`inteleqtuali~ 

23 Tbilisi 7 

65 nato 
sonRulaSvili 

qarTveli inteligencia 
1900-1910 wlebSi, axali da 

uaxlesi istoriis 
sakiTxebi 

1 Tbilisi, 
`universali~ 

14 

66 qeTevan 
xuciSvili 

სივრცისა და მატერიალური 

ობიექტების საკრალურობის 

კონსტრუქცია (შიხ ისა–

ეფენდის საფლავის 

მაგალითზე), ვერა 

ბარდაველიძე 110 

კონფ. მასალ. თბილისი, 

უნივერსალი 
13 

67 qeTevan 
xuciSvili 

რელიგიისა და პოლიტიკის 

მიმართება (თანამედროვე 

საქართველოში მიმდინარე 

პროცესების მაგალითზე), 

ეთნიკური და რელიგიურ–

კონფესიური ურთიერთოებები 

საქართველოში: ისტორია და 

თანამედროვეობა 

კონფ. მასალ. Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

7 

68 nino mindaZe pirovnebis Sinagani 
konfliqti da rCeulobis 
tradiciuli instituti 

aRmosavleT saqarTvelos 
mTianeTSi, vera 

bardaveliZe _ 110 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

9 

69 giorgi 
gociriZe 

religiuri prularizmi 
da kulturuli 

integraciis problemebi 
qvemo qarTlis 
mosaxleobaSi 

(qarTul azerbaijanuli 
urTierTobebis 

magaliTze), eTnikuri da 
religiur-konfesiuri 

urTierTobebi 
saqarTveloSi: istoria da 

Tanamedroveoba 

1 Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

6 

70 giorgi 
gociriZe 

qarTuli saweso sufris 
genezisis sakiTxi v. 

bardaveliZis naSromebis 
mixedviT, vera 

bardaveliZe _ 110 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

10 

71 nino CirgaZe janmrTelobis dacvis 
xaluri tradiciebi 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

7 
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kaxeTSi, vera bardaveliZe 
_ 110 

72 rozeta 
gujejiani 

ქართველთა ეთნიკური 

იდენტობისა და რელიგიის 

ურთიერთმიმართების 

საკითხები (წარსული და 

თანამედროვეობა), ეთნიკური 

და რელიგიურ–კონფესიური 

ურთიერთოებები 

საქართველოში: ისტორია და 

თანამედროვეობა 

კონფ. მასალ. Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

9 

73 rozeta 
gujejiani 

„კვირია“ ტრადიციულ 

ქართულ კულტურაში, ვერა 

ბარდაველიძე 110  

კონფ. მასალ. თბილისი, 

უნივერსალი 

20 

74 xaTuna 
ioseliani 

demetre I-is mefed 
kurTxevis Sesaxeb, 

istoriul-eTnologiuri 
Ziebani 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

10 

75 xaTuna 
ioseliani 

XIII-XV s-is svaneTis 

istoriuli geografiis 

sakiTxeb, istoriul-

eTnologiuri Ziebani 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

15 

76 xaTuna 
ioseliani 

dakrZalvasTan 

dakavSirebuli erTi 

ritualis Sesaxeb 

svaneTSi, vera 

bardaveliZe _ 110 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

8 

77 nino RambaSiZe qarTuli xalxuri 
kalendris 

zogadmsoflmxedvelobrivi 
mxareebi da zogierTi 
maxasiaTebeli niSnebi, 

istoriisa da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

16 

78 nino RambaSiZe xalxuri sarwmunoebis 
kvlevis zogierTi 

problema da 
meTodologia, 

istoriisa da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

9 

79 lela 
nebieriZe 

~SeSinebulis~ 
mkurnalobasTan 

dakavSirebuli wes-
Cveulebebi imereTSi, vera 

bardaveliZe _ 110 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

8 

80 giorgi 
mamardaSvili 

აფხაზური ლეგენდების, 

მითების და თქმულება-

გადმოცემების გეოგრაფია, 
istoriul-eTnologiuri 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

18 
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Ziebani 
81 qeTevan 

alavedaSvili 
Saweso ferxulebis 
SeswavlisaTvis, vera 
bardaveliZe _ 110 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

11 

82 roland 
TofCiSvili 

saqarTvelos `ucnobi~ 
mezoblebi: xinaluRebi, 
kriwebi da buduxebi, 

`istoriani~ 

3 Tbilisi 7 

83 roland 
TofCiSvili 

eTnikuri da religiur-
konfesiuri urTierTobebi 

da eTnologiuri 
mecniereba, eTnikuri da 
religiur-konfesiuri 

urTierTobebi 
saqarTveloSi: istoria da 

Tanamedroveoba 

1 Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

8 

84 roland 
TofCiSvili 

eTnikuri da religiuri 
urTierTobebi 

saqarTveloSi (zogadi 
aspeqti), eTnikuri da 
religiur-konfesiuri 

urTierTobebi 
saqarTveloSi: istoria da 

Tanamedroveoba  

1 Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

13 

85 roland 
TofCiSvili 

xanZTis monastris 
lokalizaciisa da SavSeT-

klarjeTis saeklesio 
istoriuli geografiis 

zogierTi sakiTxi, 
saqarTvelos istoriis 
institutis Sromebi 

VII Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

17 

86 roland 
TofCiSvili 

religiuri da eTnikuri 
faqtorebis 

urTierTmimarTebis 
problema istoriuli 

samcxis mosaxleobaSi _ 
`deportirebuli mesxebi _ 

warsuli da 
dRevandeloba~ 

konf. mas. Tbilisi 35 

87 roland 
TofCiSvili 

sad moxda alan-osTa 
eTnogenezi: kavkasiasa Tu 

Sua aziaSi?, zurab 
papasqiri-60 

_ Tbilisi, 
soxumis sax. 
universitetis 

gamomc. 

23 

88 salome 
oqruaSvili 

Политеистические верования и 

представления абхазов в контек-

сте этнической истории, zurab 
papasqiri-60 

_ Tbilisi, 
soxumis sax. 
universitetis 

gamomc. 

27 

89 salome 
oqruaSvili 

qarTul-afxazuri 
urTierTobis problema 
niko janaSias Semoqme-
debaSi, cxum-afxazeTis 
mecnierebaTa akademiis 

IV Tbilisi 10 
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Sromebi 
90 salome 

oqruaSvili 
stumarmaspinZlobis 
tradiciebi afxaz da 

Cerqez xalxebSi, 
istoriul-eTnologiuri 

Ziebani 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

15 

91 lavrenti 
janiaSvili 

pluralisturi samarTlis 
unifikaciis sakiTxisaTvis 

(svanuri CveulebiTi 
samarTali), `macne~ 

istoriis, arqeologiis, 
eTnologiisa da 

xelovnebis istoriis 
seria 

1 Tbilisi, 
Mmecn. erovn. 
akademiis gam. 

12 

92 lavrenti 
janiaSvili 

saqarTveloSi TurqTa 
infiltraciis istoria da 

mesxeTidan 
deportirebulTa 
identobis sakiTxi 

samecniero literaturaSi, 
deportirebuli 

mesxebi_warsuli da 
dRevandloba  

konf. mas. Tbilisi 22 

93 lavrenti 
janiaSvili 

tardiciuli kultura da 
unifikaciis globaluri 
procesi (qvemo qarTlis 

azerbaijanuli 
mosaxleobis magaliTze), 
eTnikuri da religiur-

konfesiuri urTierTobebi 
saqarTveloSi: istoria da 

Tanamedroveoba  

1 Tbilisi, 
Tsu-s gamomc. 

9 

94 lavrenti 
janiaSvili, 

naTia 
jalabaZe 

eTnikur umciresobaTa 
integraciis zogierTi 
aspeqti qvemo qarTlSi, 

istoriisa da eTnologiis 
institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

13 

95 naTia 
jalabaZe 

tradiciuli samarTlis  
Semonaxulobis 

sakiTxisaTvis qvemo 
qarTlSi (sisxlis aRebis 

Cveuleba), `macne~ 
istoriis, arqeologiis, 

eTnologiisa da 
xelovnebis istoriis 

seria 

1 Tbilisi, 
Mmecn. erovn. 
akademiis gam. 

11 

96 irma kvaSilava saqarTveloSi mcxovrebi 
berZnebi postsabWoTa 
periodSi, istoriul-
eTnologiuri Ziebani 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

35 

97 irma kvaSilava wminda giorgi ilorisao, 
gerisao, qurmuxisao, 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

20 
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Tavzardamcemo mtrisao, 
istoriul-eTnologiuri 

Ziebani 
98 irma kvaSilava vastirji (wminda giorgi) 

osur xalxur 
zepirsityvierebaSi, vera 

bardaveliZe _ 110 

konf. mas. Tbilisi, 
`universali~ 

15 

99 daviT WiTanava wamxaris RvTismSoblis 
xati 

XV Tbilisi, 
`mwignobari~ 

8 

100 daviT WiTanava megruli ,,xvama-oxvame-
oxvameri-~s 

mniSvnelobisaTvis, 
istoriisa da eTnologiis 

institutis Sromebi 

XII-XIII Tbilisi, 
`universali~ 

11 

anotaciebi 

1 Zv. w. XVII saukunis babilonSi Seqmnili “iSTaris sagalobeli” Zveli 
Suamdinaruli literaturis erT-erT sayuradRebo nimuSs warmoadgens. 
naSromSi mocemulia aqaduri teqstis transkripcia da qarTuli Targmani 
komentarebiTurT.  

2 naSromSi istoriis kvlevis cikluri ganviTarebis Teoriaze dayrdnobiT, 
Seswavlilia kulturis ganviTarebis ZiriTadi ciklebi aRmosavleT 
saqarTvelos Zvel kulturaSi. uZvelesi cikli moicavs e. w. Sulaver-
SomuTefes kulturas. am ciklis damamTavrebel etaps mtkvar-araqsis kultura 
warmoadgens. am dros viTardeba guTnuri miwaTmoqmedeba, sezonuri 
mesaqonleoba, safuZveli eyreba metalurgiul warmoebas. 

kulturis ganviTarebis Semdegi cikli Zv. w. III aTaswleulis bolos iwyeba 
da adreuli yorRanebis kulturis saxeliT aris cnobili. am cikls amTavrebs 
e. w.  TrialeTis `didi yorRanebis brwyinvale kultura~. 

kulturis axali cikli Sida qarTlSi Zv. w. XV s. iwyebs arsebobas da Zv. w. 
VII-VI s. grZeldeba. xalxi gorebze saxlobda. am periodis Sida qarTlis 
materialuri, sulieri da yofiTi kultura gasaocari erTianobiT gamoirCeva 
da SeiZleba erTi xalxis, qarTvelebis kuTvnilebad CaiTvalos.  

kulturis ganviTarebis axali, umniSvnelovanesi cikli Sida qarTlSi Zv. w. 
IV-III yalibdeba. iberia saerTaSoriso arenaze moipovebs mis kuTvnil adgils. 
iberiaSi adgili aqvs `urbanistur afeTqebas~, warmoiSvebian didi qalaqebi - 
xelosnobisa da vaWrobis umniSvnelovanesi centrebi. dawinaurebas ganicdis 
mcxeTa, romelic ukve `sameufeo qalaqad~ aris wodebuli. aRmoCenilia didi 
sataZro kompleqsebi. kulturis am ciklis dasasruls warmoiSveba iberiis 
samefo. taxtze adis farnavazi,  farnavazianTa dinastiis fuZemdebeli. 
farnavazi mniSvnelovan reformebs atarebs, romlebic qveynis gaZlierebisaken 
aris mimarTuli. 

kulturis es umniSvnelovanesi cikli warmoadgens kulturis axals saxes, 
igi ganxiluli unda iyos rogorc kulturis axali mTlianoba, romelsac aqvs 
ganviTarebis Zlieri SesaZleblobebi da winsvlis Zlieri perspeqtivebi. 

3 naSromSi sagangebod aris Seswavlili Sumeruli kultura. romelSic 
srulad iyo asaxuli maTi didi miRwevebi, rogorc materialur, ise sulier 
sferoSi. miuxedavad am didi miRwevebisa samyaros arqauli gancda ar iyo 
dakarguli da Zlierad iyo gamovlenili uZveles da myarad moqmed 
tradiciebSi. am mxriv, yuradRebas imsaxurebs SumerSi gavrcelebuli 
poliandria, anu mravalqmrianoba, rac miuTiTebs qalis gansakuTrebul 
mdgomareobaze, rogorc ojaxSi, aseve sazogadoebaSi. poliandria specialuri 
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aqtebiT gaauqma lagaSis mefe uruingimim (Zv. w. 2318-2313 ww.), qalTa uflebebi 
sagangebod iyo daculi Sumerul samarTalSic. 
SumerSi arsebuli mravalqmrianobis tradicia srulad iyo asaxuli 

Sumeruli miTologiis erT-erTi yvelaze popularuli RvTaebis inana-iStanis 
TavgadasavalSi. igi nayofierebis, nadirobis, SuRlis RvTaeba iyo. mis 
xasiaTSi gansakuTrebulad iyo xazgasmuli inanas miwieri siyvarulis Zala. 
amitom mas araerTi mewyvile hyavda. romelsac RvTaeba sastikad sjida. 

4 naSromi warmoadgens amonisadmi miZRvnili himnis (Cv. w.-mde XIII s.) Targmans 
Zvelegvipturidan, SesavliT da komentarebiT. 

5 statiaSi ZvelaRmosavluri da antikuri xanis werilobiTi wyaroebis 
monacemTa konteqstSi Seswavlilia istoriuli samxreT-dasavleT 
saqarTvelos ekonomikis ZiriTadi maxasiaTeblebi. wyaroebSi arsebuli 
statistikuri monacemebis safuZvelze dadgenilia, rom istoriuli samxreT-
dasavleT saqarTvelos am regionis mosaxleoba, ZiriTadad, metalurgias 
(oqro, vercxli, brinjao, spilenZi), mecxeneobas, msxvil da wvril 
mesaqonleobas misdevda. 

6 zemomoyvanil nawarmoebebSi xazgasmuli `sinanulis” magaliTebis Tanxvedra, 
semantikuri kodis matarebelia. yuradReba eqceva erTsa da imave dros  
daviTis rogorc saxelmwifo moRvawis da wuTisoflis amaoebisgan 
gandgomili sasuliero piris gancdebis sinTezi, misi rogorc zeadamianuri 
simaRlis maCvenebeli unda iyos. 

7 naSromSi dRevandeli TurqeTis teritoriaze mdebare strategiuli 
mniSvnelobis regionis – kilikiis istoriis rekonstruqciisaTvis lursmuli 
damwerlobiT Sesrulebul asurul werilobiT wyaroebs pirvelxarisxovani 
mniSvneloba eniWeba. asurel monarqebs xangrZlivi da intensiuri brZolebis 
warmoeba saukuneebis manZilze uxdebodaT. asuruli wyaroebis Seswavlam 
saSualeba mogvca sakmaod zustad warmovidginoT mcire aziis am regionSi 
politikur ZalTa ganlageba da sxvadasxva gaerTianebebs Soris arsebuli 
urTierTobebi. 

8 naSromSi werilobiTi wyaroebis Seswavlisa da istoriografiuli masalis 
gaTvaliswinebis safuZvelze giorgi II-is rogorc Svilisa da mamis pirovnebis 
fsiqologiuri portretia warmoCenili. giorgi II-is fsiqologiur portretSi 
pirovnebis avtonomia ikiTxeba. sakuTari avtonomiurobis gacnobiereba 
individs exmareba iyos Tavisufali TviTneburi socialur-politikuri 
Sexedulebisagan, xelisflebis diqtatisagan, ar dakargos sakuTari Tavis 
floba destabilizaciisa da totalitaruli represiebis pirobebSi. 
pirovnebis avtonomia ukavSirdeba mis umaRles fsiqikur Tvisebas – 
sulierebas. pirovnebis avtonomia esaa misi Tavisufleba amoraluri 
survilebisagan, wuTieri prestiJulobisagan, politikuri qaosisagan. 
pirovnebis avtonomia adamians saSualebas aZlevs SeinarCunos Rirseba, 
pirovnuli poziciebi, gamoavlinos nonkomformuloba 

9 statiaSi ZvelaRmosavluri werilobiTi wyaroebis safuZvelze Seswavlilia 
mefisa da uzenaesi RvTaebis – mzis urTierTmimarTebis sakiTxi, romelic 
tipologiurad ara marto Sua saukuneebis evropul aramed, qarTul 
kulturul tradiciaSic mowmdeba. 

10 naSromSi SemTxveviTi SerCevis meTodiT Seswavlilia qarTvelebis 
aRmniSvneli Zveli berZnuli terminebi, rac, ara mxolod aRniSnuli regionis 
istoriis rekonstruqciisaTvisaa sayuradRebo, aramed aq gansaxlebuli 
qarTuli mosaxleobis anTropologiuri, yofiTi kulturis, fsiqologiis, 
dasaxlebis tipebis da sxva niSan-Tvisebebis farTo istoriul WrilSi 
warmosaCenadac.  
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11 naSromSi Seswavlilia eqvTime TayaiSvilis mier moZiebuli da 1920 wels 
gamoqveynebuli epistole. igi mravalmxrivi informaciis Semcvelia da 
ramdenime aspeqtiTaa sayuradRebo – religiuri, politikuri da ekonomikuri. 
masSi naTlad ikveTeba saqarTvelos eklesiis mwiri sakuTreba wminda miwaze, 
mcire piligrimoba, qarTvelTa avtoriteti, saeklesio krebis mowvevis 
mcdeloba da CaSla politikuri uTanxmoebis safuZvelze, Segrovebuli da 
gaRebuli Semowirulobebi ierusalimis taZrebis SesanarCuneblad. 

12 gamokvlevaSi gaanalizebulia JamTaaRmwerlis cnoba daviT VII ulus mefobaSi 
(1247-1270) Crdilo kavkasiidan saqarTveloSi monRolebis mier devnili osi 
ltolvilebis Semosvlis Sesaxeb. Oosebi jer daviT mefis samsaxurSi iyvnen, 
Semdeg monRolTa waqezebiT qarTlSi araerTi cixe daikaves. Adaiwyes  
mamapaeuli samflobeloebidan adgilobriv feodalTa gandevna. osTa 
mZlavrobisagan saqarTvelo giorgi brwyinavales ZalisxmeviT gaTavisuflda. 

13 gamoklevaSi  pirveladaa gaanalizebuli iserusalimis qarTvelTa moansterSi 
moRvawe-anton qarTvelisa da didi wmindanis svimeon mesvetis urTierToba VI 
s-is siriasa da Crdilo SuamdinareTSi mimdinare religiur dapirispirebaTa 
fonze. rogorc gairkva, anton qarTvelma selevkiis saepiskoposo kaTedra 
swored svimeon mesvetis SuamdgomlobiT daikava. 

14 qarTul mecnierebaSi pirvelad moxerxda nikita-daviT paflagonielis andria 
pirvelwodebulis `mimosvlaSi’’ dasaxelebuli `queyana svildiais’’ (epifane 
konstantinopolelTanaa `zemo sugdebis’’ qveyana) lokalizacia. rogorc  
gairkva, dasaxelebuli avtorebi andria pirvelwodebulis mier tamanis n-
kunZulze da md. Yyubanis SesarTavSi `queyana svildiais’’ mcxovreblebs-
sogdianebs (igive zemo sugdebi), da q. gorgipiidan gamoul vaWrebsa da 
gemTmflobelebs ixsenebs nikita-daviT paflagonieli sogdianebad da 
gorsinebad. isini andriam `dids sebastopolisSi’’ (axalnd. q. soxumi) 
damoZRvra.  

15 gamokvlevaSi Zveli qarTuli wyaroebis monacemebze dayrdnobiT naCvenebia, 
rom ar cdeboda akad. a. SaniZe roca grigol bakurianis Zes bagrationTa 
STamomavlad miiCnevda. Sesabamisad uaryofilia qarTul istoriografiaSi 
gamoTqmuli Tvalsazrisi grigol bakurianis Zis farnavazianTa kaxuri 
Stosadmi mikuTvnebis Sesaxeb (m. sanaZe). 

16 naSromi eZRvneba saqarTvelos istoriul ganviTarebaze kavkasiis 
geopolitikuri mdebareobisa da, kerZod, kavkasionis mTavari mTagrexilis 
erT-erTi umTavresi uReltexilis - darialis karibWis zemoqmedebis 
mniSvnelobis gansazRvras diaqroniul WrilSi. 

17 statiaSi naCvenebia, rom gviani urukis xana Tanadroulia mtkvar-araqsis 
kulturis ganviTarebuli etapisa da, Sesabamisad, SeuZlebelia gvian urukis 
xaniT daTariRdes urukul kulturasTan miaxloebuli is arqeologiuri 
masala, romelic mtkvar-araqsis kulturis winare xanis amierkavkasiaSi iCens 
Tavs da romelic ratomRac gvianurukuli xanis SuamdinareTel 
”kolonistebs” miewereba xolme. 

18 termin „qarTl/qarTTan” mimarTebaSi, sakmaod mkafiod gamokveTili 
sivrcobrivi da qronologiuri konteqsti iCens Tavs, romelsac mniSvneloba 
unda mieniWos terminis arsisa da warmomavlobis sakiTxis garkvevisas. 
savaraudo enobrivi garemo Crdilosemituri, gansakuTrebiT arameuli, unda 
yofiliyo. SeiniSneba, rom aseTi saxelwodebebi Tavs iCens im mxareebSi da 
epoqebSi, sadac arameuli enis zegavlena Zlieri iyo, kerZod, aqemenianTa, 
arSakidebisa da sasanianTa xanaSi da maT xelqveiT moqceul miwa-wyalze. 

19 naSromi kavkasiur (arqeologiur) qronologias da mis mniSvnelobas Seexeba, 
maxlobeli aRmosavleTisa da aRmosavleT evropis qronologiur sistemasTan 
kavSirSi. 
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20 Bbolo dros, rogorc saqrTveloSi, ise SvedeTSi gaZlierda interesi 
qarTul-skandinaviuri urTierTobebis Sesaxeb, romelsac, savaraudod, adgili 
hqonda XI s-is 40-ian wlebSi. 

gansakuTrebul interess iwvevs qarTuli wyaros `matiane qarTlisai~-s 
cnoba 3000 varangis saqarTveloSi mosvlis Sesaxeb. 

vin moiwvia varangebi, vis exmarebodnen isini, saqarTvelos mefes, Tu mis 
moqiSpe feodals, liparit baRvaSs, am sakiTxs Cven calke gamokvleva 
mivuZRveniT; amJamad ki ganvixilavT islandiur-Svedur sagas `ingvar 
Sorsmogzauri~-s Sesaxeb da kritikulad vaanalizebT mis Sinaarss. 

aRniSnuli skandinaviuri sagas Rrma analizi saSualebas gvaZlevs 
davaskvnaT, rom masSi legendarulTan erTad, zogierTi detali 
sinamdvilesTan axlosaa da angariSgasawevia. 

magaliTad, sagaSi naxsenebi gveleSapi (drakoni) da oqros rgolebi, 
romelsac is icavs, Cveni azriT, aSkarad argonavtebis Sesaxeb miTis 
reminiscenciaa. aseve, Zalze realuri Cans ingvaris sagaSi xsenebuli 
`Citopolis~-is quTaisTan identificireba. am azrs iziareben Svedi mkvlevarebi 
mats g. larsoni da gunila larsoni (Mats G. Larsson da Gunilla Larsson). 

Cveni azriT, sagaSi xsenebuli `heliopolisi,~ Tbilisis Sesatyvisi unda 
iyos. sagas avtorebma qalaqis fuZe `Tbili~ gaaigives `mzesTan~ da miviReT 
`mzis qalaqi~ _ heliopolisi da a. S.  

Sejamebuli saxiT Semdeg daskvnebs warmovadgenT: dabejiTebiT vvaraudobT, 
rom XI s-is 40-ian wlebSi kavkasias da kerZod, saqarTvelos varangebis 
sakmaod mravalricxovani samxedro razmi swvevia. 

maTi mogzaurobis sawyisi wertili iaroslav brZenis samTavro iyo. md. 
dnepris, Savi zRvisa da mdinareebis: rionisa da mtkvris gavliT, varangebma, 
savaraudod, kaspiis zRvas miaRwies. 

`matiane qarTlisai~-sa da ingvaris Sesaxeb sagas Soris gansxvavebebis 
miuxedavad, msgavsebisa da Tanxvedrebis aRmoCenac SesaZlebelia. 

21 statiaSi gansazRvrulia qarTuli eTnosis adgili naciis msoflio 
tipologiaSi. Ganxilulia: qarTvelTa naciad formirebis procesi sxva 
eTnosebTan (ebraelebi, somxebi) mimarTebaSi; qarTuli nacionaluri 
cnobiereba istoriul konteqstSi ,,qarTlis cxovrebis” kvaldakval; 
daxasiaTebulia qarTuli TviTcnobierebis gamziarebeli sazogadoeba; 
daxasiaTebulia qarTuli TviTcnobierebis etapebi: winareqristianuli 
periodi, qristianizacia, eklesiis avtokefalia, erismTavrobis instituti, 
arabTa batonobis xana, saqarTvelos gaerTianeba, oqros xanis periodi, 
XV_XVII ss. (qveynis gamofitvis periodi), XVIII s. (orWofobis saukune), 
saxelmwifoebriobis gauqmeba, saqarTvelos demokratiuli respublikis 
periodi 

22 statiaSi ganxilulia 1918 wels somexTa erovnuli sabWos inicitiviTa da 
xelmZRvanelobiT saqarTveloSi organizebuli incidentebi, romlebzec 
saqarTvelos mTavrobas Sesabamisi reagireba ar mouxdenia. gaanalizebulia am 
mimarTulebiT somxuri mxaris iniciativebi da qarTuli mxaris poziciebi 
saarqivo dokumentebis,  qarTuli da somxurenovani perioduli presis 
masalebis kritikis fonze, gamoTqmulia avtoris mosazrebebi am sakiTxebis 
Sesaxeb.  

23 statiaSi ganxilulia oqsfordSi gamocemuli bibliis atlasi, masSi motanili 
kartografiuli masala. miTiTebuli maqvs ramdenime SeniSvna romis imperiis 
epoqis rukebTan dakavSirebiT 

24 statiaSi ganxilulia 2012 wels visbadenSi gamocemuli axali krebuli 
„kavkasia monRolTa periodSi (XIII-XIV ss.)“. krebulSi moTavsebulia 
sxvadasxva qveynebis mecnierTa statiebi, romlebic exeba ZiriTadad 
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saqarTvelos da somxeTis istorias, literaturas, xelovnebas monRolTa 
mmarTvelobis periodSi. 

25 vend graf fon kalnaini samxedro tyved iyo saqarTveloSi 1945-1950 wlebSi. 
Tavisi mogonebebi dawera maleve germaniaSi dabrunebis Semdeg. misi Canawerebi 
gamoqveynda 2003 wels. dRiurSi fon kalnaini gvTavazobs uxv masalas 
kavkasiis samxedro tyveTa banakebis, sabWoTa saqarTvelos istoriis, 
yoveldRiuri cxovrebis, ekonomikis, socialuri struqturis, religiis, 
mecnierebis Tu mTeli rigi sxva sakiTxebis Sesaxeb. 

26 saqarTveloSi TavianTi moRvaweobis Sesaxeb saintereso cnobebi dagvitova 
ramdenime Teatinelma misionerma. maT werilebsa da naSromebSi 
prozelitimzis araerTi SemTxveva aris naxsenebi.  

Cveni yuradReba miipyro erT-erTma maTganma, romelic aRwerilia 
arqanjelo lambertis `wminda kolxidaSi~ da pietro avitabiles 
`relacionSi~. gorSi moRvawe misioneris, justo pratosTan momsaxure 
adgilobrivi axalgazrdas, saxelad nasyidas kaTolikobaze moqcevas 
sxvaTagan gansxvavebiT, uzomod didi skandali mohyolia. amas aRuSfoTebia 
goris yvela eTnikur-konfesiuri Temi. aRsaniSnavia adgilobrivi somxuri 
Temis gansakuTrebuli aqtiuroba. safrTxe Seqmnia TviT misionerebis 
sicocxlesac. 

sakiTxi TbilisSic ki garCeula mefisa da patriarqis doneze. nikifore 
ColoyaSvilis CareviT, nasyida aRar dausjiaT. dramatizmiT gamorCeulma 
prozelitizmis am SemTxvevam Rrma STabeWlileba moaxdina misionerebze. 
goreli prozeliti nasyida samegrelos misionSi, wifuriaSi aRkveces berad 
kaTolikuri wesiT da andria uwodes.  

wyaroTa monacemebis mixedviT SeiZleba davadginoT, rom es ambavi 1635-1637 
wlebSi unda momxdariyo. 

TviTmxilvelTa da TanamonawileTa mier misi SedarebiT detaluri aRweris 
wyalobiT, prozelitizmis aRniSnuli faqti XVII saukunis 30-iani wlebis 
qarTlSi eTnikuri da religiur-konfesiuri urTierTobebis sagulisxmo 
suraTs gvixatavs.  

27 `zena sofeli~ aRmosavleT saqarTvelos istoriuli da erT-erTi 

centraluri provinciis, Sida qarTlis uZvelesi saxelwodebaa. saxelwodeba 

`zena sofeli~ unda warmoqmniliyo qveynis mTavari mdinaris, mtkvris dinebis 

Sesabamisad. qveynis imdroindel farglebSi mtkvris auzis zemo wels Seerqva 

zena sofeli, anu zemo qveyana. istoriul wyaroebis safuZvelze zena soflis 

aRmosavleT sazRvrad md. aragvisa da armazis dasaxva iZleva safuZvels, rom 

aRniSnuli mxarisaTvis saxelismimcem saorientacio punqtad warmovidginoT 

mcxeTa-armazi. ufro zustad, gamyofi punqti unda yofiliyo armazis mTa, 

romlis Tavdapirveli saxelwodeba iyo mTa qarTli. aq unda yofiliyo 

qarTlis uZvelesi politikuri da kulturuli centri, romelic SedarebiT 

mogvianebiT da sabolood qristianobis saxelmwifo religiad gamocxadebis 

Semdeg Caanacvla mcxeTam. 

kidev ufro gvian, rodesac axladwarmoqmnil qarTlis samefoSi 

(farnavazis xana) Sevida mtkvris auzis mTeli zemo weli mis saTaveebiTurT, 

saxelwodeba zena sofeli Seuferebeli aRmoCnda am mxarisaTvis. amitom 

saxelwodeba zemo queyna, anu zemo qarTli gadavida mtkvris dinebis kidev 

ufro zemo welze mdebare samcxe-javaxeTsa da kola-artaanze. Tavad zena 

sofels ki axali istoriul-geografiuli da enobrivi viTarebis Sesabamisad 

ewoda Sida qarTli. 
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28 sabWoTa ruseTis mier amierkavkasiis okupaciis Semdeg saqarTvelos ssr-sa 
da azerbaijanis ssr-s Soris axali sazRvrebis gavlebis Sedegad daviT-
garejis samonastro kompleqsis erTi nawili (monastrebi: berTubani, udabno 
da nawilobriv CiCxituri) azerbaijanis mxares moeqca. dRes sazRvris  es 
monakveTi ar aris delimitizirebuli da teritoria am saxelmwifoebs Soris 
sadavod ganixileba.  

azerbaijanis warmomadgenlebi aRniSnul monastrebs albanuri kulturis 
Zeglebad acxadeben, romelic qarTvelebs TiTqos mogvianebiT (erTi versiiT 
XII s-Si, meoreTi ki _ XIX s-Si) miuTvisebiaT. Tumca amis damadasturebeli 
arc erTi istoriuli wyaro dasaxelebuli ar aris. 

winamdebare statiaSi detalurad aris gaanalizebuli aRniSnuli 
Sexedulebebis mecnierulad usafuZvloba. meore mxriv mocemulia am mxaris 
(romlis teritoriazec mdebareobs garejis monastrebi) istoriul-
geografiuli mimoxilva uZvelesi droidan dRemde da naCvenebia, rom igi 
mudmivad Sedioda qarTuli saxelmwifos SemadgenlobaSi da arasodes mis 
gareT ar moiazreboda. 

aseve moyvanilia sxvadasxva wyaroTa monacemebi (agiografiuli Zeglebi, 
adgilobrivi epigrafika, istoriuli dokumentebi), romliTac cxadad 
dasturdeba daviT-garejis samonastro kompleqsis sufTa qarTuli 
warmomavloba da misi saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiisadmi 
kuTvnileba pirveli monastris aRmocenebis dRidan (VI s-is Suaxanebi) dRemde. 

29 arqanjelo lambertis `wminda kolxeTis~ arasruli qarTuli Targmani 
aRmoCnda aw gansvenebul Tamaz beraZis pirad arqivSi. vis ekuTvnis teqstis 
Targmani, aq aRniSnuli ar aris. 

arqanjelo lamberti, Teatineli beri romis papis kuriis davalebiT 
juzepe judiCe milanelTan erTad jer Camovida qarTlSi da SeuerTda gorSi 
myof misionerebs. 1633 wlis 23 oqtombers lamberti da judiCe gaemgzavrnen 
samegreloSi, sadac levan II dadianis mfarvelobiT gaagrZeles saqmianoba.  

`wminda kolxeTi~ saqarTvelos Sesaxeb lambertis meore naSromia. igi 
gamoica neapolSi 1657 wels da mogviTxrobs saqarTveloSi gamogzavnili 
misionis 1631-1649 wlebis mTel istorias.  

lamberti am periodSi momxdari mravali mniSvnelovani ambis momswre da 
TviTmxilvelia, urTierToba hqonda bevr istoriulad cnobil politikur 
figurasTan. naSromSi uamravi Zvirfasi cnobebi moepoveba qarTuli samefo-
samTavroebis, osmaleTis, iranis, Crdilo-dasavleT kavkasiis Sesaxeb. amdenad 
qarTveli mkiTxvelisaTvis lambertis aqamde xelmiuwvdomeli es naSromi 
sagulisxmo saistorio wyaros warmoadgens XVII saukunis pirveli naxevris 
saqarTvelosa da axlo aRmosavleTis socialuri, politikuri, ekonomikuri 
Tu kulturuli istoriisaTvis.  

qarTuli Targmanis teqsti stilisturi gavmarTeT, SevasworeT 
orTografiulad. aseve davurTeT SeniSvnebi da ganmartebebi.  
es aris `wminda kolxeTis~ qarTuli Targmanis pirveli publikacia, kerZod, 

naSromis meore nawilisa, romelSic lamberti aRwers Tavis samegreloSi 

moRvaweobis xanas italiaSi gabrunebis CaTvliT. 

30 werilSi saubaria qarTuli eklesiis warmoqmnasa da misi iurisdiqciis 
gavrcelelebaze CrdiloeT somxeTSi, saepiskoposo da sakaTalikoso 
mflobelobaze, monastrebze, qarTuli da qarTulenovani Temebis (mrevlis) 
momZlavreba-gavrcelebaze XI_XVII ss. 

31 zugdidis r-nis ramdenime sofeli, romelic zugdidis dasavleTiT da 
samxreT-dasavleTiT mdebareobs istoriul-geografiuli TvalsazrisiT 
saintereso kvlevis obieqtia. statiaSi SevexeT pirvel rigSi engurispira 
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sofel koks, romelic Sua saukuneebSi kadarad saxelwodebul arealSi iyo 
moqceuli. amave teritoriaze iyo kaTolike missionerTa rezidencia XVII 
wifuria da is dRevandel sofel Samgonis teritoriaze lokalizdeba. sofel 
kaxaTis tertoriaze moviazrebT XVII s-Si Tavad sabaxTar avaliSvilis 
saTavados da ,,sabaxTaris cixes”. werilSi vexebiT sofel darCelis, 
axalkaxaTis, orsantiis, ingiris istoriuli geografiis da etimologiis 
sakiTxebs. aseve, gavaSuqeT mdinare enguris kalapotis cvalebadobiT 
gamowveuli teritoriuli kuTvnilebis sakiTxi. 

32 naSromSi Seswavlilia  XVI-XIX saukuneebSi iran-osmaleTis strategia da 
taqtika qarTvelTa mahmadianur rjulze mosaqcevad. 

33 statiaSi ganxilulia e. TayaiSvilisa da irodion sonRulaSvilis moRvaweoba 
da urTierTobebi epistolaruli monacemebis mixedviT. 

34   dokumentur masalaze dayrdnobiT naSromSi dasasbuTebulia: 1) saqarTvelos 
centraluri komitetisa da saxalxo komisarTa sabWos 1922 wlis 20 aprilis 
dekreti #2 `samxreT oseTis~ avtonomiuri olqis Seqmnis Sesaxeb, sazRvrebis 
sakiTxSi_ a) `samxreT oseTis~ revkomis, partkomisa da pasuxismgebeli 
partiuli muSakebis gaerTianebul sxdomaze (1921 wlis 6_8 seqtemberi) 
miRebuli proeqtis da b)k.kakabaZis komisiis 1921 wlis 8 dekembris 
dadgenilebis (oqmi # 4) dublikats warmoadgenda. am dokumentiT, 
saqarTvelos xelisuflebam osi separatistebis pretenziebis dakmayofileba 
moaxdina. Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatTan arsebuli komisiis 
(gr.gvelesiani, d.kariWaSvili, s.gorgaZe) mier dekreti # 2-is gadasinjvis 
dasabuTebuli formiT moTxovna, sazRvrebis sakiTxSi samarTlianobis 
aRdgenas iTvaliswinebda da qarTuli mosaxleobis interesebis dacvas 
isaxavda miznad.  

35 naSromi exeba 1918-1921 wlebis saqarTvelos istoriis umniSvnelovanes 
monakveTs. masSi pasuxia gacemuli im umniSvnelovanesi movlenebis 
dammaxinjebelTa mimarT, romlebic aRniSnuli periodis saqarTvelos pirveli 
respublikis istoriis mizanmimarTul falsifikacias ewevian. 

36     saarqivo masalebSi dacul da presis furclebze gamoqveynebul 
publikaciebSi motanili faqtebis urTierTSepirispirebidan gamomdinare 
naSromSi dasabuTebulia: 1) server-begis ajanyebis ZiriTad gamomwvev mizezad 
qarTul istoriografiaSi dRemde gabatonebuli Tvalsazrisi (agraruli 
reformis dasaxeleba), sinamdviles ar Seesabameba. miTumetes: a) saarqivo 
masalebiT dasturdeba, rom amierkavkasiis komisariatis 1917 wlis 16 dekembris 
da amierkavkasiis seimis 1918 wlis 17 martis miwis kanonebiT 
gaTvaliswinebuli agraruli reforma praqtikulad ar gatarebula. rac 
Seexeba saqarTvelos parlamentis mier 1919 wlis 28 ianvars miRebul miwis 
kanons, misi ganxorcieleba server- begis `ajanyebidan~ oTxi Tvis Semdeg _ 
imave wlis zafxulidan daiwyo; b) dokumenturi masaliT dadasturebulia, rom 
saqarTvelos parlamentis aRniSnuli miwis kanonis miRebidan 10 dRiT adre 
`samxreT –kavkasiis droebiTi mTavroba~ Seiqmna, xolo 19 dRiT adre, 
adgilobrivi mosaxleobis samoqalaqo tansacmelSi gadacmuli Turqi 
askerebis SeiaraRebuli razmiT, server- begi focxovidan axalcixeSi SemoiWra 
da qalaqi aiRo. 2) axalcixis movlenebTan dakavSirebiT Seqmnili komisiis 
mier Sekrebili masalebidan irkveva, rom axalcixis mazris sazogadoebaTa 
komisrebis daniSvna, paritetis dacviT (erTi muslimani da erTi qristiani 
qarTveli) xdeboda. rac Seexeba mazris Sida problemebTan dakavSirebul 
sakiTxebs, komisrebi mas mxolod glexTa sabWosTan SeTanxmebiT wyvetdnen. 
aRniSnulis gaTvaliswinebidan gamomdinare, daSvebuli Secdomebis aRmoCenis 
SemTxvevaSi, mTeli pasuxismgebloba axalcixis mazris glexTa sabWos yvela 
wevrze da komisrebze Tanabrad unda gadanawildes. 3) samxreT-dasavleT 
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saqarTveloSi osmaleTisa da azerbaijanis agentebis (omar-faiki, pepinovi, 
musakievi, axmedovi, eqimi sulTanovis `saqvelmoqmedo sazogadoebis~ wevrebi 
da sxvebi) proosmalurma saagitacio-propagandistulma saqmianobam, regionis 
musliman qarTvelTa erT nawilSi antiqarTuli cnobierebis Camoyalibebas 
Seuwyo xeli. am fonze, baTum- yarsis olqebisa da mesxeT-javaxeTis bazaze 
axali muslimanuri saxelmwifo warmonaqmnis Seqmnis `samarTlebrivad 
gamarTlebis~ mcdeloba, osmaleTis xelisuflebis mxridan sabWoTa `ruseTis 
xalxTa uflebaTa deklaracias~ da muslimanur sarwmunoebas emyareboda. 
aRniSnuli ideologiuri propagandiT mosaxleobaze zemoqmedebis miuxedavad, 
samxreT- dasavleTi saqarTvelos, saqarTvelodan teritoriulad 
Camosacilebis praqtikulad ganxorcielebis SesaZleblobas, osmaleTis 
xelisufleba mxolod server- begis msgavsi renegati qarTvelebis mxridan 
xelSewyobaSi da erTgulebaSi xedavda; 4) naSromSi motanili dokumenturi 
masalis analizidan gamomdinare irkveva, rom `yarsis mTavrobisadmi~ inglisis 
generlebis mxardaWera da daxmareba, winaswargamiznul politikur kurss 
warmoadgenda da pirvel rigSi saqarTvelos dasustebas, lazistanTan erTad 
samxreT_dasavleTi saqarTvelos somxeTis SemadgenlobaSi Seyvanas da 
somxeTisaTvis Sav zRvaze gasasvlelis dasakuTrebisaTvis daxmarebas 
iTvaliswinebda. saarqivo dokumentebidan da memuaruli literaturidan 
amoRebuli faqtebis urTierTSejerebis safuZvelze irkveva, rom server-begis 
`ajanyebaSi~ somxur_inglisuri interesebi iyo Cadebuli. arsebuli 
sinamdvilis argamJRavnebis mizniT, momxdari faqti Segnebulad muslimanuri 
sarwmunoebis wamosasxamiT iqna SefuTuli.     

37 statiaSi naCvenebia, rom saqarTvelos am regionis socialur-ekonomikuri 
viTareba mTlianad gadajaWvulia rogorc aq mimdinare politikur 
movlenebTan, aseve mTel saqarTveloSi arsebul socialur-ekonomikur 
viTarebasTan.  
rogorc cnobilia, erekle meorem qsnis erisTavebs mamulebi CamoarTva da 

saufliswulo mamulebad aqcia. rusulma mmarTvelobam erisTavebs es 
mamulebi daubruna da osebi maT ymebad gamoacxada. osur mosaxleobas 
batoniSvilebTan ufro kargi damokidebuleba hqonda, vidre qsnis 
erisTavebTan. amitom maT gaaZlieres brZola axali mebatoneebis winaaRmdeg, 
amasTanave, rusuli xelisuflebis winaaRmdeg mebrZol qarTvel 
batoniSvilebsac mxari aubes. amis gamo, 1802 wlis TebervalSi, didi da patara 
liaxvisa da fcas xeobaSi Sevida podpolkovnik simonoviCis eqspedicia, 
romelmac osebi daimorCila.  
1802 wlis zafxulSi iulonma da farnaozma imereTis jarisa da lekebis 

daxmarebiT scades osur soflebSi Sesvla, magram rusuli armiis sardlobam 
maT es gegma CauSala. rac Seexeba batoniSvil levans, is didxans afarebda 
Tavs am regions, osebiT dasaxlebul qarTlis soflebs, kerZod, sofel nars, 
da iqidan cdilobda rusebis winaaRmdeg ajanyebis gaCaRebas. 

osebma monawileoba miiRes 1804 wlis mTiuleTis ajanyebaSi. es sakiTxi 
sabWoTa periodis qarTul istoriografiaSi kargadaa Seswavlili (Tumca 
araswori aqcentebiT).sanam mTiulebi daiwyebdnen ajanyebas, manam Tagaureli 
osebi gamovidnen rusuli xelisuflebis winaaRmdeg. rusebma maT saqarTvelos 
samxedro gzasa da kavkasiis xazze siaruli aukrZales. agreTve duSel da 
muxranel osebs aekrZalaT TagaurelebisaTvis saWiro sursaTisa da saqonlis 
miwodeba. statiaSi vrclad aris aRwerili osebis antirusuli gamosvlebi da 
maTi kavSiri qarTveli xalxis erovnul-ganmaTavisuflebel moZraobasTan, 
samecniero brunvaSi pirvelad aris Semotanili axali saarqivo masalebi.  

38 werilSi saubaria XIX saukunis osmaleTis imperiaSi warmoqmnil ideologiaze 
_ Turqizmze da misi praqtikuli ganxorcielebis cdaze XX saukuneSi. 
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osmaleTi cdilobda kavkasiis dapyrobas, gansakuTrebiT saqarTvelos im 
teritoriebisas, romelic wina saukuneSi daubrunda kanonier mflobels. 
osmaleTis amdroindeli politikosebidan yvelaze agresiuli saqarTvelosTan 
mimarTebaSi iyo enver-faSa. misi xelmZRvanelobiT osmalebi cdilobdnen 
brestis zavis ganxorcielebas da ufro metsac: mas Semdeg, rac 1918 wlis 
mart-aprilSi saqarTvelos teritoriebis okupacia moaxdines, osmalebma imaze 
meti waiRes, rasac brest-litovskis zavi iTvaliswinebda da amjerad am, 
faqtobrivad dakavebuli teritoriebis dakanonebas cdilobdnen.  narkvevSi 
bevri wyaroa gamoyenebuli, maT Soris saarqivo da imdroindeli perioduli 
presis masalebi. aRwerilia osmaleTidan baTumis konferenciaze momavali 
gemis ekipaJis Semadgenloba da ekipaJis wevrTa damokidebuleba kavkasiis 
politikur mowyobaze, qarTvel politikosTa damokidebuleba da praqtikuli 
nabijebi osmali politikosebis, diplomatebisa  da samxedroebis qmedebaze. 

39 ნაშრომში ახლადგამოვნელინ  წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია საქართველოს 

კათოლიკოს–პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი ათონის წნიდა მთაზე არსებული 

ივირონის მონასტრის ისტორიის შესწავლაში. 
40 ნაშრომში ახლადგამოვლენილ წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია 

აფხაზთა უკანასკნელი კათოლიკოსის მაქსიმე აბაშიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა. დიდი 

ყურადღება ეთმობა მის დიპლომატიურ საქმიანობას. 
41 სტატიაში საისტორიო ცენტრალურ არქივში ჩვენს მიერ მოძიებული უცნობი მასალის 

საფუძველზე  საინტერესო ცნობებია ლეონიდე ოქროპირიძის მოღვაწეობის შესახებ. 
42 ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მასალის საფუძველზე ჩვენს მიერ გამოვლენილი 

იქნა ცნობილი საზოგადო მოღვაწის გიორგი მაჩაბლის მიმართვა  საქართველოს 

კათოლიკოს–პატრიარქს ლეონიდე ოქროპირიძის მიმართ. 
43 statiaSi saubaria erT-erT saWirboroto problemaze, romelic XIX s-is 70-ian 

wlebSi wamoiWra qarTul moazrovne sazogadoebis warmomadgenlebs Soris _ 
mcire erebis enebis, maT Soris, qarTuli enis gaqrobisa da misi Serwymisa 
didi erebis enebTan. am mosazrebas saTave daudo qarTveli didgvarovanis, 
ruseTis moxelis giorgi muxranskis broSuram, romelic imave xanebSi 
gamoqveynda. Mis winaaRmdeg xma amoiRes qarTvelma 60-ianelebma (ilia, akaki, 
iakob gogebaSvili da sxva). 

44 statiaSi yuradRebaa gamaxvilebuli im siaxleebze, romlebic dafiqsirebulia 
`mesame dasis~ erT-erTi damfuZneblis, isidore ramiSvilis `mogonebebSi~, 
romelic 2012 wlis bolos miiRo qarTvelma mkiTxvelma. 

45 statiaSi pirveladaa gamokvleuli is mniSvnelovani Rvawli, romelic niko 
nikolaZes miuZRvis qarTvelebisa da ebraelebis (kerZod, qarTveli 
ebraelebis) 26 saukunovani istoriis manZilze, damokidebulebis warmoCenaSi. 

46 1765 wels gamJRavnebuli SeTqmuleba, romelsac xelmZRvanelobda qarTlis me-
fis vaxtang VI-is vaJi, ufliswuli paata (1720-1765), ganekuTvneba XVIII saukunis 
meore naxevris saqarTvelos istoriis naklebad Seswavlil movlenaTa ricxvs. 
am SeTqmulebisa da paata bagrationis Sesaxeb cnobebi daculia ramdenime sai-
storio wyaroSi. miuxedavad amisa, xsenebuli sakiTxi amomwuravad mainc ar 
aris Seswavlili. 
   am gamokvlevaSi Seswavlilia am SeTqmulebis istoriis aqamde ucnobi zo-
gierTi detali, kerZod, dadgenilia mis monawileTa garkveuli nawili. aqve 
mokled aris mimoxiluli qarTlis samefo taxtisaTvis gaCaRebuli naxevarsa-
ukunovani brZolis ZiriTadi etapebi, romelic XVIII saukunis 30-80-iani wlebis 
saqarTvelos istoriis SedarebiT naklebad gamokvleul movlenas warmoad-
gens. 

47     gamoCenili mecnieri, iuristi, istorikosi, literaturaTmcodne da diplo-
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mati zurab daviTis Ze avaliSvili (1875-1944) miekuTvneba XX saukunis pirveli 
naxevris did qarTvel mamuliSvilTa ricxvs. miuxedavad amisa, misi cxovreba 
da moRvaweoba dRemde ar aris monografiulad Seswavlili. 
   am statiaSi, z. avaliSvilis biografiis ZiriTadi faqtebis mokled mimox-
ilvisas, sankt-peterburgis centralur saxelmwifo saistorio arqivSi 
moZiebuli dokumentebisa da sxva saxis saistorio wyaroebis analizis safu-
Zvelze, dadgenilia misi cxovreba-moRvaweobis zogierTi mniSvnelovani deta-
li, romlebic dRemde an naklebad iyo cnobili, anda daudgeneli da 
Seuswavleli rCeboda. aqve yuradReba aris gamaxvilebuli avaliSvilTa 
sagvareulos warmomavlobisa da misi gamoCenili warmomadgenlebis Sesaxebac. 

48    XX saukunis ocdaaTian wlebSi (1931-1938 ww.) saqarTvelos sabWoTa socia-
listuri respublikis kompartias xelmZRvanelobda lavrenti beria (1899-1953), 
romelic 1938 wlidan 1953 wlis Sua xanebamde _ ssr kavSiris xelisuflebis 
erT-erT wamyvan figuras warmoadgenda. amis gamo, mis mimarT interesi Zalze 
didia rogorc saqarTveloSi, aseve msoflioSic. amaze miuTiTebs masze 
dawerili mravali naSromi, romelTa umetesobac rusul enazea. miuxedavad 
amisa, Cvens istoriografiaSi jerac ar Seqmnila naSromebi, romelSic 
amomwuravad da obieqturad iqneboda Sefasebuli xsenebuli pirovnebis 
moRvaweoba, misi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. imedi unda viqonioT, rom 
es momavalSi mainc moxdeba. 
   am statiaSi mimoxilulia, Tu rogor aisaxa l. beria Tavisi eqvsi Tanamed-
rovis (erovnebiT qarTvelTa) mogonebaSi. am mogonebaTa avtorebi arian: Salva 
maRlakeliZe (1894-1976), grigol robaqiZe (1880-1962), simon yauxCiSvili (1895-
1981), barbare (babo) dadiani (1903-1999), geronti qiqoZe (1885-1960) da kandid 
Carkviani (1904-1994). 

49 statiaSi Seswavlilia, Tu rogor cdilobdnen saqarTvelos da baltiis res-
publikebis mTavrobebi, rom maTi qveynebi erTa ligaSi gawevrianebuliyvnen da 
subieqturma da obieqturma mizezebma SeuSala am procesebs xeli 1920 wels. 

50   2009-10 wlebSi inglisSi samecniero mivlinebisas, q. oqsfordSi, bodlis 
biblioTekis uordropTa koleqciis fondSi vnaxeT da gadmoviReT 32 werilis 
asli, Swsrulebuli inglisur enaze. es gaxlavT cnobili qarTveli sazogado 
moRvawisa da mecnieris ixako wereTlis piradi werilebi oliver 
uordropisadmi jer inglisSi, Semdeg germaniaSi yofnisas 1911-12 wlebSi.                                        
   es werilebi Seicaven uamrav sayuradRebo cnobas mixako wereTlis 
aRniSnuli periodis cxovrebidan; vecnobiT mraval pirovnebasa da maT 
moRvaweobas.                                                                       

51 warmodgenili cnobebi moTavsebulia lourens olifantis wignSi _ `Rurquli 
armies amierkavkasiuri kampania omer faSas sardlobiT~ (londoni, 1856). 
olifanti 1855 wels, dawyebuli suxumidan, axlda Turq sardal omer faSas 
inguris brZolisas, samegreloSi Sesvlisas. amdenad misi cnobebi, rogorc 
TviTmxilvelisa, warmoadgenen mniSvnelovan pirvelwyaros. olifanti 
gvixatavs da axasiaTebs mixeil SarvaSiZis pirovnebas da SeniSnavs, rom `is 
xom or mxecs Soris moeqca _ ruseTsa da Turq omer faSas Soris~, ris gamoc 
Zneli iyo misi arCevani.                                                                        

52 moxseneba Sedgenilia da gagzavnili 1872 wels britaneTis konsulis mier 
Tavisi mTavrobisTvis. is exeba 1864-72 wlebis periods da daculia q. 
oqsfordSi, bodlis biblioTekis uordropTa koleqciis fondSi. Cven 
warmovadgineT konsul jifford palgreivis moxsenebidan lazistanis 
sanjayisa da baTumis Sesaxeb ori erTmaneTis Semavsebeli cnoba. maTSi Zalze 
srulyofiladaa warmodgenili baTumi, misi navsadguri, mosaxleoba Tu 
Semogareni. 

53 statiaSi saubaria, saqarTvelos damoukideblobis aRdgenis Semdeg, XX 
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saukunis 90-ian wlebSi cxinvalis regionis konfliqtze, romelic rusuli 
mxaris mier iyo inspirirebuli da qarTuli saxelmwifosTvis metad mZime 
SedegebiT dasrulda. naSromSi xazgasmulia, rom ruseTma xangrZlivi droiT 
Seanela saqarTvelos bunebrivi swrafva dasavluri da evropuli sivrcisken. 
ruseTi praqtikulad akontrolebda qveynis politikur nebas, qveyana 
ekonomikurad ruseTze iyo mibmuli, sazogadoeba gaxleCili da 
urTierTdapirispirebuli. amas emateboda ruseTis xelisuflebis mxridan 
sazogadoebaSi arsebuli ganxeTqilebiT manipulireba da mcdeloba 
SeemuSavebina konfliqtis mogvarebis misTvis misaRebi meqanizmebi.  

54 statiaSi aRniSnulia, rom pirveli msoflio     omis Semdgom msoflioSi 
Tavisi  erTpirovnuli batonobis damyarebis sakuTari gegmiT gamovida 
amerikis SeerTebuli Statebis xelisufleba.   maSin rodesac, 1917 wlis 23 
dekembers, inglisma da safrangeTma xeli moaweres saidumlo konvencias 
amierkavkasiis ganawilebis Sesaxeb, amerikis xelisuflebam, sakuTari 
misionerebis angariSebze dayrdnobiT, msoflios yvela mniSvnelovani 
raionisadmi sakuTari politikuri gegma SeimuSava. aRniSnuli gegmis mixedviT, 
amerikis mTavroba varaudobda yofili osmaleTis da amierkavkasiis mTel 
teritoriaze oTxi saxelmwifos Seqmnas.  es iyo `winadadebebis proeqti, 
momzadebuli sainformacio ganyofilebis mier instruqciaTaSesabamisad, 
prezidentisa da sruluflebiani warmomadgenlebisTvis“. `winadadebebis 
proeqts“, mokled mileris sabuTs uwodeben, radgan igi amerikis 
xelisuflebis mrCevlis d. mileris ocdaerTtomian krebulSi Sevida. 

55 statiaSi saubaria inglis-ruseTis garigebaze. aRniSnulia, rom didi 
britaneTis premierma loid jorjma, jer kidev 1920 wlis bolos ganucxada 
sabWoTa elCs, rom britaneTi kavkasias ruseTis gavlenis sferod miiCnevda. 
inglisis xelisuflebam, jer kidev 1920 wlis meore naxevarSi daiwyo 
ruseTTan molaparakeba savaWro xelSekrulebis dasadebad. marTalia, 
xelSekrulebas xeli 1921 wlis 16 marts moaweres, magram  proeqti ori TviT 
adre mzad iyo. rodesac, 1921 wlis TebervalSi ruseTis wiTeli armia Tavs 
daesxa saqarTvelos, ruseTis xelisufleba darwmunebuli iyo, rom inglisi 
amaSi xels ar SeuSlida. 

56 statiaSi saubaria ruseT-osmaleTis SeTanxmebuli politikis Sesaxeb. maTi 
garigebis Sedegad, 1921 wlis 16 marts, moskovSi sabWoTa ruseTsa da 
osmaleTs Soris gaformebuli xelSekrulebiT, baTumi da baTumis olqi 
sabWoTa saqarTvelos miekuTvna, arTvini da artaani yarsis olqTan erTad ki 
osmaleTis mflobelobaSi gadavida, riTac faqtiurad saTave daedo 
saqarTvelos istoriuli sazRvrebis daSla-danawilebas. 

57 naSromSi aRniSnulia, rom saqarTvelos damoukideblobis sakiTxs evropis 
saxelmwifoebi sakuTari interesebis WrilSi ganixilavdnen. 1921 wlis 6 
ianvars, rodesac parizSi, antantis umaRlesi sabWos sxdomaze, saqarTvelos 
demokratiuli respublikis damoukideblobis iuridiuli aRiarebis sakiTxi 
daisva, didi britaneTis sagareo saqmeTa ministri lord kerzoni am faqtis 
winaaRmdeg gamovida da Tavis mokavSireebs arwmunebda, rom evropis qveynebis 
mxridan iuridiuli cnobis SemTxvevaSi, ruseTi saqarTvelos ar daindobda. 
miuxedavad amisa, 1921 wlis 27 ianvars, mokavSire saxelmwifoebTan erTad, 
inglisma saqarTvelos `de iure“ damoukidebloba aRiara. am faqts 
saqarTvelosTvis praqtikulad didi mniSvneloba aRar hqonda, radgan 1920 
wlis dekemberSi, inglisma da safrangeTma, sxvebTan erTad, uari ganacxades 
saqarTvelos erTa ligaSi miRebaze, riTac saqarTvelo faqtiurad gawires. 

58 saqarTvelos evro-atlantikur struqturebSi integracia qveynis sagareo 
politikis da usafrTxoebis erT-erTi prioritetia. nato mxars uWers 
saqarTvelos teritoriul mTlianobasa da suverenitets. ruseTis mier 2008 
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wlis cecxlis Sewyvetis Sesaxeb xelSekrulebis Sesrulebis aucileblobis 
sakiTxi mudmivad dgas nato-ruseTis dialogis dRis wesrigSi, natosTan 
yovelwliuri erovnuli programebis safuZvelze mimdinareobs saqarTvelos 
demokratiuli da samxedro institutebis ganviTareba, rac kidev  ufro 
aRrmavebs aliansTan saqarTvelos Tavsebadobas.  
  saqarTvelos teritoriuli mTlianobis dacvis TvalsazrisiT 

mniSvnelovania, 2010 wlis noemberSi, buqarestisa da lisabonis samitebze 
nato-s mier miRebuli rezoluciebi da organizaciis strategiuli xedva. 
ruseTis jarebis yofna saqarTvelos teritoriaze Sefasda, rogorc 2008 wlis 
agvistos evrokavSiris cecxlis Sewyvetis xelSekrulebis darRveva da 
damoukidebeli qveynis teritoriis okupacia. nato saerTaSoriso 
organizaciebs Soris pirveli iyo, romelmac oficialurad cno ruseTis mier 
saqarTvelos okupacia da okupirebuli regionebis mosaxleobis gandevna 
eTnowmendis gziT. ruseTs mtkiced moeTxova cecxlis Sewyvetis 
xelSekrulebiT aRebuli valdebulebebis Sesruleba da saqarTvelos 
regionebis – samxreT oseTisa da afxazeTis damoukideblobis aRiarebis 
Secvla. 

59 naSromi warmoadgenilia frangi mecnierisa da mogzauris, frederik diubua de 
monperes masalebi imereTis Sesaxeb. 

60 derbentis kari XVI saukunis meore naxevridan ruseTis saxelmwifos 
politikuri interesebis sferoSi moeqca. 

1578-1590 wlebSi mimdinare TurqeT-iranis omis dros upiratersobas TurqeTi 
aRwevs da iranis gavlenis sferoSi moqceul aRmosavleT kavkasias ipyrobs. 
iranis Sahi xudabende daxmarebisTvis ruseTs mimarTavs da warmatebis 
SemTxvevaSi derbentisa da baqos gadacemas  hpirdeba. am viTarebiT sargeblobs 
ruseTis saxelmwifo da kaspiis zRvasTan mdinare Tergis SesarTavis adgilze 
terkis cixe-simagres agebs, romelmac 1588-1589 wlebSi SeZlo iranis winaaRmdeg 
TurqeT-yirimxanisa da saSamxlos samxedro agresiis SeCereba. 1597 wels iranis 
taxtze axali Sahi abas I jdeba. ruseTis samefo kari cdilobs gaweuli 
daxmarebis sanacvlod derbentisa da baqos gadmocemaze werilobiTi dasturi 
miiRos misgan, Tumca axali Sahi maT moTxovnas ar asrulebs.  

XVI saukunis bolodan irani gaZlierebas iwyebs. derbentis gasasvlelTan 
pirvel laSqrobas ruseTis saxelmwifo petre I-is xelmZRvanelobiT XVIII 
saukunis 20-ian wlebSi awyobs 

61 ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულია საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრის კონსტანტინე კანდელაკის მიმოწერა რაჟდენ 

არსენიძესთან, ალექსანრე (სანდრო) კორძაიასთან, აკაკი პაპავასთან და პავლე 

[სარჯველაძესთნ]. წერილების შინაარსი ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის 

საქმიანოსბის 1956-1958 წლებს შორის პერიოდს შეეხება.  

პირად მიმოწერაში საუბარია სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული მთავრობის შესახებ. ნოე ჟორდანიას 

გარდაცვალების შემდეგ ქართველი ემიგრანტები (მთავრობის, სოციალ-დემოკრატიული 

პარტიისა და „ეროვნული საბჭოს“ წევრები) განიხილავდნენ საკითხს - თუ როგორ და რა 

ფორმით უნდა ეარსება მთავრობას ემიგრაციაში შექმნილი ახალი რეალობის 

გათვალისწინებით. წერილები შეეხება, ასევე, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიში არსებულ 

განხეთქილებას, პარტიის ორ ფრაქციად დაშლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რუსულ 

ემიგრაციასთან ურთიერთობის საკითხში შეუთანხმებლობა იყო. კონსტანტინე 

კანდელაკის მიმოწერა საყურადღებოა ქართული ემიგრაციის „ამერიკულ კომიტეტთან“ 

ურთიერთობის, „პარიზის ბლოკში“ ქართველების მონაწილეობის და „ქართული 
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ეროვნული საბჭოს“ ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისითაც. 
62 ნაშრომში განხილულია ქართული ემიგრაციის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის ახალ ეტაპი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილმა 

საერთაშორისო მდგომარეობამ განპირობა. მისთვის დამახასიათებელია: 1. აშშ-ს 

დაინტერესება საბჭოთა კავშირის ხალხთა ემიგრაციით; 2. ქართული ემიგრაციის 

გაერთიანების ტენდენციის ზრდა და 3. რუსულ ემიგრაციასთან ურთიერთობის საკითხის 

აქტუალობა.  

ცივი ომის დროს აშშ-ში იქმნებოდა საზოგადოებრივი გაერთიანებები, რომლებიც 

ეხმარებოდნენ ბოლშევიკური რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლ ემიგრანტულ 

ორგანიზაციებს. აშშ-ს მთავრობის წევრები საბჭოთა კავშირის ერთა პოლიტიკურ 

ემიგრაციას მხარდაჭერას ჰპირდებოდნენ.  

ახალმა რეალობამ საბჭოთა კავშირში შემავალი ქვეყნების პოლიტიკური ემიგრაციის 

საქმიანობის გააქტიურება განაპირობა. მეორე მსოფლიო ომის დროს შეწყვეტილი 

ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ეროვნულ–განმათავისუფლებელი საქმიანობა 1949 

წლიდან კვლავ აქტიურდება. ამ ახალი ეტაპისთვის, დამახასიათებელია ემიგრანტული 

ძალების გაერთიენების გზით, საერთო ქართული მოძრაობის დაფუძნების მცდელობა. ამ 

მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები საპირისპირო შედეგებს იძლეოდა.  ჩნდებოდა 

ახალი ტალღა ემიგრაციის დაქსაქსულობისა. ცივი ომის დროს ქართული ემიგრაციის 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ, ევროპის შემდეგ, ამერიკის შეერთებული 

შტატებიც მოიცვა.  

ქართული ემიგრაციის შეუთანხმებლობის მიზეზი ამ პერიოდიდან რუსულ 

ემიგრაციასთან ურთიერთობის საკითხი ხდება. რუსული პოლიტიკური ემიგრანტული 

გაერთიანებები არა თუ არ სცნობდნენ რუსეთის იმპერიის საზღვრების შეცვლას და 

საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ იბრძოდნენ ამ უფლების წინააღმდეგ.  
63 saqarTvelos eklesia, qarTuli wyaroebisa da gadmocemebis Tanaxmad, 

avtokefaluria V saukunidan, misi saWeTmpyrobeli patriarqis tituls XI 
saukunis dasawyisidan atarebs.  
ruseTis TviTmpyrobelobam 1811 wels saqarTvelos eklesiis avtokefalia 

ZalmomreobiT, saeklesio kanonebis darRveviT gaauqma. misi aRdgena mxolod 
1917 wels, imperiis dacemis Sedegad gaxda SesaZlebeli. Tumca msoflio anu 
konstantinopolis sapatriarqo saqarTvelos eklesiis damoukideblobas ar 
aRiarebda da mas avtonomiur eklesiaTa Soris moixseniebda. 
eklesiis uflebaTa aRdgenisaTvis dava axladnakurTxma episkoposma ilia 

Semoqmedelma (SiolaSvili) 1964 wels daiwyo. es procesi ufro intensiuri 
gaxda misi kaTolikos-patriarqad arCevis (1977 weli) Semdeg. mravali 
Sexvedrisa da molaparakebis Semdeg sruliad saqarTvelos kaTolikos-
patriarqma, principuli poziciis wyalobiT, sasurvel Sedegs _ msoflio 
sapatriarqos mxridan saqarTvelos eklesiis uZvelesi avtokefaliis 
aRiarebas, 1990 wels miaRwia. gadasawyveti darCa mxolod diptiqSi 
saqarTvelos eklesiis adgili. 

64 statiaSi Seswavlilia burJuaziis roli da mniSvneloba 1900-1910 wlebis 
saqarTveloSi.  

65 statiaSi ganxilulia qarTveli inteligenciis mniSvneloba qarTveli eris 
erovnuli cnobierebis ganviTarebaSi. 

66 სიმბოლური საფლავების არსებობა სხვადასხვა ხალხის კულტურაში უძველესი დროიდან 

დასტურდება. მათი გამართვის ტრადიციას სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა 

იდეოლოგიური საფუძველი ჰქონდა. განსხვავებულია მათი გამართვის 

ინსტრუმენტალური მხარეც და ფუნქციონალური დატვირთვაც. სუფიურ ისლამში 
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განსაკუთრებული მნიშვნელობა მასწავლებლისა და მოსწაფის სულიერ კავშირს აქვს. 

ტარიკატები სწორედ სულიერი კავშირების ჯაჭვზეა (სილსილაზეა) ორიენტირებული. 

ამიტომ მასწავლებლის, უსტაზის ფიგურა გადამწყვეტია და ცოცხალი უსტაზის არ ყოლის 

შემთხვევაში, ჩნდება მოთხოვნილება მატერიალური რეალიებით, ფიზიკურად იქნას 

დადასტურებული  სულიერი კავშირები. სტატიაში განხილულია პანკისის ხეობაში 

მოქმედი სუფიური რელიგიური ჯგუფის – შეიხ-ვირდის (ნაყშბანდიის ტარიკატი) 

დამაარსებლის შეიხ ისა-ეფენდის სიმბოლური და რეალური საფლავების ფუნქციონალურ-

ემოციური დატვირთვა ჯგუფის წევრებისათვის. გაანალიზებულია ის მიზეზები, რამაც 

ჯგუფის გეოგრაფიული და კულტურული არედან, ესე იგი მნიშვნელობათა კონტექსტიდან 

ამოვარდინილი შეიხ ისა-ეფენდის რეალური განსასვენებელი არაარსებითი გახდა 

სიმბოლურ საფლავთან შედარებით. 
67 თანამედროვე სამყაროში უმნიშვნელოვანესი საკითხია რელიგიისა სახელმწიფოს 

ურთიერთმიმართების საკითხი. რაც განსაკუთრებით პრობლემატური შეიძლება 

სეკულარული სახელმწიფოებისათვის იყოს. თანამედროვე, სეკულარული სახელმწიფო, 

რომელმაც თავის მოქალაქეთა თავისუფლება უნდა უზრუნველყოს რელიგიური 

პლურალიზმის საკითხის წინაშე დგას. ჩნდება კითხვები - უნდა შეუწყოს ხელი და 

დაიცვას სახელმწიფომ რელიგიურობის ყველა სუბიექტური პრეტენზია თუ არსებობს 

ობიექტური კრიტერიუმები რელიგიის ლეგიტიმურობის გასარკვევად; არსებობს თუ არა 

რელიგიის თავისუფლების საზღვრები და სად გადის ისინი. ამასთან, სახელმწიფოს 

არარელიგიურობის თავისუფლების დაცვის ვალდებულებაც ეკისრება. თანამედროვე 

მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები დღის წერსიგში აყენებს ასევე რელიგიის გლობალურ 

პოლიტიკაში ჩართვა-გამოყენების პრობლემას. ეს საკითხები სტატიაში განხილულია 

ბოლო ათწლეულების საქართველოს მაგალითზე. გაანალიზებულია ის მიზეზები რამაც 

რელიგიური ფაქტორი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორად აქცია ბოლო წლებში მიდინარე შიდა 

პროცესებზე.  
68 naSromSi ganxilulia aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi dadasturebuli 

rCeulobis intitutis sakiTxi, kerZod adgilobrivi salocavis, xatis 
rCeulTan _ qadagTan dakavSirebuli fsiqikuri daavadebis, romelic droebiT 
xasiaTs atarebda, etiologia. daavadebas, rogorc Cans, iwvevda pirovnebis 
Sinagani konfliqti, romelic yalibdeboda xatis rCeulis survilisa da 
movaleobis grZnobis dapirispirebis safuZvelze. 

69 statia eZRvneba qvemo qarTlis mosaxleobis eTnikuri Semadgenlobis  
kulturul–istoriul problemaTa kvlevas, religiuri konfesiuri da  
kulturuli integraciis kuTxiT. 

70 statiaSi kritikuladaa ganxiluli qarTul sufrasTan dakavSirebiT 
gamoTqmuli mosazrebebi, rogorc qarTveli, ise ucxoeli mecnierebisa, 
romelTa mosazrebiTac, sufris instituti saqarTveloSi XIX s-Si warmoiSva. 
magaliTisTvis ganxilulia saweso sufra-Temis puroba erT-erT 
dResaswaulze. am ritualiT kargad Cans, rom qarTuli sufra sinkretuli 
xasiaTisaa da uZveles warsulSi iRebs saTaves. 

71 naSromSi naTqvamia, rom kaxeTSi tradiciuli cxovrebis wesi adamianis 
janmrTelobis dacvis, misi fizikuri da sulieri cxovrebis sijansaRisken iyo 
mimarTuli. tradiciuli wesebi zogjer sakraluri formiT iyo warmodgenili 
da aseve janmrTelobis dacvas emsaxureboda, rac ganapirobebda adamianis 
sulier da fizikur sijansaRes da harmonias. 

72 ნაშრომში წარმოდგენილია ქართველთა ეთნიკურ ერთობად ფორმირების ეტაპები და 

ეთნიკური იდენტობის ურთიერთმიმართება რელიგიურ სისტემებთან. გამოკვეთილია 

ქრისტიანობის, როგორც ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ცნობიერების განმაპირობებელი 
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ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარკერის,როლი და ფუნქცია. ხაზგასმულია მოქალაქეობრივი 

იდენტობის არსებობის ფაქტები ქართველთა ეთნიკური ისტორიის სხვადასხვა ეტაპიდან. 

საუბარია თანამედროვე პრობლემატიკაზეც. 
73  ნაშრომში გამოთქმულია კრიტიკული დამოკიდებულება ქართულ ისტორიულ-

ეთნოგრაფიულ ლიტერატურაში    დამკვიდრებული აზრის - „კვირიას“ როგორც ღვთაების 

- არსებობის მიმართ. არ არის გაზიარებული „კვირიას“ მიჩნევა გადმონაშთად. 

გაზიარებულია ა. ლეკიაშვილის მოსაზრებები. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის 

ტრადიციულ ყოფაში არსებულ რწმენა-წარმოდგენათა „კვირასთან“ დაკავშირებული 

პლასტები მიჩნეულია ქრისტიანული რწმენის გახალხურების, ანუ პაგანიზაციის შედეგად, 

რის ნათელ მაგალითადაც გამოკვეთილია „კვირიას“, როგორც მაცხოვრის სიმბოლური 

ხატების არსებობა მთიელთა ყოფაში. გამოკვეთილია  სავნეთის ტრადიციულ ყოფაში 

არსებული საგალობელი „კვირია“-ს სულიერი და სოციალური ბუნება და როლი. 

წარმოდგენილია საგალობელ „კვირიას“ პარალელური მასალა საქართველოს სხვა 

ისტოიულ-ეთნოგრაფიული მხარეებიდანაც. 
74 statiaSi warmodgenilia siaxle demetres mefed kurTxevis Sesaxeb, aqamde 

miCneuli iyo, rom demetre daviT aRmaSenebelma Tanamosaydred akurTxa da mas 
Semdeg misi xelmeored kurTxeva ar momxdara. svaneTSi, macxvariSis eklesiaSi 
daculi cnobili freskis axleburi interpretaciiT dgindeba, rom demetres 
mefed kurTxeva xelaxla moxda daviTis gardacvalebis Semdeg. 

75 statiaSi svaneTis werilobiTi Zeglebis monacemebis mixedviT, rac 
Sedarebulia eTnografiul masalasTan, ganxilulia balszemo svaneTis rigi 
istoriuli geografiis sakiTxebi. 

76 statiaSi ganxilulia Zveli svanuri rituali `leiduni~, romelic 
dakrZalvisas sruldeboda. am dros process win uZRvoda 
wiTelyabalaxmoxveuli mamakaci, romelsac kalaTaSi elaga im dRisTvis 
specialurad gamomcxvari purebi. mas ukan miyvebodnen ZaRlebi, romelTac am 
purebs uyrida. am ritualiT xdeboda svanuri winare qristianuli mTavari 
RvTaebis `jgragis~ momadliereba, romlis wm. nadirsac ZaRli/mgeli 
warmoadgenda. wiTeli feris yabalaxi kvdoma-aRdgomis simboloa. wiTeli 
feri adre svaneTSi, iseve rogorc mraval sxva xalxSi, glovis feric iyo.  

77 naSromSi qarTul xalxur kalendarSi gamoyofilia 
zogadmsoflmxedvelobrivi mxareebi da is, rac Tavad qarTuli xalxuri 
kalendris maxasiaTebeli niSnebia.  

78 naSromSi ganxilulia xalxuri sarwmunoebis kvlevis mokle istoria CvenSi da 
ucxoeTSi; ganxilulia, Tu ra sirTuleebi axlda da axlavs am sferoSi 
warmarTul saqmianobas da rogor, ra meTodologiiT SeiZleba gagrZeldes 
xsenebuli kvlevebi momavalSi. 

79 naSromSi ganxilulia ~SeSinebulis~ mkurnalobasTan dakavSirebuli wes-
Cveulebebi. imereTSi aRwerili ritualebis arsebobas, upirveles yovlisa,  
maTi dadebiTi fsiqoTerapiuli efeqti ganapirobebs. Selocvebis dadebiT 
zemoqmedebas aZlioerebda agreTve  TviT Semlocvelis pirovnuli Tvisebebic. 

80 როგორც ყველა სხვა ხალხის გადმოცემებსა თუ ლეგენდებს, აფხაზურსაც გააჩნია საკუთარი 

გეოგრაფია. უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ აფხაზური მასალა საკმაოზე 

მდიდარია. გადმოცემების მიხედვით აფხაზები სამხრეთიდან (არაბეთიდან, 

მისრეთ/ეგვიპტიდან) მოსულად თვლიან თავს. ამ გადმოცემებში აფხაზთა წინაპრისა და 

სამეცნიერო თვალასაზრისით მათგან საკმაოდ შორს მდომი ხალხების (არაბების, 

ეგვიპტელების, არნაუტ/ალბანელების და კავკასიაში მონათესავე ლეზგების) წინაპრების 

„ძმობაც“ ფიქსირდება. ამგვარი გადმოცემების ავთენტურობა დიდად საეჭვოა და 

გვაფიქრებინებს, რომ ოსლამეთის აგრესიული იმპერიის მუსულმანური იდეოლოგიის 



 41 

შედეგი უნდა იყოს. უფრო ორგინალური და ბუნებრივი ელფერი დაკრავს ლეგენდების და 

თქმულება-გადმოცემების იმ ნაწილს რომლის სამოქმედო არეალი აფხაზეთთან ახლოა და 

თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში ყუბანისპირეთი და ქედსიქითა კავკასიაა. სწორედ 

ამგვარი ეთნოგენეტიური და გვართა გენიოლოგიური გადმოცემების გაანალიზებით 

შეიძლება თვალი გავადევნოთ ჩრდილოკავკასიური მოსახლეობის მოძრაობას 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ (დღევანდელი ჩერქეზეთ-ყაბარდოდან დღევანდელი 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე). 
81 statia Seexeba ritualur ferxulebs, ganxiluls wrisa da centris 

simboloebTan kavSirSi. gansakuTrebuli yuradReba eTmoba vera bardaveliZis 
Sexedulebebs wriuli ritualuri qmedebebisa da saweso ferxulebis Sesaxeb, 
romlebsac igi erTgvar gasaRebad Tvlida qarTvelTa uZvelesi religiis 
Sesaswavlad. 

82 ნაშრომი ეხება აზერბაიჯანში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს, მათ ეთნიკურ 

ისტორიასა და ეთნიკურ კულტურას. 
83 ნაშრომი ეხება ეთნოლოგიური მეცნიერების დამოკიდებულებას ეთნიკური 

ურთიერთობებისა და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობების შესახებ. ხაზი აქვს 

გასმული, რომ ეს ასპექტები ეთნოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი კარდინალური 

საკითხია. 
84 ნაშრომში საისტორიო წყაროების, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების 

საფუძველზე შესწავლილია ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები საქართველოში. 

ხაზი აქვს გასმული იმ გარემოებას, რომ საქართველოში სხვა ეთნიკური ერთობებისა და 

რელიგიური ერთობების მიმართ დამოკიდებულება ტოლერანტული იყო. 
85 ნაშრომში საისტორიო წყაროებისა და ეთნოგრაფიული მონაცემებით დადგენილია, რომ 

ხანძთის მონასტერი იყო სრულიად სხვა ადგილას, კერძოდ იმერხევის  სოფელ უბეს 

სიახლოვეს, სადაც დღესაცაა შემორჩენილი ტოპონიმი „ხანძთა“ და სადაც დღესაცაა 

შემორჩენილი ტაძრის კედლის ქვა, რომელზედაც ხელია გამოკვეთილი. დღეს ხანძთის 

მონასტრად წოდებული სინამდვილეში არია ფორთის მონასტერი.ასევე გარკვეულია 

შავშეთისა და კლარჯეთის საეკლესიო ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი, 

კერძოდ, სად გადიოდა საზღვარი ტბეთისა და ანჩის ეპარქიებს შორის. 
86 ნაშრომში მე-19 საუკინის საარქივო მასალებზე დაყრდნობით თვალი აქვს გადევნებული 

სამცხეში ქართველთა გამაჰმადიანება-გათურქების პროცესს. 
87 ნაშრომში გაანალიზებულია ოსთა ეთნოგენეზის შესახებ არსებული ყველა ლიტერატურა. 

დღემდე ყველა მეცნიერი მიიჩნევდა, რომ ოსთა ეთნოგენეზი მოხდა კავკასიაში 

ადგილობრივ ეთნიკურ ერთეულებთან შერევის შედეგად. ალან-ოსების ეთნოგენეზის 

ტერიტორიად ავტორი მიიჩნევს არა კავკასიას, არამედ შუა აზიას. ალანების კავკასიაში 

მოსვლის შემდეგ ადგილობრივ ეთნიკურ ერთეულებთან შერევა მხოლოდ ეთნიკური 

ისტორიის მოვლენადაა მიჩნეული. 
88 naSromSi saubaria, afxazTa poliTeistur rwmena-warmodgenebze, 

romlisTvisac damaxasiaTebeli iyo religiuri wes-Cveulebebis is forma, 
romlis safuZveli sameurneo, samonadireo saqmianoba da winaparTa kulti iyo. 
afxazTa religur panTeonSi mravalferovanma RvTaebebma moiyara Tavi. 
mosaxleoba mosavlis, saqonlis gamravlebaze, adamianTa janmrTelobasa da 
winaprebis keTilganwyobis mopovebaze zrunavda. Tavisi ritualur-magiuri 
qmedebebiT da locviT RvTaebaTa mfarvelobis mopovebas, sakuTari yofa-
cxovrebis daregulirebas da TviTmyofadi saxis SenarCunebas cdilobdnen. 

89 naSromi gamoCenili saxalxo ganmanaTleblis, mxareTmcodnis, eTnologisa da 
sazogado moRvawis niko janaSias dabadebidan 140 wlisTavisadmia miZRvnili. 
Tavis statiebSi uamravi Zvirfasi eTnografiuli masalaa Tavmoyrili. mas 
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afxazTa eTnologiis mravali problema aqvs ganxiluli, romelTac yvelas 
qarTul-afxazuri urTierTobis WrilSi ganixilavs. 

90 saukuneTa wiaRSi Camoyalibebuli stumarmaspinZlobis instituti, mTeli 
kavkasiis mosaxleobisaTvis universaluri movlena iyo. man saerTo sakacobrio 
kulturaSi mniSvnelovani da dadebiTi roli Seasrula. statiaSi ganxilulia 
afxazebisa da Cerqezebis stumarmaspinZlobis wesebi. xazgasmulia afxazTa 
CveulebebSi momxdari cvlilebebi mas Semdeg, rac isini saqarTveloSi 
gadmosaxldnen. 

91 globalizaciis gacxovelebuli procesi, informaciuli sazogadoebis 
formirebis mzard tempebi da postkolonialuri modernistuli politikis 
globaluri unifikaciis zemoqmedeba Taviseburad aisaxeba loklur 
mravalferovnebasa da tradiciebze. igi gavlenas axdens yoveldRiuri yofis 
yvela sferoze da maT Soris, tradiciul socionormatiuli sistemazec. 
pluralistuli samarTlebrivi garemos unifikaciis precedenti axali 
movlena araa. saqarTvelos istoriiaSi  xSirad iyo CveulebiTi samarTlis 
normebis SezRudvis xarjze oficialuri samarTlebrivi velis gafarToebis 
mcdeloba. statiaSi svaneTis magaliTze gaanalizebulia svanuri CveulebiTi 
samarTlis funqcionirebis Taviseburebebi qarTuli feodaluri saxelmwifos, 
ruseTis imperiis batonobisa da sabWoTa periodSi. xelisuflebaTa 
mcdelobas SeeqmnaT samarTlis erTiani sistema, moexdinaT unifikacia, 
mxolod nawilobrivi warmateba xvda wilad da socionormatiuli kulturis 
mravalma tradiciulma normam Tavi bolo xanebamde Semoinaxa. kvlevam 
gviCvena, rom CveulebiTi samarTlis institutma gauZlo rogorc feodaluri 
qarTuli saxelmwifos, ise ruseTis imperiisa da sabWoTa periodSi mimdinare 
pluralistuli samarTleblivi garemos unifikaciis procesebs. svanur 
eTnografiul yofaSi bolo xanebamde Semoinaxa CveulebiTi samarTlis, 
rogorc funqcionalur-instituciuri, ise terminologiuri sistema.  

92 sabWoTa xelisuflebis mier samxreT saqarTvelodan (mesxeTidan) 
iZulebiT gadasaxlebuli mosaxleobis eTnikuri istoriis Sesaxeb ori 
erTmaneTisagan polarulad gansxvavebuli Teoria Camoyalibda. orive Teoria 
am kontingents avtoqTonad aRiarebs, Tumca gansxvavebuli damokidebulebaa 
maTi eTnikuri warmomavlobis Sesaxeb. erTis mixedviT, gadasaxlebulTa 
umravlesoba warmomavlobiT qarTveli iyo (Tumca eWvgareSedaa miCneuli, rom 
gasaxlebulTa Soris arian Turquli, qurTuli da somxur//hemSinuri 
jgufebic), romelTa winaprebmac istoriuli avbedobis pirobebSi islami 
miiRes. xolo meore Teoriis mimdevrebi ki amtkiceben, rom deportirebuTa 
eTnikuroba ZiriTad ganisazRvra mesxeTis teritoriaze Turquli substraqtis, 
gabmuli da bunebrivi koncentraciT.  

qarTuli saistorio mwerloba, romelsac xsenebuli mimarTulebiT kvlevas 
xangrZlivi tradicia da Sesabamisi safuZveli gaaCnia, miiCnevs rom 
deportirebulTa umetesoba mesxeTis eTnikurad qarTuli mosaxleobis 
STamomavalia. Tumca zogjer warmomavlobas amJamad arsebul situaciasTan 
aigivebdnen da deportirebulTa did nawils umarTeblad akuTvnebdnen e.w. 
“qarTuli orientaciis” jgufs. SedarebiT axalia meore mimarTuleba. XX 
saukunis bolos ganviTarebulma globalurma tendenciebma dRis wesrigSi 
daayena axali konceptualuri paradigmebis gamoZebnis aucilebloba, rac 
erTis mxriv, didi saxelmwifoebis eTnikuri politikiT, meore mxriv ki, „mcire“ 
xalxebis erovnuli mobilizaciisa da koncentraciis aucileblobiT iyo 
nakarnaxevi. amgvari samecniero interesis sferoSi moeqca 1944 w. samxreT 
saqarTvelodan deportirebuli kontingentic. mkvlevarTa nawilma saWirod 
miiCnia maTi Turquli warmomavlobas mtkiceba. am debulebis damtkiceba 
moiTxovda saqarTveloSi TurqTa Semosvlis istoriis daZvelebas. es sakmaod 
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rTuli amocanaa. aucilebeli gaxda arsebuli argumentebis gabaTileba, 
istoriuli wyaroebis axleburi da zogjer sruliad araadekvaturi 
interpretacia, qarTuli toponimebisaTvis “Turquli” etimologiis moZebna, 
Tavad  deportirebulTa mier Seqmnili naSromebis ugulvebelyofa da im 
eTnokulturuli elementebis ignorireba, romelebic deportirebulTa 
mniSvnelovani nawilis qarTul warmomavlobaze metyveleben. amgvari midgoma 
xSirad yovelgvar mecnierul obieqturobasaa moklebuli da kritikas ver 
uZlebs. 

93 ukanasknel xanebSi gacxovelebuli globalizacia eTnokulturuli 
procesebis arsebiTi transformaciis da globaluri unifikaciis 
ganmapirobebel faqtorad iqca. globaluri unifikaciis zemoqmedeba loklur 
mravalferovnebasa da tradiciebze Taviseburad aisaxeba yoveldRiuri yofis 
yvela sferoze da maT Soris, tradiciul kulturazec.  

yofili ssrk-s da e.w. mesame msoflios qveynebma ekonomikuri da social-
politikuri ganviTarebis modelebi, rogoricaa saxelmwifos mowyoba, 
ekonomika Tu socialuri urTierTobebi, ZiriTadad dasavluri (evropuli an 
aSS-s) sistemebidan gadmoiRes. Aamas emateba. transnacionalur Tu adgilobriv 
kulturul, politikur da ekonomikur institutebis gaaqtiureba. mimdinareobs 
internacionaluri da transnacionaluri normebis infiltracia. am process 
xels uwyobs informaciuli sazogadoebis formirebac. globalizaciis 
process mivyavarT sinqronuli informaciis wilis zrdisa da diaqronuli 
informaciis wilis Semcirebisaken, rac tradiciis (rogorc qcevisa da 
azrovnebis wesis) gaufasurebas iwvevs. paralelurad mimdinareobs Sida 
sinqronuli informaciuli nakadis procentuli wilis Semcireba gare 
sinqronuli informaciul nakadTan SedarebiT. es ki sakuTari kulturuli 
memkvidreobiTobis sxvaTa kulturiT TandaTanobiT Canacvlebas niSnavs. 
/WiWinaZe, 2004/. Tumca, SeimCneva sapirispiro tendenciac, tradiciuli 
(CveulebiTi) formebis e.w. „revitalizacia“, tradiciuli normebi da wes-
Cveulebebi mzard rols TamaSoben calkeuli jgufis cxovrebaSi. 

ufro rTuli viTarebaa e.w. erovnul umciresobebSi. mag. qvemo qarTlis 
azerbaijanel mosaxleobaSi. savele eTnografiuli kvlevis Sedegad dadginda 
rom, am kontigentis cxovrebaSi SedarebiT mniSvnelovan rols TamaSobs 1. 
azerbaijanuli saxelmwifosTan urTierToba (ekonomikuri, saganmanaTleblo, 
politikuri, ideologiuri); 2. religiuri (islamis tradiciuli da modernistuli 

mimdinareobebis arsobrivi winaaRmdegobebisa da urTierTdamokidebulebis gavlena, 

cxovrebis tradiciul formebze, yofasa da kulturaze). 3. urTierToba titularuli 
eTnosis warmomadgenlebTan (ekonomika, integraciuli politika, naTesauri 
urTierToba da a.S.); 4. globalizaciis procesi (saerTaSoriso da 
adgilobrivi arasamTavrobo Tu samTavrobo organizaciebi, SromiTi da 
sawavlo migracia dasavleTis qveynebSi da a.S.). 

94 statiaSi saubaria qvemo qarTlis regionSi mcxovrebi eTnikurad da 
kulturuli TvalsazrisiT gansxvavebuli jgufebis urTierTobis 
Taviseburabze, akulturaciis specifikaze da iterkulturuli komunikaciis 
Sedegebze. 

95 naSromi exeba qvemo qarTlSi  Camosaxlebuli svani migrantebis yofaSi   
tradiciuli samarTlis  Semonaxulobis problemas, konkretulad, sisxlis 
aRebis Cveulebas. Seswavlilia am Cveulebis dinamika sakvlev regionSi  da 
warmodgenilia misi sicocxlisunarianobis, Tu gaqrobis mizezTa Ziebis 
mcdeloba.  

96 naSromSi gadmomocemulia aWaraSi, afxazeTSi, walkaSi mcxovrebi e.w.  
pontoeli berZnebis da urumebis socialur-kulturuli problemebi. maTi 
urTierToba adgilobriv mosaxleobasTan, savele eTnografiuli masalis 
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mixedviT aris Seswavlili. 
97 naSromSi Seswavlilia mTavarmowame wminda giorgis upiratesoba da 

pirveladoba ara mxolod qarTvelTaTvis, aramed saqarTveloSi mcxovreb sxva 
eTnosebTan. amaze metyveleben mTavari da mswraflSemwe saerTo salocavebis 
arseboba da Tayvaniscemis masStabebi. 

98 statiaSi `narTebis~ eposis mixedviT da masTan Sedarebit ganxilulia RvTaeba 
vasTirji, rac Cveni azriT, wm. Giorgis identuria. damowmebulia osuri 
saxotbo savedrebeli simRerebi, zRaprebi, andazebi. aRniSnuli monacemebis 
mixedviT dgindeba, rom vasTirji igive wminda giorgia. is osTa 
zepirsityvierebis mTavari personaJi da sinkretuli saxea. 

99 statiaSi saubaria afxazeTSi mdebare eklesiis_,,wamxaris’’ RvTismSoblis 
xatis warweraze, romelic gamoqveynda 1893 wlis gazeT ,,kvalSi’’. 
dResdReobiT es xati dakargulad iTvleba. xatis warwera daTariRebulia 1812 
wliT. is gvamcnobs, rom  xatis mamkobi yofila pepu meunargia. xatis warwera 
gvamcnob, rom wamxaris eklesia 1812 wels aRudgenia manuCar ServaSiZes, 
romelic samurzayanos ukanaskneli mflobeli iyo. warweraSi moxseniebuli 
misi meuRle  qeTevani ki aris  levan V  dadianis   (1804-1840)  da aseve aq 
moxseniebulia caiSeli episkoposi grigoli, romelic aris grigol Ciqovani 
(1777-1823). wamxari ixsenieba 1525-1550 wlebiT daTarigebul biWvinTis iadgarSi,  
saidanac naTelia, rom  XVI saukunis pirvel naxevarSi wamxarSi eklesia ukve 
idga.  Tumca danamdvilebiT viciT, rom momdevno saukunis pirvel  naxevarSi,  
levan II dadianis dros (1611-1657)   lambertis rukaze moxseniebul  wamxarSi 
eklesiaa aRniSnuli da is miTiTebulia wifurias dasavleTiT, md. Eenguris 
marjvena mxares, romel ukanasknelSic am periodSi misionerTa sacxovrisi da 
ori eklesia idga. zemoT warmodgenili xatis warweris safuZvelze, wamxaris 
eklesia  RvTismSoblis saxelobis unda yofiliyo. dResdReobiT CvenTvis 
ucnobia am eklesiis  Tundac SemorCenili  nangrevebis mdgomareoba. rogorc 
warweridan gamoCnda wamxaris eklesia dangreuli yofila XVIII  saukunis 
bolos, romelic manuCar ServaSiZes aRudgenia. Tumca, rogorc Cans es 
eklesia aRgdgenis Semdgomac, anu 1812 wlis Semdgom, kidev erTxel Cans 
dangreuli, Tumca ucnobia manuCar ServaSiZis mier aRdgenili am  eklesiis 
meored dangrevis mizezic. savaraudod es unda momxdariyo  gasabWoebamde 
didi xniT adre, ramdenadac  1893 wels es xati ukve inaxeba sofel kokis wm. 
giorgis saxelobis eklesiaSi. xolo kokis wm. giorgis  qvis eklesia unda 
daengriaT gasabWoebis   dros  da wamxaris RvTismSoblis xatic swored  am 
periodSi Cans dakarguli, an ganadgurebuli. SesaZloa misi adgilsamofeli 
Semdgomma kvleva-Ziebam  gamoavlinos kidec. 

100 ნაშრომში აღნიშნულია, რომ თავდაპირველად სიტყვა ხვამა, რომელიც დღეს სამეგრელოში 

სალოცავის სახელწოდებაა,  მიცვალებულის სხეულისგან განცალკევების მანიშნებელი 

ქმედება უნდა ყოფილიყო და კრემაციის წესთან არის კავშირში. ხვამა–ოხვამერი–

ოხვამურის (სალოცავი)  მეორე კომპონენტი მა–მარ სიტყვის იდენტურია, რაც 

მიცვალებულის დასაკრძალავ ჭურჭელს ნიშნავს და ქვევრსამარხებთან პოულობს კავშირს. 

მარი ასევე იძენს კვირის მნიშვნელობას, რაც მეგრულს მარა–ს სახით შემორჩა.  
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 vaJa kiknaZe The Eurasian State of niu-iorki, aSS,  215 
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Georgia in the 

Fourteenth Century  

Edwin Mellen Press 

anotaciebi 

1 monografiaSi ganxilulia saqarTvelos istoriis mniSvnelovani 
monakveTi XIII-XIV ss-Si. politikur istoriasTan erTad, calkea 
ganxiluli saqarTvelos kultura XIII-XIX ss-Si, anonimi avtoris e.w. 
JamTaaRmwerlis vinaoba. monografiis qarTuli variantisgan gansxvavebiT 
(1989 w.) masSi gaanalizebulia axali gamokvlevebi aRniSnul sakiTxTan 
dakavSirebiT. wigni dayofilia mcire qveTavebad da erTvis geografiul, 
sakuTar da eTnikur saxelTa saZieblebi. aRsaniSnavia, rom wignma 
mecnierebaSi Setanili wvlilisaTvis daimsaxura gamomcemlobis prizi, 
rac aRniSnuli pirvel, satitulo gverdze. 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 aleqsandre 
TvaraZe 

Berichte aus dem 

Osten und 

überliefertes 

Wissensgut – zum 

geographischen 

Orientbild in 

Wolframs von 

Eschenbach 

„Parzival“, Oriens 

Christianus 

_ germania, Harrassowitz 

Verlag 

80 

2 nikoloz 
javaxiSvili 

Coverage of The 

tragedy of the 

Circassian People 

in Contemporary 

Georgian Public 

Thought (later half 

of the 19th century,  
„Pro Georgia” 

23 varSava, varSavis 
universiteti 

10 

3 nikoloz 
javaxiSvili 

Образ черкеса в 

грузинской худо-

жественной 

литературе, 
Материалы VIII 

международной 

научной 

конференции 

konf. Mmas. Майкоп, Адыгейский го-

сударственный униве-

рситет 

4 

4 roland 
TofCiSvili 

Какую 

территорию 

охватывает 

Кавказ?, 

Этнографическое 

5 ruseTi 6 
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Обозрение 

5 lavrenti 
janiaSvili, 

naTia 
jalabaZe 

Perspectives for the 

Integration of 

Ethnic Minorities 

in a Multicultural 

Region (on  the 

example   of 

Kvemo 

Kartli),  “Caucasus, 

Conflict, Culture” 

konf. mas. marburgi:kurupira 
(Marburg:Curupira), 

germania 

9 

6 naTia 
jalabaZe 

Особенности 
интеграции в 

полиэтническом 
обществе Квемо 

Картли, 

Лавровский 

сборник 
Материалы 

XXXVI И 

XXXVII 

Среднеазиатско-

Кавказских 
Чтений 

konf. mas. sanqt-peterburgi, 
ruseTi 

4 

7 joni 
kviciani 

აფხაზეთის 

საბჭოთა 

საქართველოში 

ინტეგრაციის 

პრობლემა 1921–

1991 წწ., ,,კლიო’’ 

7 სანქტ–პეტერბურგი, 

რუსეთი 

8 

anotaciebi 

1 statia eTmoba volfram fon eSenbaxis „parcifalis“ (XIII s.) geografiul 
veltbilds, saxeldobr im sakiTxis analizs, rogor aris nawarmoebSi 
erTmaneTTan Serwymuli aqtualuri cnobebi aRmosavleTidan da 
aRmosavleTis tradiciuli geografiuli suraTi, romelic saukuneebis 
ganmavlobaSi ucvleli iyo dasavleT evropaSi. germaneli avtori 
gvTavazobs calkeul cnobebs saqarTvelos kavkasiuri samefos Sesaxeb. 

2 narkvevSi Seswavlilia, Tu rogor aisaxa CerqezTa muhajiroba da misi 
tragikuli Sedegebi XIX saukunis meore naxevris qarTul sazogadoebriv 
azrovnebaSi. kerZod, gaanalizebulia, Tu rogori asaxva hpova 
zemoxsenebulma movlenam aRniSnuli periodis qarTul presaSi, 
ZiriTadad, TbilisSi gamomaval gazeTebSi _ `iveriasa~ da `droebaSi.~ 
irkveva, rom qarTveli xalxi TanaugrZnobda gaWirvebaSi myof Cerqez 
xalxs. 

3 narkvevSi Seswavlilia, Tu rogor aisaxa Cerqezi xalxis istoria, maTi 
tragikuli bedi da maTTvis damaxasiaTebeli rainduli Tvisebebi qarTul 
literaturaSi, kerZod, grigol orbelianis, vaJa-fSavelas da aleqsandre 
yazbegis nawarmoebebSi, aseve aleqsandre yifSiZis (fsevdonimi _ froneli) 
narkvevSi da giorgi lasxiSvilis memuarebSi.  
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4 ნაშრომი დაიბეჭდა რუსეთის ეთნოგრაფიულ ჟურნალში. განხილულია კავკასიის 

სამხრეთი საზღვარი. მკვლევარების უმეტესობა კავკასიის სამხრეთ საზღვრად 

მიიჩნევდა და მიიჩნევს რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის, ახლა საქართველოს, 

სომხეთისა და აზერბაიჯანის საზღვარს თურქეთთან და ირანთან. რუსულ 

მეცნიერებაში პოლიტიკური საზღვრის ცვლილება კავკასიის ბუნებრივ-

გეოგრაფიული საზღვრის შეცვლასაც იწვევდა. ნაშრომში ავტორი აღნიშნავს, რომ არ 

შეიძლება პოლიტიკური საზღვრისა და ბუნებრივ-გეოგრაფიული საზღვრის 

გაიგივება, რომ კავკასიის საზღვარი უფრო ჩრდილოეთით გადის და ის მთლიანად 

მოიცავს მთლიანად ჭოროხისა და არაქსის ხეობებს. ამდენად, სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოს ისტორიული პროვინციები, რომლებიც ახლა თურქეთის 

შემადგენლობაშია, კავკასიის განუყოფელი ნაწილია. ნაშრომმა ცხოველი დისკუსია 

გამოიწვია და დისკურსანტებმა (სოკოლოვსკი, იამსკოვი, არუთინოვი) უარყვეს 

ავტორის არგუმენტები, იმ მოტივით, რომ რუსეთს გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით 

არ აწყობს სინამდვილეში კავკასიის განუყოფელი რეგიონების კავკასიად აღიარება. 

5 statiaSi ganxilulia qvemo qarTlis multikulturul sazogadoebaSi 
arsebuli  konfliqtebis mimarTeba integraciis procesTan. 

6 statiaSi saubaria qvemo qarTlis multikuturul sazogadoebaSi 
integrciis procesis spacifikaze; mis xelisSemwyob da xelisSemSlel 
aspeqtebze da samomavlo perspeqtivaze. 

7 ნაშრომში ავტორი აანალიზებს აფხაზურ პრობლემატიკასთან დაკავშირებულ 

ქართულ, აფხაზურ და რუსულ პოსტსაბჭოურ  ისტორიოგრაფიაში არსებულ 

სახმეცნიერო კვლევებს. აქვე ნაჩვენებია საბჭოური სოციალურ–კულტურული 

მოდერნიზაციული პროცესი საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში, რომლის 

მსვლელობისას, ავტორის აზრით, გამოიკვეთა აფხაზეთში კონფლიქტის წარმოშობის 

ძირითადი  მიზეზები 1990–იანი წლების დასაწყისში. 
 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

manana xidaSeli irmis xati n. 
firosmaniSvilis 
SemoqmedebaSi 

 

6-8 noemberi, giorgi 
CubinaSvilis saxelobis 
qarTuli xelovnebis, 
ZeglTa dacvisa da 
kvlevis centri 

2 manana xidaSeli qali da qalRvTaeba 
Zvel SumerSi 

7 ivnisi, stu 
biznesinJineringis 

fakulteti, genderuli 
Tanasworobis kvleviTi 

centri 
3 manana xidaSeli kulturis ganviTarebis 

cikluri Teoria 
24-26 ivnisi, Tsu iv. 

javaxiSvilis istoriisa 
da eTnologiis 

instituti 
4 manana xidaSeli mefe da sizmari Zvel 

samyaroSi 
5-6 dekemberi, Tsu iv. 

javaxiSvilis istoriisa 
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da eTnologiis 
instituti 

5 nana baxsoliani daviT aRmaSeneblis 
`galobani 

sinanulisanisa” da 
andria kretelis `didi 

kanonis” ramdenime 
adgilis 

interpretaciisaTvis 

17-19 maisi, saqarTvelos 
teqnikuri universiteti 

6 nana baxsoliani eqvTime TayaiSvilis 
mier moZiebuli erTi 
ganCinebis Sesaxeb 

24 maisi, stu 
biznesinJinris 
fakulteti 

7 nana baxsoliani ramdenime Strixi 
giorgi II-is 

portretisaTvis 

7 ivnisi, stu 
biznesinJinris 

fakulteti, genderuli 
Tanasworobis kvleviTi 

centri 
8 nana baxsoliani kilikiis qveynis 

lokalizaciisaTvis 
(ZvelaRmosavluri da 

antikuri xanis 
werilobiTi wyaroebis 

monacemTa Suqze) 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

9 nana baxsoliani termin `kapadokiis” 
semantikisaTvis 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

10 mariam CxartiSvili ენობრივი წყაროები და 

საქართველოს ისტორიის 

რეპრეზენტაცია 

(მრავლობის მაწარმოებელი 

სუფიქსი „ლ“-ასი) 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

11 mariam CxartiSvili „ივერია“ როგორც წყარო 

„ოსმალოს საქართველოს“ 

ისტორიისათვის. 

3-4 ივნისი, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

თამარ მეფის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 
12 mariam CxartiSvili ნაციის 

კონცეპტუალიზაციის ორი 

მოდელი: სომხური „აზგი“ 

და ქართული „ერი“ 

14-15 ნოემბერი, თსუ  

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი 

13 mariam CxartiSvili ეთნიკური რჩეულობის 

მითების სოციალური 

ფუნქცია და ტიპოლოგია 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

14 mariam CxartiSvili „მოქცევაი ქართლისაი“ 

როგორც წყარო პეტრე 

იბერის ბიოგრაფიისათვის 

26-30 ივნისი, ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

15 mariam CxartiSvili Conceptualizing the Georgian 

Nation 

5-8 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis 
saxelobis Tsu 
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16 vaxtang goilaZe `queyana ovseTisa’’ 
(alania) da qalaqi  

fusta andria 
pirvelwodebulis 
`cxovrebasa’’  da 

`mimosvlaSi’’ 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

17 goneli araxamia egrisi da svaneTi 
`qarTlis cxovrebaSi~ 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

18 giorgi qavTaraZe termin „qarTlis” 
arsisa da 

warmomavlobis 
sakiTxisaTvis 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

19 giorgi qavTaraZe The Relationship between the 

Caucasus and the Middle East 

during the “Pre-Kura-Araxes” 

Period 

29-30 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis 
saxelobis Tsu 

20 eka kvaWantiraZe medievaluri 
istoriografiis 

msoflmedvelobrivi da 
ideologiuri aspeqtebi 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

21 eka kvaWantiraZe somxuri terorizmi da 
XX saukunis dasawyisis  

saqarTvelo 

25 aprili, kavkasiis 
universiteti 

22 vaJa kiknaZe pirveli qarTuli 
diplomatiuri misia 
moskovSi (XV s.) 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

23 daviT merkvilaZe cnobebi Teimuraz I-is 
Sesaxeb arqanjelo 
lambertis `wminda 

kolxida~-Si 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

24 daviT merkvilaZe Teatineli misionerebi 
saqarTveloSi da 

prozelitizmis erTi 
gaxmaurebuli ambavi 

1 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis 
saxelobis Tsu 

25 daviT merkvilaZe somxebi arqanjelo 
lambertis `wminda 

kolxida~-Si 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

26 daviT merkvilaZe kaTolike misionerebi 
konstantinepolsa da 

TeodosiaSi arqanjelo 
lambertis `wminda 
kolxidas~ mixedviT 

24-30 seqtemberi, 
bizantinologia 
saqarTveloSi _ 4  

27 daviT merkvilaZe termin `zena soflis~ 
warmoSobisa da misi 

`Sida qarTlad~ 
gardaqmnis garemoebani 

29-30 noemberi, 
suxiSvilis saswavlo 

universiteti 

28 rusudan labaZe XIII saukunis evropuli 
wyaro sasaxlis 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 
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etiketis Sesaxeb: maTe 
parizelis “Chronica 

majora” 

da eTnologiis 
instituti 

29 rusudan labaZe eqvTime TayaiSvilis 
publikaciebi ucxour 
samecniero gamocemebSi 
(1927-1938 ww.) (saarqivo 
masalebis mixedviT) 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

30 rusudan labaZe erTi bizantiuri 
apokrifis variaciebi 

xalxur da oficialur 
qristianobaSi 

24-30 seqtemberi, 
bizantinologia 
saqarTveloSi _ 4 

31 papuna gabisonia arqanjelo lambertis 
,,wminda kolxida”, 
rogorc saistorio 
wyaro samegrelos 

istoriuli geografiis 
SeswavlisaTvis 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

32 papuna gabisonia zemo samegrelos 
istoriul-geografiuli 

viTareba Sua 
saukuneebSi 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

33 papuna gabisonia erTi epizodi XV s-is 
savaWro urTierTobidan 

genua- saqarTvelos 
Soris 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

34 avTandil 
sonRulaSvili 

eqvTime TayaiSvilisa da 
irodion sonRu-

laSvilis 
epistolaruli 
memkvidreoba 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

35 SoTa vadaWkoria kodoris sakiTxi da 
qarTuli politikuri 
azri 2006- 2007 ww. 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

36 SoTa vadaWkoria 2008 wlis agvistos 
movlenebis 

mizanmimarTuli 
momzadeba da misi 

Sedegebi 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

37 dodo WumburiZe Turqizmi da 
saqarTvelo XX 

saukunis 10-ian wlebSi 

15-16 noemberi, goris 
saswavlo universiteti 

38 dodo WumburiZe aleqsandre zaqariaZis 
naSromi _ `saqarTvelos 

demokratiuli 
respublika~ _ da misi 
samecniero Rirebuleba 

25-27 seqtemberi, Tsu S. 
rusTavelis qarTuli 

literaturis 
instituti 

39 dodo WumburiZe qarTveli xalxis 
erovnul-

ganmaTavisuflebeli 
moZraoba XX saukunis 

24 ianvari, Telavis 
iakob gogebaSvilis 

saxelobis saxelmwifo 
universiteti 
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dasawisSi da erovnul-
demokrati moRvawis _ 

vasil wereTlis 
naazrevi 

40 dodo WumburiZe statski sovetnikis _ 
petre kovalenskis 

Canawerebi 

saqarTveloze“(Записка  

статскаго советника Петра 

Каваленскаго о Грузии) 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

41 dodo WumburiZe general totlebenisa 
da rusuli armiis sxva 
qarTveli oficrebis 

erekle II-sTan 
dapirispirebis 

detalebi (XIX saukunis 
presisa da wyaroebis 

mixedviT) 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

42 eldar bubulaSvili საქართველოს ეკლესია 

1918-1921 წლებში 

27 მაისი, წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის 

უნივერსიტეტი 
43 eldar bubulaSvili ეროვნული იდენტობის 

საკითხისათვის 

22 ივნისი, ქრისტიანული 

კვლევის ცენტრი   
44 eldar bubulaSvili ახალი ცნობები  წმ. 

ილარიონ (ყანჩაველი) 

ქართველი ახლის შესახებ 

21 – 23 სექტემბერი, 

გელათის მეცნიერებათა 

აკადემია 
45 eldar bubulaSvili ექვთიმე ღვთისკაცის 

დამსახურება ქართული 

სამოციქულო  ეკლესიის 

წინაშე 

6 დეკემბერი, 

ქრისტიანული კვლევის 

ცენტრი 

46 giorgi saiTiZe episkopos gabrielisa 
(qiqoZe) da senator 
giorgi muxranskis 

werilobiTi gasaubreba 
mcire erebisa da maTi 
enebis arsebobsTan 

dakavSirebiT 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

47 giorgi saiTiZe sazogadoebriv-
politikuri viTareba 

baTumSi XIX-XX 
saukuneebis mijnaze 
(isidore ramiSvilis 

`mogonebebis~ mixedviT) 

1-2 seqtemberi, baTumis 
S. rusTavelis sax. 

universiteti 

48 giorgi saiTiZe qarTul-ebrauli 
urTierTobis sakiTxebi 

niko nikolaZis 
publicistikaSi 

seqtemberi, g. 
TavarTqilaZis sasw. 

universiteti 

49 giorgi saiTiZe eqvTime TayaiSvilis 
moRvaweoba 
saqartvelos 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
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damfuZnebel krebaSi instituti 
50 nikoloz javaxiSvili, 

avTandil arabuli 
daRestnuri 

warmomavlobis erTi 
qarTuli gvaris Sesaxeb 

23-26 oqtomberi, Tsu ar. 
Ciqobavas 

enaTmecnierebis 
instituti 

51 nikoloz javaxiSvili qarTul-daRestnuri 
sabrZolo Taname-

gobrobis istoriidan 
(XVIII-XIX ss-is mijna) 

23-26 oqtomberi, Tsu ar. 
Ciqobavas 

enaTmecnierebis 
instituti 

52 nikoloz javaxiSvili avaliSvilTa sagva-
reulo da misi gamo-

Cenili warmomadgenlebi 

30-31 maisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

53 nikoloz javaxiSvili masala kaxeTis mefeebis 
aleqsandre II-isa da 
daviT I-is svaneTTan 

kavSiris istoriisaTvis 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

54 nikoloz javaxiSvili latvielebi saqar-
TveloSi (voldeitebi) 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

55 gia gelaSvili zogi ucxouri cnoba 
baTumis Sesaxeb (XIX s-

is meore naxevari) 

1-2 seqtemberi, baTumis 
S. rusTavelis sax. 

universiteti 
56 gia gelaSvili ingliseli mogzauri 

Edmund spenseri 
afxazeTis Sesaxeb 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

57 lola saraliZe amierkavkasiaSi amerikis 
politikuri brZolis 
istoriidan (1919-1920 

ww.) 

17-19 maisi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

58 lola saraliZe saqarTvelo-inglisis 
urTierTobis 

istoriidan (1920-1921 
ww.) (ucnobi saarqivo 

dokumentebis mixedviT) 

20-21 ivnisi, goris 
saswavlo universiteti 

59 lola saraliZe qarTuli samxedro 
skola da brZola 

baTumisaTvis (1921 wlis 
marti) 

1-2 seqtemberi, baTumis 
S. rusTavelis sax. 

universiteti 

60 lola saraliZe qarTveli emigranti 
poeti prokofi abulaZe 

25-27 seqtemberi, Tsu S. 
rusTavelis qarTuli 

literaturis 
instituti 

61 lola saraliZe qarTuli emigracia da 
kavkasiis konfederaciis 

paqti (1932 w.) 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

62 lola saraliZe saqarTvelos sakiTxi 
lokarnos (Sveicaria) 
msoflio kongresze da 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
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qarTuli emigracia (1934 
w.) 

instituti 

63 lola saraliZe niko nikolaZe 
saqarTvelos 
demokratiuli 
respublikis 
diplomatiur 
samsaxurSi 

7 dekemberi, martvilis 
moswavle-

axalgazrdobis saxli 

64 lola saraliZe cxinvalis regionis 
konfliqti da 
istoriuli 

samarTlianoba 

15-16 noemberi, goris 
saswavlo universiteti 

65 xaTuna qoqraSvili ruseTis saeklesio 
politikis istoriidan 
baTumsa da baTumis 

olqSi 

1-2 seqtemberi, baTumis 
S. rusTavelis sax. 

universiteti 

66 lela miqiaSvili ruseTis mier kavkasiis 
mTielTa damorCilebis 
mizniT SemuSavebuli 
ekonomikuri proeqti 
(rafael skasisa da 
platon zubovis 

masalebis mixedviT) 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

67 lela miqiaSvili masalebi afxazeTis 
ukanaskneli mTavris _ 

mixeil ServaSiZis 
pirovnuli da 

sazogadoebriv-politikuri 
portretisaTvis 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

68 mzia tyavaSvili noRaelTa muhajroba 
(1858-1864 wlebi)   

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

69 Sorena murusiZe ივანე (ვანო) ნანუაშვილის 

საარქივო მემკვიდრეობა 

ქართული პოლიტიკური 

ემიგრაციის ისტორიის 

კვლევისათვის 

25-30 ივნისი, საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

70 irina arabiZe sruliad saqarTvelos 
kaTolikos-patriarq 
ilia II-is moRvaweoba 
saqarTvelos eklesiis 

avtokefaliis 
aRiarebisaTvis 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

71 irina arabiZe eklesiaTa msoflio 
sabWos struqtura da 

eklesiologiuri 
safuZveli   

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

72 nato sonRulaSvili qarTuli gamowveva  da 
erovnuli identoba (XX 

saukunis dasawyisi) 

17-19 maisi, saqarTvelos 
teqnikuri universiteti 
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73 nato sonRulaSvili qarTuli gamowveva da 
socialuri garemo 

1-2 seqtemberi, baTumis 
S. rusTavelis sax. 

universiteti 
74 qeTevan xuciSvili რელიგიისა და პოლიტიკის 

მიმართება (თანამედროვე 

საქართველოში მიმდინარე 

პროცესების მაგალითზე) 

1 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis 
saxelobis Tsu 

75 qeTevan xuciSvili მცირე ეთნიკური 

ჯგუფების სამოქალაქო 

ინტეგრაცის პრობლემები 

თანამედროვე 

საქართველოში 

(ასირიელების მაგალითზე) 

19-20 ივნისი, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თსუ 

76 qeTevan xuciSvili რელიგიის კვლევის და 

სწავლების პრობლემები 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

77 nino mindaZe xalxuri zneobrivi 
normebis genderuli 
aspeqtebi dmanisis  

regionis mosaxleobis 
eTnografiuli 

monacemebis mixedviT 

7 ivnisi, stu 
biznesinJineringis 

fakulteti, genderuli 
Tanasworobis kvleviTi 

centri 

78 nino mindaZe eqvTime TayaiSvili da 
saqarTvelos 
eTnografia 

24 maisi, stu 
biznesinJinris 
fakulteti 

79 nino mindaZe eqvTime TayaiSvilis 
eTnografiuli narkvevi 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

80 nino mindaZe eqvTime TayaiSvilis 
erTi cnobis Sesaxeb 

19-20 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

81 giorgi gociriZe kavkasiis xalxTa 
eTnokulturuli 
urTierTobiebis 

arealuri aspeqtebi 
(kvebis sistemis 

magaliTze) 

23-26 oqtomberi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

82 giorgi gociriZe eqvTime TayaiSvilis 
eTnografiuli 

memkvidreoba drosa da 
sivrceSi 

20-21 ivnisi, goris 
saswavlo universiteti 

83 giorgi gociriZe religiuri 
prularizmi da 
kulturuli 
integraciis 

problemebi qvemo 
qarTlis 

mosaxleobaSi. 
(qarTul-

17-18 maisi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
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azerbaijanuli 
urTierTobis 
magaliTze) 

84 giorgi gociriZe erTi  konkretuli 
ritualis Sesaxeb daba 

TianeTis raWul 
mosaxleobaSi 
(mariamobis 

dResaswauli) 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

85 nino CirgaZe, lela 
nebieriZe 

genderuli 
urTierTobebi 
sazogadoebriv 
institutebSi 

(afxazeTidan iZulebiT 
gadaadgilebuli 

mosaxleobis 
eTnografiuli 

monacemebis mixedviT) 

19-20 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

86 nino CirgaZe, lela 
nebieriZe 

magiur-religiuri 
mkurnalobis 

tradiciebi da maTi 
modificirebuli 
formebi iZulebiT 
gadaadgilebul 
mosaxleobaSi 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

87 rozeta gujejiani ქართველთა ეთნიკური 

იდენტობისა და რელიგიის 

ურთიერთმიმართების 

საკითხები (წარსული და 

თანამედროვეობა) 

1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თსუ 

88 rozeta gujejiani იმერხევის ტრადიციული 

სულიერი კულტურის 

ისტორიიდან 

(დღესასწაულები, 

ზიარეთობის ტრადიცია) 

3 – 4 ივნისი, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

თამარ მეფის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

89 rozeta gujejiani ტრადიციული ქართული 

აღზრდის სისტემის 

ისტორიიდან 

14 ივნისი,  სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
90 rozeta gujejiani ეთნიკურ ქართველთა ყოფა 

და კულტურა ისტორიულ 

ნიგალში 

19-20 ივნისი, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თსუ 

91 rozeta gujejiani ქალაქ ართვინისა და 

ჭოროხის მარჯვენა და 

მარცხენა სანაპიროებზე 

არსებული ქართული 

დასახლებების 

ტრადიციული ყოფა და 

კულტურა 

15-16 აგვისტო, აჭარის არ 

საარქივო სამმართველო 

92 rozeta gujejiani ბათუმთან დაკავშირებული 1-2 სექტემბერი, ბათუმის S. 
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სოციალურ-კულტურული 

ასპექტები თურქეთელ 

ქართველთა ტრადიციულ 

ყოფაში 

rusTavelis sax. 

უნივერსიტეტი 

93 rozeta gujejiani საქარიას რეგიონის 

(თურქეთის რესპულიკა) 

ეთნიკურ ქართველთა 

ტრადიციული ყოფისა და 

კულტურის საკითხები 

16-17 ნოემბერი, ქუთაისის 

ილია ჭავჭავაძის სახ. 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

94 rozeta gujejiani გარეგნობის/გარგნობის 

დღეობა ზემო მაჭახელში 

(თურქეთის რესპუბლიკა) 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

95 xaTuna ioseliani miTosuri da religiuri 
saxe “jgragi” 

 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

96 giorgi mamardaSvili საოჯახო რიტუალური 

პრაქტიკა ლეჩხუმის 

მოსახლეობაში 

5-6 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

97 roland TofCiSvili religiuri da eTnikuri 
faqtorebis 

urTierTmimarTebis 
problema istoriuli 
samcxis mosaxleobaSi 

17-18 maisi, asociacia 
`toleranti,~ samcxe-
javaxeTis saxelmwifo 
saswavlo universiteti 

98 roland TofCiSvili eTnikuri da religiur-
konfesiuri 

urTierTobebi da 
eTnologiuri 
mecniereba 

1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თსუ 

99 roland TofCiSvili eTnikuri da religiuri 
urTierTobebi 

saqarTveloSi (zogadi 
aspeqti) 

1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თსუ 

100 roland TofCiSvili kavkasiis xalxebis 

eTnikuri კultura da 
geografiuli garemo _ 
urTierTmimarTebis 

sakiTxi 

19-20 ivnisi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

101 roland TofCiSvili xanZTis monastris 
lokalizaciisaTvis 

3-4 ivnisi, saqarTvelos 
sapatriarqos wmida 

Tamar mefis saxelobis 
saswavlo universiteti 

102 salome oqruaSvili, n. 
mgelaZe 

qarTveli da afxazi 
xalxis kulturul-

istoriuli 
urTierTobebis 
istoriidan 

(mamamZuZeoba _ 

19 maisi, baTumis S. 
rusTavelis sax. 
universiteti 
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danaTesaveba 
tradiciebis 
safuZvelze) 

103 salome oqruaSvili Tanamedrove ingiloTa 
eTnosocialuri 

problemebi 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

104 lavrenti janiaSvili saqarTveloSi TurqTa 
infiltraciis istoria 

da mesxeTidan 
deportirebulTa 
identobis sakiTxi 

samecniero 
literaturaSi 

17-18 maisi, asociacia 
`toleranti,~ samcxe-
javaxeTis saxelmwifo 
saswavlo universiteti 

105 lavrenti janiaSvili tardiciuli kultura 
da unifikaciis 

globaluri procesi 
(qvemo qarTlis 
azerbaijanuli 
mosaxleobis 
magaliTze) 

1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თსუ 

106 irma kvaSilava `wmindao giorgi 
ilorisao, gerisao, 

qurmuxisao... 
Tavzardamcemo mtrisao~ 

24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

107 irma kvaSilava sasjelis calkeuli 
saxeebi saingilos Cveu-

lebiT samarTalSi 
(fici da wyevla) 

12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

108 joni kviciani ჩვეულებითი სამართალი 

კავკასიაში და 

მულტიკულტურალიზმის 

პრაქტიკა (ისტორია და 

თანამედროვეობა) 

23-26 oqtomberi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

109 liana biTaZe, Sorena 
laliaSvili 

ოსები კავკასიის 

ანთროპოლოგიურ რუკაზე 

23-26 oqtomberi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

110 liana biTaZe, ე. ყვავაძე, ი. 

მარტყოფლიშვილი, მ. 

ჭიჭინაძე,  კ. კახიანი, ი. 

ღამბაშიძე, გ. 

მინდიაშვილი, გ. 

გოგოჭური 

არქეოლოგიური ჭურჭლის 

შიგთავსის პალინო-

ლოგიური კვლევის ახალი 

მეთოდები და მათი 

მნიშვნელობა 

პალეოდიეტის 

აღდგენისათვის 

23-26 oqtomberi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 

111 daviT WiTanava qoCaqiZeTa saTavado 24-26 ivnisi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

112 daviT WiTanava qoCaqiZeTa saTavados 
Tavdapirveli 

gansaxlebis areali 

29-30 noemberi, iv. 
javaxiSvilis sax. Tsu 
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onomastikuri da 
werilobiTi wyaroebis 

mixedviT 
113 daviT WiTanava samegrelos mxeiZeTa 

saTavado 
12-13 dekemberi, Tsu iv. 
javaxiSvilis istoriisa 

da eTnologiis 
instituti 

moxsenebaTa anotaciebi 

1 Sevecade meCvenebina, rom am genialuri mxatvris SemoqmedebaSi irmis 
saxeSi gacocxlebuli iyo arqauli cnobierebidan momdinare uZvelesi 
arqetipi. Amitomac, firosmanis iremi yovelTvis inarCunebda arqauli 
simbolosaTvis damaxasiaTebel pirvelqmnil mTlianobas, gasaocar 
momxibvlelobasa da uSualobas. 

2 naSromSi sagangebod aris Seswavlili Sumeruli kultura. romelSic 
srulad iyo asaxuli maTi didi miRwevebi, rogorc materialur, ise 
sulier sferoSi. Miuxedavad am didi miRwevebisa samyaros arqauli 
gancda ar iyo dakarguli da Zlierad iyo gamovlenili uZveles da 
myarad moqmed tradiciebSi. Am mxriv, yuradRebas imsaxurebs SumerSi 
gavrcelebuli poliandria, anu mravalqmrianoba, rac miuTiTebs qalis 
gansakuTrebul mdgomareobaze, rogorc ojaxSi, aseve sazogadoebaSi. 
Poliandria specialuri aqtebiT gaauqma lagaSis mefe uruingimim (Zv. W. 
2318-2313 ww.), qalTa uflebebi sagangebod iyo daculi Sumerul 
samarTalSic. 
SumerSi arsebuli mravalqmrianobis tradicia srulad iyo asaxuli 

Sumeruli miTologiis erT-erTi yvelaze popularuli RvTaebis inana-
iStanis TavgadasavalSi. Igi nayofierebis, nadirobis, SuRlis RvTaeba 
iyo. Mis xasiaTSi gansakuTrebulad iyo xazgasmuli inanas miwieri 
siyvarulis Zala. Amitom mas araerTi mewyvile hyavda. Romelsac RvTaeba 
sastikad sjida. 

3 naSromSi istoriisa da kulturis ganviTarebis cikluri Teoria 
mWidrod aris dakavSirebuli germaneli filosofosis o. Spengleris 
saxelTan. Misi azriT, sazogadoebis istoriuli ganviTareba unda 
Seicvalos ufro yovlismomcveli ideiT – istoriisa da kulturis 
cikluri ganviTarebiT, romelic gulisxmobs TiToeuli TviTmyofadi 
kulturis ganviTarebas – aRmocenebas, ayvavebas da daRupvas. 
dRes kulturis ganviTarebis cikluri Teoria ganixileba rogorc 

meTodi istoriisa da kulturis Seswavlisa. Tavad ciklis cneba 
gulisxmobs ara mxolod ganmeorebas, aramed mis sawyiss, aRmavlobas, 
dacemas da ar gamoricxavs axal ciklSi Zvelis  Semdgom arsebobas. 

4 naSromSi sizmari ganxilulia, rogorc umniSvnelovanesi kulturuli 
universalia, realobis alternatiuli miTologema. Sizmari aqtiurad 
iyo CarTuli miTologiur urTierTobaTa mravalferovan speqtrSi. 
Gamoxatavda opozicias, `xiluli – uxilavi~ da dasturi iyo adamianis 
cnobierebaSi sakraluri da profanuli samyaroebis paralelur 
sivrceSi arsebobisa. naSromSi ganxilulia lagaSis mefe gudeas 
aqemenianTa iranis mefis kirosis saxelTan dakavSirebuli ori sizmari, 
aleqsandre makedonelis, ptolemaiosis da farnavazis sizmrebi. Sizmari 
ganxilulia, rogorc erTgvari miniSneba RvTaebis winaswarmetyveluri 
gzavnili, mefismieri Sesrulebuli didi saqmeebis kurTxeva da mefis 
moRvaweobis legitimacia. 
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5 moxsenebaSi xazgasmuli `sinanulis” magaliTebis Tanxvedra, semantikuri 
kodis matarebelia. yuradReba eqceva erTsa da imave dros  daviTis 
rogorc saxelmwifo moRvawis da wuTisoflis amaoebisgan gandgomili 
sasuliero piris gancdebis sinTezi, misi rogorc zeadamianuri 
simaRlis maCvenebeli unda iyos 

6 moxseneba sisxlisa da saojaxo samarTals Seexeba. Dogmaturi sakiTxebis 
gasaSuqeblad avtors Seswavlili aqvs msoflio saeklesio krebis 
dadgenilebebi. yuradReba eTmoba ganCinebis dasawyisSi dasmul aso q-
anis, romelsac semantikuri kodi gaaCnia da avtors igi 
ZvelaRmosavluri da Suasaukuneebis qristianuli werilobiTi wyaroebis 
safuZvelze aqvs axsnili – gvelze frinvelis mier natyorcni isari 
samarTlis anarqiaze gamarjvebaa. 

7 giorgi II-is fsiqologiur portretSi pirovnebis avtonomia ikiTxeba. 
sakuTari avtonomiurobis gacnobiereba individs exmareba iyos 
Tavisufali TviTneburi socialur-politikuri Sexedulebisagan, 
xelisflebis diqtatisagan, ar dakargos sakuTari Tavis floba 
destabilizaciisa da totalitaruli represiebis pirobebSi. Pirovnebis 
avtonomia ukavSirdeba mis umaRles fsiqikur Tvisebas – sulierebas. 
Pirovnebis avtonomia esaa misi Tavisufleba amoraluri survilebisagan, 
wuTieri prestiJulobisagan, politikuri qaosisagan. Pirovnebis 
avtonomia adamians saSualebas aZlevs SeinarCunos Rirseba, pirovnuli 
poziciebi, gamoavlinos nonkomformuloba 

8 pirvelxarisxovani mniSvneloba eniWeba asurul lursmul warwerebSi 
dacul cnobebs, romelic Zv. w. I aTaswleulis pirveli naxevris 
kilikias Seexeba, radgan igi saSualebas gvaZlevs ufro zustad 
warmovidginoT mcire aziis am regionSi politikur ZalTa ganlageba da 
sxvadasxva gaerTianebebs Soris arsebuli urTierTobebi. 

9 sakonferencio Tema terminis semantikis garkvevis kidev erTi cdaa. 
eqsikologiuri, ZvelaRmosavluri, antikuri xanis werilobiTi 
wyaroebisa da istoriul-geografiuli monacemebis gaTvaliswinebiT 
avtori gamoTqvavs varauds terminis semantikasTan dakavSirebiT. 

10 მოხსენებაში ნაჩვენებია ლინგვოკულტუროლოგიური მიდგომის მნიშვნელობა 

კონკრეტული ფატობრივი მასალის საფუძველზე. 

11 მოხსენებაში გაანალიზებული იყო ის მრავალრიცხოვანი მასალა, რომელიც 

„ივერიაში“ იბეჭდებოდა „ოსმალოს“ საქართველოს შესახებ და მითითებული იყო ამ 

პუბლიკაციების მნიშვნელობა ქართული ეროვნული იდეის ჩამოყალიბებისა და 

ეროვნული კონსოლიდაციისათვის. 

12 მოხსენებაში ნაჩვენები იყო ის ფუნდამენტური განსხვავება, რომელიც არსებობს ორი 

მეზობელი ხალხის მიერ ნაციის კონცეპტის გააზრებაში. 

13 მოხსენებაში ნაჩვენები  იყო რჩეულობის მითის კონცეპტის არსი და ამ ფენომენის, 

როგორც ეთნიკური ერთობების წრთობის პროცესის კატალიზატორის მნიშვნელობა 

14 ცნობილი ქართველი ასკეტი პეტრე იბერი (წმ. პეტრე ქართველი, ცხოვრობდა 

დაახლ. V საუკუნის 10-იან - 80-იან წლებში) მოღვაწეობდა პალესტინაში. იგი 

განეკუთვნებოდა ქართულ სამეფო ოჯახს (ხოსროიანთა / ხოსროვანთა დინასტიას) 

და იყო ტახტის მემკვიდრე. მაგრამ მან უარი თქვა, ემეფა.ამის გამო, ბუნებრივია, 

პეტრე არ მოიხსენიება შუა საუკუნეების ქართულ ისტორიოგრაფიულ თხზულებაში 

“მოქცევაი ქართლისაი”, რომელიც გვაწვდის ქართლის უზენაეს იერარქთა სიას 

ანტიკურობისა და შუა საუკუნეების ეპოქებისათვის. ამიტომაა, რომ პეტრეს 
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ცხოვრების გზის რეპრეზენტაციისათვის მკვლევრები აღნიშნულ თხზულებას არ 

მოიხმობენ, როგორც წყაროს. მოხსენება საპირისპიროდ ამ პრაქტიკისა, აჩვენებდა, 

რომ ამ შემთხვევაში “მოქცევაი ქართლისაი” არის გასაღები წყარო. იგი შეიცავს 

მნიშვნელოვან ირიბ ინფორმაციას პეტრეზე. სწორედ ამ ცნობების მეშვეობით ხდება 

შესაძლებელი როგორც პეტრეს ბიოგრაფიის დეტალების, ასევე ხოსროვანების 

ოჯახის ისტორიის ახალი კუთხით გააზრება. 

15 მოხსენებაში ნაჩვენები იყო ქართველი ერის იდეის ფორმირების პროცესი, ილია 

ჭავჭავაძის შემოქმედების ანალიზის საფუძველზე. 

16 andria pirvelwodebulis `cxovrebasa’’  da `mimosvlaSi’’ arsebuli 
cnobebidan gamomdinare, `qyeyana ovseTisa~ da q. Fusta afxazeTis 
samxreT-aRmosavleTiT md. Kodoris xeobaSi – misimianTa teritoriaze 
mdebareobda. Msgavsi cnobaa `istoriani da azmani SaravandedTanis~ 
avtorTan da vaxuSti batoniSvilTan. 
Rogorc gairkva, `istoriani da azmani SaravandedTanis~ avtorTan es 

cnoba literaturuli gziT Sevida, saidanac aisaxa vaxuSti 
batoniSvilTanac. Andria pirvelwodebulis `cxovrebasa’’  da 
`mimosvlaSi’’ arsebul cnobas ki safuZvlad udevs istoriuli faqti _ 
imperator diokletianes (284-305) Tanadroulad. dasavleT saqartvelos 
mTianeTSi q. Bosforidan (igive fusta-fostafori) gamosuli alan-
sarmatTa laSqris yofnis Sesaxeb. 

17 `qarTlis cxovrebis~ mematiane qarTlis meore mefis, saurmagis 
moRvaweobis Sesaxeb TxrobaSi gvauwyebs, rom aRniSnulma mefem Tavisi 
mokavSire Crdilokavkasielebi kavkasiis samxreT nawilSi gadmoasaxla: 
`warmoiyvanna (mefe saurmagma g.a.) igini _ yovelTa kavkasis naTesavTa 
naxevarni, da romelnime maTganni warCinebul yvna, da sxuani dassxna 
mTiuleTs, didoeTiTgan vidre egrisamde, romel ars suaneTi~. Am cnobis 
interpretacia samecniero literaturaSi erTgvarovani ar aris. 
mkvlevarTa erT nawils motanili sityvebis Sinaarsi esmiT ise, TiTqos 
aq egrisi igive svaneTia anu egrisi da svaneTi sinonimuri cnebebia. 
Teqstis aseTi gageba, Tavis mxriv, safuZvlad edeba dasavleT 
saqarTvelos Zveli da adreuli Sua saukuneebis istoriis zogierTi 
sakiTxis Sesaxeb Sors mimaval daskvnebs. vfiqrobT, `qarTlis 
scovrebis~ zemoTmotanili sityvebidan egrisisa da svaneTis 
sinonimuroba srulebiT ar Cans. Mematiane naTlad da garkveviT 
gveubneba, rom mefe saurmagma kavkasianTa erTi nawili daasaxla 
mTianeTSi (`mTiuleTs~) didoeTidan egrisamde da am mTianeTs hqvia 
svaneTi. Mematianis sityvebi `romel ars suaneTi~ miemarTeba ara egriss, 
aramed im mTian mxares, romelic moqceulia didoeTsa da egriss Soris. 
Am sityvebSi egrisisa da svaneTis igiveobis danaxva SeuZlebelia. Amas 
mowmobs egrisisa da misi Semadgeneli mxareebis Sesaxeb `qarTlis 
cxovrebis~ mematianis mkafiod gamokveTili koncefcia, romelSic 
organulad eqceva gansaxilveli cnobac. 

18 termin „qarTl/qarTTan” mimarTebaSi, sakmaod mkafiod gamokveTili 
sivrcobrivi da qronologiuri konteqsti iCens Tavs, romelsac 
mniSvneloba unda mieniWos terminis arsisa da warmomavlobis sakiTxis 
garkvevisas. Savaraudo enobrivi garemo Crdilosemituri, gansakuTrebiT 
arameuli, unda yofiliyo. SeiniSneba, rom aseTi saxelwodebebi Tavs 
iCens im mxareebSi da epoqebSi, sadac arameuli enis zegavlena Zlieri 
iyo, kerZod, aqemenianTa, arSakidebisa da sasanianTa xanaSi da maT 
xelqveiT moqceul miwa-wyalze. 
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19 moxsenebaSi naCvenebia, rom mtkvar-araqsis kulturis ganviTarebuli 
etapis Tanadroulia gviani urukis xana da Sua urukis xanis gviani 
etapi, Sesabamisad, SeuZlebelia gviani (an Tundac Sua) urukis xaniT 
daTariRdes urukul kulturasTan miaxloebuli is arqeologiuri 
masala, romelic mtkvar-araqsis kulturis winare xanis amierkavkasiaSi 
iCens Tavs da romelic ratomRac gvianurukuli xanis SuamdinareTel 
”kolonistebs” miewereba xolme. 

20 statia ikvlevs qarTul, bizantiur da somxur medievalur 
istoriografias istoriuli mexsierebis kuTxiT. Ganxilulia Semdegi 
sakiTxebi: istoriuli da socialuri mexsierebis raoba; koleqtiuri da 
istoriuli mexsiereba; istoriuli mexsierebis mdgradoba droSi; 
qarTuli, bizantiuri da somxuri Txzulebebis dasawyisi nawilebis 
kvleva anu riT iwyeben Txrobas Sua saukuneebis avtorebi, ra miaCniaT 
Rirebulad sazogadoebis istoriul mexsierebaSi konservaciisaTvis; 
istoriuli Janrebis gansxvavebuloba mexsierebis kuTxiT; istoriuli 
mexsierebis gaaqtiurebis etapebi da mizezebi; istoriuli mexsierebis 
SerCeviToba; masalis SerCevis 2 meTodi (movlenis Sinagani Rirebuleba, 
miwodebuli informaciis misawvdomoba). 

21 statiaSi ganxilulia 1918 wels somexTa erovnuli sabWos inicitiviTa 
da xelmZRvanelobiT saqarTveloSi organizebuli incidentebi, 
romlebzec saqarTvelos mTavrobas Sesabamisi reagireba ar mouxdenia. 
Gaanalizebulia am mimarTulebiT somxuri mxaris iniciativebi da 
qarTuli mxaris poziciebi saarqivo dokumentebis,  qarTuli da 
somxurenovani perioduli presis masalebis kritikis fonze, 
gamoTqmulia avtoris mosazrebebi am sakiTxebis Sesaxeb. 

22 moxsenebaSi ganxiluli iyo pirveli qarTuli elCobis aRmwereli 
dokumentis avTenturoba. gamovTqvi mosazreba, rom rusul arqivebSi 
Semonaxuli diplomatiuri misiis amsaxveli dokumenti Targmnis dros 
rusuli mxaris mier, mniSvnelovanwilad Seicvala da gadakeTda. 

23 lamberti XVII s-is 30-40-iani wlebSi saqarTveloSi momxdari bevri 
mniSvnelovani ambis momswre da TviTmxilvelia. Igi sakuTari TvaliT 
nanaxisa da gancdilis garda, mogviTxrobs TanamisionerTa Tavs 
gadamxdari ambebis Sesaxebac da gadmogvcems sxvaTagan mosmenil 
saintereso istoriebsac. Mas piradad hqonda aseve urTierToba araerT 
gamoCenil istoriul pirovnebasTan. Amjerad mkiTxvelis yuradRebas 
mivapyrobT arqanjelo lambertis `wminda kolxidaSi~ mefe Teimuraz I-is 
Sesaxeb Semonaxul cnobebze.  

Italieli misioneri ramdenjerme Sexvedria Teimurazs. Pirvelad 
mefem igi miiRo gorSi Camosvlidan oriode dReSi sofel safurcleSi, 
sadac mas italiidan Camotanili saCuqrebi miarTves, sanacvlod ki 
moRvaweobisaTvis xelSewyobis piroba da gorSi eklesiis naxevrad 
dangreuli Senoba miiRes. Meore Sexvedra Semdgara gremSi, sadac 
Teimurazs misionerebi miuwvevia Sah abasis mier dangreuli sasaxlis 
aRsadgenad. Sagulisxmoa aseve lambertisTan daculi cnoba Teimuraz I-
is mier italiidan dabrunebuli TeatinelTa misionis xelmZRvanelis, 
pietro avitabiles miRebis Sesaxeb. Aqve vxvdebiT saintereso monacemebs 
Teimuraz I-isa da daud xan undilaZis urTierTobis Sesaxebac.   

Cnobebis nawili, marTalia, asaxavs istoriaSi kargad nacnob faqtebsa 
da movlenebs, Tumca SesaZlebelia, rom isini maTi wyalobiT axali 
monacemebiT iqnas Sevsebuli. Misioneris TxzulebaSi aris aseve iseTi 
ucnobi detalebi, romelTac sxva yvelaferTan erTad SeuZlia 
damatebiTi StrixebiT gaamdidros qarTveli mefis fsiqologiuri 
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portretic. 

24 saqarTveloSi TavianTi moRvaweobis Sesaxeb saintereso cnobebi 
dagvitova ramdenime Teatinelma misionerma. maT werilebsa da 
naSromebSi prozelitimzis araerTi SemTxveva aris naxsenebi.  

Cveni yuradReba miipyro erT-erTma aseTma SemTxvevam, romelic 
aRwerilia arqanjelo lambertis `wminda kolxidaSi~ da pietro 
avitabiles `relacionSi~: gorSi moRvawe misioneris, justo pratosTan 
momsaxure adgilobrivi axalgazrdas, saxelad nasyidas kaTolikobaze 
moqcevas sxvaTagan gansxvavebiT, uzomod didi skandali mohyolia. Mas 
aRuSfoTebia goris yvela eTnikur-konfesiuri Temi. aRsaniSnavia 
adgilobrivi somxuri Temis gansakuTrebuli aqtiuroba. Ise rom, safrTxe 
Seqmnia TviT misionerebis sicocxlesac. 

sakiTxi TbilisSic ki garCeula mefisa da patriarqis doneze. 
Sabolood nikifore ColoyaSvilis CareviT, nasyida aRar dausjiaT. 
dramatizmiT gamorCeulma prozelitizmis am SemTxvevam Rrma 
StabeWlileba moaxdina misionerebze. Aq religiur-konfesiur 
urTierTobaTa Seswavlis TvalsazrisiT erTob sainteresod gamoiyureba 
dava-kamaTisas mxareTa mier gamoyenebuli argumentebi. 

Goreli prozeliti nasyida samegrelos misionSi, wifuriaSi aRkveces 
berad kaTolikuri wesiT da andria uwodes.  

wyaroTa monacemebis mixedviT SeiZleba davadginoT, rom es ambavi 
1635-1637 wlebSi unda momxdariyo. 
TviTmxilvelTa da TanamonawileTa mier misi SedarebiT detaluri 
aRweris wyalobiT, prozelitizmis aRniSnuli faqti XVII saukunis 30-
iani wlebis qarTlSi eTnikuri da religiur-konfesiuri urTierTobebis 
sagulisxmo suraTs gvixatavs. 

25 arqanjelo lamberti Tavis `wminda kolxidaSi~ araerT saintereso 

cnobas iZleva somxebis Sesaxeb. aRniSnuli cnobebi pirobiTad SeiZleba 

or nawilad davajgufoT: 1. somxebi osmaleTis imperiaSi (saqmianoba, 

saxasiaTo eTnikuri Taviseburebani); 2. somxebi saqarTveloSi (somxebis 

qarTlSi da somxebi samegrelo-guriaSi, maTi mdgomareoba, 

sazogadoebriv saqmianobaSi monawileoba, eTnikur-religiuri 

Taviseburebani, damokidebuleba gansxvavebul konfesiebTan).  

aRniSnuli cnobebi mTlianobaSi saintereso suraTs xatavs somxebis 

eTnikur-konfesiuri jgufis rolis, adgilis da uflebrivi 

mdgomareobis Sesaxeb osmaleTis imperiasa da saqarTveloSi.   

26 arqanjelo lamberti Tavis naSromSi _ `wminda kolxida~ 

mogviTxrobs kaTolike misionerebis moRvaweobisa da Tavgadasavlis 

Sesaxeb konstantinepolsa da TeodosiaSi. kerZod, samegrelos mTavris, 

levan II dadianis mier romis papTan despanad gagzavnili samegreloSi 

moRvawe Teatineli misioneris, juzepe judiCes (igi iyo lambertis 

Tanamgzavri da TanamoRvawe wlebis ganmavlobaSi) samisionero 

saqmianobis Sesaxeb konstantinepolSi. Aseve mogvianebiT romidan 

odiSisaken momavali Teatineli misionerebisa da maT damgzavrebul 

dominikanelTa erTob mZime mgzavroba, rasac Tan axlda tyveoba, 

damcireba da umZimes pirobebSi cxovreba, rasac ver gauZlo da Seewira 

maT Soris yvelaze mcxovani misioneri judiCe. 

Es cnobebi lambertis unda moepovebina uSualod am ambebis 
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TviTmxilvel Teatinel misionerTagan mas Semdeg, rac isini saxifaTo 

mogzaurobis Semdeb CamoaRwies samegrelos kaTolikur misionSi, sadac 

imyofeboda Tavad lamberti. 

aRniSnuli wyaro saintereso cnobebs iZleva XVII s-is pirveli 

naxevris osmaleTis da dasavleT evropis saxelmwifoebTan misi 

urTierTobis Sesaxeb. 

27 `zena sofeli~ aRmosavleT saqarTvelos istoriuli da erT-erTi 

centraluri provinciis, Sida qarTlis uZvelesi saxelwodebaa. 

Saxelwodeba `zena sofeli~ unda warmoqmniliyo qveynis mTavari 

mdinaris, mtkvris dinebis Sesabamisad. Qveynis imdroindel farglebSi 

mtkvris auzis zemo wels Seerqva zena sofeli, anu zemo qveyana. 

Istoriul wyaroebis safuZvelze zena soflis aRmosavleT sazRvrad md. 

Aragvisa da armazis dasaxva iZleva safuZvels, rom aRniSnuli 

mxarisaTvis saxelismimcem saorientacio punqtad warmovidginoT mcxeTa-

armazi. Ufro zustad, gamyofi punqti unda yofiliyo armazis mTa, 

romlis Tavdapirveli saxelwodeba iyo mTa qarTli. Aq unda yofiliyo 

qarTlis uZvelesi politikuri da kulturuli centri, romelic 

SedarebiT mogvianebiT da sabolood qristianobis saxelmwifo religiad 

gamocxadebis Semdeg Caanacvla mcxeTam. 

Kidev ufro gvian, rodesac axladwarmoqmnil qarTlis samefoSi 

(farnavazis xana) Sevida mtkvris auzis mTeli zemo weli mis 

saTaveebiTurT, saxelwodeba zena sofeli Seuferebeli aRmoCnda am 

mxarisaTvis. Amitom saxelwodeba zemo queyna, anu zemo qarTli gadavida 

mtkvris dinebis kidev ufro zemo welze mdebare samcxe-javaxeTsa da 

kola-artaanze. Tavad zena sofels ki axali istoriul-geografiuli da 

enobrivi viTarebis Sesabamisad ewoda Sida qarTli. 

28 naSromSi Seswavlilia sasaxlis etiketis fenomenis istoria 
dasavleTSi. Dadgenilia, rom evropuli civilizaciis genezisSi sasaxle 
arsebiT elementad ganixileba da igi (evropuli civilizacia, r. L.) 
feodaluri sazogadoebis monarqiul sazogadoebad gardaqmnidan da 
saxelmwifos centralizaciidan momdinareobs. 
ilustraciisaTvis naSromSi ganxilulia XIII s-is ingliseli mematianis 

maTe parizelis “didi qronika” (Chronica majora), sadac Semonaxulia 
safrangeTis mefis lui IX-isa da inglisis mefis henri III-is oficialuri 
sadilis aRwera, romelic 1254 wels parizSi gaaimarTa. Am qronikis 
mixedviT dgindeba sasaxlis etiketis araerTi detali: mowveulTa 
dispozicia samefo banketze, qalTa adgili karis ierarqiaSi, sazeimo 
sufris kulinaruli mravalferovneba da sxv. 

29 statiaSi Seswavlili da ganxilulia eqvTime TayaiSvilis mier 
franguli emigraciis periodSi ucxour gamocemebSi gamoqveynebuli 
naSromebi.  
Parizis, briuselisa da londonis samecniero gamocemebSi eqvTime 

TayaiSvilma 1927-1938 wlebSi 11 statia dabeWda. Statiebi Sesrulebulia 
frangul da inglisur enebze. Es gamocemebia: Journal Asiatique, Byzantion, 

Georgica, Revue de l’Orient Chrétien da Prométhée. 

Statias Tan erTvis e. TayaiSvilis ucxouri publikaciebis sia ara 
qronologiurad, aramed gamocemaTa mixedviT originalis da qarTul 
enebze, agreTve Jurnal Prométhée – Si dabeWdili moxsenebis Cveneuli 
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Targmani frangulidan.  

30 naSromSi Seswavlilia Zveli aRTqmis erT-erTi apokrifi “caTa 
moxilva wmidisa RmrTismSoblisa gamocxadebasa satanjvelTagan”, igive 
“RvTismSoblis mimosvla”, romelic araerT qarTul xelnawerSia 
warmodgenili. 

 Es apokriful-esqatologiuri Txzuleba kargad aris cnobili 
aRmosavlur-qristianul mwerlobaSi. Teqstis sxvadasxvaenovani 
variaciebi gansxvavebuli istoriuli, sarwmunoebrivi da mentaluri 
ganwyobilebebiT aris ganpirobebuli. Zeglisadmi gansakuTrebuli 
interesi xalxur warmodgenebSic aisaxa.  

31 ,,wminda kolxidaSi” saintereso cnobebia daculi XVII s-is samegrelos 
istoriis Sesaxeb. Am SemTxvevaSi daintereseba gamoiwvia am kuTxis 
istoriuli geografiis erTma sakiTxma, romelic adgil kadars da 
masTan mimarTebaSi misionerTa cnobil rezidenciis_ kadaris 
urTierTmimarTebas exeba. Kadari, romelsac Tavis am naSromSi axsenebs 
arqanjelo lamberti dRevandeli sofel kokis (zugdidis r-ni) ubania. 
masTan axlos wifuriaSi (sof. Samgona, zugdidis r-ni) miaxerxes 
TavianTi rezidenciis mowyoba kaTolike misionerebma. Am Txzulebis 
mixedviT cnobili xdeba, rom XVII saukunis 30_ian wlebSi arsebobda 
walenjixis saepiskoposo. vexebiT aseve samegrelos mTavar levan II 
dadianis imereTSi laSqrobis detalebs, ucxoelebis saqmianobas 
samegreloSi da lambertis italiaSi gamgzavrebis TariRs. 

32 statiaSi SevexeT zemo (CrdiloeT) samegrelos soflebis istoriul-
materialuri kulturis Zeglebis da aq gamavali gzebis mniSvnelobas: 
sofel lias adre Sua saukuneebis saforTifikaco nagebobas., daba 
jvaris eklesiebs da TavdacviT nagebobebs, soflebis nagurus, saCinos 
istoriul-materialuri kulturis Zeglebs. Sofel jgalis cixe-
simagres, sofel Taias wm. Giorgis eklesias. Sofel kurzus siZveleebs. 
Aseve SevecadeT gveCvenebina am teritoriaze gamavali zemo samegrelos 
gzis da svaneTisaken mimavali gzis mniSvneloba. 

33 SavizRvispireTSi savaWro urTierTobebs exeba XV s-is italiuri 
dokumenti, romelic q. genuaSi inaxeba da gamoaqveyna s. Karpovma rusul 
enaze. Am dokumentSi mocemulia cnoba, romlis Tanaxmad genuel vaWar 
melqion donatosa da saqarTvelos mefis aleqsandre I (1412-1442) 
qveSevrdomebs Soris savaWro davas hqonia adgili da erTerT mxares 
TviT saqarTvelos mefe aleqsandre I warmoadgenda. moxsenebaSi 
SevecadeT xazi gagvesva saqarTvelos samefo karis mier saerTaSoriso 
savaWro urTierTobebSi nakisri valdebulebebis Serulebebis Taobaze. 

34 moxsenebaSi mimoxilulia eqvTime TayaiSvilisa da irodion sonRu-
laSvilis epistolaruli memkvidreoba. 

35 moxsenebaSi gadmocemulia batalion `monadiris~ mier 1992 wlidan 2006 
wlis ivlisamde kodoris xeobis dacvis mizniT ganxorcielebuli 
RonisZiebebi da mimdinare politikuri procesebis mimarT qarTuli 
sazogadoebis politikuri azris damokidebuleba. 

36 moxsenebaSi, dokumentur masalaze dayrdnobiT, warmodgenilia ruseTis 
agresiuli politikuri kursi saqarTvelosTan mimarTebaSi 2008 wlis 
agvistoSi. 

37 moxsenebaSi saubaria XIX saukunis osmaleTis imperiaSi warmoqmnil 
ideologiaze _ Turqizmze da misi praqtikuli ganxorcielebis cdaze 
XX saukuneSi. osmaleTi cdilobda kavkasiis dapyrobas, gansakuTrebiT 
saqarTvelos im teritoriebisas, romelic wina saukuneSi daubrunda 
kanonier mflobels. osmaleTis amdroindeli politikosebidan yvelaze 
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agresiuli saqarTvelosTan mimarTebaSi iyo enver-faSa. Misi 
xelmZRvanelobiT osmalebi cdilobdnen brestis zavis ganxorcielebas 
da ufro metsac: mas Semdeg, rac 1918 wlis mart-aprilSi saqarTvelos 
teritoriebis okupacia moaxdines, osmalebma imaze meti waiRes, rasac 
brest-litovskis zavi iTvaliswinebda da amjerad am, faqtobrivad 
dakavebuli teritoriebis dakanonebas cdilobdnen.  narkvevSi bevri 
wyaroa gamoyenebuli, maT Soris saarqivo da imdroindeli perioduli 
presis masalebi. aRwerilia osmaleTidan baTumis konferenciaze 
momavali gemis ekipaJis Semadgenloba da ekipaJis wevrTa damokidebuleba 
kavkasiis politikur mowyobaze, qarTvel politikosTa damokidebuleba 
da praqtikuli nabijebi osmali politikosebis, diplomatebisa  da 
samxedroebis qmedebaze. 

38 moxsenebaSi aRvniSne, rom damoukidebeli saqarTvelos  samxedro 
Stabis ufrosma generalma aleqsandre zaqariaZem (1884-1957) Tavisi 
cxovrebis didi nawili emigraciaSi gaatara. Sainteresoa misi mogonebebi 
`saqarTvelos demokratiuli respublika~, romelic miunxenSi mcxovrebma 
karlo inasariZem 1990 wels guram SaraZes gadasca. Man es naSromi jer 
1992 wels Jurnal `mxedaris~publikacias daurTo Semdeg ki _ 2003 wels 
Tavisi emigrantuli Jurnalistikis istoriis IV tomSi srulad 
gamoaqveyna. 

aRiniSna, rom naSromi Zalze sainteresoa da gaaCnia mniSvnelovani 
samecniero Rirebuleba, radgan memuaristi aRwerili movlenebis 
monawile da TviTmxilveli iyo. Avtori liberalurad moazrovne, 
erovnuli idealebisa da demokratiuli principebis  erTguli adamiania. 
Konferenciaze wargdgenil moxsenebaSi xazi gaesva imas, rom memuarebSi 
ganxilulia saqarTvelo-ruseTis, saqarTvelosa da evropuli samyaros 
urTierTobis aspeqtebi. Mravali politikuri da sazogadoebriv-
kulturuli problema, rac dResac aqtualurad dgas Cveni sazogadoebis 
winaSe, mas obieqturad, swori konceptebiT aqvs Sefasebuli.  

39 moxsenebaSi gamoviyene qarTuli presis masalebi, saarqivo dokumentebi, 
istoriografiuli narkvevebi, emigrantuli literatura. Vasil 
wereTlis mdidar biografiul monacemebTan erTad, visaubre saxelmwifo 
mowyobis wereTliseul Tvalsazrisze, mis damokidebulebaze 
saqarTvelos konstituciiT gansazRvrul sxvadasxva kanonTan, qarTveli 
eris kulturul-saganmanaTleblo problemebTan.  

40 Tu ra masStabis SantaJze midioda imperia, kargad ikiTxeba kovalenskis 
`CanawerebSi~. Kovalenski axasiaTebs saqarTvelos mezobel saxanoebs da 
uaryofiT an dadebiT konteqstSi imis mixedviT moixseniebs, Tu rogori 
damokidebuleba hqondaT ruseTTan. Erevnisa da xois saxanoebis ruseTis 
gavlenaSi moqcevas is umadlis somexTa patriarqs iosebs. Ivane 
javaxiSvili swored am patriarqs miawerda erkle mefisa da sparseTis 
urTierTobis gauaresebasa da somxebis dasaxlebas saqarTveloSi. 
Kovalenski arTulebda mefe giorgi XII_sTvis micemuli rCevebiT mis 
urTierTobas sparseTTan. sparseTi cdilobda qarTl-kaxeTis samefos 
mobrunebas rusuli orientaciisgan, magram amaod. Canawerebidan ikiTxeba, 
Tu ra umZimesi iyo 1799 weli saqarTvelos samefosTvis, rogor Zabavda 
viTarebas ruseTis mier specialurad movlenili e. W. `saqarTvelos 
ministri~, rogor arTulebda saSinao viTarebasac: erTmaneTs amterebda 
da kidebda qarTul samefo-samTavroebs. ruseTisa da misi agentis _ 
petre kovalenskis mizani kavkasiaSi yvelaze Zlieri da mowinave 
saxelmwifos _ qarTl-kaxeTis samefos dasusteba da SemdgomSi misi 
mitacebis gaadvileba iyo.  
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41 moxsenebaSi warmoCnda, rom dokumentebi, romlebic ereklesa da 
ruseTis saimperatoro karis, aseve rusi  samxedroebis miwer-moweras 
asaxavs, detalebSi ganixilavs grafi totlebenis mier saqarTveloSi 
ganxorcielebul qmedebebs, mis  mcdelobas,_ qarTveli mefis 
diskreditacia moexdina da, Tu saSualeba miecemoda, misi samefo 
imperiisTvis SeerTebina. Totlebenis laSqarSi iyvnen ruseTSi mcxovrebi 
qarTvelebic, romelTa Soris gamorCeuli roli iTamaSes polkovnikebma 
ratievma, (ratiSvilma) da CoRloyovma, igive garusebulma ColoyaSvilma. 
Am masalebis ganxilva pirvelad moxda kompleqsuri SepirispirebiT, 
SedarebiTi analizis Sedegad miRebuli iqna axali daskvnebi. 
Rogorc am periodis wyaroebidan irkveva, rusul jars moyolil  

qarTvel oficrebsac hqondaT erekle mefis sawinaaRmdego gegma, rac, 
upirvelesad, qarTl-kaxeTis mefisTvis qarTlis samefos warTmevas Tu 
mTlianad mefobidan mis gadayenebas gulisxmobda. totlebenTan 
dapirispirebis gamo, isini iZulebulni gaxdnen am gegmaze uari eTqvaT 
da, piriqiT, mefe ereklesTan misuliyvenen, Tavi mis keTilmosurned 
gamoecxadebinaT da totlebenis mzakvruli moqmedeba daegmoT. Tavad 
erekle imdenad SeZra rusi generlis qcevebma, imdenad damamcirebeli 
iyo misTvis viTom dasaxmareblad mosuli rusuli jaris 
mxedarTmTavris intrigebi, detalurad werda amis Sesaxeb ruseTis 
imperatoridan dawyebuli, yvela did moxeles. Am werilebSi Cans 
qarTveli mefis guliswyroma, gulgatexiloba, dabneuloba, ruseTTan 
Semdgomi urTierTobis gaurkvevlobac da imavdroulad didi survilic, 
rom rogorme erTi kacis (am SemTxvevaSi general-maior totlebenis) 
brali yofiliyo yvelaferi da ara rusuli saimperio politikis. 

42 მოხსენებაში განხილულია თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა საქართველოს 

ეკლესია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში და როგორ 

სარწმუნოებრივ პოლიტიკას ეწეოდა ხელისუფლების სათავეში მოსული ათეისტური 

სოციალ–დემოკრატიული ხელისუფლება. 

43 მოხსენება ეძღვნება მეცხრამეტე საუკუნეში თუ რა როლს ასრულებდა ქართველი 

სასულიერო პირები ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებაში. 

44 მოხსენებაში ახლადგამოვლენილ წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია წმ. 

ილარიონ ქართველი ახლის როლი უძველესი ქართული ხელნაწერების გადაწერაში. 

მისი მოვაწეობა ათონის მთაზე. 

45 მოხსენებაში წარმოდგენილია ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლი საქართველოს 

ეკლესიის წინაშე. 

46 moxsenebaSi saubaria erT-erT saWirboroto problemaze, romelic XIX s-
is 70-ian wlebSi wamoiWra qarTul moazrovne sazogadoebis 
warmomadgenlebs Soris _ mcire erebis enebis, maT Soris, qarTuli enis 
gaqrobisa da misi Serwymisa didi erebis enebTan. Am mosazrebas saTave 
daudo qarTveli didgvarovanis, ruseTis moxelis giorgi muxranskis 
broSuram, romelic imave xanebSi gamoqveynda. Mis winaaRmdeg xma amoiRes 
qarTvelma 60-ianelebma (ilia, akaki, iakob gogebaSvili da sxva). 

47 moxsenebaSi yuradRebaa gamaxvilebuli im siaxleebze, romlebic 
dafiqsirebulia `mesame dasis~ erT-erTi damfuZneblis, isidore 
ramiSvilis `mogonebebSi~, romelic 2012 wlis bolos miiRo qarTvelma 
mkiTxvelma. 

48 moxsenebaSi yuradReba gamaxvilebulia im mniSvnelovan Rvawlze, 
romelic niko nikolaZes miuZRvis qarTvelebisa da ebraelebis (kerZod, 
qarTveli ebraelebis) 26 saukunovani istoriis manZilze, 
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damokidebulebis warmoCenaSi. 

49 moxseneba exeba eqvTime TayaiSvilis moRvaweobas saqarTvelos 
damfuZnebel krebaSi. 

50 moxsenebaSi Seswavlilia kaxeTis sofel winandalSi mcxovrebi CoTaliS-
vilTa mcirericxovani gvaris warmomavloba. Es gvari saTaves iRebs 
CoTanelTa sagvareulodan, romlis yvelaze Zveli warmomadgenelic 
qarTul saistorio wyaroebSi moixsenieba sami saukunis winaT, kerZod, 
XVIII saukunis pirvel meoTxedSi, rogorc aRniSnul sofelSi mcxovrebi 
erT-erTi ojaxis ufrosi. TviT gvarSi Semonaxuli gadmocemis Tanaxmad, 
CoTanelTa gvars safuZveli Caeyara daRestneli feodalis _ ali-beg 
Cofanis Zis umcrosi vaJidan, romelic gaqristianda da sofel winanda-
lSi damkvidrda. Misma Stamomavlebma, TavianTi winaprebis _ Cofanisa da 
ali-begis pativsacemad, gvarad aiRes maTi saxelebis gaerTianebuli 
forma _ Cofan-ali, romelic sabolood Camoyalibda, rogorc CoTan-eli. 

51 moxsenebaSi aRniSnulia, rom Crdilokavkasieli meomrebi jer kidev Cvens 
welTaRricxvamde msaxurobdnen qarTvel mefeTa jarSi. qarTul-Crdilo-
kavkasiuri samxedro TanamSromloba warmatebiT grZeldeboda da 
viTardeboda qarTuli monarqiuli saxelmwifoebriobis arsebobis 
Sewyvetamde. marTalia, Tanaarsebobis xangrZlivi drois ganmavlobaSi, 
qarTvelebs da daRestnelebs Soris mtrobac xSiri iyo, magram am 
xalxebs Soris iyo TanamSromlobac. Mis erT-erT gamorCeul periods 
warmoadgens XVIII saukunis miwuruli da XIX saukunis dasawyisi. 

52 moxsenebaSi Seswavlilia erT-erTi qarTuli istoriuli sagvareulos _ 
avaliSvilTa gvaris warmomavloba da ganStoebaTa istoria. Dadgenilia, 
rom aRniSnuli gvaridan araerTi gamoCenili moRvawe gamovida. zogierTi 
maTganis biografiidan, saarqivo cnobebze dayrdnobiT, dadgenilia 
dRemde ucnobi faqtebi. 

53 moxsenebaSi, genealogiur masalaze gayrdnobiT, dadgenilia Tu ra 
kavSiri hqondaT kaxeTis mefeebs aleqsandre II-s da daviT I-s svaneTTan, 
romlis eklesiebsac isini swiravdnen zarebs saTanado warwerebiT. 

54 moxsenebaSi dadgenilia, rom XIX saukunis 70-iani wlebis miwuruls saqa-
rTveloSi damkvidrda rigeli farmacevti eduard karlis Ze voldeiti 
da Seswavlilia misi mravalricxovani Stamomavlobis moRvaweobis 
istoria. 

55 cnobebi baTumis Sesaxeb moTavsebulia cnobili germaneli mecnier-
mogzauris gotfrid mercbaxeris naSromSi _`kavkasiis maRalmTianeTSi~ 
(laifcigi, 1901). 1891 wels man moiara da dawvrilebiT aRwera mTeli 
saqarTvelos mTiani mxareebi; aseve is punqtebi, qalaqebi Tu sxva, rac 
man baTumidan Tbilisis CaTvliT moinaxula.                                 

56 masala amoRebulia ingliseli kapitnis ori wignidan: `mogzauroba 
CerqezeTSi, yirimis TaTreTSi da a.S.~(londoni,1839) da `TurqeTi, ruseTi, 
Savi zRva da CerqezeTi~ (lond. 1854), rac Sedegia misi orgzisi 
mogzaurobis. Rogorc TviTmxilveli, zustad xatavs afxazeTis maSindel 
viTarebas; exeba mixeil SarvaSiZes. afxazeTi miaCnia Cerqezul mxared.      

57 moxsenebaSi gamoikveTa, rom TviT antantis wevr saxelmwifoebs Soris 
dapirispirebam da kavkasiis sakiTxebSi SeuTanxmeblobam, ruseTs xel-
fexi gauxsna saqarTvelos dasapyrobad. 

58 moxsenebaSi saubaria inglis-ruseTis garigebaze. aRniSnulia, rom didi 
britaneTis premierma loid jorjma, jer kidev 1920 wlis bolos 
ganucxada sabWoTa elCs, rom britaneTi kavkasias ruseTis gavlenis 
sferod miiCnevda. inglisis xelisuflebam, jer kidev 1920 wlis meore 
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naxevarSi daiwyo ruseTTan molaparakeba savaWro xelSekrulebis 
dasadebad. marTalia, xelSekrulebas xeli 1921 wlis 16 marts moaweres, 
magram  proeqti ori TviT adre mzad iyo. Rodesac, 1921 wlis 
TebervalSi ruseTis wiTeli armia Tavs daesxa saqarTvelos, ruseTis 
xelisufleba darwmunebuli iyo, rom inglisi amaSi xels ar SeuSlida. 

59 moxsenebaSi aRniSnulia ruseT-osmaleTis SeTanxmebuli politikis 
Sesaxeb. maTi garigebis Sedegad, 1921 wlis 16 marts, moskovSi sabWoTa 
ruseTsa da osmaleTs Soris gaformebuli xelSekrulebiT, baTumi da 
baTumis olqi sabWoTa saqarTvelos miekuTvna, arTvini da artaani yarsis 
olqTan erTad ki osmaleTis mflobelobaSi gadavida, riTac faqtiurad 
saTave daedo saqarTvelos istoriuli sazRvrebis daSla-danawilebas.  

60 moxsenebaSi saubaria qarTuli samxedro skolis iunkerze prokofi 
abulaZeze, romelic ruseTis saokupacio reJimis gamo, saqarTvelos 
demokratiuli respublikis wevrebTan da samxedro pirebTan erTad 
iZulebuli gaxda emigraciaSi, sazRvargareT wasuliyo. Xazgasmulia, 
samSoblos monatrebiT gamowveuli sevda, rac prokofi abulaZis 
poeziaSi aisaxa. 

61 moxsenebaSi saubaria emigraciaSi myofi kavkasieli politikosebis 
gaerTianebaze. aRniSnulia, rom 1924 wlis oqtomber-noemberSi, parizSi, 
Aazerbaijanis, saqarTvelos da CrdiloeT kavkasiis warmomadgenlebi 
Seikribnen da Seqmnes kavkasiuri komiteti, romelsac unda moexdina 
sabWoTa saokupacio jarebisagan ganTavisuflebisTvis brZolis 
organizeba. 1932 wels saqarTvelos erovnulma centrma, parizSi 
SeimuSava kavkasiis konfederaciis paqtis proeqti, romelic 
warmoadgenda kavkasiis oTxive respublikis _ saqarTvelos, somxeTis, 
Aazerbaijanis da Crdilo kavkasiis erTi mTliani saxelmwifoebrivi 
kavSiris iuridiul formebSi gaerTianebis pirvel cdas. qarTveli 
emigrantebi did mniSnelobas aniWebdnen amgvar gaerTianebas. Cnobili 
emigranti, iuristi mixeil musxeliSvili, kavkasiel emigrantTa 
gadawyvetilebas, ase afasebda : `kavkasiis konfederaciis paqtis 
proeqtis SemuSaveba didi movlenaa kavkasiel erTa cxovrebaSi. Es 
amtkicebs, rom istoriis gakveTilebs tyuilad ar Cauvlia  da am erTa 
xelmZRvanelebma Seignes pirdapiri kavSiris saWiroeba. Nuravin ifiqrebs, 
rom proeqtis mizani miuRwevelia praqtikulad, radgan kavkasia dRes 
sabWoTa batonobis qveS imyofeba. marTalia, proeqti axlave ZalaSi ver 
Seva, xolo Cvens winaSe sazogadoebrivi azris friad mniSvnelovani 
demonstraciaa ; kidev meti, paqtis proeqtis Sedgena Tavidan agvacdens 
bevr davas, romelic SesaZlebelia Camovardes kavkasiis erTa 
Tavisuflebis aRdgenis dros…”.   

62 moxsenebaSi saubaria, rom emigraciaSi myofi qarTveli politikosebis 
aqtiuri brZola saqarTvelos damoukideblobis aRsadgenad, erovnul-
ganmaTavisuflebeli moZraobis Semadgeneli nawilia, rac gamoixateboda 
ucxoeTSi qarTuli politikosebis aqtiur monawileobaSi msoflios 
sxvadasxva konferenciebsa da saerTaSoriso forumebze. maTi 
ZalisxmeviT, 1922 da 1924 wlebSi erTa ligis III da IV saerTo krebebma 
gamoitanes dadgenileba, romelSic aRniSnulia: `kreba mouwodebs sabWos, 
yuradRebiT adevnos Tvali qveynierebis am kuTxis (saqarTvelos) ambebs, 
raTa isargeblos yovelive SemTxveviT, romelic ki miecema da daexmaros 
mSvidobiani zomebiT da saerTaSoriso uflebis wesebis Tanaxmad, am 
qveyanas normaluri mdgomareobis dasabruneblad”. saqarTvelos sakiTxi 
aqtiurad ganixileboda erTa ligis damxmare sazogadoebis 
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saerTaSoriso kongresebze. 1934 wlis 1-6 seqtembers Sveicariis qalaq 
lokarnoSi mSvidobis 30-e saerTaSoriso  msoflio kongresi Catarda, 
romlis organizatori mSvidobis saerTaSoriso biuro iyo, romelmac 
Tavisi mudmivi bina, erTa ligis daarsebis Semdeg, bernidan JenevaSi 
gadmoitana. Kongresis muSaobaSi aqtiurad monawileobdnen da 
saqarTvelos interesebs icavdnen qarTveli emigrantebi xariton 
SaviSvilis xelmZRvanelobiT.  

63 moxsenebaSi saubaria cnobili qarTveli publicistis, politikuri da 
sazogado moRvawis niko nikolaZis moRvaweobaze saqarTvelos 
damoukideblobisaTvis brZolaSi. naCvenebia misi roli saqarTvelos 
damoukideblobis gamocxadebis win, germaniasTan da osmaleTTan 
molaparakebis procesSi. Igi, rogorc gamocdili politikuri moRvawe, 
akaki CxenkelTan erTad, osmalebTan molaparakebis procesSi 
amierkavkasiis delegaciis sruluflebiani wevri iyo da didi roli 
Seasrula, osmalebis mokavSire germaniis xelisuflebis mxridan, 
saqarTvelos damoukideblobis mimarT keTilganwyobis mopovebis saqmeSi. 
Amierkavkasiis qveynebis delegatebTan erTad, igi osmalebis mier 
okupirebul baTumSi Cavida, raTa monawileoba mieRo baTumis sazavo 
konferenciaSi. Niko nikolaZem baTumSive mxari dauWira saqarTvelos 
damoukideblobis proeqts, romelzec aqtiurad muSaobda zurab 
avaliSvili. Igi, aseve, aqtiurad iyo CarTuli, foTSi, germaniis 
delegaciasTan molaparakebebSi, rasac, 1918 wlis 28 maiss, germaniasa da 
saqarTvelos demokratiul respublikas Soris xelSekrulebis 
gaformeba mohyva, romlis ZaliT, germaniis xelisuflebam saqarTvelos 
`de faqto’’ damoukidebloba aRiara. 

64 moxsenebaSi aRniSnulia, rom konfliqti warmoadgens qveynis SigniT an 
saxelmwifoebs Soris SeiaraRebuli winaaRmdegobis formas. Misi 
safuZvlebi SeiZleba iyos politikuri, ekonomikuri, nacionaluri, 
eTnikuri, religiuri Tu sxva saxis dapirispireba. Nebismier konfliqtSi 
mTavari politikuri interesebia, magram ar unda dagvaviwydes 
istoriuli samarTlianoba. Istoriuli simarTlis obieqturi 
gansazRvrisTvis saWiroa garkveuli kriteriumebis SemuSaveba, rac dRes 
ar arsebobs da konfliqtis gadaWra saerTaSoriso samarTlis 
principebze dayrdnobiT xorcieldeba. saWiroa konfliqtis safuZvlebSi 
garkveva, problemis siRrmeebSi Cawvdoma, mxolod amis Semdeg SeiZleba 
veZeboT konfliqtis mSvidobiani gadawyvetis gzebi. saqarTveloSi 
arsebuli konfliqtebis Seswavlisas ar unda dagvaviwydes istoriuli 
faqtebis xazgasma. Adgili aqvs istoriuli faqtebis mizanmimarTul 
damaxinjebas, rasac separatistTa zurgs ukan mdgomi Zalebi 
axorcieleben.  

65 moxsenebaSi ganvixileT ruseTis saeklesio politika baTumis olqSi da 
q. baTumSi ruseTis imperiis SemadgenlobaSi am regionis  SemoerTebis 
Semdeg. Samecniero literaturasa da  dokumentebze dayrdnobiT vuCveneT 
is RonisZiebebi, romelic aq gaatara ,,kavkasiaSi marTlmadidebeli 
qristianobis gamavrcelebelma sazogadoebam~, gavaanalizeT da 
SevafaseT aRniSnuli organizaciis moRvaweobis xasiaTi da Sedegebi. 

66 rusul imperiul diplomatias udavod axasiaTebda  maRali 
profesionalizmi; kerZod, maT mier Catarebuli winaswari samuSaoebi 
adgilobrivi mmarTvelobis xasiaTis, mosaxleobis socialuri da 
fsiqologiuri portretis, ekonomikisa da kulturis da a. S. Seswavlis 
mizniT optimalurad gamoiyeneboda imperiis dapyrobiTi politikis 
gasamarTleblad da Sesabamisad – dapyrobili xalxebis mxridan 
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nebismieri saxis pretenziis uarsayofad. Amgvari politikis 
warmoebisaTvis uaRresad myar safuZvels warmoadgenda mTel rig rus 
Tu ucxoel avtorTa (an mogzaurTa) naSromebi: maTSi daculi nebismieri 
xasiaTis informacia warmatebiT gamoiyeneboda dapyrobili xalxebis e.w. 
nebayoflobiTi damorCilebis mizniT. Am kategorias ganekuTvnebian 
statiaSi ganxiluli rafael de skasisa da platon zubovis naSromebi; 
maTSi Riad da daufaravad aris Camoyalibebuli kavkasiis xalxTa 
dasamorCilebeli gegma, romelic zog SemTxvevaSi iTvaliswinebs 
religiuri grZnobebiT TamaSs, xolo ZiriTadad ki emyareba ekonomikuri 
berketebis gamoyenebas iq, sadac samxedro Careva did, da xSirad _ 
uSedego msxverpls moiTxovs. 

67 mixeil ServaSiZem (1823-1864), afxazeTis ukanasknelma mTavarma, 
mniSvnelovani kvali datova am kuTxis istoriaSi; es iyo metad gamWriaxi 
gonebis, saWiroebis SemTxvevaSi _ xelqveiTebis mimarT mkacri, 
mowinaaRmdegesTan _ sastiki da daundobeli, amave dros gonieri  
mmarTveli da cbieri politikosi. 
Mixeil ServaSiZis xangrZlivi mmarTvelobis periodSi afxazeTSi 

ganviTarebuli politikuri movlenebi saTanado sisruliT aris 
ganxiluli samecniero literaturaSi, Tumca TanamedroveTa mier mixeil 
ServaSiZis pirovnuli daxasiaTebisas urTierTsawinaaRmdego mosazrebebs 
vxvdebiT. naSromSi ganxilulia axali saarqivo dokumentebi, epoqis 
Tanamedrove avtorTa masalebi, rac saSualebas iZleva, srulad 
warmovadginoT mixeil ServaSiZis, rogorc ruseTis xelisuflebis 
seriozuli mowinaaRmdegis saxe.  

68 1858 wels daiwyo noRaelTa osmaleTSi gadasaxleba, romelic 
provocirebuli iyo ruseTis xelisuflebis mier. muhajirobaSi 1858-1869 
wlebSi 70 000-mde noRaeku wavida. maTi  wasvlis Semdeg, beSTis mTasTan 
500 aTasi desetina miwa gamoTavisuflda, romelzec rusi mosaxleoba 
daasaxles. osmaleTidan ukan 1000 noRaeli dabrunda, isinic gadavidnen 
saxelmwifo glexTa kategoriaSi da aRar warmoadgendnen saSiSroebas 
imperiisaTvis. 

69 მოხსენებაში საუბარი იყო ივანე (ვანო) ნანუაშვილის საარქივო მასალების შესახებ, 

სადაც დაცულია: მიმოწერა ქართველ ემიგრანტებთან; აშშ-ის სახელმწიფო 

სტრუქტურებთან და ოფიციალურ პირებთან; აშშ-სა და ევროპის ცნობილ 

უნივერსიტეტებთან;  აშშ-ს ქართული ორგანიზაციების,  კავკასიის ემიგრაციის, 

სსრკ-ს ემიგრანტთა გაერთიანების დოკუმენტები; ივანე (ვანო) ნანუაშვილისა და 

სხვა ქართველი ემიგრანტების ბიოგრაფიისა და მოღვაწეობის ამსახველი 

მასალები.  

ივანე ნანუაშვილის საარქივო მემკვიდრეობის შესწავლის საფუძველზე 

დგინდება, რომ ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია აქტიურ საქმიანობას ეწევა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცივი ომის დროს, XX საუკუნის 50-70-იან 

წლებში. ისინი ქმნიდნენ ახალ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ქართულ საკითხს 

აცნობდნენ აშშ-ს საზოგადოებასა და მთავრობას, თანამშრომლობდნენ საბჭოთა 

კავშირის ემიგრანტულ გაერთიანებებთან, აშშ-ის სახელმწიფო სტრუქტურებთან 

და ამერიკულ ორგანიზაციებთან. 

70 saqarTvelos eklesia, qarTuli wyaroebisa da gadmocemebis Tanaxmad, 
avtokefaluria V saukunidan, misi saWeTmpyrobeli patriarqis tituls 
XI saukunis dasawyisidan atarebs.  
ruseTis TviTmpyrobelobam 1811 wels saqarTvelos eklesiis 

avtokefalia ZalmomreobiT, saeklesio kanonebis darRveviT gaauqma. Misi 
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aRdgena mxolod 1917 wels, imperiis dacemis Sedegad gaxda SesaZlebeli. 
Tumca msoflio anu konstantinopolis sapatriarqo saqarTvelos 
eklesiis damoukideblobas ar aRiarebda da mas avtonomiur eklesiaTa 
Soris moixseniebda. 
Eklesiis uflebaTa aRdgenisaTvis dava axladnakurTxma episkoposma 

ilia Semoqmedelma (SiolaSvili) 1964 wels daiwyo. Es procesi ufro 
intensiuri gaxda misi kaTolikos-patriarqad arCevis (1977 weli) Semdeg.
 Mravali Sexvedrisa da molaparakebis Semdeg sruliad 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqma, principuli poziciis wyalobiT, 
sasurvel Sedegs _ msoflio sapatriarqos mxridan saqarTvelos 
eklesiis uZvelesi avtokefaliis aRiarebas, 1990 wels miaRwia. 
Gadasawyveti darCa mxolod diptiqSi saqarTvelos eklesiis adgili. 

71 eklesiaTa msoflio sabWo aris saerTaSoriso qristianuli 
organizacia, romelic daarsda amsterdamSi 1948 wels.  
eklesiaTa msoflio sabWos ZiriTadi uflebamosili organoa asamblea. 

Asamblea irCevs 8 prezidents da centralur komitets. Es ukanaskneli ki 
irCevs generalur mdivans. 
1961 wels niu-delis asambleaze sabolood Camoyalibebuli bazisis 

mixedviT eklesiaTa msoflio sabWo warmoadgens im eklesiaTa 
Tanamegobrobas, romlebic wm. Werilis safuZvelze aRiareben, rom ufali 
Cveni ieso qriste aris RmerTi da macxovari da erTad iRvwian erTarsi 
RmerTis _ mamis, Zisa da wmida sulis gansadideblad.  
marTlmadidebeli eklesiebis monawileoba eklesiaTa msoflio sabWoSi 

azrTa sxvadasxvaobas iwvevs. Mis mowinaaRmdegeebs sxva 
aRmsareblobebTan sabWos wesdebis safuZvelze urTierToba 
marTlmadidebeli eklesiis eklesiologiis uaryofad miaCniaT. 
eretikosebTan erTobis aRdgenis erTaderT gzad maTgan mwvaleblobaze 
uaris Tqma da Secodebis monanieba esaxebaT. 

72 naSromSi ganxilulia XX saukunis dasawyisSi qarTuli, erovmuli 
identobis sakiTxi. Ggaanalizebulia rogori iyo  sxvadasxva socialuri 
fenebis gamowveva epoqis pirispir. 

73 moxsenebaSi gaSuqebulia sxvadasxva socialuri fenebis Tu jgufebis 
damokidebuleba epoqasTan mimarTebaSi. 

74 მოხსენებაში განხილულია ბოლო წლების საქართველოში მიმდინარე პროცესების 

მაგალითზე რელიგიის პოლიტიკური დატვირთვის გაძლიერება. ერთი მხრივ 

რელიგიური ორგანიზაციების მცდელობა პოლიტიკური აქტორები გახდნენ და 

მეორე მხრივ პოლიტიკური სპექტრის წამომადგენელთა აქტიურობა რელიგიის 

დამატებით არგუმენტად გამოყენების მიმართულებით. 

75 მოხსენებაში უახლესი ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე გაანალიზებულია 

სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემები (ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

ჩართულობის ხარისხი, ენობრივი ვითარება, სოციალური მობილობა, რელიგიური 

გარემო, ყოფითი მახასიათებლები და სხვ.) სოფ. ქანდაში მცხოვრები ასირიელების 

ყოველდღიურობის ჭრილში. 

76 მოხსენებაში განხილულ იქნა თანამედროვე მსოფლიოში რელიგიის 

მრავლობითობის პრობლემა კვლევის თვალსაზრისით, ასევე საზღვრების 

მოქნილობის პირობებში ურთიერთგავლენების არსებობა და რელიგიურობის 

გამოვლინების ახალი საშუალებების გაჩენა. მეთოდოლოგიურ საკითხებთან ერთად 

დაისვა სწავლებისას პოზიტივისტური მიდგომების მართებულობისა და 

კონტექსტურობის მზარდი როლის პრობლემა. 
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77 moxsenebaSi ganxiluli iyo  colqmruli Ralatis sakiTxi dmanisis 
regionis mosaxleobis (mkvidri qarTvelebis, Camosaxlebuli svanebis da 
azerbaijanelebis) eTnografiuli monacemebis mixedviT. aRniSnuli iyo, 
rom  tradiciulad colqmruli Ralati ganixileboda, rogorc 
danaSauli da sxvadasxvanairad isjeboda qristianuli, musulmanuri da 
CveulebiT samarTalebrivi normebis mixedviT.  dRes aseTi sasjelebi 
aqtiurad aRar moqmedebs, magram aSkaraa, rom mosaxleobis 
damokidebuleba mkveTrad uaryofiTia qalis Ralatis  da neitraluria 
mamakacis Ralatis mimarT. 

78   moxsenebaSi ganxiluli iyo eqvTime TayaiSvilis  moRvaweobis sakiTxi 
saqarTvelos eTnografiaSi, rac gamoixateba saqarTvelos saistorio da 
saeTnografio sazogadoebis CamoyalibebaSi, misi cnobili 
“arqeologiuri  mogzaurobebis” dros eTnografiuli masalisa da  
realiebis moZiebaSi. eTnografiuli masalis gamoqveynebasa da 
popularizaciaSi, eTnografiuli Zeglebis fotofiqsaciasa da sxv.  
    aRniSnuli iyo eqvTime TayaiSvili damsaxurebis  Sesaxeb 
saqarTveloSi eTnografiis  damoukidebel samecniero disciplinad  
Camoyalibebis saqmeSi. 

79 moxsenebaSi ganxiluli iyo eqvTime TayaiSvilis mier aRwerili guriaSi 
dadasturebuli  nadirobis xalxuri wesebi, romelic mis mogonebebSi 
“nadirobis ambebis” saxeliT aris Sesuli. maRal mxatvrul doneze 
dawerili es eTnografiuli narkvevi   naTlad aCvenebs  eqvTime 
TayaiSvilis damsaxurebas  qarTuli eTnografiuli prozis 
ganviTarebis saqmeSi.  

80 moxseneba mieZRvna eqvTime TayaiSvilis mier  “samuslimano 
saqarTveloSi” aRweril xaxulis monastris karibWis  kedelSi 
RvTismSoblis “gamoqandakebul suraTTan” Catarebul  ritualsa da Ee.w. 
ziareTis wess.  moxsenebaSi ganxiluli maTi samedicino aspeqtebi.   

81 moxsenebaSi yuradReba gamaxvilebulia kavkasiis xalxTa tradiciul 
yofaSi SemorCenili socialuri urTierTobebisa da kvebis kulturis 
arealur, genetikur Taviseburebebze. 

82 moxseneba eZRvneba eqvTime TayaiSvilis eTnografiuli memkvidreobis 
kulturologiur analizs drosa da sivrceSi momxdari cvlilebebis 
gaTvaliswinebiT. 

83 moxsenebaSi ganxilulia qarTul-azerbaijanuli kulturuli 
urTierTobebi religiuri rwmena-warmodgenebisa da socialuri 
integraciis magaliTze. 

84 moxsenebaSi ganxilulia daba TianeTis raWul mosaxleobaSi Catarebuli 
mariamobis dResaswauli, misi tradiciuli da inovaciuri mxareebi. 

85 Seswavlili iqna genderuli urTierTobebi afxazeTidan iZulebiT 
gadaadgilebul mosaxleobaSi. Gvinda warmoCndes sazogadoebriv 
institutebSi  qalisa da mamakacis socialuri roli da statusi, 
ufleba-movaleobebi da a.S. agreTve iseTi tradiciuli sazogadoebrivi 
institutebi, rogoricaa – urTierTdaxmareba, qvelmoqmedeba, asakobrivi 
pativiscema Tu sxva, sadac mamakaci da qali aqtiurad iyo CarTuli, rac 
vfiqrobT, garkveulwilad xels uwyobs afxazeTidan iZulebiT 
gadaadgilebuli mosaxleobis adaptaciis processac. 

86 iZulebiT gadaadgilebul mosaxleobasTan (cxinvalis regioni, afxazeTi) 
Catarebuli gamokiTxvis Sedegad dgindeba, rom axlac devnilobis 
periodSi rigi daavadebebis (avi Tvali, SeSinebuli,  batonebi) 
SemTxvevaSi mimarTaven magiur-religiuri mkurnalobis meTodebs – avi 
Tvalis, SeSinebulis dros SelocviT mkurnaloba isev funqcionaluria, 
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SemorCa koleqtiur mexsierebas. Batonebis dros arsebul garkveul Zvel 
wesebsac isev icaven. SeimCneva Zveli elementebis daZlevis tendencia,  
rCeba is rasac gaaCnia efeqturoba.  

87 მოხსენებაში წარმოდგენილია ქართველთა ეთნიკურ ერთობად ფორმირების ეტაპები 

და ეთნიკური იდენტობის ურთიერთმიმართება რელიგიურ სისტემებთან. 

გამოკვეთილია ქრისტიანობის, როგორც ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი 

ცნობიერების განმაპირობებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარკერის,როლი და 

ფუნქცია. ხაზგასმულია მოქალაქეობრივი იდენტობის არსებობის ფაქტები 

ქართველთა ეთნიკური ისტორიის სხვადასხვა ეტაპიდან. საუბარია თანამედროვე 

პრობლემატიკაზეც. 

88 მოხსენებაში საუბარია ისტორიულ შავშეთში, იმერხევისწყლის ხეობაში (ართვინის 

რეგიონი, თურქეთის რესპუბლიკა) არსებული  ტრადიციული ქართული სულიერი 

კულტურის ელემენტებზე. გაანალიზებულია იმერხევის მოსახლეობაში ჯერ კიდევ  

მოქმედი ორი ქარტული ხალხური დღეობა - „შუამთობა“ და „მარიობა“. 

წარმოდგენილია ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მასალა „ზიარეთობის“ ტრადიციის 

შესახებაც. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ეს ტრადიცია ქრისტიანული „ზიარებისა“ 

და დღესაწაულების პაგანიზებული ფორმაა, გარკვეული სინკრეტიზმის ნიშნებით. 

89 მოხსენება ეხება ქართული ტრადიციული აღზრდის სისტემას, რომელშიც 

გადამწყვეტი როლი ენიჭებოდა რელიგიის ფაქტორს. გამოკვეთილია მოზარდის 

სოციალიზაციის ეტაპები საქართველოს მთიანეთში და თანმედროვე თურქეთის 

ტერიტორიაზე მოქცეულ ქარტულ ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებში. 

გამოკვეთილია ტრადიციული ზნეობრივი, სამართლებრივი და ეთიკური ნორმების, 

ქცევის წესებისა და კულტურულ-სამეურნო ცოდნის თაობიდან თაობაზე გადაცემის 

ბუნებრივი გზები და მექანიზმები. 

90 მოხსენებაში წარმოდგენილია 2007-20012 წლების განმავლობაში ართვინის 

რეგიონში მოძიებული ეთნოგრაფიული მასალის ანალიზი, დაკონკრეტებულია 

გეოგრაფიული კონტექსტი: საუბარია ისტორიული ნიგალის (ლიგანის, ლივანის) 

შესახებ, რომელიც მოიცავს ვრცელ ტერიტორიას მდინარე ჭოროხის მარჯვენა და 

მარცხენა სანაპირობეზე, დაწყებული ქალაქ ართვინიდან ვიდრე ზემო 

მარადიდამდე. გამოვლენილია ამ რეგიონში ქართველთა განსახლების არეალი, 

თემთა და სოფელთა ქართული სახელწოდებანი, დემოგრაფიული სურათი, 

კულტურულ-სამეურნო ტიპი, სულიერი და სოციალური ყოფის მთავარი 

მახასიათებლები, თანამედროვე პრობლემატიკა (მწვავე მიგრაციული პროცესები, 

დედაენის დაკარგვის მკვეთრი საფრთხე). 

91 მოხსენებაში საუბარია ქალაქ ართვინისა (ისტორიული ნიგალის (ლიგანის, ლივანის) 

მთვარი მის გარშემო ვრცელ ტერიტორიაზე (მდინარე ჭოროხის მარჯვენა და 

მარცხენა სანაპირობეზე) არსებულ ქართულ ხეობებში მცხოვრებ ქართველთა 

ტრადიციულ ყოფაზე: დასახლების ტიპი, სამეურნეო ყოფა, საოჯახო ყოფა, 

ქორწინებისა და დაკრზალვის წესები, ხალხურ დღესასწაულთა კალენდარი. 

გამოვლენილია ამ რეგიონში ქართველთა განსახლების არეალი, თემთა და სოფელთა 

ქართული სახელწოდებანი, დემოგრაფიული სურათი, კულტურულ-სამეურნო 

ტიპი, სულიერი და სოციალური ყოფის მთავარი მახასიათებლები, თანამედროვე 

პრობლემატიკა. 

92 მოხსენებაში წარმოდგენილია თურქეთელ ქარტველთა ისტორიული მახსოვრობის 

ბათუმთან დაკავშირებული სეგმენტები. გამოვლენილია „ბათუმის“ როგორც 

ზოგადად სამშობლოს კრებით სახედ, ერთგავრ სიმბოლოდ არსებობა. 

წარმოჩენილია „ბათუმთან“ // სამსობლოსთან დაკავსირებული სოცლიაური 
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მახსოვრობის სხვადასხვა ასპექტები: წინაპართა მოგონებებში დალექილი და 

თაობებში შემონახული  ისტორიული მიწა-წყლის ტოპონიმიკის, საგვარეულოს 

ხსოვნა, „მუჰაჯირობის“ ისტორიები. ხაზგასმულია თურქეთელ ქართველთა სწრაფვა 

თანამედროვე ქართულ კულტურასთან ინტეგრაციისაკენ.  

93 მოხსენებაში წარმოდგენილია 2010-2013 წლებში თურქეთის რესპუბლიკის 

ცენტრალურ რეგიონებში ჩატარებული ექსპედიციების დროს მოპოვებული მასალის 

ანალიზი. მარმარილოს ზღვის რეგიონებიდან ერთ-ერთის - საქარიას რეგიონის 

მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეთნიკური ქართველები შედგენენ. განხილულია 

მუჰაჯირთა შთამომავალების განსახლების არეალი რაიონებისა და სოფლების 

მიხედვით. ქართველთა სოფლებში არსებული კულტურულ-სამეურნო ტიპი, 

მუჰაჯირობისა და საგვარეულო ისტორიები, საოჯახო ყოფის ტავისებურებები, 

თანამედროვე ეთნოკულტურული პროცესები. 

94 მოხსენებაში საუბარია ზემო მაჭახელში (თურქეთის რესპუბლიკა) დადასტურებულ 

ქართულ ხალხურ დღეობაზე, რომლის სახელია  გარეგნობა//გარგნობა. 

გამოვლენილია ამ დღეობის ვარიაციები ქვემო მაჭახელში, გურიასა და იმერეთში 

(საქართველო). განხილულია დღეობის გამოანგარიშების მეთოდი და რიტუალი. 

გამოთქმულია მოსაზრება, რომგარეგნობის დღეობა ადრექრისტიანული 

სარიტუალო პრაქტიკიდან, კერძოდ, იერუსალიმური კანონარიდან მომდინარე 

ტრადიციაა. გაზიარებულია მკვლევარ ე. კოჭლამაზაშვილის მოსაზრება.  

95 moxsenebaSi svanuri eTnografiuli da folkloruli monacemebis 
safuZvelze ganxilulia “jgragis”, rogorc svaneTis umTavresi 
salocavis saxe, peripetiebi da misi qristianobasTan Serwymis sakiTxebi. 

96 მოხსენებაში იქნა მიმოხილული ლეჩხუმის სამეურნეო ტრადიციებისა და რწმენა-

წარმოდგენებისგან განპირობებული ლეჩხუმური ოჯახების სარიტუალო ქცევის 

თავისებურებანი. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა საოჯახო დღესასწაულებზე  ოჯახის 

წევრთა შორის ფუნქციების გადანაწილებზე (ოჯახის უფროსი მამაკაცი, უფროსი 

დიასახლისი, მოზარდები). დაფიქსირებულ იქნა ლეჩხუმელთა სამეურნეო ყოფისა 

და რწმენა წარმოდგენების ურთიერთმიმართება, კაცებისა და ქალების მკვეთრად 

გამიჯნული როლები რიტუალის დროს. 

97 მოხსენება მე-19 საუკინის საარქივო მასალებზე დაყრდნობით თვალი აქვს 

გადევნებული სამცხეში ქართველთა გამაჰმადიანება-გათურქების პროცესს. 

98 მოხსენება ეხება ეთნოლოგიური მეცნიერების დამოკიდებულებას ეთნიკური 

ურთიერთობებისა და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობების შესახებ. ხაზი აქვს 

გასმული, რომ ეს ასპექტები ეთნოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი კარდინალური 

საკითხია. 

99 მოხსენება საისტორიო წყაროების, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების 

საფუძველზე შესწავლილია ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები 

საქართველოში. ხაზი აქვს გასმული იმ გარემოებას, რომ საქართველოში სხვა 

ეთნიკური ერთობებისა და რელიგიური ერთობების მიმართ დამოკიდებულება 

ტოლერანტული იყო. 

100 მოხსენებაში ხაზი ესმის იმ გარემოებას, რომ კავკასიის ხალხების მრაფალფეროვანი 

ეთნიკური კულტურა განპირობებულია კავკასიის მრაფალფროვანი ბუნებრივ-

გეოგრაფიული გარემოთი, ლანდშაფტითა და კლიმატური სხვადასხვაობით. 

101 მოხსენებაში საისტორიო წყაროებისა და ეთნოგრაფიული მონაცემებით 

დადგენილია, რომ ხანძთის მონასტერი იყო სრულიად სხვა ადგილას, კერძოდ 

იმერხევის  სოფელ უბეს სიახლოვეს, სადაც დღესაცაა შემორჩენილი ტოპონიმი 



 75 

„ხანძთა“ და სადაც დღესაცაა შემორჩენილი ტაძრის კედლის ქვა, რომელზედაც 

ხელია გამოკვეთილი. დღეს ხანძთის მონასტრად წოდებული სინამდვილეში არის 

ფორთის მონასტერი. ასევე გარკვეულია შავშეთისა და კლარჯეთის საეკლესიო 

ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი, კერძოდ, სად გადიოდა საზღვარი 

ტბეთისა და ანჩის ეპარქიებს შორის. 

102 XIX saukuneSi afxazeTSi feodaluri wyoba, dasavleT saqarTvelos sxva 
kuTxeebisagan gansxvavebiT, SedarebiT susti iyo, magram aq qarTveli 
mTavrisa da qarTveli feodalebis arsebobis gaTvaliswinebiT, afxazebis 
aaZaras (mamamZuZeoba) instituti qarTuli mamamZuZeobis institutis 
analogiuri iyo. 

103 naSromi eZRvneba azerbaijanis respublikaSi (qarTvelebis) ingiloebis 
mimdinare eTnosocialur procesebs. naSromis mizani iyo Tanamedrove 
eTnosocialuri procesebi istoriul dinamikaSi, politikuri movlenebis 
fonze ganxiluliyo. 

104 sabWoTa xelisuflebis mier samxreT saqarTvelodan (mesxeTidan) 
iZulebiT gadasaxlebuli mosaxleobis eTnikuri istoriis Sesaxeb ori 
erTmaneTisagan polarulad gansxvavebuli Teoria Camoyalibda. Orive 
Teoria am kontingents avtoqTonad aRiarebs, Tumca gansxvavebuli 
damokidebulebaa maTi eTnikuri warmomavlobis Sesaxeb. erTis mixedviT, 
gadasaxlebulTa umravlesoba warmomavlobiT qarTveli iyo (Tumca 
eWvgareSedaa miCneuli, rom gasaxlebulTa Soris arian Turquli, 
qurTuli da somxur//hemSinuri jgufebic), romelTa winaprebmac 
istoriuli avbedobis pirobebSi islami miiRes. Xolo meore Teoriis 
mimdevrebi ki amtkiceben, rom deportirebuTa eTnikuroba ZiriTad 
ganisazRvra mesxeTis teritoriaze Turquli substraqtis, gabmuli da 
bunebrivi koncentraciT.  

qarTuli saistorio mwerloba, romelsac xsenebuli mimarTulebiT 
kvlevas xangrZlivi tradicia da Sesabamisi safuZveli gaaCnia, miiCnevs 
rom deportirebulTa umetesoba mesxeTis eTnikurad qarTuli 
mosaxleobis Stamomavalia. Tumca zogjer warmomavlobas amJamad 
arsebul situaciasTan aigivebdnen da deportirebulTa did nawils 
umarTeblad akuTvnebdnen e.w. “qarTuli orientaciis” jgufs. SedarebiT 
axalia meore mimarTuleba. XX saukunis bolos ganviTarebulma 
globalurma tendenciebma dRis wesrigSi daayena axali konceptualuri 
paradigmebis gamoZebnis aucilebloba, rac erTis mxriv, didi 
saxelmwifoebis eTnikuri politikiT, meore mxriv ki, „mcire“ xalxebis 
erovnuli mobilizaciisa da koncentraciis aucileblobiT iyo 
nakarnaxevi. Amgvari samecniero interesis sferoSi moeqca 1944 w. samxreT 
saqarTvelodan deportirebuli kontingentic. mkvlevarTa nawilma 
saWirod miiCnia maTi Turquli warmomavlobas mtkiceba. Am debulebis 
damtkiceba moiTxovda saqarTveloSi TurqTa Semosvlis istoriis 
daZvelebas. Es sakmaod rTuli amocanaa. Aucilebeli gaxda arsebuli 
argumentebis gabaTileba, istoriuli wyaroebis axleburi da zogjer 
sruliad araadekvaturi interpretacia, qarTuli toponimebisaTvis 
“Turquli” etimologiis moZebna, Tavad  deportirebulTa mier Seqmnili 
naSromebis ugulvebelyofa da im eTnokulturuli elementebis 
ignorireba, romelebic deportirebulTa mniSvnelovani nawilis qarTul 
warmomavlobaze metyveleben. Amgvari midgoma xSirad yovelgvar 
mecnierul obieqturobasaa moklebuli da kritikas ver uZlebs. 

105 ukanasknel xanebSi gacxovelebuli globalizacia eTnokulturuli 
procesebis arsebiTi transformaciis da globaluri unifikaciis 
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ganmapirobebel faqtorad iqca. Globaluri unifikaciis zemoqmedeba 
loklur mravalferovnebasa da tradiciebze Taviseburad aisaxeba 
yoveldRiuri yofis yvela sferoze da maT Soris, tradiciul 
kulturazec.  

Yyofili ssrk-s da e.w. mesame msoflios qveynebma ekonomikuri da 
social-politikuri ganviTarebis modelebi, rogoricaa saxelmwifos 
mowyoba, ekonomika Tu socialuri urTierTobebi, ZiriTadad dasavluri 
(evropuli an aSS-s) sistemebidan gadmoiRes. Aamas emateba. 
Transnacionalur Tu adgilobriv kulturul, politikur da ekonomikur 
institutebis gaaqtiureba. Mimdinareobs internacionaluri da 
transnacionaluri normebis infiltracia. Am process xels uwyobs 
informaciuli sazogadoebis formirebac. Globalizaciis process 
mivyavarT sinqronuli informaciis wilis zrdisa da diaqronuli 
informaciis wilis Semcirebisaken, rac tradiciis (rogorc qcevisa da 
azrovnebis wesis) gaufasurebas iwvevs. Paralelurad mimdinareobs Sida 
sinqronuli informaciuli nakadis procentuli wilis Semcireba gare 
sinqronuli informaciul nakadTan SedarebiT. Es ki sakuTari 
kulturuli memkvidreobiTobis sxvaTa kulturiT TandaTanobiT 
Canacvlebas niSnavs. /WiWinaZe, 2004/. Tumca, SeimCneva sapirispiro 
tendenciac, tradiciuli (CveulebiTi) formebis e.w. „revitalizacia“, 
tradiciuli normebi da wes-Cveulebebi mzard rols TamaSoben 
calkeuli jgufis cxovrebaSi. 

Uufro rTuli viTarebaa e.w. erovnul umciresobebSi. Mag. Qvemo 
qarTlis azerbaijanel mosaxleobaSi. Savele eTnografiuli kvlevis 
Sedegad dadginda rom, am kontigentis cxovrebaSi SedarebiT 
mniSvnelovan rols TamaSobs 1. azerbaijanuli saxelmwifosTan 
urTierToba (ekonomikuri, saganmanaTleblo, politikuri, ideologiuri); 
2. religiuri (islamis tradiciuli da modernistuli mimdinareobebis arsobrivi 

winaaRmdegobebisa da urTierTdamokidebulebis gavlena, cxovrebis tradiciul 

formebze, yofasa da kulturaze). 3.urTierToba titularuli eTnosis 
warmomadgenlebTan (ekonomika, integraciuli politika, naTesauri 
urTierToba da a.S.); 4. globalizaciis procesi (saerTaSoriso da 
adgilobrivi arasamTavrobo Tu samTavrobo organizaciebi, SromiTi da 
sawavlo migracia dasavleTis qveynebSi da a.S.). 

106 statiaSi Seswavlilia mTavarmowame wminda giorgis upiratesoba da 
pirveladoba ara mxolod qarTvelTaTvis, aramed saqarTveloSi 
mcxovreb sxva eTnosebTan. amaze metyveleben mTavari da mswraflSemwe 
saerTo salocavebis arseboba da Tayvaniscemis masStabebi. 

107 statia asaxavs ficis daniSnulebas, mis Taviseburebebs, rogorc 
sasjelis erT-erTi uZvelesi da umtkicesi saxeobisa. wyevla-krulva 
yvela xalxis yofaSi gvxvdeba. saingilos mZime warsulma, ingiloebis 
fizikuri da erovnuli gadagvarebis mcdelobam wyevlis mravalgvari 
formebi Semogvinaxa, rac saTanadod aris ganxiluli. 

108 მოხსენებაში ნაჩვენებია კავკასიაში ჩვეულებითი სამართლის სამოქალაქო 

მართლწესრიგში შესაძლო ტრანსფორმაციის გზა. 

109      მოხსენებაში განხილულია ოსების მორფოლოგიური იერი ანთროპოლოგიური   

რამდენიმე სისტემის მიხედვით,  განსაზღვრულია მათი ადგილი კავკასიონის  

ანთროპოლოგიური ტიპის მატარებელ  ჯგუფებს შორის და ხშირად ვლინდება  

ახლო მსგავსება ქართველების სხვადასხვა ტერიტორიულ   ჯგუფების მიმართ.  

ოსების  ეთნოგენეზი განხილულია, როგორც  ჩრდილო კავკასიის მკვიდრი 

მოსახლეობის, შემდგომ ქართველების და პირველ რიგში დვალების ასიმილაციის 



 77 

შედეგი. სხვა შემთხვევაში ძნელად წარმოსადგენია მათი თანამედროვე 

ანთროპოლოგიური ტიპი. ირანული ენის შენარჩუნება კი შესაძლებელი გახდა, 

რადგან ასიმილაციას თანდათანობთი ხასიათი ჰქონდა. ყოველივე ზემოთ თქმული 

გვაძლევს საშუალებას,  განვიხილოთ ოსები მორფოლოგიურად და გენეტიკურად 

კავკასიის ანთროპოლოგიურ რუკაზე კავკასიონის ტიპის მატარებელ ჯგუფთა 

შორის. 

110       მოხსენებაში განხილულია პალინოლოგიური მონაცემების მნიშვნელობა 

ბიოარქე-ოლოგიურ კვლევებში, დარგის განვითარების მოკლე ისტორია და 

შესაძლებლობები. კერძოდ, მსოფლიოში ჭურჭლის შიგთავსის ორგანული ნაშთების 

პალინოლოგიურ კვლევას არც თუ ისე დიდი ისტორია აქვს. დღემდე შეუძლებელი 

იყო იმის დადგენა თუ რა იყო მოთავსებული ჭურჭელში იმ შემთხვევაში, როდესაც 

პალინოლოგიურ სპექტრში ხორბლის მტვრის დიდი რაოდენობა აღინიშნებოდა. 

მეცნიერებს უჭირ-დათ იმის თქმა, ჭურჭელში მშრალი ხორბალი  იყო, თუ ხორბლის 

ფაფა ან რაიმე სხვა მოხარშული კერძი (Lageras 2000). პალინოლოგიაში ახალი 

დარგების დანერგვამ, ანუ არაპალინოლოგიური ხასიათის ნამარხების კვლევამ, 

შესაძლო გახადა მრავალი საკითხის გადაწყვეტა,  ცხოვრების წესისა და სამკურნალო 

ტრადიციების, გარდაცვა-ლების მიზეზისა და დაკრძალვის სეზონის დადგენა, 

პალეოდიეტის და სხვა.  

111 saarqivo masalebze dayrdnobiT, Cvens mier aRdgenilia qoCaqiZeTa 
sagvareulos warmomadgenelTa daaxloebiT samasi wlis genealogia 1920 
wlamde.   
   moxsenebaSi saubari iyo qoCaqiZeTa saTavados Sesaxeb, romelzec 
qarTul samecniero literaturaSi gamokvleva ar arsebobda. 
momxseneblis mier warmodgenil iqna imformacia am saTavados ESexeb 
arsebuli saarqivo xelnaweri dokumentebi, saistorio werilobiT 
wyaroebSi arsebuli monacemebi da amis safuZvelze gamoikveTa am 
saTavados istoriis ZiriTadi sakiTxebi, XVI saukunidan XX saukunis 
20_ian wlebamde. 

112 moxsenebaSi saubari iyo samegrelos erT_erTi ZirZveli saTavado 
saxlis_qoCaqiZeebis gansaxlebis da mflobelobis Tavdapirvel arealze. 
xazgasmuli iyo is garemoeba rom qoCaqiZeTa saTavado XV_XVI 
saukuneebSi mdebareobda da flobda cixe simagreebs da yma_glexeb ara 
Waladidis muxurSi da mis mimdebare teritoriaze, sadac isini XIX 
saukunesi iyvnen gansaxlebulni, aramed jgalis TemSi, iq mdebare imave 
saxelwodebis cixiTurT. aseve gamoikveTa maTi saTavados damcrobis 
dro da mizezebi, romelic XVII saukunis bolos moxda. 

113 moxsenebaSi warmodgenili iyo samegrelos mxeiZeTa saTavados Sesaxeb 
avtoris mier warmoebuli kvlevis Sedegebi. samegrelos mxeiZeTa 
saTavados istoria, iseve, rogorc qoCaqiZeebis, aqamde saTanado kvlevis 
sagani ar yofila. momxseneblis mier warmodgenili iyo saqarTvelos 
saxvadasxva arqivebsa da muzeumebSi arsebuli axali xelnaweri 
dokumentebi, romelic srul warmodgenas gviqmnis samegrelos mxeiZeebis 
gansaxlebis arealze, maTi ojaxebis Semadgenlobaze, yma_mamulebis 
mflobelobaze, cixe_simagris mdebareobaze, maT mier kuTvnili 
aznaurebis da samRvdelo gvarebze. ZiriTadi yuradReba iyo 
gamaxvilebuli mxeiZeTa saTavado gvaris samegreloSi damkvidrebis 
droze da istoriul wanamZRvrebze. aseve warmodgenili iyo XIX 
saukunis saarqivo masalebi ruseTis imperiis mier maTi TavadTa rigebSi 
aRiarebis Sesaxeb, aseve maTi gvaris wevrebis sxvadasxva jildoebis da 
damsaxurebis amsaxveli dokumentebi. 
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2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

irine tatiSvili  Hethitische Religion. 

Ursprung, Ausgestaltung und 

Struktur des Pantheons 

27 noemberi, bremenis 
universiteti, germania 

 
2 mariam CxartiSvili Conceptualizing Georgian 

Nation within Romanov 

Empire. In Search of Matrix 

20-22 ივნისი, ლა საპენზას 

უნივერსიტეტი, რომი, 

იტალია 
3 giorgi qavTaraZe An Attempt at Dating the 

Starting Point of the Kura-

Araxes Culture 

9-11 ianvari, veneciis ka’ 
foskaris universiteti, 

italia  
4 vaJa kiknaZe 1. saqarTvelo da 

postsabWoTa qveynebi 
civi omis Semdeg; 
2. totalitarizmi 

saqarTveloSi 1921-1989 
ww. 

22-27 aprili, Sida 
alaskis fernbeqsis 
universiteti, aSS 

5 vaJa kiknaZe qarTvel qalTa roli 
politikur cxovrebaSi 

V-XI ss-Si 

7-8 oqtomberi, opoles 
universiteti, poloneTi 

6 aleqsandre TvaraZe Eroberung von Konstantinopel 

im 1204 und 

Gründungsnachricht des 

Kaiserreichs von Trapezunt 

23-27 seqtemberi, 
miunsteris vestfaliis 
universiteti, germania 

7 eldar bubulaSvili რელიგიური კონფლიქტები 

სამხრეთ კავკასიაში 

3–7 დეკემბერი, msoflio 

saeklesio sabWo, მეტცი, 

საფრანგეთი 

8 nikoloz javaxiSvili Образ черкеса в грузинской 

художественной литературе 
16-17 maisi, adiRes 

universiteti, q. maikopi, 

ruseTi 

9 nikoloz javaxiSvili Некоторые аспекты проекта 

модернизации 

государственного строя  

Восточногрузинского 

царства созданного накануне 

формирования местной 

администрации Российской 

империи 

20-22 maisi, gdanskis 

universiteti, poloneTi 

10 qeTevan xuciSvili ფარული და 

ტრანსპარენტული 

რელიგიურობა: 

თანამედროვე 

საქართველოს მაგალითი 

7-9 აგვისტო, 

ნაზარბაევის 

უნივერსიტეტი, ასტანა 

ყაზახეთი 
 

 



 79 

11 rozeta gujejiani ქართული ეროვნული 

იდენტობის ფორმირების 

ისტორია და თამამედროვე 

პრობლემატიკა 

დეკემბერი, სტამბულის 

ქართული კულტურის 

ცენტრი 

12 roland TofCiSvili, 
l. soloviova  

Онекоторых причинах 
сохранения грузинского 

этноса 

2-5 ivlisi, moskovi 
(ruseTis eTnografTa 

da eTnologTa X 
kongresi)  

13 naTia jalabaZe The specificities  of 

intercultural communication in 

the multiethnic region of South 

Georgia 

28 agvisto-2 seqtemberi, 
frankfurti, germania  

14 Kjoni kviciani ჩრდილო–დასავლეთი 

კავკასია: 

კონფრონტაციიდან 

მშვიდობისაკენ 

6 დეკემბერი, როსტოვის 

უნივერსიტეტი 

რუსეთი 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

1 moxsenebaSi ganvixile xeTuri religiis iseTi sakvanZo problemebi, 
rogoricaa: xeTuri religiis warmoSoba (“aniTas teqsti” rogorc wyaro 
xeTuri religiis genezisis Sesaswavlad), xaTuri RvTaebebi da xaTuri 
lokaluri panTeonebis struqtura (ori ZiriTadi sqema da maTze 
dafuZnebuli xeTuri saxelmwifo panTeoni), mzis da amindis RvTaebaTa 
arsi da maTTan dakavSirebuli problematika, imperiis xanis panTeonis 
Camoyalibeba da struqtura, sinkretizmis sakiTxi xeTur religiaSi da 
religiuri azrovnebis ganviTareba xeTebTan.  

2 მოხსენებაში ნაჩვენები იყო იმპერიის იმპულსის გავლენა ქართველი ერის იდეის 

ჩამოყალიბებაზე და იდენტიფიცირებული იყო ქართულ სინამდვილეში ერის 

კონპეპტის ევროპული მატრიცა. 

3 axloaRmosavluri arqeologiuri masalisa da relatiuri qronologiis 
monacemebis gaTvaliswinebis Sedegad, mtkvar-araqsis kulturis qveda 
TariRi Sua urukis xanis Tanadroulad aris gansazRvruli, anu 
moqceulia IV aTaswleulis pirveli naxevarSi. 

4 1. moxseneba Seexeboda im politikur da ekonomikur movlenebs, rasac 
adgili hqonda sabWoTa da postsabWoTa sivrceSi, kerZod, saqarTveloSi 
1980 wlidan dRemde. yuradReba iyo gamaxvilebuli damoukidebeli 
saqarTvelos Camoyalibebis sirTuleebze da ruseTis federaciis 
negatiur rolze am procesebTan dakavSirebiT. 
2. moxseneba Seexeboda sabWoTa intervencias 1921 wlis damoukidebeli 
saqarTvelos winaaRmdeg, 1924 wlis antisabWoTa ajanyebas, mis Sefasebebs 
da marcxis mizezebs, aseve im represiul aparats, romelic Camoyalibda 
saqarTveloSi XX s-is 20-30-ian wlebSi. yuradReba gamaxvilda XX s-is 50-
ian wlebSi n. xruSCovis mier `pirovnebis kultis~ dagmobas da mis 
moulodnel Sedegebs saqarTvelosaTvis, 80-iani wlebis uZraobis 
periodsa da ekonomikur krizisze, 1989 wlis 9 aprilsa da 2003 wlis 
`vardebis revolucias~, rusul agresias saqarTvelos winaaRmdeg 2008 
wlis agvistoSi. 

5 moxseneba Seexeboda qarTvel qalTa rols saqarTvelos istoriaSi 
SuSanik dedoflis droidan _ XI s-Si bagrat IV-is qaliSvilis, marTa-
mariamis moRvaweobamde. 
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6 trapizonis imperiis daarseba ukavSirdeba IV jvarosnul laSqrobas. 
statiaSi ganxilulia sakiTxebi: rodis daiwyes qarTvelebma laSqroba 
bizantiis imperiis mimarTulebiT, hqondaT Tu ara kavSiri jvarosnebTan. 
agreTve Tamaris meore istorikosis cnoba bizantiis imperatoris 
gardacvalebasTan dakavSirebiT. aRniSnul cnobaSi gaerTianebulia 
sxvadasxva istoriuli movlenebi. 

7 მოხსენებაში წარმოდგენილია თუ რა როლს  ასრულებს სამხრეთ კავკასიის 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში რელიგები.  აღნიშნული საკიტხი განხილულია 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მაგალითზე. 

8 moxsenebaSi gaanalizebulia, Tu rogor aisaxa Cerqezis saxe Cerqezi 
xalxis istoria, maTi tragikuli bedi da maTTvis damaxasiaTebeli 
rainduli Tvisebebi qarTul mxatvrul literaturaSi, kerZod, grigol 
orbelianis, vaJa-fSavelas da aleqsandre yazbegis nawarmoebebSi, aseve 
aleqsandre yifSiZis (fsevdonimi _ froneli) narkvevSi da giorgi 
lasxiSvilis memuarebSi. Cans, rom qarTveli sazogadoebriobis mowinave 
nawili keTilganwyobili iyo mezobel Cerqez xalxisadmi, romelic im 
periodSi dampyroblebis winaaRmdeg ibrZoda. 

9 moxsenebaSi gaanalizebulia ufliswul ioane giorgis Ze bagrationis 
(1768-1830) mier XVIII saukunis miwuruls Seqmnili qarTl-kaxeTis samefos 
modernizaciis proeqtis ori mniSvnelovani aspeqti, kerZod, qveynis 
samoxeleo wyoba da saxelmwifo jildoTa sistema. 

10 მოხსენებაში განხილულ იქნა რელიგიურობის ფორმების ტრანსფორმაცია 

საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული 

ფაქტორების გავლენის შედეგად. 

11 მოხსენებაში საუბარია ქართველი ერის ჩამოყალიბებისა და ეთნიკური ისტორიის 

მთავარი მახასიათებლების შესახებ. გაანალიზებულია თურქეთელ ქართველთა 

საქართველოსთან კულტურული ინტეგრირების აუცილებლობა. გამოვლენილია 

თანამედროვე პრობლემატიკა: ხელოვნურად ინსპირირებული პრობლემური 

კერების შექმნის მცდელობა  რელიგიურ საფუძველზე. გამოთქმულია მოსაზრებები, 

რომელთა განხორციელება შეამცირებს ხელოვნური კონფლიქტის დაგეგმვისა და 

განხორციელების შესაძლებლობებს.   

12 მოხსენებაში საუბარია ქართველი ხალხის გადარჩენის მიზეზებზე. ხაზი აქვს 

გასმული, რომ ქართველი ხალხის გადარჩენის ძირითადი მიზეზია გეოგრაფიული 

გარემო და შიდა მიგრაციული პროცესები. 

13 moxseneba exeba interkulturuli komunikaciis xasiaTs multieTnikur  
regionSi, kerZod Kqvemo qarTlSi. yuradReba gamaxvilebulia   
kulturul kodTa gadarTvaze, rac   integraciis procesis Tanmxlebi 
movlenaa da amavdroulad misi xelis Semwyobi faqtoric.  

14 მოხსენებაში გაანალიზებულია კავკასიის ომი მე–19 საუკუნეში და მისი შედეგები. 

რუსეთის თანამედროვე პოლიტიკა ჩრდილო–დასავლეთ კავკასიაში. 
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danarTi 2 

 
Tsu iv. javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis institutis 

TanamSromelTa 2013 wlis samecniero da sxva samuSaoebis angariSi 
 

2013 wels institutis mecnier-TanamSromlebma monawileoba miiRes 11 
erovnul da saerTaSoriso proeqtSi, romlebic finansdeboda sxvadasxva 
fondis mier sxva organizaciebis bazaze. 
 

aRsaniSnavia, rom istoriisa da eTnologiis institutSi, samecniero 
saqmianobis donis asamaRleblad,  2013 wels Catarda samecniero 
konferenciebi: 1. 24-26 ivniss _ samecniero konferencia miZRvnili akademikos 
eqvTime TayaiSvilis dabadebidan 150 wlisTavisadmi; 2. 30-31 maiss _ samecniero 
konferencia `wyaroTmcodneobiTi da istoriografiuli kvlevebi~ miZRvnili 
revaz kiknaZis xsovnisadmi; 3. 5-6 dekembers _ samecniero konferencia `miTi, 
kulti, rituali~ miZRvnili irakli surgulaZisadmi; 4. 12-13 dekembers _ 
samecniero konferencia. 
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2013 wels istoriisa da eTnologiis institutma gamosca perioduli 

gamocemebi: `istoriisa da eTnologiis institutis Sromebi~ XII-XIII, `axali 
da uaxlesi istoriis sakiTxebi~ #1 (12), `kavkasiur-axloaRmosavluri 
krebuli~ XV, `istoriul-eTnologiuri Ziebani~ XV. 

 
garda samecniero gegmiT gaTvaliswinebuli samuSaoebisa, institutma 2013 

wels ganaxorciela sxva saqmianobebic, risi aRniSvnac mniSvnelovnad 
migvaCnia: 

institutis samecniero biblioTekaSi samuSaoebi mimdinareobda ramdenime 
mimarTulebiT:  

1. მომსახურების სფერო:  გარდა საფონდო საქმისა, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2013 წელსაც აქტიურად 

ემსახურებოდა მკითხველებს ყოველდღიურ რეჟიმში. სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

ფონდებით ისარგებლეს ინსტიტუტის როგორც მეცნიერ-თანამშრომლებმა, ასევე, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და 

დოქტორანტებმა.   

2. წიგნადი ფონდების სისტემატიზაცია–კატალოგიზაცია:  2013 წლისთვის ივანე 

ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში დასრულებულია წიგნების 

ფონდებად დანაწილების პროცესი. ამ დროისთვის შექმნილია შემდეგი ფონდები: 

ძირითადი ფონდი, ქართულენოვანი წიგნები - 2013 წლისთვის ამ ფონდში 

გაერთიანებულია 7188 ერთეული (მიმდინარეობს დამუშავება); რუსულენოვანი 

წიგნების ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 12196 ერთეული 

(მიმდინარეობს დამუშავება); ევროპულ ენებზე გამოცემული წიგნების ფონდი - 2013 

წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 2682 ერთეული (მიმდინარეობს დამუშავება); 

სომხურენოვანი წიგნების ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 822 

ერთეული; რარიტეტულ წიგნთა ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში 

გაერთიანებულია 4065 ერთეული; ენციკლოპედიების და ლექსიკონების ფონდი - 2013 
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წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 2108 ერთეული; ატლასების და რუკების 

ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 30 ერთეული; ვარლამ დონდუას 

წიგნების ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 6279 ერთეული; 

გიორგი წერეთლის წიგნების ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 

1679 ერთეული; თამარ ტივაძიას წიგნების ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში 

გაერთიანებულია 368 ერთეული; ნათელა ნაცვლიშვილის წიგნადი ფონდი - 2013 

წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 112 ერთეული. 2013 წელს კომპიუტერულად 

მთლიანად კატალოგიზირდა ფონდი; ვიქტორ გუჩუას წიგნადი ფონდი - 2013 

წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 941 ერთეული; მცირეფორმატიან წიგნთა 

ფონდი - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 652 ერთეული. 

აღმოსავლური ფონდის შესაქმნელად მუშავდება აღმოსავლური ლიტერატურა. 

2013 წელს დაიწყო ვარლამ დონდუას წიგნადი ფონდის გადამუშავება, რომლის 

დროსაც ფორმატულად მცირე ფორმატის წიგნები გამოიხშირა და გადალაგდა ფონდის 

ბოლოს, ერთეულების დაცვის მიზნით, ასევე, ცალკე ამონაბეჭდები გამოიყო წიგნადი 

ფონდიდან, შეიქმნა ვარლამ დონდუას ამონაბეჭდების ფონდი და ამ ფონდში მოხდა 

მათი გაერთიანება - 2013 წლისთვის ამ ფონდში გაერთიანებულია 453 ერთეული 

(მიმდინარეობს დამუშავება).  

მიმდინარეობს ფონდებად დანაწილებული ერთეულების მონაცემების 

კომპიუტერულ კატალოგში და საინვენტარო ნუსხებში შეტანა. აღნიშნული სამუშაოები 

სრულად დასრულდება 2014 წელს. 2013 წლის მანძილზე საინვენტარო ნუსხაში შევიდა 

ენციკოპედიების და ლექსიკონების ფონდის 248 ერთეული, ევროპულ ენებზე 

გამოცემული წიგნების 271 ერთეული.  

3. 2013 წელს სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში შემოსული ერთეულები: 

 ძირითად, ქართულენოვან წიგნად ფონდში - 48 ახალი ერთეული შემოვიდა 

 რუსულენოვან წიგნად ფონდში - 2 ახალი ერთეული შემოვიდა 

 ევროპულ ენებზე გამოცემულ წიგნთა ფონდში - 6 ახალი ერთეული შემოვიდა 

 ენციკოპედიების და ლექსიკონების ფონდში - 1 ახალი ერთეული შემოვიდა  

 ქართული პერიოდული გამოცემების ფონდში - 22 ახალი ერთეული შემოვიდა  

     სულ 2013 წელს სამეცნიერო ბიბლიოთეკას შეემატა 79 ახალი ერთეული.  

4. სტაჟირების პროგრამა:  2013 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სამეცნიერო ორგანიზაციების პროფესიული 

კავშირის სამეცნიერო ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობისა და დახმარების, 

ასევე, სტუდენტთა დახელოვნების, დასაქმების, პროფესიული განვითარებისა და 

კვალიფიცირების პროგრამების ფარგლებში, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში და არქივში ამოქმედდა 

სტაჟირების პროგრამა და 2013 წლის მანძილზე სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მუშაობდა 

7 სტაჟიორი. პროგრამა გრძელდება.  
 

institutis erT-erTi mniSvnelovani erTeulia istoriuli da 
eTnologiuri saarqivo fondi, romelic unikaluria Tavisi masaliT. 2013 
wels institutis saarqivo fondSi samuSaoebi mimdinareobda sxvadasxva 
mimarTulebiT:  

 ფონდებისა და კოლექციების კლასიფიკაცია, კლასიფიცირებული მასალის 

დალაგება საფონდო საქმისწარმოების პრინციპით: ჩამოყალიბდა ექსპედიციების 

საარქივო ფონდი (სულ 28 ფონდი–160 ერთეული).  
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 მასალის აღწერა (რაობის - ძირითადი შინაარსის, რაოდენობის და სხვა 

პარამეტრების მიხედვით) – აღიწერა არქივში არსებული აღურიცხავი მასალები 

(160 საქმე).  

 საფონდო ერთეულების ტექნიკური დამუშავება: მიმდინარეობს ნანული აბესაძის 

პირადი საარქივო ფონდის დამუშავება. 

 ფონდების ელექტრონული ბაზის შექმნა–დასრულდა ვერა ბარდაველიძის 

პირადი საარქივი ფონდის ელექტრონული კატალოგის შექმნა. 

 სტაჟიორთა მიღება საარქივო განყოფილებაში. პროექტის ფარგლებში საარქივო 

განყოფილების თანამშრომლების დახმარებით სტაჟიორებმა: დაიწყეს: 

მუსიკალური ფონდის ხელნაწერი შრომების გადამუშავება (გადამუშავებულია 3 

პირადი საარქივო ფონდი); დასრულდა: გრაფიკული  და ანაზომების ფონდების 

მასალების კლასიფიცირება, აგრეთვე არქეოლოგიური მასალის საარქივო ფონდად 

კლასიფიცირება და აღწერა; მიმდინარეობს: საინსტიტუტო მასალების 

კლასიფიცირება და სისიტემატიზაცია. 

ჩატარებული სამუშაობის პარალელურად მიმდინარეობს აღწერილი მასალების  

კომპიუტერიზაცია და ელექტრონული კატალოგების შექმნა 

 
funqcionirebs institutis veb-gverdi: www.institutehist.ucoz.net, romelic 

mudmivad axldeba informaciiT. 
 
 
 
 
  
 
 



1 
 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis institutis 

samecniero-kvleviTi samuSaoebis 2013 wlis 

 

angariSi 

 

institutSi aris 6 samecniero kvleviTi laboratoria da erTi samecniero-
saorganizacio da praqtikuli qimiis ganyofileba 
 

   I 1. samecniero erTeulis (laboratoria) dasaxeleba – fizikur-qimiuri 
procesebis kvlevis laboratoria  

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – lab. gamge, mTavari. mecn. 
TanamSromeli, qim. mecn. doqtori Teimuraz korZaxia  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  
mTavari mecn. TanamS., qim.mecn.doq.: nanuli dolaberiZe, luba eprikaSvili, 
koba amirxanaSvili, giorgi winwkalaZe  
qim.mecn.doq., akad.wevr-kor. vladimer ciciSvili 
ufr. mecn. Tan., qim.mec.doq.  ciuri ramiSvili  
ufr. mecn. Tan., qim.mecn.kand.: nato mirZveli, marine zautaSvili, manana 
niJaraZe, nino fircxalava, maia Zagania.  
mecn. TanamS., qim.mecn.kand: marine sulaZe, nino burkiaSvili, nana nadiraZe 
mecn. TanamS., akad. doqtori imeda rubaSvili   
mecn. TanamS.: TinaTin SaraSeniZe, vaxtang gabunia 
inJineri: liana burdilaZe, goCa mRebriSvili  

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis dagegmili da 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
 

benzinSi naxSirwyalbadebis 
komponenturi Semadgenlobi-
sa da tyviisa da sxva mZime 
elementebis Semcvelobis 
gansazRvra qromatografiu-
li da rentgenospeqtraluri 
fluorescenciuri analizis 
meTodebiT.  

mTavari Mmecn. TanamS-
romeli, q.m.d. Teimuraz 
korZaxia 

mT.Mmecn. TanamS. T.korZaxia; 
ufr. mecn. TanamS-ebi: 
n.fircxalava, m.zautaSvili,  
m.Zagania;  
mec. TanamSromeli: 
v.gabunia. 
inJineri l.burdilaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

SemuSavebulia sawvavSi Semavali naxSirwyalbadebis identifikaciis gamartivebu-
li air-qromatografiuli meTodi. samuSaoSi problemuri da ZviradRirebuli 
kapilaruli svetebis nacvlad rutinuli analizisaTvis SemoTavazebulia Canaw-
yobiani qromatografiuli svetebi. rentgeno-difraqtometr Дрон-2-is bazaze 
ganxorcielda fluorescentuli speqtometris montaJi. calkeuli elementis 
aRmoCenis zRvris mniSvnelobebis Sefasebis mizniT Catarda qromis, rkinis, 
bromis, bariumis, vercxlisa da tyviis sxvadasxva masuri koncentraciis wyal-
xsnarebis fluorescentuli analizi. dadasturebulia aseTi speqtrometris 
vargisianoba myar da Txevad nimuSebSi Z>20 atomuri masis mqone elementebis 
aRmosaCenad. 

 
2 

sasoflo-sameurneo kultu-
rebis bioprodutiulobaze 
axali ekologiurad usafr-
Txo prolongirebuli moqme-
debis substratebis zegav-

lenis Seswavla. 

mTavari Mmecn. TanamS-
romeli, q.m.d. luba 
eprikaSvili 

mT. mecn. TanamS. T.korZaxia;  
ufr. mecn. TanamS-ebi: 
n.fircxalava, m.zautaSvili, 
m.Zagania; 
mecn. TanamS. i.rubaSvili. 
inJineri g.mRebriSvili 
 



2 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
mura naxSirisa da saqarTvelos bunebrivi ceoliTebis (klinoptiloliti, 
filipsiti) safuZvelze momzadebulma organo-ceoliTuri sasuqebis (substra-
tebis) gamoyenebam aCvena, rom ceoliTis damateba niadagSi dadebiT gavlenas 
axdens mcenaris aRmocenebasa da mwvane masis zrdaze; aumjobesebs niadagis 
airacias, xels uwyobs fesvTa sistemis ganviTarebas. igi fesvis zonaSi Seakavebs 
Tavisi masis 40-70% raodenobis wyals; muSaobs rogorc mcenaris sicocxlisa da 
zrdisaTvis saWiro sasuqebis (nitratebi, fosfatebi, kaliumi, mkvebavi nivTie-
rebebi) Sesanaxi rezervuari da xels uwyobs niadagis tenianobis SenarCunebas. 

 
3 

saqarTvelos zogierTi war-
moebis narCenebis (widis) 
gamoyeneba saSen masalaTa 
danamatebad 

mTavari Mmecn. 
TanamSromeli, q.m.d. 
giorgi winwkalaZe 

mT. mecn. TanamS-ebi: 
m.burjanaZe, k.amirxanaSvili 
mecn. TanamS-ebi: 
n.burkiaSvili, n.nadiraZe, 
m.sulaZe, T.SaraSeniZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
specifikuri Tvisebebis cementebisa da betonebis Seqmnis mizniT Seswavlilia 
adgilobrivi warmoebis narCenebis, kerZod widis gamoyeneba danamatad. naCvenebia, 
rom specifiuri damuSavebis Sedegad miRebuli cementis widovani danamati 
aumjobesebs betonebis xarisxs, kerZod izrdeba betonebis simtkice rogorc 
Runvaze, aseve kumSvaze. 

 
4 

nanoganzomilebiani  
ceoliTuri masalebis 
miReba 

mTavari Mmecn. 
TanamSromeli, q.m.d. n. 
dolaberiZe 

ufr.  mec. TanamS-ebi:   
m.niJaraZe, n. mirZveli 

kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 
medicinaSi antimikrobuli Tvisebebis matarebeli nanoganzomilebiani 
ceoliTebis gamoyenebis mizniT, SemuSavebulia am masalebis miRebis meTodika. 
saqarTvelos bunebrivi nedleulis-klinoptilolitis da filipsitis 
safuZvelze miRebulia vercxlis, spilenZis da TuTiis formebi; Seswavlilia 
maTi qimiuri Sedgeniloba da adsorbciuli Tvisebebi. 

 
5 
 
 

mwvane qimiis heterogenul-
katalizuri teqnologia 
aspirinis misaRebad 

ufrosi Mmecn. 
TanamSromeli, q.m.d. 
c.ramiSvili 

 

q.m.d. v.ciciSvili,  
ufr. mecn. TanamS-ebi:  
d.ioseliani, 
g.balarjiSvili,  
mecn. TanamS-ebi: 
n.yalabegaSvili, 
l.samxaraZe, v.gabunia  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
salicilis mJavas esTerifikaciis reaqcia ZmarmJavas anhidridiT Seswavlilia 
Txevad fazaSi katalizatorze, romelic miRebulia saqarTvelos bunebrivi 
ceoliTis-klinoptiloliTuri tufis (Zegvis sabado, fazuri Sedgeniloba-95%, 
SiO2/Al2O3=8.03) modificirebiT (SiO2/Al2O3=18.9). gravimetruli da speqtruli 
analizis meTodebiT naCvenebia, rom aspirinis maqsimaluri gamosavlianoba (80%) 
da seleqturoba (100%) miiReba wvril- da koloiduri dispersulobis klinopTi-
loliTis modificirebul formaze 306-353 KK-ze. miRebuli acetilsalicilis 
mJavas dnobis temperatura da UV da FTIR-speqtrebi srul SesabamisobaSia 
literaturul monacemebTan. amgvarad, heterogenul, ekologiurad sufTa 
katalizatorze (modificirebuli klinopTiloliTi) dabal temperaturaze da 
maRali seleqciurobiT gogirdmJavas da gamxsnelebis gamoyenebis gareSe 
miRebulia mniSvnelovani preparati aspirini.  

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
Jurnalis/krebuli
s dasaxeleba da 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 

m.zautaSvili, 
l.eprikaSvili, 
T.korZaxia, 
n.fircxalava, 
m.Zagania, 
i.rubaSvili. 

bunebrivi kompozi-
tebis safuZvelze 
momzadebuli axali 
aratradiciuli 
sasuqis gamo-yenebis 
SesaZlebloba   

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria, 2013, 

t. 39, #1-2 

Tbilisi gv. 104-106 

anotacia 
laboratoriul pirobebSi amoniumisa da kaliumis kaTionebiT modificirebuli 
bunebrivi ceoliTebisa (heilandit-klinoptilolitis tufi) da mura naxSiris 
safuZvelze momzadebul substratze, gamokvleuli iyo lobios aRmocenebis 
biometruli maCveneblebi 

2 T.korZaxia, 
l.eprikaSvili, 
m.zautaSvili, 
n.fircxalava, 
m.Zagania 

benzinSi aromatuli 
naxSirwyalbadebis 
gansazRvra Canawyo-
biani qromatografi-
uli svetebis gamo-
yenebiT 

saqarTvelos mecn. 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria 

2013, t. 

Tbilisi gadacemuli 
dasabeWdad 

anotacia 
SemuSavebulia sawvavSi Semavali naxSirwyalbadebis identifikaciis gamartivebu-
li air-qromatografiuli meTodi. aparaturul gaformebaSi kapilaruli svetebi 
problemuri da ZviradRirebulia, xolo rutinuli analizisaTvis Canawyobiani 
svetebis gamoyeneba ufro xelmisawvdomi da mizanSewonilia. 

3 v.gabunia,  
T.korZaxia,  
l.eprikaSvili, 
m.zautaSvili, 
n.fircxalava, 
m.Zagania 

rentgeno- difraq-
tometris gamoyene-
bis SesaZlebloba 
fluorescentru-li 
speqtrometris 
saxiT   

p. meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 

Sromebi 2013w 

Tbilisi gv 47-56 

anotacia 

rentgeno-difraqtometr Дрон-2-is bazaze ganxorcielda fluorescentuli 
speqtometris montaJi. misi gamoyenebiT calkeuli elementis aRmoCenis zRvris 
mniSvnelobebis Sefasebis mizniT Catarda qromis, rkinis, bromis, bariumis, 
vercxlisa da tyviis sxvadasxva masuri koncentraciis wyalxsnarebis 
fluorescentuli analizi. dadasturebulia aseTi speqtrometris vargisianoba 
myar da Txevad nimuSebSi Z>20 atomuri masis mqone elementebis aRmosaCenad. 

4 g.winwkalaZe, 
m.zautaSvili, 
l.eprikaSvili, 
T.SaraSeniZe, 
n.burkiaSvili, 
m.burjanaZe 

axali ceoliTuri 
masalis gamoyene-bis 
SesaZlebloba yba-
saxis qirurgia-Si   

eqsperimentuli da 
klinikuri 

medicina 2013, #2 

Tbilisi, Sps 
“interfarmi” 

gv.78-81 

anotacia 
Seswavlilia saqarTvelos adgilmdebareobis bunebrivi klinoptilolitis 
kalciumisa da fosforis formebi. bocverebze Catarebulma kvlevebma aCvena am 
masalebis gamoyenebis SesaZlebloba samedicino praqtikaSi osteomilitis, 
odontogenuri Zvlis da ybis Zvlis defeqtis gamosasworeblad. 
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5 

g.winwkalaZe, 
n.osipova, 
T.kvernaZe,  
m.burjanaZe  
T.SaraSeniZe, 
n.burkiaSvili,  

 

skolecitis stru-
qturuli cvlile-
bebi qimiuri da 
Termuli damuSa-
vebis Semdeg da misi 
gamoyenebis 
perspeqtiva 

p. meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 

Sromebi 2013w 

Tbilisi gv. 22-27 

anotacia 

 Seswavlilia saqarTvelos adgilmdebareobis (kursebi) bunebrivi boWkovani 
ceoliTis – skolecitis struqturuli cvlilebebi, mJaviT modificirebis 
Sedegad. Aam cvlilebebis safuZvelze naCvenebia misi gamoyenebis SesaZlebloba 
saamSeneblo masalebSi maarmirebel mikrodanamatad. 

6 
 
 

dolaberiZe n., 
ciciSvili v., 
niJaraZe m., 
mirZveli n. 
 

ceoliTuri 
samedicino 
preparatis Seqmnis 
SesaZlebloba 
   

saerTaSoriso 
samec.-praqtikuli 
konf.Sromebi 
“inovaciuri teqno-
logiebi da Tana-
medrove masalebi”  

quTaisi, 2013w Ggv. 313-315 

anotacia 
ganxilulia saqarTvelos analcimSemcveli qanis gadakristalebiT miRebuli 
wvrildispersuli monokationiani ceoliTis qimiuri Sedgeniloba. gamovlenilia 
kristalizaciis procesSi natriumis kationebis maqsimaluri CarTuloba da 
Sigakristalur poziciebze ganlageba. miRebulia sinTezuri nimuSisaTvis sakmaod 
maRali ionmimocvlisa (4,85meqv/g)da sorbciuli (12,0 mmol/g) tevadobebi, rac 
samedicino TvalsazrisiT sorbentisa da ionmimomcvlelis saxis ceoliTuri 
samedicino preparatis gamoyenebis SesaZleblobas iZleva. 

 
7 
 

dolaberiZe n., 
xazaraZe n. 

bikationuri 
wyalxsnarebidan  
NH4

+ -kationebis 
gamoyofa NNa -
filipsitiT.  

saerTaSoriso 
samec.-praqtikuli 
konf.Sromebi 
“inovaciuri teq-
nologiebi da Ta-
namedrove masale-
bi”  

quTaisi, 2013w  gv. 140-142 

anotacia 
Seswavlilia, saqarTvelos bunebrivi filipsitis monokationuri,  natriumiani 
formis ceoliTuri ionmimomcvleliT, samrewvelo Camdinare wylebis modeluri 
bikationuri (NH4

+,Ca2+) wyalxsnarebidan amoniumis kationebis gamoyofis procesi; 
naCvenebia, rom sorbenti maRali kationuri Zalis wyalxsnarebidanac seleqti-
urad gamoyofs amoniumis kationebs da uzrunvelyofs wylis gawmendas 89%-mde. 

 
8 

v. ciciSvili,  
n. dolaberiZe, 
n. mirZveli,  
m. niJaraZe  

 

TeTri feris 
ceoliTuri 
Semavseblis miReba 
SemfuTavi qaRaldis 
warmoebisTvis 

saqarTvelos mecn. 
erovnuli akad. 
macne, qim. seria, 

2013, t. 39, N.3–4, 

Tbilisi   gv. 248–251 

anotacia 
TeTri feris klinoptilolitis, qaRaldis warmoebaSi gamoyenebis mizniT, Seswav-
lilia saqarTvelos adgilmdebareobis rkonis ubnis klinoptilolit Semcveli 
qanis qimiuri Sedgenilobis cvlileba sxvadasxva koncentraciis mJavebisa da 
tutis urTierTqmedebisas. gamovlenilia gaTeTrebis xarisxis damokidebuleba 
qimiuri Sedgenilobis cvlilebaze. dadgenilia gaTeTrebis procesis optimaluri 
pirobebi. 

 
9 

v. ciciSvili,  
n. dolaberiZe, 
m. niJaraZe  
n. mirZveli,  

nanoceoliTuri 
masalebis gamoyenebis 
SesaZlebloba medi-
cinasa da farmaciaSi 

p. meliqiSvilis 
fizikuri da or-
ganuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013w 

Tbilisi gv. 7-10 



5 
 

anotacia 
ganxilulia ceoliTuri nanostruqturuli masalebis mcire dozebiT da maRali 
efeqturobiT samkurnal-wamlo preparatebis saxiT, gamoyenebis SesaZlebloba 
Terapiasa da qirurgiaSi, stomatologiur praqtikaSi, onkologiuri 
warmonaqmnebis aRmosaCenad, samkurnalod da sxva. 

 
10 

v. ciciSvili,  
n.dolaberiZe, 
n.mirZveli,  
m.niJaraZe  

wylis orTqlis 
STanTqmisunariano-
bis kvleva saqarT-
velos zogierT 
bunebriv ceoliTze 

p. meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013w 

Tbilisi gv. 11-13 

anotacia 
ganxilulia saqarTvelos bunebrivi ceoliTebis-klinoptilolitis, filipsitisa 
da analcimis dehidratacia-adsorbciis sakiTxebi, maTi SemdgomSi praqtikuli 
gamoyenebis TvalsazrisiT. 

 
11 

v.ciciSvili,  
n.dolaberiZe, 
m.niJaraZe  
n.mirZveli,  
x.xazaraZe  

bunebrivi analci-
misa da filifsitis 
biologiuri aqtivo-
bis ionmimocvliTi 
buneba 

p. meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013w 

Tbilisi gv. 14-16 

anotacia 
Seswavlilia saqarTvelos bunebrivi ceoliTebis-filipsitisa da analcimis,     
ionmimocvlis meqanizmiT ganpirobebuli, aqtivoba rig biologiur procesebSi;                     
rac am ceoliTebis da maTi modifikaciebis soflis meurneobaSi, medicinasa da 
sxva dargebSi gamoyenebis SesaZleblobas iZleva. 

 
 
12 

c.ramiSvili,  
v.ciciSvili 

 

sinTezur mikrofo-
rovan masalebSi imo-
bilizebuli molib-
denis karbidis kata-
lizuri Tvisebebi 
toluolis benzal-
dehidSi Jangvis reaq-
ciaSi 

saqarTvelos 
qimiuri Jurnali 

2013. #2 

 
 

Tbilisi 
 

5 
 

anotacia 

miRebulia in-situ  meTodiT saSualo- da farToforovan ceoliTebSi (HMFI(ZSM-5), 

Si/Al=52 и HBEA, Si/AI=19) matriculi izolaciiT imobilizebuli molibdenis 
karbidis nanokatalizatorebi. Seswavlilia maTi katalizuri Tvisebebi 
toluolis benzaldehidSi Jangvis reaqciaSi gamxsnelis gareSe,Mmoluri Tanafar-
doba toluoli/haeri=1/4. naCvenebia, rom aRniSnul reaqciaSi α-MoC/HMFI(ZSM-5) 

aris efeqturi katalizatori, romlis Tanaobisas 15,8% toluolis gardaqmnisas 
473 K-ze seleqciuroba benzaldehidis mimarT aris 62%. 

 
13 
 

c.ramiSvili, 

v.ciciSvili 
 

Mmokle leqsikoni 
(glosari) nanoqimiasa 
da nanoteqnologiaSi 

Nano Studies. 

http://www.nanoarchiv

e.org 
2013. #8. 

Tbilisi 

 

 

25 

anotacia 
moyvanilia nanoqimiasa da nanoteqnologiaSi gamoyenebuli terminebi inglisur, 
germanul da rusul enebze leqsikonebidan da samecniero-perioduli literatu-
ridan da maTi Sesabamisi qarTuli terminebi. wina monakveTebTan SedarebiT am 
nawilSi ufro farTo formiTaa warmodgenili terminebis ganmartebebi 

 

 

 

 

 

http://www.nanoarchive.org/
http://www.nanoarchive.org/
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2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 
1 
 

l.eprikaSvili, 
q.korZaxia,  
T.korZaxia,  
m.zautaSvili,  
n.fircxalava,  
m.Zagania 

saqarTvelos atmos-
feruli haeris 
mdgomareoba da nit-
rozuli oqsidebis-
agan misi dacvis 
meTodebi   

APARATURA 

BADAWCZA I 

DYDAKTYCZNA 
2013, t. XVIII, #3 

varSava 
(poloneTi) 

10 
(gv.195-204) 

anotaciebi 
dasaxuli miznis misaRwevad samuSaoSi ganixileba Semdegi aspeqtebi: 
saqarTveloSi atmosferuli haeris dabinZurebis ZiriTadi wyaroebi; ekonomikis 
sxvadasxva seqtorebidan atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gamonabolqvis 
dinamika; saqarTvelos haeris xarisxobrivi mdgomareoba; saqarTvelos 
sedimentaciuri warmoSobis zogierTi bunebrivi ceoliTis daxasiaTeba da maTi 
savaraudo gamoyeneba samrewvelo gamonabolqvebis gasawmendad. 

 
2 

c.ramiSvili, 
n.yalabegaSvili,  
v.ciciSvili,  
v.gabunia,  
l.samxaraZe,  
d.ioseliani,  
g.balarjiSvili 

acetilsalicilis 
mJavis sinTezi ugam-
xsnelod bunebrivi 
ceoliT-
klinoptilolitis 
modificirebul 
formebze  

17th International 

Zeolite Conference. 

“Zeolites and porous 

materials: bridging 

the gap between 

nanosci-ence and 

technology”. 

Conference Program-

me and Extended 

Abstracts. Recent 

Research Report. 7-

12 July, 2013, 

Moscow, Russian 

Federation 

,http://izc17.com/

wp-

content/uploads/2

013/05/Final_prog

ramme.pdf 

2 

Aanotacia 
salicilis mJavas eTerifikaciis reaqcia ZmarmJavas anhidridiT Seswavlilia 
Txevad fazaSi katalizatorze, romelic miRebulia saqarTvelos bunebrivi 
ceoliTis-klinoptiloliTuri tufis (Zegvis sabado, fazuri Sedgeniloba-95%, 
SiO2/Al2O3=8.03) modificirebiT (SiO2/Al2O3=18.9). gravimetruli da speqtruli 
analizis meTodebiT naCvenebia, rom  aspirinis maqsimaluri gamosavlianoba (80%) 
da seleqturoba (100%) miiReba wvril- da koloiduri dispersulobis klino-
pTiloliTis modificirebul formaze 306-353 KK-ze. miRebuli acetilsalicilis 
mJavas dnobis temperatura da UV da FTIR-speqtrebi srul SesabamisobaSia 
literaturul monacemebTan. amgvarad, heterogenul, ekologiurad sufTa 
katalizatorze (modificirebuli klinopTiloliTi) dabal temperaturaze da 
maRali seleqciurobiT gogirdmJavas  da gamxsnelebis gamoyenebis gareSe 
miRebulia mniSvnelovani preparati aspirini. 

 

 

 

 

 

 

http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
1 

m.zautaSvili, 
l.eprikaSvili, 
T.korZaxia, 
n.fircxalava, 
m.Zagania, 
i.rubaSvili,  
n.kaxiZe 

bunebrivi kompozitebis 
safuZvelze momzadebuli 
axali sasuqis gamoyeneba 
lobios aRmocenebisaTvis   

II saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 
konferencia “bioekonomika 
da soflis meurneobis 
mdgradi ganviTareba”,  
Tbilisi, Tsu, 2013, 11-12 
seqtemberi, gv. 179-183. 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

laboratoriul pirobebSi amoniumisa da kaliumis kaTionebiT modificirebuli 
bunebrivi ceoliTebisa (heilandit-klinoptilolitis tufi) da mura naxSiris 
safuZvelze momzadebuli substrati xasiaTdeba aRmocenebuli mcenaris maRali 
bioproduqtiulobiTa da memcenareobaSi maTi gamoyenebis xangrZlivobiT 

 
2 

g.winwkalaZe,  
l.eprikaSvili,  
m.zautaSvili, 
T.SaraSeniZe,  
m.burjanaZe,  
n.burkiaSvili, 
v.gabunia 

bunebrivi ceoliTis 
bazaze Seqmnili axali 
bioteqnologiuri masala, 
rogorc xangrZlivi 
moqmedebis sasuqi da misi 
gamoyenebis perspeqtivebi  

II saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 
konferencia “bioekonomika 
da soflis meurneobis 
mdgradi ganviTareba”,  
Tbilisi, Tsu 2013, 11-
12seqtemberi, gv. 559-562. 

moxsenebaTa anotaciebi 
SemuSavebulia axali masala, SelRobis gziT miRebuli fosforiT, azotiTa da 
kaliumiT gamdidrebuli klinoptiloliti, rogorc prolongirebuli moqmede-
bis sasuqi. kvlevis mizania, sasuqis moqmedebis gavlenis Seswavla oTaxis 
dekoratiuli mcenareebis zrda-ganviTarebaze da niadagze misi Semdgomi 
zemoqmedebis unaris dadgena. 

3 g. winwkalaZe,  
b. keSelava,  
r.sxvitariZe, m.abazaZe,     
l.okujava, l.lolaZe. 

saSen masalaTa warmoebis 
Tanamedrove teqnologieb-
Si gamoyenebisaTvis saqar-
Tvelos zogierTi buneb-
rivi mineralis Tvisebebis 
kvleva.  

saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferencia 
“inovaciuri teqnologi-
ebi da Tanamedrove masa-
lebi”, quTaisi, 2-7 ivnisi, 
2013, gv.361-363. 

moxsenebaTa anotaciebi 
saqarTvelos mineraluri nedleulis bazaze Seswavlili da SemoTavazebulia 
oTxi, erTmaneTisgan gansxvavebuli struqturis, Semadgenlobis da Tvisebebis 
mqone minerali, romlebic saSeni masalebis warmoebis Tanamedrove teqnolo-
giebSi saWiroebisamebr SeiZleba gamoviyenoT maRalefeqtur mineralur-mikro 
da nano danamatad. 

 
 
4 
 
 

dolaberiZe n.,  
ciciSvili v.,  
niJaraZe m., mirZveli n. 

ceoliTuri samedicino 
preparatis Seqmnis 

SesaZlebloba 

6-7 ivnisi 2013,  
quTaisi 

moxsenebaTa anotaciebi 
ganxilulia saqarTvelos analcimSemcveli qanis gadakristalebiT miRebuli 
wvrildispersuli monokationiani ceoliTis qimiuri Sedgeniloba. gamovleni-
lia kristalizaciis procesSi natriumis kationebis maqsimaluri CarTuloba 
da Sigakristalur poziciebze ganlageba. miRebulia sinTezuri nimuSisaTvis 
sakmaod maRali ionmimocvlisa (4,85meqv/g)da sorbciuli (12,0 mmol/g) tevadobebi, 
rac samedicino TvalsazrisiT sorbentisa da ionmimomcvlelis saxis 
ceoliTuri samedicino preparatis gamoyenebis SesaZleblobas iZleva. 
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5 

 

 dolaberiZe n., 
 xazaraZe n. 

bikationuri wyalxsnare-
bidan NH4kationebis 
gamoyofa NNa filipsitiT. 

6-7 ivnisi 2013,  
quTaisi 

moxsenebaTa anotaciebi 
Seswavlilia, saqarTvelos bunebrivi filipsitis monokationuri, natriumiani 
formis ceoliTuri ionmimomcvleliT, samrewvelo Camdinare wylebis modelu-
ri bikationuri(NH4

+,Ca2+) wyalxsnarebidan amoniumis kationebis gamoyofis 
procesi; naCvenebia, rom sorbenti maRali kationuri Zalis wyalxsnarebidanac 
seleqtiurad gamoyofs amoniumis kationebs da uzrunvelyofs wylis gawmendas 
89%-mde. 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 

m.Zagania,  
l.eprikaSvili, T.korZaxia,  
m.zautaSvili,  
n.fircxalava 

Txevad-kristaluri uZravi 
fazis seleqturobis 
cvlileba kadmiumisa da 
vercxlis kaTionebiT 
modificirebisas  

sruliad ruseTis 
samecniero konferencia 
adsorbciis fundamentur 
sakiTxebSi, q.tveri 
(ruseTi), 2013, 9-13 
seqtemberi, gv. 267-270 

moxsenebaTa anotaciebi 
Seswavlili da Sedarebulia Txevadi kristalis hidroqinon-bis-heptiloqsi-
benzoatisa da misi modificirebuli formebis Termodinamikuri maCveneblebi. 
naCvenebia, rom Cd2+ da Ag+  kaTionebiT modificireba zrdis Txevadi kristalis 
(Tk) seleqturobas TanmimdevrobiT: Tk<Tk+ Cd2+< Tk+ Ag+. Sesabamisad icvleba 
modeluri sistemis sorbatebis Termodinamikuri maCveneblebic. 

 
 
 2 

c.ramiSvili, 
n.yalabegaSvili,  
v.ciciSvili,  
v.gabunia, l.samxaraZe,  
d.ioseliani,  
g.balarjiSvili 

acetilsalicilis mJavis 
sinTezi ugamxsnelod 
bunebrivi ceoliT-
klinoptilolitis 
modificirebul formebze 

17th International Zeolite 

Conference. “Zeolites and porous 

materials: bridging the gap 

between nanosci-ence and 

technology”. Moscow, Russian 

Federation,7-12 July, 2013, 

moxsenebaTa anotaciebi 
salicilis mJavas eTerifikaciis reaqcia ZmarmJavas anhidridiT Seswavlilia 
Txevad fazaSi katalizatorze, romelic miRebulia saqarTvelos bunebrivi 
ceoliTis-klinoptiloliTuri tufis (Zegvis sabado, fazuri Sedgeniloba-95%, 
SiO2/Al2O3=8.03) modificirebiT (SiO2/Al2O3=18.9). gravimetruli da speqtruli 
analizis meTodebiT naCvenebia, rom aspirinis maqsimaluri gamosavlianoba (80%) 
da seleqturoba (100%) miiReba wvril- da koloiduri dispersulobis 
klinopTiloliTis modificirebul formaze 306-353 KK-ze. miRebuli acetilsa-
licilis mJavas dnobis temperatura da UV da FTIR-speqtrebi srul Sesaba-
misobaSia literaturul monacemebTan. amgvarad, heterogenul, ekologiurad 
sufTa katalizatorze (modificirebuli klinopTiloliTi) dabal temperatu-
raze da maRali seleqciurobiT gogirdmJavas da gamxsnelebis gamoyenebis 
gareSe miRebulia mniSvnelovani preparati aspirini. 

 
3 

g.winwkalaZe, T.korZaxia, 
v.ciciSvili, T.SaraSeniZe,  
m.burjanaZe, 
n.burkiaSvili 

 

klinoptilolitis 
qimiuri modificireba, 
rogorc meTodi axali 
ceoliTuri masalis 
misaRebad  

Sromebis krebuli, 
sruliad ruseTis 
samecniero konferencia 
adsorbciis fundamentur 
sakiTxebSi, q.tveri 
(ruseTi), 2013, 9-13 
seqtemberi, gv. 264-266. 

moxsenebaTa anotaciebi 
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qimiuri damuSavebis sxvadasxva meTodiT miRebulia klinoptilolitis 
wyalbaduri formebi. i.w.-speqtroskopiis meTodiT dadgenilia, rom amoniumis 
formidan miRebuli wyalbaduri formisaTvis damaxasiaTebelia maRali 
intensivobis, Termostabiluri STanTqmis zoli 3615sm-1-ze. 3615sm-1-i zolis 
intensivobiTSeiZleba davadginoT ceoliTis mikroforuli struqturis 
cvlileba. mJaviT damuSavebis Sedegad miRebuli wyalbaduri formisaTvis 
damaxasiaTebelia 3740sm-1-ze STanTqmis zoli, romelic aCvenebs ceoliTuri 
mikroforis struqturis rRvevas da misi zedapiris zrdas 

 
 
 I.1. samecniero erTeulis (laboratoria) dasaxeleba: qimiuri ekologiis 
problemaTa laboratoria 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: lab. gamge, mTavari mecn. TanamS., qim. 

mecn. kandidati irma miqaZe,  
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

mTavari mecn. TanamS., qim.mecn.doq.: avTandil doliZe 
ufr. mecn. Tan., teq.mecn.kand.  Teimuraz uCaneiSvili 
ufr.mecn.Tan., qim.mecn.kand.: leila tatiaSvili, gulnara balarjiSvili, 
liparit doliZe, nino qavTaraZe, dali ioseliani,  roin Wedia, naTia 
barbaqaZe 
mecn. TanamS., qim.mecn.kand: neli yalabegaSvili, liana samxaraZe, nino 
nonikaSvili, nino zarqua, maia stefaniSvili, nino qarqaSaZe, qeTevan 
qoCiaSvili, nana weroZe, qeTevan sarajiSvili 
mecn. TanamS., akad. doqtori rusudan uridia 
mecn. TanamS.: Tamar qorqia, Tamar dgebuaZe, maia jafariZe, vasil barbaqaZe,  
laboranti: nino lomTaZe, daviT mumlaZe, nino sulxaniSvili 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 2 3 4 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

vadagasuli da gauvargi-
sebuli pesticidebis 
gauvnebelyofis alterna-
tivebis SemuSaveba 

mT. mecn. TanamSromeli,  
q.m.k. miqaZe 

ufr. mecn. TanamSromlebi: 
l.doliZe, n.barbaqaZe; 
mecn. TanamSromeli:  
q. qoCiaSvili, r. uridia, 
T.dgebuaZe, m. jafariZe, 
v.barbaqaZe 
laborantebi: d.mumlaZe, 
n.sulxaniSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
SemuSavda iaRlujis samarxSi ganlagebuli pesticidebis gauvnebelyofis bio- 
da fitoremediaciuli meTodebi adgilobrivi biologiuri agentebis 
gaaqtiurebis optimaluri pirobebis Seqmnis xarjze, rac gulisxmobs 
mJavianobis koreqcias, mkvebavi substratebis Setanas da sxva. 
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2 

bunebrivi nedleulisa da 
anarCenebis meoradi 
gamoyenebis SesaZleblo-
bebis kvlava 

mT. mecn. TanamSromeli, 
q.m.d. a. doliZe 

ufr. mecn. TanamS-ebi: 
T.uCaneiSvili, 
l.tatiaSvili, n.qavTaraZe, 
mecn.TanamSromlebi: 
n.weroZe; m.stefaniSvili, 
n.nonikaSvili, n.qarqaSaZe, 
n.zarqua; 
laboranti n. lomTaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
SemuSavda endemuri mcenareuli nedleulis da anarCenebis gadamuSavebis 
Sedegad sasoflo-sameurneo mkvebavi preparatebi, agreTve endofituri sokoebis 
gamoyofiT sxvdasxva mkvebavi kompoziciebis danamatebis miReba. 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos bunebrivi 
ceoliTebis safuZvelze 
momzadebuli mJavuri ka-
talizatorebis gamoyeneba 
acilirebis da dehidra-
taciis reaciebSi. 

ufr. mecn. TanamSromeli 
q.m.k. dali ioseliani 

ufr. mecn. TanamSromeli, 
g.balarjiSvili; 
mecn.TanamSromlebi: 
n.yalabegaSvili, 
l.samxaraZe. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
saqarTveloSi arsebuli bunebrivi ceoliTebis bazaze momzadda iafi, aqtiuri, 
regenirebadi aratoqsikuri katalizatorebi, romelTa saSualebiTac SesaZle-

beli gaxda toqsikuri mineraluri mJaveebis (H2SO4, H3P04  da sxva)  gamoyenebis 
gareSe, iseTi mniSvnelovani da mravaltonaJiani naerTebis miReba, rogoracaa: 
parametoqsiacetofenoni, aspirini, furfuroli. parametoqsiacetofenonis misa-

Rebad tardeboda anizolis acilireba ZmarmJavas anhidridiT 70ºC-ze, 0,5 sT-is 
ganmavlobaSi, gamosavali Seadgenda 55%-s. salicilis mJavisa da ZmarmJavas 
anhidridis eTerifikaciis reaqcia, aspirinis misaRebad, tardeboda statikur 

danadgarSi oTaxis temperaturidan - 100ºC-mde. procesis 100%-iani seleqtiu-
robisas miRebul iqna aspirini maRali gamosavliT. furfurolis misaRebad z/a 
katalizatorebis Tanaobisas tardeboda zogierTi Saqrebis dehidrataciis 
reaqcia. cdebi Catarebul iqna rogorc statikur reaqtorSi, aseve avtoklavSi 
wnevis qveS, rogorc gamxsnelebiT, aseve maT gareSe. mimdinareobs Sedegebis 
damuSaveba. 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
4 
 
 
 

organuli prekursorebis 
gamoyenebiT ultradisper-
suli araorganul naerTe-
bis sinTezi da maTi gamoye-
neba specialuri daniSnu-
lebis masalebis (nakeTobe-
bis) misaRebad 

ufr. mecn. TanamSromeli  
q.m.k. r. Wedia 

 

mecn. TanamSromlebi: 
q.sarajiSvili, T. qorqia 
      

 

 dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 sxvadasxva funqciuri daniSnulebis keramikuli masalebis ultradispersiuli 
fxvnilebis miReba ganxorcielda zol-gel, Tandaleqvis da TviTgavrcelebadi 
reaqciis meTodebiT. sinTezirebulia orTorombuli luteciumisa da itriumis 
aluminatebis (LuAlO3, YalO3) da kuburi struqturis naerTebi Lu3Al5O12 da 

Y3Al5O12. amave meTodiT miRebulia monoklinuri struqturis Lu4AL2O4 da Lu4Al2O9. 

fxvnilebis Secxoba da konsolidacia ganxorcielda naperwklovan-plazmuri 
sinTezis meTodiT. miRebulia keramikuli sintilatorebis masiuri nimuSebi. 
metalTa nitratebisa da organuli aRmdgenelebis gamoyenebiT (TviTgav-
rcelebadi reaqcia) sinTezirebulia sintilatorebi_tyviis volframati da 
itriumis oqsiorTosilikati. am naerTebisFfxvnilis nawilakebi warmoadgenen 
firfitebs, romelTa sisqe 25-70 nm-ia, xolo sigrZe ramodenime mikrometrs 
aRwevs. isini siTxeSi advilad qucmacdebian nanozomis nawilakebamde. Bboris 
nitridisa da boris karbidis nanofxvnilebi (60-75 nm) miRebulia polimerul-
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prekursoruli meTodiT polivinilis spirtis, amorfuli borisa da misi 
naerTebisagan 900-1200oC-ze Sesabamisi gelebis wyalbadis areSi piroliziT. 
zol-gel meTodi gamoyenebul iqna wyalSi xsnadi polimerebis hidrogelebSi 
aluminisa da cinkis hidroqsidebis misaRebad. organul matricaSi aseve 
imobilizebul iqna ferocianidebi, romlebsac gaaCniaT radionuklidebis 
ionebis (ceziumi, stronciumi) seleqtiurad STanTqmis unari. Aam mimarTulebiT 
samuSaoebi gagrZeldeba 2014 wels 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 2 3 4 5 
1 atmis mavnebel-daava-

debebisgan dacvis eko-
logiurad usafrTxo 
sistemis SemuSaveba da 
kvleva. sagranto 

proeqti № 31/75  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

Lludmila 
cxvedaZe 

avTandil doliZe 
(nino lomTaZe) 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
am etapze Seswavlilia ekologiurad naklebad saxifaTo axali inseqto-akari-
ciduli da fungiciduri preparatebis efeqturoba atmis mavnebel-daava-
debebTan sabrZolvelad. laboratoriul pirobebSi dadgenilia mavneblebis da 
sokovani daavadebebis sawinaaRmdegod gamosayenebeli optimaluri koncentra-
ciebi. savele gamocdebma aCvena, rom SemuSavebuli preparatebi efeqturobiT 
aRemateba tradiciulad gamoyenebul pesticidebs (aqtara, konfidori, Sabia-
mani). SemuSavebuli preparatebiT damuSavebuli atmis nayofis qimiurma 
analizma aCvena maTi gamiyenebis usafrTxoeba adamianisa da garemosaTvis. 

2 
 
 
 
 

proeqti P560-(2012-2013) 

samizneebi maRaltem-
peraturuli zegamtari 
firebisaTvis 

USTCU (ustc) e.sanaia r. Wedia, T. kuWuxiZe 
T. arCvaZe, f. Bbasa-
ria, n.kircxia, g.dar-
saveliZe, i. yuraS-
vili, v. gabunia 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
am etapze ZiriTadad Sesrulebulia grantis farglebSi dagegmili amocanebi. 
damuSavebulia magniumis boridis masiuri nimuSebis miRebis teqnologia, 
romlebic gankuTvnilia lazeruli dasxivebisaTvis da Txeli firebis dasafe-
nad sxvadasxva fuZe-Sreze. aseve damuSavebulia zegamtari keramikis metaluri 
prekursoris - sammagi Senadnobis (YCu2Ba3) miRebis meTodebi da misgan 
damzadebulia masiuri samizneebi zomiT 27-55 mm. miRebuli Sedegebi moxsenebul 

iqna q.QizmirSi gamarTul kongresze (Advanced Materials World Congress. 16-19 

September, 2013, Cesme, Izmir, Turkey). aseve proeqtis zogierTi Sedegi ganxilul 
iqneba aSS –Si 2014 wels (E.Sanaia, G.Bokuchava, I.Kurashvili, T.Kuchukhidze, A.Mikeladze, 

R.Chedia. Obatining of Bulk MgB2 Using  Hot Pressing Method. 2014 MRS Spring Meeting & Exhibit. 

April 21-25, 2014, San Francisco, California). 
3 adgilobrivi nedleu-

lis bazaze ultradis-
persuli aluminis 
oqsidis miReba da 
korundis keramikuli 
nakeTobebis damzade-
bis teqnologiis damu-

Saveba.  AR/325/6-480/12;  

2013-2015ww. 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

r. Wedia i.yuraSvili, 
o.lekaSvili, 
i.jiniyaSvili, 
T.kuWuxiZe, e.sanaia, 
T.arCvaZe, f.basaria, 
v.gabunia  



12 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
I etapze damuSavebulia saqarTvelos bunebrivi nedleulidan (Tixisagan, 
meoradi aluminisa da misi gadamuSavebis narCenebisagan) aluminis hidroqsidis, 
nitratis da izopropilatis miRebis meTodebi. ultra-dispersuli Al2O3 
fxvnili miRebulia zol-gel meTodiT, Jangva-aRdgeniTi reaqciiTa da polimer 
prekursoruli meTodebiT. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri 

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 
 
1 
 

a.doliZe, i.miqaZe, 
n.qavTaraZe, 
l.doliZe, 
n.barbaqaZe, 
r.uridia. 

garemoSi dioqsi-
nebis migraciisa 
da dabinZurebis 
detoqsikaciis 
Sesaxeb. 

saqarTvelos 
mecn. erovnuli 
akademiis macne, 
qimiis seria, 2013, 
t. 39, #1-2, 

saqarTvelo, 
Tbilisi 

4 

anotacia 
literaturuli da eqsperimentaluri monacemebis ganxilvis safuZvelze 
SemuSavebulia kompleqsuri meTodi pesticidebiT dabinZurebuli niadagebis 
deqlorirebis meTodi Camqrali kiris gamoyenebiT winaswari gacxelebis gareSe, 
aseve SemuSavebulia niadagis biologiuri agentebis gaaqtiurebis optimaluri 
perobebis SemuSaveba niadagis biodegradaciisTvis. 

 
 
2 

n. nonikaSvili,   
n.qavTaraZe,         
i.miqaZe,        
T.CaneiSvili,  
a.doliZe 
 

α-pinenisa da misi 

nawarmebis sinTe-

zis Sesaxeb  

 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria, 

2013, t. 39, #3-4, 

saqarTvelo, 
Tbilisi 

3 

anotacia 
sxvadasxva daniSnulebis biologiurad aqtiuri saSualebebis nomenklaturaSi 
bunebrivi nedleulis safuZvelze miRebuli aqtiuri sawyisebis mzardi 
gamoyenebis uzrunvelsayofad dagegmilia arsebuli mcenareuli nedleulidan 
martivi gadamuSavebiT sxvadasxva biologiurad aqtiuri naerTebis gamoyofa da 
maTi gamoyeneba efeqturi nivTierebebis misaRebad. 

 
3 

q.qoCiaSvili,          
n. barbaqaZe, 
r.ciskariSvili,             
T.dgebuaZe,            
m.jafariZe,           
i.miqaZe 

me-4 Taobis inseq-
ticidebis gamoye-
nebis SesaZlo 
gzebi mavneblebis 
winaaRmdeg 
brZolaSi 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria, 

2013, t.  39, #1-2, 

saqarTvelo, 
Tbilisi 

5 

anotacia 
bunebaSi sxvadasxva organizmebs Soris urTierTqmedeba mimdinareobs komunika-
ciuri nivTierebebis xarjze, romlebic warmoSobis mixedviT gansxvavdebian. 
Tanamedrove msoflio praqtikaSi didi yuradReba eTmoba ekologiurad naklebad 
saxifaTo preparatebs: feromonebs, iuvenoidebs, repelentebs da sxv., romelTa 
sinTezirebac SesaZlebelia bunebrivi nedleulidan gamoyofili biologiurad 
aqtiuri nivTierebebis safuZvelze. 

 
4 

avTandil doliZe, 
irma miqaZe,  
liparit doliZe, 

adamianis 
janmrTelobis 
uzrunvelyofis 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 

Tbilisi 4 
gv. 57-59 



13 
 

nino qavTaraZe,                        
maia stefaniSvili, 
nana weroZe 

SesaZleblobebis 
Sesaxeb 

institutis 
Sromebi 

anotacia 
wiwmata seli (Camelina Sativa) zeToveni kulturebis msoflio warmoebaSi 
erTerT wamyvan adgilzea. misi zeTi gamoiyeneba kvebaSi, medicinasa da parfi-
umeriaSi, radgan igi mdidaria E, A, D, K vitaminebiT, b-karotiniT, warmoadgens 
magniumis wyaros da Seicavs mZlavr antioqsidantur kompleqs. wiwmata selis 
zeTi aseve perspeqtiulia biosawvavad gadasamuSaveblad, vinaidan igi Seicavs 
grZeljaWviani cximis mJavebs. samuSao jgufi muSaobs ramodenime mimarTulebiT, 
raTa SesaZlebeli gaxdes wiwmata selis mdgradi mosavlis miReba, misgan 
biologiurad aqtiuri nivTierebebis gamoyofa, romelTa fraqciuri fizikur-

qimiuri analizis Sedegad gamoiyos perspeqtiuli struqturebi. 
 
5 

lomTaZe o., 
cxvedaZe l., 
ebraliZe q., 
lomTaZe n. 
 

kologiurad 
naklebad 
saxifaTo 
inseqto-
akariciduli 
preparati 
  

 

saerTaSoriso 
samec.-praqtik-
uli konf. Sro-
mebi ”inovaciuri 
teqnologiebi 
da Tanamedrove 
masalebi”.  

q. quTaisi 
 
 

gv. 239-240 
 

anotacia 
SemuSavebulia mcire ekologiuri datvirTvis, kompoziciuri preparati 
“antipesti”, romelic gamoicada mevenaxeobis, meRvineobis da mebaReobis 
institutis eqsperimentaluri bazis venaxebSi (zestafonis raionis sof. vaWevi) 
fqvilisebri da imeruli baliSa crufarianebis winaaRmdeg. Ppreparati 
maRalefeqturia vazis mavneblebTan sabrZolvelad. “antipestiT” damuSavebuli 
yurZnidan momzadebuli wveni da Rvino ar Seicavs preparatis narCeni 
raodenobas. 

 
6 
 
 

g.balarjiSvili, 
l.samxaraZe, 
n.yalabegaSvili, 
d.ioseliani 

 

anizolis acili-
reba ZmarmJavas an-
hidridiT modi-
ficirebul klino-
ptilolitze. 

N saq. mec. 
erovnuli 

akademiis macne, 
qimiis seria. 
t.38, N2-3 

Tbilisi 160-161 

anotaciebi 
parametoqsiacetofenonis misaRebad tardeboda anizolis acilireba ZmarmJavas 

anhidridiT 70ºC-ze, 0,5 sT-is ganmavlobaSi, anizolis fardoba ZmarmJavas 
anhidridTan Seadgenda 5:1-s, gamosavali ki - 55%-s. 

 
7 
 

n. yalabegaSvili 
l. samxaraZe,  
g. balarjiSvili, 
d. ioseliani 

zogierTi xilisa 
da bostneulis 
Senaxvis Sesaxeb. 

 

NsaqarTvelos 
qimiuri Jurnali  

t.13, N1 

Tbilisi 100-103 

anotaciebi 
Catarda eqsperimenti broweulisa da kitris Senaxvis vadebis gaxangrZli-vebis 
mizniT. dadginda, rom broweulis Senaxvis gaxangrZliveba SesaZlebelia misi 
butkos parafiniT dafarviT, xolo kitris – 10%-ian ZmarmJaviT gaJRenTili 
klinoftilolitis Tanaobisas. 

 
 
8 

kuWuxiZe T.v., 
arCuaZe T.n., 

gabunia v.g., 
qadaria m.a.,  
lekaSvili o.i., 
Wedia r.v. 

-aluminis oq-
sidis fxvnilebis   
dabaltemperatu-
ruli sinTezis 

zogierTi sakiTxi  
 

 (Nano  Studies) 
8 
 

q. Tbilisi 
 

7 
 

anotacia 
 



14 
 

aluminis hidroqsidebis an aluminis oqsidis aramdgradi Sualeduri fazebis 

TandaTanobiTi gaxurebiT 1200oC zeviT miiReba Termodinamikurad stabiluri α-

Al2O3, romelic farTod gamoiyeneba sxvadasxva funqciuri daniSnulebis 

keramikebis misaRebad. dabal temperaturaze transformireba ganxorcielda α-

Al2O3-is kristalebis winaswari SetaniT sinTezisis procesSi (prekursorebis 
daSlis, hidrolizis, gaSroba-gaxurebisa da gamowvisas) sawyis prekursorebad 
gamoyenebul iqna aluminis nitrati, aluminis alkoqsidebi, damJangvelebi da 
organul-araorganuli gelebis warmomqneli bifunqcionaluri naerTebi. dadge-
nilia, rom aluminis nitratisa da Sardovanas urTierTqmedebisas metaluri 
aluminis fxvnilis damatebisas adgili aqvs amorfuli aluminis oqsidis 

warmoqmnas, romlis gamowviT haerze 8000C-ze (2 sT) warmoiqmneba α-Al2O3 
fxvnilebisa da misgan miRebuli korundis nakeTobebis mikrostruqtura 
Seswavlilia optikuri da eleqtronuli maskanirebeli mikroskopebiT (Nikon 

ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, Nanolab-7). mikrosisale gansazRvrulia (DUH – 211S) 
xelsawyoze. sinTezirebuli fxvnilis marcvlis zoma dadgenil iqna (Analysette 12 

Dyna sizer) meSveobiT. nimuSebis fazuri analizi Catarda rentgenul 
difraqtometrze ДРОН-3M. Termuli analizi (TG-DTG-DSC) Catarebulia 
xelsawyoze – Setsys Evolution (Setaram Tag 24) 

 
 
9 

g.qvarcxava., 
a.goleTiani, 
q.sarajiSvili, 
T.qorqia,  
r.Wedia 

 

biosorbentebi: 
Camdinare 
wylebidan qromis 
ionebis mocileba 
“mwvane meTodiT”. 

 

 

saerTaSoriso 
samecniero-pra-
qtikuli konfe-
renciis Sromebi 
”inovaciuri 
teqnologiebi 
da Tanamedrove 
masalebi”.  

q. quTaisi 
 
 

gv.239-240 
 

anotacia 
narCeni biomasalebis gamoyeneba mZime metalebis ionebiT dabinZurebuli wylebis 
gasasufTaveblad sakmaod perspeqtiulia, radagan biosorbentebis fasi sinTezur 
sorbentebTan SedarebiT mniSvnelovnad dabalia. saqarTveloSi arsebuli tyavis 
warmoebis Camdinare wylebidan qromis ionebis Cr(VI,III) mocileba warmoadgens 
uaRresad aqtualur  problemas. naSromSi warmodgenilia merqnis gadamuSavebis 
narCenebis biosorbentebad gamoyenebis SesaZlebloba. Seswavlilia adsorbentis 
koncentraciis, kontaqtis droisa da pH-is gavlena qromis ionebis mocilebis 
efeqturobaze. 

 
 
10 

kuWuxiZe T.v.,  
arCuaZe T.n., 

gabunia v.g., 
lekaSvili o.i., 
Wedia r.v 

ultradispersuli 
aluminis oqsidis 
miRebis perspeqti-
vebi saqarTveloSi  

 

saerTaSoriso 
samecniero-praq-
tikuli konfe-
rencis Sromebi. 
”inovaciuri teq-
nologiebi da 
Tanamedrove 
masalebi”.  

q.quTaisi 
 

gv. 328-329 
 

anotacia 
ultradispersuli aluminis oqsidis miReba SesaZlebelia saqarTvelos 
adgilobrivi resursebidan (aluminis jarTi, alumosilikatebi, tyibulis 
qvanaxSiris nacari). maTi  gadamuSavebiT miRebulia  sami ZiriTadi prekursori 
aluminis nitrati, aluminis izopropilati da sxvadasxva modifikaciis aluminis 

hidroqsidebi Al2O3.nH2O. modificirebuli zol-gel meTodisa da TviTganviTare-

badi Jangva-aRdgeniTi reaqciiT miRebulia sxvadasxva dispersulobis Al2O3 
fxvnili. maTi mikrostruqtura Seswavlilia eleqtronuli maskanirebeli 
mikroskopiT Nanolab-7.  fxvnilebis nimuSebis fazuri analizi Catarda rentgenul 
difraqtometrze ДРОН-3. Termuli analizi (TG-DTG-DSC) Catarebulia 
xelsawyoze – Setsys Evolution (Setaram Tag 24). 
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11 

g.qvarcxava., 
a.goleTiani, 
q.sarajiSvili, 
T.qorqia, 
i. janikaSvili  
r.Wedia  

Camdinare wylebi-
dan mZime liTone-
bis ionebis moci- 
leba saqarTvelos 
ganaxlebadi 
bioresursebiT  

Third International 

Caucasian Sympo-

sium on Polymers & 

Advanced Materials.  

Tbilisi  
 

  1  (p.95)  
 

 

anotacia 
saqarTvelos gaaCnia mravali saxeobis ganaxlebadi bioresursi, romlebisgan 
SesaZlebelia biosorbentebis miReba. Seswavlilia foTlovani mcenareebis 
merqnis gadamuSavebis narCenebis gamoyenebis SesaZlebloba wylidan Cr(III) 
ionebis mosacileblad. biosorbentad gamoyenebul iqna mcenaris varjis 
sxvadasxva nawilebi, aseve nafotebi, naxerxi, burbuSela. miRebul fxvnilis 
modificireba (hidroqsilis jgufis acilireba, karboqsilis jgufis eTerifi-
kacia, biomasalis nawilobrivi daJangva, aminireba) ganxorcielda cnobili 
meTodebiT. aramodificirebuli biosorbentebis gamoyeneba ufro xelsayrelia da 
maTi miReba sakmaod advilia. 

 
 
12 

T.kuWuxiZe,  
T.arCuaZe, 

v.gabunia, 
o.lekaSvili  
m.qadaria, r.Wedia  

Uultradispersu-

li -aluminis 
oqsidi korundis 
keramikisaTvis  

Third International 

Caucasian Sympo-

sium on Polymers & 

Advanced Materials.  

Tbilisi 
1 (p.49) 
 

anotacia 

-Al2O3 misaRebad gamoyenebul iqna modificirebuli polimer-prekursoruli  da 
TviTganviTarebadi Jangva-aRdgeniTi reaqcia. organul-araorganuli gelebi 
miRebulia aluminisa da organuli naerTebis homogenizaciiT 80-2000C da 
miRebuli masis karbonizaciiT sxvadasxva temperaturul reJimiT 300-8000C -ze. 

karbonizaciis Sedegad miiReba Savi fxvnili, romelic ZiriTadad -Al2O3-gan 

Sedgeba. misi gadayvana -Al2O3-Si ganxorcielda haerze 1180-12000C-ze 2 saaTis 
ganmavlobaSi. sawyis sareaqcio narevSi 3-5% (mas) alfa-modifikaciis aluminis 
oqsidis damatebiT fazaSi gadasvlis temperatura mcirdeba 120-1500C-iT. zol-

gel meTodiT amoniumis nitratisagan -Al2O3 miiReba 800-11000C. nawilobrivad 
hidrolizirebuli aluminis izopropoqsidis gelisa da aluminis nitratis 

urTierTqmedebiT 400-5000C-ze miRebulia - da -Al2O3 modifikaciis aluminis 
oqsidebi, romlebic xasiaTdebian firfitovani aRnagobiT. 

 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-

lis  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 
 
1 

c. ramiSvili, 
n.yalabegaSvili,  
v. ciciSvili,  
v. gabunia,  
l. samxaraZe,  
d. ioseliani,  
g.balarjiSvili 

acetilsalicilis 
mJavis sinTezi 
ugamxsnelod 
bunebrivi ceoliT-
klinoptilolitis 
modificirebul 
formebze  

17th International 

Zeolite Conference. 

“Zeolites and porous 

materials: bridging 

the gap between 

nanosci-ence and 

technology”. Confe-

rence Programme 

and Extended 

Abstracts. Recent 

Research Report. 7-

12 July, 2013, 

Moscow, Russian 

Federation 

,http://izc17.com/

wp-

content/uploads/2

013/05/Final_prog

ramme.pdf 

2 

anotacia 

http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_programme.pdf
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salicilis mJavas eTerifikaciis reaqcia ZmarmJavas anhidridiT Seswavlilia 
Txevad fazaSi katalizatorze, romelic miRebulia saqarTvelos bunebrivi 
ceoliTis-klinoptiloliTuri tufis (Zegvis sabado, fazuri Sedgeniloba-95%, 
SiO2/Al2O3=8.03) modificirebiT (SiO2/Al2O3=18.9). gravimetruli da speqtruli 
analizis meTodebiT naCvenebia, rom  aspirinis maqsimaluri gamosavlianoba 
(80%) da seleqturoba (100%) miiReba wvril- da koloiduri dispersulobis 
klinopTiloliTis modificirebul formaze 306-353 KK-ze. miRebuli acetilsa-
licilis mJavas dnobis temperatura da UV da FTIR-speqtrebi srul Sesaba-
misobaSia literaturul monacemebTan. amgvarad, heterogenul, ekologiurad 
sufTa katalizatorze (modificirebuli klinopTiloliTi) dabal temperatu-
raze da maRali seleqciurobiT gogirdmJavas  da gamxsnelebis gamoyenebis 
gareSe miRebulia mniSvnelovani preparati aspirini. 

 
 
2 

l.nadaraia,  
n. jalabaZe,  
r. Wedia,  
l. xundaZe.    

aluminatebis 
nanofxvnilisa da 
masiuri keramiku-
li sintilatore-
bis miReba.  

Ceramics 

International, 2013 
#39 

 
 

ELSEVIER 

 
 

8 (p.2207-

2214)  
 
 

anotacia 
zol-gel, Tandaleqvis da TviTgavrcelebadi reaqciis meTodebiT sinTezire-
bulia orTorombuli luteciumisa da itriumis aluminatebis (LuAlO3, YalO3) da 
kuburi struqturis naerTebi Lu3Al5O12 da Y3Al5O12 nanofxvnilebi. Aamave meTodiT 
miRebulia monoklinuri struqturis Lu4AL2O4 da Lu4Al2O9. Ffxvnilebis Secxoba 
da konsolidacia ganxorcielda naperwklovan-plazmuri sinTezis meTodiT. 
miRebulia keramikuli sintilatorebis masiuri nimuSebi. dadgenilia, rom  
Y3Al5O12-is Secxobis optimaluri pirobebia 1650oC/3 wT/40 mpa. 

3 

T. kuWuxiZe,  
a. miqelaZe, E 
e. sanaia,  
g. bokuCava,  
g, darsaveliZe 
r. Wedia  

steqiometruli da 
arasteqiometruli

Sedgenilobis MgB2 

samizneebis miReba 

Journal of Materials 

Science and 

Engineering, B, 

2014, (In press). 

 

USA, David 

Publishing 

Company 
 

     4  
 

anotacia 

magniumis boridis masiuri nimuSebi miRebulia magniumis, magniumis hidridisa 
da boris fxvnilebis sxvadasxva steqiometruli narevebisagan vakuumSi cxeli 
dawnexvis meTodiT. sinTezi ganxorcielda temperaturis TandaTan momatebiT 
20oC-dan 900oC-mde 10-15 wuTis ganmavlobaSi wnevis gazrdiT 50-60 mpa-mde. 
winaswar sinTezirebuli magniumis boridis fxvnilisagan “nedli” nakeTobis 
miRebiTa da Semdgom misi Secxoba-dawnexviT 700-900oC-ze miRebulia nimuSebi, 
romelTa zegamtaruli gadasvlis temperatura 38,5 K–ia.  

 
 
4 

T. kuWuxiZe,  
a. miqelaZe, E 
e. sanaia,  
g. bokuCava,  
g, darsaveliZe 
r. Wedia  

steqiometruli da 
arasteqiometruli 

Sedgenilobis MgB2 

masiurisamizneebis 
miReba.  

PEER REVIEWED 

BOOK. Advanced 

Materials World 

Congress. 16-19 

September, Izmir, 

Turkey ,2013 

Cesme Altin 

Yunus -Izmir, 

Turkey 

 

2 (p.176-177) 

anotacia 

magniumis boridis masiuri nimuSebi miRebulia magniumis, magniumis hidridisa 
da boris fxvnilebis sxvadasxva steqiometruli narevebisagan vakuumSi cxeli 
dawnexvis meTodiT. sinTezi ganxorcielda temperaturis TandaTan momatebiT 
20oC-dan 900oC-mde 10-15 wuTis ganmavlobaSi wnevis gazrdiT 50-60 mpa-mde. 
winaswar sinTezirebuli magniumis boridis fxvnilisagan “nedli” nakeTobis 
miRebiTa da Semdgom misi Secxoba-dawnexviT 700-900oC-ze miRebulia nimuSebi, 
romelTa zegamtaruli gadasvlis temperatura 38,5K–ia. 
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5 

T.kuWuxiZe,  
T. arCuaZe,  
v. gabunia,  
m. Qqadaria,  
o. lekaSvili,  
r. Wedia  

ultradispersuli 

-aluminis oqsi-
dis dabaltempera-
turuli sinTezis 
zogierTi sakiTxi 

(In Book: Third Inte 

rnational Caucasian 

Symposium on Poly-

mers & Advanced 

Materials. In press). 

    USA, 

NOVA SCIENCE 

13 
(xelnaweri 

anotacia 

-Al2O3 misaRebad gamoyenebul iqna modificirebuli polimer-prekursoruli  da 
TviTganviTarebadi Jangva-aRdgeniTi reaqcia. sawyis prekursorebad gamoyenebul 
iqna aluminis nitrati,  aluminis alkoqsidebi, damJangvelebi da organul-
araorganuli gelebis warmomqneli bifunqcionaluri naerTebi (glikolebi, 
aminospirtebi, karboqsimJaveebi da sxv). organul-araorganuli gelebi 
miRebulia aluminisa da organuli naerTebis homogenizaciiT 80-2000C da 
miRebuli masis karbonizaciiT sxvadasxva temperaturul reJimiT 300-8000C-ze. 

karbonizaciis Sedegad miiReba Savi fxvnili, romelic ZiriTadad -Al2O3-gan 

Sedgeba. Mmisi gadayvana -Al2O3 ganxorcielda haerze 1180-12000C-ze 2 saaTis 
ganmavlobaSi. sawyis sareaqcio narevSi 3-5% (mas) alfa-modifikaciis aluminis 

oqsidis damatebiT  fazaSi gadasvlis temperatura mcirdeba 120-1500C-iT. 

zol-gel meTodiT amoniumis nitratisagan -Al2O3 miiReba 800-11000C. 
nawilobrivad hidrolizirebuli aluminis izopropoqsidis gelisa da aluminis 

nitratis urTierTqmedebiT 400-5000C-ze miRebulia - da -Al2O3 modifikaciis 
aluminis oqsidebi, romlebic xasiaTdebian firfitovani aRnagobiT. Ffxvnilebi 
mikrostruqtura Seswavlilia optikuri  da eleqtronuli maskanirebeli 
mikroskopebiT (Nikon ECLIPSE LV 150, NMM-800TRF, Nanolab-7). fxvnilis marcvlis 
zoma dadgenil iqna (Analysette 12 Dyna sizer) meSveobiT.  nimuSebis fazuri analizi 
Catarda rentgenul difraqtometrze ДРОН-3M. Termuli analizi (TG-DTG-DSC) 
Catarebulia xelsawyoze – Setsys Evolution (Setaram Tag 24). 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
 
1 

lomTaZe o., 
cxvedaZe l., 
ebraliZe q., 
lomTaZe n. 
 

ekologiurad naklebad 
saxifaTo inseqtoakarici-
duli preparati 
  

 

saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis 
Sromebi ”inovaciuri 
teqnologiebi da Taname-
drove masalebi”. 
q.quTaisi, 6-7 ivnisi, 2013w.  

moxsenebaTa anotaciebi 
SemuSavebulia mcire ekologiuri datvirTvis, kompoziciuri preparati 
“antipesti”, romelic gamoicada mevenaxeobis, meRvineobis da mebaReobis 
institutis eqsperimentaluri bazis venaxebSi (zestafonis raionis sof. vaWevi) 
fqvilisebri da imeruli baliSa crufarianebis winaaRmdeg. Ppreparati 
maRalefeqturia vazis mavneblebTan sabrZolvelad. “antipestiT” damuSavebuli 
yurZnidan momzadebuli wveni da Rvino ar Seicavs preparatis narCeni 
raodenobas. 
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2 

g. qvarcxava.,  
a. goleTiani,  
q. sarajiSvili,  
T. qorqia,  
r. Wedia 

 

biosorbentebi: Camdinare 
wylebidan qromis ionebis 
mocileba “mwvane 
meTodiT”. 

 

 

saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis 
Sromebi ”inovaciuri 
teqnologiebi da Taname-
drove masalebi”.  
q. quTaisi, 6-7 ivnisi, 2013w  

moxsenebaTa anotaciebi 
narCeni biomasalebis gamoyeneba mZime metalebis ionebiT dabinZurebuli 
wylebis gasasufTaveblad sakmaod perspeqtiulia, radagan biosorbentebis fasi 
sinTezur sorbentebTan SedarebiT mniSvnelovnad dabalia. saqarTveloSi 
arsebuli tyavis warmoebis Camdinare wylebidan qromis ionebis Cr(VI,III) 

mocileba warmoadgens uaRresad aqtualur problemas. naSromSi warmodgenilia 
merqnis gadamuSavebis narCenebis biosorbentebad gamoyenebis SesaZlebloba. 
Seswavlilia adsorbentis koncentraciis, kontaqtis droisa da  pH-is gavlena 
qromis ionebis mocilebis efeqturobaze. 

 
 
 
3 

kuWuxiZe T.v.,  
arCuaZe T.n.,  

gabunia v.g.,  
lekaSvili o.i.,  
Wedia r.v 

ultradispersuli 
aluminis oqsidis miRebis 
perspeqtivebi saqarTv-
eloSi  

 

saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferencis 
Sromebi. ”inovaciuri teq-
nologiebi da 
Tanamedrove masalebi”.  
q. quTaisi, 6-7 ivnisi, 2013w  

moxsenebaTa anotaciebi 
ultradispersuli aluminis oqsidis miReba SesaZlebelia saqarTvelos 
adgilobrivi resursebidan (aluminis jarTi, alumosilikatebi, tyibulis 
qvanaxSiris nacari). maTi  gadamuSavebiT miRebulia  sami ZiriTadi prekursori 
aluminis nitrati, aluminis izopropilati da sxvadasxva modifikaciis 

aluminis hidroqsidebi Al2O3.nH2O. modificirebuli zol-gel meTodisa da 
TviTganviTarebadi Jangva-aRdgeniTi reaqciiT miRebulia sxvadasxva dispersu-

lobis Al2O3 fxvnili. maTi mikrostruqtura Seswavlilia eleqtronuli 
maskanirebeli mikroskopiT Nanolab-7. fxvnilebis nimuSebis fazuri analizi 
Catarda rentgenul difraqtometrze ДРОН-3. Termuli analizi (TG-DTG-DSC)  
Catarebulia xelsawyoze – Setsys Evolution (Setaram Tag 24). 

 
 
 
4 
 
 

g.qvarcxava.,  
a.goleTiani, 
q.sarajiSvili,  
T.qorqia, 
i. janikaSvili, r.Wedia  

Camdinare wylebidan mZime 
liTonebis ionebis moci- 
leba saqarTvelos 
ganaxlebadi 
bioresursebiT  

Third International Caucasian 

Sympo-sium on Polymers & 

Advanced Materials.  

      Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 
ganxilulia saqarTvelos analcimSemcveli qanis gadakristalebiT miRebuli 
wvrildispersuli monokationiani ceoliTis qimiuri Sedgeniloba. gamovleni-
lia kristalizaciis procesSi natriumis kationebis maqsimaluri CarTuloba 
da Sigakristalur poziciebze ganlageba. miRebulia sinTezuri nimuSisaTvis 
sakmaod maRali ionmimocvlisa (4,85meqv/g)da sorbciuli (12,0 mmol/g) tevadobebi, 
rac samedicino TvalsazrisiT sorbentisa da ionmimomcvlelis saxis 
ceoliTuri samedicino preparatis gamoyenebis SesaZleblobas iZleva. 

 
5 

T. kuWuxiZe,  
T. arCuaZe,  

v. gabunia, o. lekaSvili  
m. qadaria, r. Wedia  

ultradispersuli -alu-
minis oqsidi korundis 
keramikisaTvis  

Third International Caucasian 

Sympo-sium on Polymers & 

Advanced Materials.  

Tbilisi 
moxsenebaTa anotaciebi 

-Al2O3 misaRebad gamoyenebul iqna modificirebuli polimer-prekursoruli  
da TviTganviTarebadi Jangva-aRdgeniTi reaqcia. organul-araorganuli gelebi 
miRebulia aluminisa da organuli naerTebis homogenizaciiT 80-2000C da 
miRebuli masis karbonizaciiT sxvadasxva temperaturul reJimiT 300-8000C-ze. 
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karbonizaciis Sedegad miiReba Savi fxvnili, romelic ZiriTadad -Al2O3-gan 

Sedgeba. misi gadayvana -Al2O3-Si ganxorcielda haerze 1180-12000C -ze 2 saaTis 
ganmavlobaSi. sawyis sareaqcio narevSi 3-5% (mas) alfa-modifikaciis aluminis 
oqsidis damatebiT fazaSi gadasvlis temperatura mcirdeba 120-1500C-iT. zol-

gel meTodiT amoniumis nitratisagan -Al2O3 miiReba 800-11000C. nawilobrivad 
hidrolizirebuli aluminis izopropoqsidis gelisa da aluminis nitratis 

urTierTqmedebiT 400-5000C-ze miRebulia - da -Al2O3 modifikaciis aluminis 
oqsidebi, romlebic xasiaTdebian firfitovani aRnagobiT. 

   
 
 6 

 
 

g.qvarcxava.,  
a.goleTiani, 
q.sarajiSvili,  
T.qorqia, 
i. janikaSvili, r.Wedia  

Camdinare wylebi-dan mZime 
liTone-bis ionebis moci- 
leba saqarTvelos 
ganaxlebadi 
bioresursebiT  

Third International Caucasian 

Sympo-sium on Polymers & 

Advanced Materials.  

 moxsenebaTa anotaciebi 
 saqarTvelos gaaCnia mravali saxeobis ganaxlebadi bioresursi, romlebisgan 

SesaZlebelia biosorbentebis miReba. Seswavlilia foTlovani mcenareebis 
merqnis gadamuSavebis narCenebis gamoyenebis SesaZlebloba wylidan Cr(III) 
ionebis mosacileblad. biosorbentad gamoyenebul iqna mcenaris varjis 
sxvadasxva nawilebi, aseve nafotebi, naxerxi, burbuSela. miRebul fxvnilis 
modificireba (hidroqsilis jgufis acilireba, karboqsilis jgufis eTerifi-
kacia, biomasalis nawilobrivi daJangva, aminireba) ganxorcielda cnobili 
meTodebiT. aramodificirebuli biosorbentebis gamoyeneba ufro xelsayrelia 
da maTi miReba sakmaod advilia. 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
  
 
  1 

c. ramiSvili, 
n.yalabegaSvili,  
v. ciciSvili,  
v. gabunia, l. samxaraZe,  
d. ioseliani,  
g.balarjiSvili 

acetilsalicilis mJavis 
sinTezi ugamxsnelod 
bunebrivi ceoliT-klino-
ptilolitis modificire-
bul formebze  

17th International Zeolite 

Conference. “Zeolites and porous 

materials: bridging the gap 

between nanosci-ence and 

technology”. Moscow, Russian 

Federation,7-12 July, 2013, 

moxsenebaTa anotaciebi 
salicilis mJavas eTerifikaciis reaqcia ZmarmJavas anhidridiT Seswavlilia 
Txevad fazaSi katalizatorze, romelic miRebulia saqarTvelos bunebrivi 
ceoliTis-klinoptiloliTuri tufis (Zegvis sabado, fazuri Sedgeniloba-95%, 
SiO2/Al2O3=8.03) modificirebiT (SiO2/Al2O3=18.9). gravimetruli da speqtruli 
analizis meTodebiT naCvenebia, rom  aspirinis maqsimaluri gamosavlianoba 
(80%) da seleqturoba (100%) miiReba wvril- da koloiduri dispersulobis 
klinopTiloliTis modificirebul formaze 306-353 KK-ze. miRebuli acetilsa-
licilis mJavas dnobis temperatura da UV da FTIR-speqtrebi srul Sesaba-
misobaSia literaturul monacemebTan. amgvarad, heterogenul, ekologiurad 
sufTa katalizatorze (modificirebuli klinopTiloliTi) dabal temperatu-
raze da maRali seleqciurobiT gogirdmJavas  da gamxsnelebis gamoyenebis 
gareSe miRebulia mniSvnelovani preparati aspirini. 
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I. 1. samecniero erTeulis (laboratoria) dasaxeleba. agraruli qimiis 
problemaTa laboratoria 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: lab. gamge, mTavari mecn. TanamS., qim. 
Mmecn. Ddoqt. spartak urotaZe  
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

mTavari mecn. TanamS., qim.mecn.kand.: iamze beSkenaZe 
ufr.mecn.Tan., qim.mecn.kand.: nana osipova, Tamar kvernaZe 
mecn. TanamS., qim.mecn.kand: nani JorJoliani, ciala gabelia, leila 
jafariZe, eTer saluqvaZe, irma yaralaSvili 
mecn. TanamS., akad. doqtori maia gogalaZe 
mecn. TanamS.: nazibrola klarjeiSvili 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 2 3 4 
1 
 
 
 

organo-mineraluri 
danamatebi soflis 
meurneobaSi   

mT. mecn. TanamSrome-
li, q.m.k. iamze 
beSkenaZe 

ufr. mecn. TanamSromeli n.osi-
pova; Mmecn. TanamSromlebi: 
n.JorJoliani,  i.yaralaSvil, 
m.gogalaZe, n.klarjeSvili,     

 dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 laboratoriis wliuri gegmis Sesabamisad sinTezirebulia xelaturi naerTebi 

zogadi formuliT: ML1L2·nH2O, sadac M=Mn,Zn,Fe,Co,Cu, L1-aminomJava (glutaminis 
mJava, meTionini), L2-limonis mJava, n=0÷6. sinTezirebuli naerTebis individua-
loba da fizikur-qimiuri Tvisebebi Seswavlilia mikroelementuri analizis, 
lRobis temperaturis gazomviT, Termografiuli da speqtrofotometruli 
meTodebiT. sinTezirebuli naerTebis biologiuri aqtivobis Seswavlis mizniT, 
maT safuZvelze Seiqmna fitoregulatori, romlis 5%_iani muSa xsnari gamoica-
da savele pirobebSi kartofilis kulturaze. mTeli vegetaciis periodSi mimdi-
nareobda fenologiuri dakvirvebebi, aseve moxda mavnebel_daavadebaTa aRricxva, 
Catarda biometruli gamokvlevebi. Catarebuli mindvruli eqsperimentis 
analizis safuZvelze, SeiZleba iTqvas, rom fitoregulatoris gamoyeneba 
kartofilis kulturaze iwvevs mavnebel_daavdebaTa gavrceleba_ganviTarebis 
mniSvnelovan Semcirebas, mosavlianobis raodenobrivi da xarisxobrivi 
maCveneblis matebas (10-15%_iT).  

2. bunebrivi mineralebi, ma-
Ti modifikaciebi da 
gamoyenebis SesaZleblo-
bebi 

mecn. TanamSromeli 
q.m.k. ciala gabelia 

ufr. mecn. TanamSromlebi: 
T.kvernaZe, n.osipova; mecn. 
TanamSromlebi: l.jafariZe, 
e.saluqvaZe  

 dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

am amocanis gadaWraSi Tavisi wvlili SeuZliaT Seitanon iafi nedleulis - 
torfis da soflis meurneobis narCenebis (melasa, simindis naquCi) safuZvelze 
sinTezirebulma, biologiurad aqtiuri ligandebisa sasicocxlod aucilebeli 
mikroelementebis (Fe, Co, Cu da a.S.) Semcvelma xelaturma naerTebma (biosti-
mulatorebma). dadgenilia aRniSnuli biostimulatorebis miRebis teqnologiuri 
reglamenti. Seswavlilia maTi fizikur-qimiuri Tvisebebi. isini gamoirCevian 
wyalSi kargi xsnadobiT, aratoqsikurobiT, pH-is farTo intervalSi xasiaTde-
bian mdgradobiT, miRebuli Sedegebis mixedviT Sedgenili receptis safuZvelze 
damzadebuli biostimulatorebi gamocdilia mcenareul kulturebze rogorc 
calke, aseve buneriv ceoliTebTan erTad. miRebulia damakmayofilebeli 
Sedegebi.  
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

bioliTonebisa da 
bunebrivi ceoliT-
ebis Semcveli axa-
li Taobis premiq-
sebi. 

ukrainis mecniere-
bisa da teqnologi-
ebis centri (umtc) 

Qqimiis mecn. 
Ddoqtori spartak 
urotaZe 

i.beSkenaZe 
n.JorJoliani 
n.osipova  
T.kvernaZe 
m.gogalaZe 

 dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
 proeqti 3 wliania - 2011 – 2014 ww; 2 wlis gegmiT gaTvaliswinebuli samuSaoebi 

Sesrulebulia. Catarebulia sawarmoo gamocdebi kvercxmdebel da broileris 
jiSis qaTmebze; mimdinareobs gamocdebi bocverebze. 

2 xelatebi soflis 
meurneobaSi 

rusTavelis 
erovnuli fondi 

mT. mecn. 
TanamSromeli, 
iamze beSkenaZe 

n.JorJoliani 
m.gogalaZe 
a.CageliSvili 
g.beReluri 

 dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
proeqti 2 wliania 2013-2015ww. Sesrulebulia samuSaos garkveuli etapi. 
sinTezirebulia xelatebi, romelTa safuZvelze damzadda sasuqi, romelic 
gamoicada simindis kulturaze. miRebulia damaimedebeli Sedegebi. samuSao 
grZeldeba. 

 
V publikaciebi: 
1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 

1 

i. beSkenaZe,  
m. gogalaZe,   
s. urotaZe,  
n. JorJoliani, 
n. burkiaSvili,  
l. gogua 

aminomJavebis da 
limonis mJavis 
Semcveli xelate-
bis sinTezi axali 
Taobis premiqsebis 
Sesaqmnelad 

J. Annals of 

Agrarian Science 

vol.11, #2, 
Georgia, Tbilisi 3 

anotacia 
naCvenebia bioliTonebis roli da mniSvneloba sasicocxlo procesebSi.    
aRniSnulia frinvelTa da cxovelTa kvebaSi danamatis saxiT gamoyenebisas 
bioliTonebis xelaturi formis upiratesoba martiv–araorganul formasTan 
SedarebiT. mocemulia sinTezis pirobebi da miRebulia aminomJavebis meTioninis 
(Mt), glutaminis mJavis (Gl), da limonismJavas (H4L) Semcveli xelaturi naerTebi 
zogadi formuliT:  M2•Mt2 •L•nH2O, sadac M = Mn, Zn, Fe, Co; n = 2-6. M•(Mt)2•nH2O, 
sadac M= Ca, Mg, Cu; n=2-4, da Ca•Gl•4H2O, Mg•Gl•4H2O. sinTezirebuli naerTebis 
Semadgenloba da individualoba dadgenilia mikroelementuri analizis meTo-
diT da lRobis temperaturis gazomviT. Catarebuli eqsperimentis safuZvelze 
naCvenebia sinTezis pirobebis gavlena xelaturi naerTebis Semadgenlobaze da 
Tvisebebze. 
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2 
 
 

i. beSkenaZe,  
m. gogalaZe,  
s. urotaZe,  
n. JorJoliani,  
l. gogua 

aminomJavebis Semc-
veli citratebis 

kvleva, 
 

saqarTvelos 
qimiuri 
Jurnali  
t.13, #1  

saqarTvelo, 
Tbilisi 

4 

anotacia 

sinTezirebuli naerTebis individualobis dazustebis da izostruqturulobis 

dadgenis mizniT Catarda xelaturi naerTebis: Ca·Gl·4H2O, Mg·Gl·4H2O, 

Mn2·(Mt)2·L·4H2O, Zn2·(Mt)2·L·2H2O, Fe2·(Mt)2L·6H2O, Co2·(Mt)2·L·4H2O, Cu·(Mt)2·2H2O, 

Mg·(Mt)2·L·4H2O da maT SemadgenlobaSi Semavali bioorganuli ligandebis meTioninis 

(Mt), glutaminis mJavis (Gl) da limonis mJavas (H4L) rentgenografiuli gamokvleva. 

dadginda, rom naerTebis nawili rentgenoamorfulia, xolo nawili kristalur 

nivTierebebs warmoadgens. gamovlinda agreTve izostruqturuli rigebi. xelaturi 

naerTebis Termuli mdgradobis da Termolizis procesis Tanmimdevrobis Seswavlis 

mizniT Catarda Termografiuli gamokvleva, ris Sedegadac dadginda, rom naerTebis 

Termuli daSla mimdinareobs safexurebad daYyvela SemTxvevaSi Termolizis 

saboloo produqts warmoadgens liTonis oqsidi. 
 
3 
 

c. gabelia,  
e. saluqvaZe,  
l. jafariZe,  
o. lomTaZe,  
g. CimakaZe,  
s. urotaZe 

rkina-kobaltis 
Semcveli 
kompleqsis 
antianemiuri 

aqtivobis kvleva 

Из. 

Национальной АН 

Грузии, сер. 

химическая,  

#1-2, т.39 

Грузия, Тбилиси 3 

anotacia 
rkinadeficituri anemiis profilaqtikisa da mkurnalobisaTvis sinTezirebu-
lia Fe,Co - fruqtozis kompleqsi, romelic gamoicada axalSobil goWebze; 
preparatis gamoyenebis Semdeg sacdel goWebSi anemiis ganviTareba ar 
dafiqsirda.   

4 c. gabelia,        
l. jafariZe,       
e. saluqvaZe, 
n. osipova,  
T. kvernaZe  

 

askan-Tixis 
hidrofilur-
hidrofoburi  
modifikaciebis 
miReba da kvleva 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli 
qimiis insti-
tutis Sromebi 
2013w 

Tbilisi 7 

gv. 28-34 

anotacia 
cocxal orgnizmSi rkinis deficitis Sevsebis mizniT modificirebulia askangelis 
zedapiri Fe-fruqtoza-askangelis kompleqsiT. struqturul-meqanikuri Tvisebebis 
Seswavlis Sedegad naCvenebia, rom suspenzia Fe-fruqtoza-askangeli akmayofilebs 
moTxovnebs, romelic waeyeneba samedicino preparatebs 

5 i.beSkenaZe, 
n. JorJoliani, 
m.gogalaZe, 
s.urotaZe, 
g.beReluri 

 

mikroelementebis 
Semcveli fitore- 
gulatoris kvleva           

 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 
organuli 
qimiis insti-
tutis Sromebi 
2013w 

Tbilisi 5 
gv. 35-39 

anotacia 
sinTezirebuli naerTebis safuZvelze Sedgenili iqna fitoregulatori, 
romlis 5%-iani xsnari gamocdili iqna xorbalze (“bezostaia-1” da “koperi”) 
savele pirobebSi. miRebulia damakmayofilebeli Sedegebi. mindvruli 
eqsperimentis  Sedegebis safuZvelze gamoTqmulia mosazreba, raTa gamoicados  
fitoregulatori sxva s/s kulturebze 

 
 
 

i. beSkenaZe,  
s. urotaZe,  
n. JorJoliani, 

xelatebis 
Semcvveli qimiuri 
danamati 

 

 
# 12778/02 

P 
 

patenti 
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6 m. gogalaZe,  

g. beReluri,  
n. osipova,  
T. kvernaZe. 

frinvelTa 
sakvebSi 

 
    

 
 
 
7 

i. beSkenaZe,  
s. urotaZe,  
n. JorJoliani, 
m. gogalaZe,  
g. beReluri,  
n. osipova,  
T. kvernaZe. 

 
qimiuri danamati 
frinvelTa kebaSi 

 

 

 

 
# 12778/02 

 

 
patenti 

 

 
8 
 

c. gabelia,   

s. urotaZe,  
l. jafariZe,     
e. saluqvaZe 

askan-Tixis 
safuZvelze 
samkurnalo 
saSualebis 
miRebis xerxi   

№ 12340/01 patenti  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi 

moxsenebis saTauri 
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
 
 
1 
 
 
 

 

i.beSkenaZe,  
m.gogalaZe, 
n.JorJoliani,  
s.urotaZe,  
i.lomTaZe 

mikroelementebis Semc-
veli fitoregulatoris 

kvleva 
 

II saerTaSoriso samecniero-praq- 
tikuli konferencia ”ekonomika 
da soflis meurneobis mdgradi 
ganviTareba”saqarTvelo, Tbilisi 

Tsu, 11 – 12 oqtomberi 
moxsenebis anotacia 

Seswavlilia nitrilotriZmarmJavas da mikroelementebis Semcvveli naerTebis 
safuZvelze momzadebuli fitoregulatoris gavlena soias kulturaze. kerZod, 
dadgenilia, rom man mniSvnelovani gavlena iqonia soias marcvlis qimiur 
Sedgenilobaze da mis produqtiulobaze. fitoregulatoris gamoyenebiT 5%_ze 
metad izrdeba marcvalSi nedli proteinis Semcveloba da maqsimums (38,16%_s) 
aRwevs Teslis damuSavebis dros. 

 
 
 
2 

n.JorJoliani, 
s,urotaZe, 
n.osipova, .kvernaZe, 
g.beReluri  

meTioninSemcveli 
biometalebis citratebis 
kvleva wyalxsnarebSi 

Труды Международной  Научно-прак-

тической  конференции «Иновационные 

технологии и современные материалы» 

Грузия,  Кутаиси, 07 -08 Июня 

moxsenebis anotacia 

potenciometruli titracis meTodiT Seswavlilia meTioninis da limonis 
mJavas Semcveli bioliTonTa naerTebis kompleqswarmoqmna wyalxsnarebSi. 
dadgenilia bioliTonTa Cu, Co, Zn, Fe, Mn, Mg_is kompleqswarmoqmnis unari 
aRniSnul ligandebTan. Ddadgenilia kompleqsebis mdgradobis konstantebi, 
romelTa sidideebi 5.27_6.23 zRvrebSia. wyalxsnarebis fizikur_qimiuri 
analizis safuZvelze gamoTqmulia mosazreba naerTebis Sedgenilobis Sesaxeb. 

 
 
3 

a. CageliSvili,        
g. beReluri, 
i. beSkenaZe 

xelatebis gamoyeneba 
broileris kvebaSi. 

  

saerTaSoriso samecniero-praqti-

kuli konferencia „inovaciuri 
teqnologiebi agraruli seqto-
ris mdgradi da usafrTxo 

ganviTarebisaTvis“ saqarTvelo, 
Tbilisi, agraruli universiteti, 
3-4 oqtomberi 

moxsenebis anotacia 
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Seswavlilia xelatebis gvlena broileris kvebaSi. dagenilia, rom xelatebi 
zrdian broileris cocxal masas 5_8%_iT. broileris SenarCuneba Seadgens 
96.6%_s, I kategoriis tanxorcis gamosavali izrdeba 5_9%_iT, xolo III 
kategoriis tanxorcis gamosavali yvela jgufSi 4.0_4.2%_s. adgili aqvs 
dacemis da sakvebis danaxarjis Semcerebas 

 
 
4 

 a. CageliSvili,  
 g. beReluri, 

 m. gogalaZe 

xelatebis gamoyeneba 
broileris mier sazrdo 
nivTierebebis monele-baze 
da broileris sisxlis 
morfologiur 
maCveneblebze 

saerTaSoriso samecniero-praqti-

kuli konferencia „inovaciuri 
teqnologiebi agraruli seqto-

ris mdgradi da usafrTxo 

ganviTarebisaTvis“ saqarTvelo, 
Tbilisi, agraruli universiteti, 

3-4 oqtomberi 
moxsenebis anotacia 

Seswavlilia xelatebis gavlena broileris mier sazrdo nivTierebebis 
monelebaze da sisxlis zogierT morfologiur maCveneblebze. dadgenilia, rom 
xelatebis gamoyeneba broileris kvebaSi aumjobesebs nivTierebaTa cvlas, rac 
zrdis sazrdo nivTierebebis aTvisebas da cocxal masas. 

5 
saluqvaZe e.,  
jafariZe l., 
gabelia c.,    
osipova n.,             
kvernaZe T.,           
urotaZe s. 

askanTixis organul-
mineraluri modifikaciebi  

 

saerTaSoriso samecniero-praq-
tikuli konferencia ”inovaciuri 
teqnologiebi da Tanamedrove 
masalebi”. saqarTvelo, quTaisi      

07-08 ivnisi, 2013w. 

 moxsenebis anotacia 
 navTob produqtebSi Termodestruqciis gziT miRebulia organomineraluri 

modifikaciebi, Seswavlilia maTi fizikur-qimiuri Tvisebebi, romelTa 
safuZvelze gamoTqmulia mosazreba karbonirebuli askanTixis rezinis 
warmoebaSi Semavseblad gamoyenebis mizanSewonilobis  Sesaxeb.  

6 i. yaralaSvili,  N            
n. klarjeiSvili,  
n. jabiSvili,  
i. javaSvili  

ekologiurad usafrTxo 
cecxlmedegi fosfaturi 
kompozitis (antipireni) 
miReba da kvleva.  

saerTaSoriso samecniero-praq-
tikuli konferencia ”inovaciuri 
teqnologiebi da Tanamedrove 
masalebi”. saqarTvelo, quTaisi      

07-08 ivnisi, 2013w. 
 moxsenebis anotacia 
 Termulad mdgradi metalTa hidrofosfatebis safuZvelze miRebulia 

aratoqsikuri, ekologiurad usafrTxo, cecxlmedegi fosfaturi kompoziti 

(antipireni). Seswavlilia fosfaturi kompozitiT damuშavebuli masalebis 
cecxlmedegoba da dadgenilia wvadobis jgufi. warmodgenili fosfaturi 
kompoziti maRal temperaturaze Aar gamoyofs daSlis mavne produqtebs, 
ixsneba zeTovan da organul gamxsnelebSi; igi aniWebs masalebs 
cecxlmedegobas.EE 

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: navTobis qimiis laboratoria 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: lab. gamge, mTavari mecnier 

TanamSromeli, qim. mecn. kandidati naTela xecuriani  
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

ufr.mecn.Tan., qim.mecn.doq.: erna lekveiSvili 
ufr.mecn.Tan., qim.mecn.kand.: guram xitiri,  zaza molodinaSvili,  elza 
Tofuria 
mecn. TanamS., qim.mecn.kand: qeTevan goderZiSvili, TinaTin gabunia, sofio 
Sengelia 
mecn. TanamS.: irine mWedliSvili, madlena CxaiZe, Tamar SatakiSvili  
laboranti: konstantine simoniSvili, goga balxamiSvili    
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 2 3 4 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos navTobebis 
mizandasaxuli aTvisebis 
perspeqtivebi 

mT. mecn. TanamSromli  
q.m.k. naTela xecuriani 

ufr. mecn. TanamS-ebi: 
e.uSarauli, q.goderZiSvi-
li, z.molodinaSvili;  
mecn. TanamS-ebi: m.CxaiZe, 
i.mWedliSvili 
laboranti: 
g.balxamiSvili 

kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi 

saqarTvelos parafinuli navTobebis (samgori, ninowminda, rusTavi) d.d. 200°C 

fraqciebidan gamoyofilia organuli gamxsnelebis – petroleinis eTeri (30–
80°C), gamxsneli rezinis mrewvelobisaTvis (80–120°C), uait spiriti (150–200°C) da 
teqnikuri gamxsneli (50–180°C) – Sesabamisi fraqciebi da Seswavlilia maTi 
fizikur-qimiuri maxasiaTeblebi. miRebuli Sedegebi akmayofileben am 
gamxsnelebisaTvis standartiT wayenebul moTxovnebs. 

2 

wvadi wiaRiseulis 
gamoyenebis perspeqtivebi 

mT. mecn. TanamSromli  
q.m.k. naTela xecuriani 

ufr. mecn. TanamSromlebi: 
e.Tofuria, e.lekveiSvili;  

mecn. TanamSromlebi:  
s.Sengelia, T.SatakiSvili 
laboranti k.simoniSvili 

kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi 
Seswavlilia wvadi naxSirbadSemcveli narCenebis – tyvarCelis qvanaxSiri, 
vale-axalcixis mura naxSiri, dsp-s da merqnis (fiWvi da naZvi) naxerxi – da 
Semkvrelebis (bunebrivi bitumebi da mware xevis navTobi) teqnikuri da 
fizikur-qimiuri maxasiaTeblebi. miRebulia sacdeli kompoziciebi da 
mimdinareobs maTi maxasiaTeblebis Seswavla.  

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

navToburi narCenebis emu-
lsiebis daSla efeqturi 
deemulgatorebis da sxva-
dasxva teqnologiuri 
meTodebis gamoyenebiT 

ufr. mecn. TanamSromli,  
q.m.k. g. xitiri 

 
mecn. TanamSromli  

T. gabunia 
 

kvleviTi samuSaos pirveli da meore etapebis Sedegebi (anotacia) 
Seswavlilia mdgradi emulsiebi wylis sxvadasxva SemcvelobiT. naCvenebia 
gauwyloebis da meqanikuri minarevebis moSoreba deemulgator disolvanis 
gamoyenebiT gamxsnel pirolizur fisSi. optimalur pirobebSi standartis 
mixadviT miRebulia flotis mazuTis sxvadasxva markebi da sawvavi mazuTi. 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

sawvavi briketebis kom-
poziciebis SemuSaveba 
da maTi miRebis teqno-
logiuri reJimebis dad-
gena naxSirbadSemcveli 
narCenebis utilizaciis 
safuZvelze 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi; 
Tanadamfinansebe-

li: Tsu 

naTela 
xecuriani 

e.Tofuria 
e.uSarauli 

z.gongliaSvili 
q.goderZiSvili  
i.mWedliSvili 

m.CxaiZe 
z.molodinaSvili 

k.simoniSvili 
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 proeqtis  pirveli etapis Sedegebi 
 moZiebuli da damuSavebulia monacemebi saqarTveloSi arsebuli im naxSirbad-

Semcveli narCenebis da Semkvreli masalebis maragebis Sesaxeb, romlebic 
saWiroa wvadi kompozitebis dasamzadeblad. Sedgenilia saqarTvelos 
teritoriaze aRniSnuli maragebis ganawilebis ruka.  

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
2 
 
 
 
 

navTobsadenis narCenis 
racionaluri 

gadamuSavebis meTodebi 
(xelSekruleba 30/29) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi; 
Tanadamfinan-
sebeli: Tsu 

 
guram xitiri 

g.xitiri 
i.CikvaiZe 
T.gabunia 

proeqtis pirveli etapis Sedegebi (anotacia) 
narCenis pirveladi gadamuSavebis Sedegad gansazRvrulia wylis da meqanikuri 
minarevebis Semcveloba da narCenis fiziko-qimiuri Tvisebebi. gansazRvrulia 
narCenis jgufuri da individualuri Sedgeniloba. naCvenebia narCenis 
fraqciuli Semadgenloba da masSi parafinebis da cerezinebis unikalurad 
maRali Semcveloba. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

1 
 

n. gelaSvili, 
z.molodinaSvili, 
g. papava, 
n.doxturiSvili, 
n. maisuraZe,  
n. xecuriani,  
v. Serozia  

navTobis sxvada-
sxva fraqciebiT 
gajerebuli for-
ovani polimeris 
desorbciis pro-
cesis kvleva  

Georgian 

Engineering News  

# 1, 2013 

Tbilisi pp.142—146 

anotacia 
miRebulia axali tipis hibriduli forovani polimerebi amiduri tipis 
oligomerebisa da modificirebuli bunebrivi sorbentebis safuZvelze. miRebu-
li polimerebisTvis damaxasiaTebelia maRali sorbciuloba da unari itivti-
vos wylis zedapirze adsorbirebul nivTierebebTan erTad. maTTvis damaxasia-
Tebelia maRali seleqtiuroba, cecxlgamZleoba da Tvisebebis cvalebadoba 
farTo diapazonSi sawyisi nivTierbebis struqturisa da Tanafardobis 
Sesabamisad. miRebuli sorbentebi xasiaTdebian regeneraciis unariT 
desorbciis Semdeg, rac iZleva maTi mravaljeradi gamoyenebis SesaZleblobas. 

 
 

2 
 

n.xecuriani, 
z.molodinaSvili, 
g.SavguliZe, 
T.svaniZe 

saqarTvelos 
zogierTi axali 

WaburRilis 
navTobebis kvleva  

Georgian 

Engineering News  

# 1, 2013 

Tbilisi pp.147—152 

anotacia 
statia eZRvneba saqarTveloSi navTobmrewvelobis ganviTarebis perspeqtivebs. 
ganixileba ucxouri kompaniebis saqmianoba saqarTveloSi da maTi roli 
navTobis mopovebis saqmeSi.Seswavlilia cacxenisisa da norios samadoebis 
axali WaburRilebis navTobebis fizikur-qimiuri Tvisebebi. msubuqi fraqciebis 
gamosavalma Seadgina 98%. orive sabados navTobi warmoadgens karg nedleuls 
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sasaqonlo mcirelintraJiani navTobproduqtebis warmoebisTvis. 
 
 
 
3. 

e.Tofuria,  
e.uSarauli, 
z.gongliaSvili, 
q.goderZiSvili, 
i.mWedliSvili, 
m.CxaiZe 
z.molodinaSvili,                   
n.xecuriani. 

saqarTvelos meo-
radi energetiku-
li nedleulidan 
wvadi briketebis 
miReebis  perspeq-
tivebi 
 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 6  
gv.71-76 

anotacia 
statiaSi ganxilulia saqarTveloSi garemoSi wvadi naxSirbadSemcveli 
narCenebis utilizacia da wvadi wiaRiseulis gamoyenebiT alternatiuli, iafi 
da ekologiurad sufTa wvadi kompozitebis damzadebis perspeqtivebi 

 
 

4. 
 

n. xecuriani, 
z.molodinaSvili, 
m. CxaiZe,  
q. goderZiSvili 

namuSevari navTo-
buri zeTebis 
regeneracia da 
gamoyeneba 

 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi, 2013 

Tbilisi gv. 60-64 

anotacia 
mowodebulia namuSevari zeTebis regeneraciis sqema, romelic moicavs 
nedleulisagan wylis da Slamis winaswar mocilebas dawvdomiT, filtracias, 
atmosferul da vakuumgamoxdas, kontaqtur gawmendas gaaqtivebuli gumbriniT 
(5-10% mas.), produqtis da adsorbentis vakuum dayofas. rekomendebulia 
procesSi warmoqmnili produqtebis gamoyenebis gzebi. 

 
 
5. 

e. uSarauli,  
z.gongliaSvili, 
e. Tofuria,  
i. mWedliSvili, 
n. xecuriani. 

Siraqis wyebis  
navTobebisa da 
bitumebis  kvleva.   
 
 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 6 
gv. 65-70 

anotacia 
Seswavlilia Siraqis wyebis navTobebisa (mcire Siraqi, mirzaani, taribani) da 
Cakiruli qanis bitumis qimiuri Semadgenloba. gansxvavebiT taribanis navTo-
bisgan, mcire Siraqisa da mirzaanis navTobebi msgavsi qimiuri SemadgenlobiT 
xasiaTdebian. Cakiruli qanis bitumi aRniSnuli navTobebisagan gansxvavdeba 
Jangbadisa da fisovan-asfaltenuri naerTebis maRali SemcvelobiT, rac 
gamofitvis sxvadasxva faqtorebis zegavlenis Sedegad unda CaiTvalos. 

 
 

6 

g. xitiri,  
T. gabunia,  
m. wurwumia 
z.amiriZe 

lialuri wylebi-
dan navTobproduq-
tebis miRebis 
SesaZlebloba 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 6 
gv. 77-78 

anotacia 
gauwyloebisa da meqanikuri minarevebis mocilebis mizniT lialuri wylebis 
Seswavlis Sedegad  naCvenebia flotis mazuTis ramdenime markis da sawvavi 
mazutis miRebis SesaZlebloba. 

 
 
7 

s. Sengelia,  
q. gamyreliZe,  
o. ustiaSvili,  
d. Sengelia 

saqarTveloSi 
navTob-gazmompove-
beli da gadamamu-
Savebeli mrewve-
lobis ganviTare-
bis mokle istoria 

saqarTvelos 
qimiuri Jurnali 
t. 13, #1, 2013 

Tbilisi 4 gv. 

anotacia 
statiaSi warmodgenilia mokle istoria saqarTveloSi navTob-gazmompovebeli 
da gadamamuSavebeli mrewvelobis ganviTarebis istoria 

 
8 

g. xitiri,  
T. gabunia,  

lialuri wylebi-
dan navTobproduq-

saq. mecn.Eerovn. 
akademiis macne, 

Tbilisi gadacemuli
dasabeWdad 
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 m. wurwumia 
z.amiriZe 

tebis miRebis 
SesaZlebloba 

qimiuri seria 
t. 40, #3, 2013 

anotacia 
gauwyloebisa da meqanikuri minarevebis mocilebis mizniT lialuri wylebis 
Seswavlis Sedegad  naCvenebia flotis mazuTis ramdenime markis da sawvavi 
mazutis miRebis SesaZlebloba. 

 
2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

e. lekveiSvili, 
n. lekiSvili,  
x. barabaZe. 

saqarTvelos nav-
Tobebidan maRal-
mduRare policik-
luri aromatuli 
naxSirwyalbadebis 
gamoyofa da maTi 
kvleva sxvadasxva 
fizikuri meTode-biT. 

Вестник 

государст-венного 

инженер-ного 

университета 

Армении. Серия 

Химические и 

природоохранные 

технологии. Вып. 

16, № 11, 2013 

Ереван с. 32—40 

Seswavlilia saqarTvelos navTobebis zogierTi policikluri aromatuli naxSir-
wyalbadebi. aRniSnuli naxSirwyalbadebis gamoyofisa da dayofis kompleqsuri 
meTodi policikluri aromatuli naxSirwyalbadebis maleinis anhidridTan urTi-
erTqmedebis safuZvelze. navTobebidan gamoyofilia aRniSnuli naxSirwyalbadebis 
koncentratebi da maTSi identificirebulia fenantrenebis, maTi benzologebisa da 
naftenologebis mTeli seria. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
 
1 
 
 

n.xecuriani,  
e.Tofuria,  
n.Todua,  
k.gonsalesi,  
a.miqaia. 

norios navTobis maRal-
mduRare fraqciis poli-
cikluri aromatuli nax-
Sirwyalbadebis Seswavla 
qromato-masspeqtrometru-
li meTodiT 

Eastern Analytical Symposium 

(EAS) 

Monday, USA, 2013 

moxsenebis anotacia 

vakuum-gazoilis fraqciis (340-5900C) qromato-masspetqraluri SeswavliT dadge-
nilia, rom igi Seadgens norios navTobis (saqarTvelo) daaxloebiT 28%. 
sareqtifikacio svetze gamoyofili iqna 876 farqcia da 78 benzoluri eluati. 
qromato-masspetqraluri monacemebi damuSavda avtomatizirebuli mas-speqtra-
luri dekonvoluciisa da identifikaciis sistemis meSveobiT (AMDIS). ganxilu-
lia zogierTi aromatuli naxSirwyalbadis da maTi heteroanalogebis airqroma-
tografiuli Sekavebis indeqsebi da fragmentacia eleqtronuli ionizaciis 
pirobebSi. identificirebulia Semdegi naerTebis izomerebi: mono- da polia-
lkil–indenebi, tetralinebi, dinaftilbenzolebi, naftalinebi, acenaftilenebi, 
fluorenebi, fenantrenebi, naftofluorenebi da fenantrenebi, pirenebi da 
qrizenebi. 
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2 
 
 

e.Tofuria,  
n.xecuriani,  
k.tretiakovi,  
k.gonsalesi,  
a.miqaia.  

saqarTvelos navTobebis 
maRalmduRare fraqciebis 
najeri naxSirwyalbadebis 
Seswavla qromato-mas-
speqtrometruli meTodiT 

Eastern Analytical Symposium 

(EAS) 

Monday, USA, 2013 

moxsenebis anotacia 

qarTuli navTobebis maRalmduRare fraqciebSi gansazRvrulia mono-, di-, tri- 
da tetracikluri najeri naxSirwyalbadebis da maTi alkilCanacvlebuli 
homologebis struqturebi. dayofis meTodebad gamoyenebuli iyo distilacia, 
adsorbciuli qromatografia, mravasafexuriani Termodifuzia da eqstraciuli 
kristalizacia TioSardovaniT. qromato-masspeqtraluri monacemebi gaanalize-
buli iqna avtomatizirebuli mas-speqtraluri dekonvoluciisa da identifika-
ciis sistemis meSveobiT (AMDIS). mas-speqtraluri monacemebisa da airqroma-
tografiuli indeqsebis Sefasebis kompleqsurma SeswavliT dadgenilia region-
izomerebis diferenciacia. ganxilulia tri- da tetracikloalkanebis saerTo 
da konkretuli fragmentaciis gzebi eleqtronuli ionizaciis pirobebSi. 

 
 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: maRalmolekulur naerTTa qimiis 
laboratoria 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  - laboratoriis gamge, mTavari mecn. 
TanamSromeli, qim. Mmecn. Ddoqtori, profesori givi papava 

I. 3.    laboratoriis personaluri Semadgenloba: 
ufr. mecn. TanamSr., qim. mecn. kandidati: marina gurgeniSvili, eTer   
gavaSeliZe, ia CitrekaSvili 
mecn. TanamSr., qim. mecn. kandidati: nunu maisuraZe, nora doxturiSvili,   
nazi gelaSvili 
mecn. TanamSr., teq. mecn. kandidati: vitali Serozia 
mecn. TanamSr.: zurab TabukaSvili, nanuli xotenaSvili 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 
 
 

antifriqciuli masalebis 
miReba polimeruli kom- 
poziciebis safuZvelze 

qim. mecn. doqt., prof.  
givi papava 
ufr. mecn. TanamSromeli, M 
q.m.k. marina gurgeniSvili 

ufr. mecn. TanamSromeli, 
e.gavaSeliZe;  
mecn. TanamSromlebi: 
n.maisuraZe, 
n.doxturiSvili, 
n.gelaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
kvlevis mizans Seadgenda axali saxis antifriqciuli TviTSemzeTavi kompozi-
ciebis SemuSaveba, romelTac gaaCniaT maRali fizikur-qimiuri Tvisebebi – 
xaxunis dabali koeficienti, cveTamedegoba, meqanikuri simtkice, mdgradoba 
wylian garemoSi da a.S. am mizniT SemuSavebuli iqna axali, inovaciuri midgoma 
– Semavseblis saxiT, grafitis dispersiuli fxvnilis nacvlad, gamoyenebul 
iqna nano ganzomilebiani fxvnilebi romelTa zedapiri modificirebuli iyo 
ftorSemcveli oligomeriT. aseTi kompoziciebis gadamuSaveba kompozitad tra-
diciul, statikur (cxlad dawnexva) meTodTan erTad xorcieldeboda dina-
mikuri (dartymiTi talRiT) kompaqtirebis meTodiTac. nanofxvnilis gamoyeneba 
mniSvnelovnad zrdis grafitis marcvlebis Sexebis kuTxur zedapirs da, Sesa-
bamisad, kompozitis Tbogamtarobas, xolo modificirebuli grafitisa da 
polimeruli matricis erToblivi gamoyenebiT SesaZlebeli gaxda kompozitis 
xaxunis koeficientis mniSvnelovnad Semcireba, meqanikuri simtkicisa da Tbo- 
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da cveTamedegobis gazrda. miRebulia antifriqciuli masalebi, romlebic 
SesaZlebelia gamoyenebul iqnas sapoxis gareSe wylian garemoSi da vakuumSi 
saeqsplutaciod. am masalisagan damzadebuli antifriqciuli kvanZebi (sakis-
rebi, milebi, antifriqciuli firfitebi, sxvadasxva danadgarebis miltuCebis 
SeerTebis sateni, mimmarTvelebi, kbilanebi da sxv.) SeiZleba gamoyenebul iqnas 
rogorc standartul, aseve arastandartul (konkretuli daniSnulebis) im 
manqanebSi, xelsawyoebSi, agregatebSi da mowyobilobebSi, romelta eqspluata-
cia uwevT maRali tenianobis pirobebSi, wylian da abraziul garemoSi. aseT 
garemos warmoadgenen gvirabebi, Saxtebi, portebi, samTomompovebeli da gadama-
muSavebeli warmoebebi, metalurgiuli da qimiuri qarxnebi, soflis meurneoba, 
radioaqtiuli wyalxsnarebi da sxva. 

 
 
2 
 
 
 
 
 

bunebrivi mineraluri  
nedleulis -  diatomitis 
safuZvelze  axali tipis             
hibriduli  ionitebis 
miReba      

ufr. mecn. TanamSromeli, 
q.m.k. marina gurgeniSvili 
 

 

mT. mecn. TanamSromeli, 
g.papava, ufr. mecn. 
TanamSromeli i. Cit- 
rekaSvili; mecn. TanamSro-
mlebi: z.TabukaSvili, 
n.xotenaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
kvlevebi ganxorcielda bunebrivi mineraluri sorbentis – diatomitis 
safuZvelze axali tipis hibriduli ionitebis misaRebad. damuSavda meTodebi, 
romelTa gamoyenebiTac SesaZlebeli xdeba diatomitis forebSi organuli 
nivTierebebis molekulebis Canergva da forebSi polikondensaciis reaqciebis 
Catareba. polikondensaciis Sedegad forebSi warmoqmnil polimerebSi Semdgom 
etapze ganxorcielda ionogenuri jgufebis Canacvleba da maRali ionmimoc-
vliTi unaris mqone Termo-, Tbo- da qimiurad medegi ionitebis miReba. buneb-
rivi mineraluri nedleulis – diatomitis mza ConCxis gamoyeneba saSualebas 
iZleva dazogil iqnas sinTezuri polimerebi da am polimerebis reaqciis-
unariani is centrebi, romelTa xarjzedac xorcieldeba ionitebisaTvis 
aucilebeli sivrciTi struqturis warmoqmna. miRebulia maRali ionmimocvliTi 
tevadobis mqone qimiurad, Tbo- da Termo- medegi hibriduli tipis ionitebi. 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

axali tipis spilenZ-gra-
fitis klasis antifriq-
ciuli masalebis miRebis 
inovaciuri teqnologiis 
damuSaveba  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

qim. mecn.kand., ufr. 
mecn.TanamSromeli  
ia CitrekaSvili 

 

v.Serozia, 
n.doxturiSvili, 
g.papava, 
m.gurgeniSvili  

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
Seswavlilia multikomponentiani kompoziciebis miRebis meTodika. ganxorcielda 
grafitis plakireba spilenZis oqsidTan da Semdgomi misi hidrirebiT miRebulia 
spilenZiT plakirebuli masalebi, grafitis zedapirze liTonuri spilenZis 
nanokristaluri SereviT. Seswavlilia grafitis zedapiris spilenZis oqsidiT da 
mis safuZvelze nanokristaluri spilenZis SriT plakirebis procesi. dadgenilia 
procesis optimaluri pirobebi. rentgenostruqturuli analiziT naCvenebia, rom 
procesi mravalstadiuria. damuSavebulia danafaris sisiqis gansazRvris meTodika. 
danafaris fazuri Semadgenloba rentgenostruqturuli analiziT. 
Seswavlilia 0,5-2 mkm, 4-6 mkm da 7-10 mkm spilenZiT plakirebuli fxvnilebis 
dartymiTi talRiT kompaqtirebis procesi. rentgenofazuri analiziT naCvenebia, 
rom kompaqtirebis procesSi axali fazis warmoqmna ar xdeba.  

 
 

inovaciuri teqnologiis 
SemuSaveba axali Taobis 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

mecnierebaTa 
doqtori eldar 

papava givi,  
lomTaTiZe, zaur,  
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2 

prolongirebuli 
moqmedebis azotovani 
sasuqebis misaRebad 
garemos dabinZurebisagan 
dacvisa da mevenaxeobaSi 

gamoyenebis mizniT.    

samecniero fondi gugava liparteliani riva,  
xotenaSvili 
nanuli,  
gelaSvili nazi 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
grantis samuSao gegmiT gaTvaliswinebuli amocanebis Sesasruleblad moZiebuli 
iqna arsebuli samecniero literatura. sinTezisa da kvlevebis Casatareblad 
momzadebuli iqna saWiro aparatura da xelsawyoebi. damzadebulia titriani 
xsnarebi. samuSao mdgomareobasia moyvanili speqtro-fotometri, pH-metri, qroma-
tografi da sxva damxmare saSualebebi. aRebulia aRmosavleT saqarTvelos 
mevenaxeobis regionebSi (Telavi, gurjaani) sakvlevi obieqtebidan saanalizod 50 
niadagis nimuSi kvlevebisaTvis. ganxorcielda sivrciTi struqturis mqone, 
prolongirebuli moqmedebis azotovani sasuqis sinTezi karbamidis safuZvelze. 
sinTezi Catarda rogorc nalRobSi, aseve xsnarSi. sawyisi komponentebis 
(karbamidisa da aldehiduri komponentis) moluri Tanafardoba Sesabamisad iyo: 
1:1,3; 1:1,4; 1:1,5; 1:1,7; 1:1,8; 1:2,0. miRebuli struqturirebuli sasuqi gamoicada 
laboratoriul pirobebSi, konkretulad, gansazRvrulia xsnadi nawili. 1,3 
moluri Tanafardobisas xsnadi nawili Seadgens 10%-s. aldehiduri komponentis 
moluri wilis gazrdisas, struqturirebuli produqtis xsnadoba mkveTrad 
mcirdeba. 1,5 moluri Tanafardobisas igi wyalSi praqtikulad aRar ixsneba. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

2 3 4 5 6 
n.maisuraZe, 
n.doxturiSvili,  
n.gelaSvili,  
e.gavaSeliZe,  
S.papava,  
v.Serozia,  
g.papava,  
r.liparteliani 

rezoluri oligo-
meris Semcveli po-
limeruli kompo-
ziciebis gadamuSa-
vebis optimaluri 
pirobebis dadgena 
faqtoruli eqspe-
rimentis gziT 

saq. mecn. 
erovnuli akad. 
macne. qimiis 
seria, t. 39,  

#3-4,  
 
 

Tbilisi 
3 

gv. 226-228 

anotacia 
faqtoruli eqsperimentis gziT dadgenilia ZiriTadi teqnologiuri parametrebis 
optimaluri mniSvnelobebi. polimerul kompoziciaSi matricad gamoyenebulia 
benzolis tipis Termoreaqtiuli oligomeri, Semavseblad aramodificirebuli 
diatomiti. dadgenilia gadamuSavebis optimaluri pirobebi: temperatura – 1800C, 
xvedriTi wneva – 60mpa, dayovnebis dro - 40wT nakeTobis 1mm sisqeze. 

2 

g. papava,  
n. gelaSvili,  
e. gavaSeliZe,  
n. maisuraZe,  
n. doxturiSvili, z. 
TabukaSvili,  
n. maisuraZe 

“novolaqis tipis 
polimeruli 
kompoziciebi da 
plastikuri 
masalebi maT 
safuZvelze” 

 

saq. mecn. 
erovnuli akad. 
macne. qimiis 
seria t. 39, #3-4, 
gv. 184-186 

 

Tbilisi 
 

 

3 
 

anotacia 
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Termuli gadamuSavebisas kompresuli dawnexviT miRebulia plastikuri masalebi 
novolaquri tipis polimeruli kompoziciebis safuZvelze, romlebic Semavseblad 
Seicaven mineralur nedleuls – diatomits. Seswavlili iqna maTi meqanikuri da 
dieleqtrikuli Tvisebebi. dadgenilia rom optimaluria, rodesac kompoziciaSi 
diatomitis Semcveloba 40-60mas%-ia. nakeTobebi, romlebic miRebulia aseTi 
polimeruli kompoziciebis safuZvelze rig SemTxvevaSi mniSvnelovnad ukeTesi 
maCvenebliT xasiaTdebian dReisaTvis cnobili samrewvelo analogiuri daniSnulebis 
polimeruli kompoziciebis safuZvelze miRebul nakeTobebTan SedarebiT. 

3 

g. papava,  
v. Serozia,  
n. doxturiSvili, n. 
maisuraZe,  
m. gurgeniSvili, i. 
CitrekaSvili 

grafitis spilenZiT 
plakirebis 
procesis Seswavla. 

“Georgian 

Engineering News”  

#3 

 
 

Tbilisi 
 

4 
 

anotacia 
antifriqciuli masalebis misaRebad ganxorcielebulia grafitis plakireba 
spilenZiT. Seswavlilia plakirebis procesi da am procesze sxvadasxva faqtorebis 
gavlena. dadgenilia plakirebis procesis optimaluri pirobebi: gamosavali 
komponentebis buneba, sareaqcio areSi sawyisi komponentebis sawyisi koncentracia da 
moluri Tanafardoba, temperatura, reaqciis xangrZlivoba. 

4 

gelaSvili n., 
molodinaSvili z, 
papava q., 
doxturiSvili n., 
maisuraZe n., 
xecuriani n., 
Serozia v.   

navTobis sxvada-
sxva fraqciebiT 
gajerebuli fo-
rovani polime-
rebis desorb-
ciis procesis 
Seswavla. 

“Georgian Engineering 

News” 
#1 

pp. 79-83 
 
 

Tbilisi 
 

5 
 

anotacia 
amiduri tipis oligomerebisa damodificirebuli bunebrivi mineraluri sorbentebis 
safuZvelze miRebulia axali saxis forovani hibriduli polimerebi, romlebic 
gamoirCevian maRali sorbciisa da wyalze tivtivis unariT. kvleva Catarebulia 
navTobis mZime fraqciebze. kvlevis Sedegebze dayrdnobiT SeiZleba es masalebi 
gamoyenebuli iqnas navTobis produqtebiT dabinZurebuli wylis gasawmendad. 
aRniSnuli masalebi xasiaTdebian regeneraciis unariT, rac saSualebas iZleva, 
desorbciis Sedegad, isini gamoyenebuli iqnas mravaljeradad. 

5 

g. papava,  
v. Serozia,  
n.doxturiSvili, i. 
CitrekaSvili, m. 
gurgeniSvili, r. 
ciskariSvili, S. 
papava,  
r. liparteliani, n. 
xotenaSvili 

“qimiuri meTodiT 
grafitis fxvni-
lis spilenZiT 
plakirebis pro-
cesis Seswavla” 

 

saq. mecn. 
erovnuli akad. 
macne. qimiis 
seria 
t. 39, #3-4, gv. 179-

183 
 
 

Tbilisi 
 

 

5 
 

anotacia 
Seswavlilia grafitis dispersiuli fxvnilis spilenZiT plakirebis procesi 
spilenZis marilis gamoyenebiT. naCvenebia, rom es procesi samstadiania. pirveli 
stadia moicavs grafitis fxvnilis zedapirze spilenZis hidroqsidis danafaris 
miRebas, meore – mis gardaqmnas spilenZis orvalentian oqsidad, xolo mesame am 
oqsidis aRdgenas spilenZamde. miRebulia Sedegebi am procesis yvela ZiriTadi 
parametrebis plakirebis xarisxze gavlenis Sesaxeb. 

6 

gugava e., 
lomTaTiZe z.,  
papava g.,  
gorozia i. 

 

sinTezuri sasuqebis 
safuZvelze prolo-
ngirebuli moqmede-bis 
biokompozitebis 
miRebis axali teq-

mikrobiologia 
da 

bioteqnologia. 
tomi #4, 2013w 

Tbilisi 6 



33 
 

 nologia da azotma-
fiqsirebeli mikro-
organizmebi marcv-
lovani kulturebis 
mosavlianobis asa-
maRleblad. 

anotacia 
marcvlovnebis mosavlianobis asamaRleblad, sinTezuri sasuqebis da azot-
mafiqsirebeli mikroorganizmebis safuZvelze damuSavebulia prolongirebuli 
moqmedebis biokompozitebis miRebis axali teqnologia. mosavlianobis indeqsebis 
mixedviT, am teqnologiis gamoyenebis Sedegad, heqtarze azotis gamoyenebis normebi 
mcirdeba 40-55%-iT, xolo mosavlianoba izrdeba 17,2-27,5%-iT. 

7 

e. gugava,  
z. lomTaTiZe,  
g. papava, 
i. gorozia. 

 

karbamidis safuZ-
velze biodegradi-
rebadi azotovani 
sasuqebis Semcveli 
kompozitebis 
sinTezi. 

“Труды института 

микробиологии 

национальной 

Академии наук 

Азербайджана” 
tomi 11, #1 

baqo 
5 

gv. 324-328. 

anotacia 
struqturirebuli karbamidis safuZvelze miRebulia prolongirebuli moqmede-bis 
kompoziciebi, romlebic gamoiyeneba soflis meurneobaSi ekologiurad usafrTxo 
sasuqis saxiT. 

8 

m.gurgeniSvili,  
i.CitrekaSvili, 
g.papava, S.papava, 
v.Serozia,  
r.ciskariSvili,     
n.xotenaSvili, 
z.TabukaSvili 

susti mJava 
kaTionitebi 
ceoliTebis 
safuZvelze   

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 3 
gv. 79-83 

anotacia 
modificirebuli ceoliTis da halogenwarmoebuli mJavas safuZvelze sinTe-
zirebulia susti mJava kaTioniti ceoliTis karkasSi Canacvlebuli kahboqsilis 
ionogenuri jgufiT. Seswavlilia miRebuli kaTionitis ionmimocvliTi tevadoba da 
qimiuri medegoba. 

 
 
 
9 

i.CitrekaSvili, 
m.gurgeniSvili, 
g.papava, v.Serozia, 
q.papava,  
n.xotenaSvili, 
z.TabukaSvili  

hibriduli 
ionitebi 

ceoliTebis 
safuZvelze   

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 3 
gv. 84-88 

anotacia 
klinoptilolitis wyalbaduri formis da qlorCanacvlebuli organuli mJavas 
safuZvelze sinTezirebulia susti ionogenuri jgufis Semcveli hibiduli 
kaTioniti. miRebuli ioniti gamoirCeva maRali meqanikuri simtkiciT da 
ionmimocvliTi tevadobiT. kaTioniti SesaZlebelia gamoyenebul iqnas eqstremalur 

pirobebSi( maRal temperaturaze) samuSaod. 
 
 
10 

g.papava,  
e. gugava,n. 
maisuraZe. 
n.doxturiSvili, n. 
gelaSvili, 
e.gavaSeliZe, 
m.gurgeniSvili, 
i.CitrekaSvili, 
r.liparteliani 

marcvleuli kul-
turebis mosavlis 
asamaRleblad  
prolongirebuli 
sinTezuri  sasu-
qisa da  mikroor-
ganizmebis Semcve-
li biokompozite-
bis  teqnologiis 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 3 
gv. 89-93 
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 SemuSaveba 
anotacia 

sinTezirebulia niadagSi neli tempiT degradirebadi prolongirerebuli moqmedebis 
azotSemcveli sasuqi. niadagidan gamoyofilia urobaqteriebis aqtiuri Stami, 
romelic Slis struqturirebul karbamids niadagSi amiakis gamoyofiT. miRebulia 
struqturirebuli karbamidis da Tavisuflad mcxovrebi azotomafiqsirebeli 
mikroorganizmebis ekologiurad sufTa biokompozitebi, romlebic marcvleuli 
kulturebis mosavals zrdian daaxl;oebiT 17,2–27, 5%–iT  da azotis saheqtaro 
normebs amcireben 40–55%–iT. 

 
 
11 

n.maisuraZe, 
n.doxturiSvili, 
n.gelaSvili, 
e.gavaSeliZe,  
r. liparteliani, 
v.Serozia, g.papava 

 

Termoreaqtiuli 
polimeruli kom-
poziciebis gada-
muSavebis optima-
luri pirobebis 
dadgena faqtoru-
li eqsperimentis 
gziT 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 3 
gv. 94-98 

 anotacia 

 
polimeruli kompoziciebis gadamuSavebisas faqtoruli eqsperimentis gziT, 
dadgenilia ZiriTadi teqnologiuri parametrebis optimaluri mnisvnelobebi. 

 
 
12 

g.papava, v.Serozia, 
e.gugava, 
n.doxturiSvili, 
n.maisuraZe, 
m.gurgeniSvili, 
i.CitrekaSvili, 
e.gavaSeliZe, 
S.papava 

grafitis 
spilenZiT 

plakirebuli 
kompoziciis 
miRebis xerxi 

 

patenti 
 

Gganacxadi: 
AU 2013013255 

 

  

anotacia 
damuSavebulia maRali meqanikuri, Tbofizikuri da eleqtruli Tvisebebisa da 
gamoyenebis farTo speqtris mqone axali tipis spilenZ-grafitis klasis anti-
friqciuli masalebis miRebis martivi teqnologia. grafitis fxvnilis liTonuri 
spilenZiT plakireba xdeba spilenZis orvalentiani naerTis gardaqmniT. kom-
ponentebis sawyisi qimiuri Tanafardobidan damokidebulebiT miRebulia grafit-
spilenZis tipis orvalentiani kompoziciebi, masSi spilenZis sxvadasxva procentuli 
SemcvelobiT 10-dan 90%-mde, rac kompaqtirebuli masalis Tvisebebis farTo 
intervalSi modificirebis saSualebas iZleva.  

 
13 
 
 
 
 
 

 

g.papava, 
e.gugava, 
n.doxturiSvili, 
n.maisuraZe,  
n.gelaSvili,  
m.gurgeniSvili, 
q.papava, 
n.xotenaSvili, 
r.liparteliani. 

polimeruli 
prolongirebuli 
sasuqis miRebis 

xerxi 

 
 

 
patenti 

ganacxadi: 
AU 2013013256 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

anotacia 
damuSavebulia regulirebadi struqturis mqone xazovani da sivrciTi struqturis 
mqone organul-azotovani sasuqis miRebis teqnologia organuli naerTis 
polikondensaciiTa da struqturirebiT, komponentebis Tanafardobis cvlilebiT da 
Termuli damuSavebis gziT. organuli naerTebis saxiT gamoiyeneba karbamidisa da 
aldehiduri komponentis meqanikuri narevi, romlis Termuli damuSaveba xdeba 100-
1500C-mde 1 saaTis ganmavlobaSi. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
 
1 

i. CitrekaSvili,  

m. gurgeniSvili 
g. papava,  
v. Serozia, q. papava,  
n. xotenaSvili,  

z. TabukaSvili. 

hibriduli kaTionitebis 
miReba ceoliTebis 
safuZvelze. 

 

Third International Caucasion 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials” 
saqarTvelo, Tbilisi,  1-4 

seqtemberi 2013w. 

moxsenebis anotacia 
bunebrivi mineraluri nedleulis – diatomitis da novolaqis tipis oligome-
ris safuZvelze miRebulia polimeruli kompoziciebi da kompozitebi. maT 
safuZvelze Seswavlilia maTi fizikur-meqanikuri da dieleqtrikuli maCveneb-
lebi. naCvenebia, rom plastikuri masalebis Tvisebebi damokidebulia kompozit-
Si diatomitis Semcvelobaze. optimaluri TvisebebiT xasiaTdeba polimerebi, 
romlebic Seicaven 40-60 mas% diatomits. polimerul kompozitebSi SesaZle-
belia ZviradRirebuli da deficituri Semavseblis nacvlad gamoyenebul iqnas 
adgilobrivi mineraluri nedleuli – diatomiti. aseTi polimerebis fizikur-
meqanikuri da dieleqtrikuli maCveneblebi, rig SemTxvevebSi mniSvnelovnad uf-
ro maRalia, vidre dReisaTvis praqtikaSi farTod gamoyenebuli Semavseblebi. 

 
 
2 

g.papava, 
n.gelaSvili, 
e.gavaSeliZe, n.maisuraZe, 
n.doxturiSvili. 

fenol-formaldehiduri 
kompozitebis miReba. 
 

 

“Third International Caucasion 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials” 
saqarTvelo, Tbilisi,  1-4 

seqtemberi 2013w. 
moxsenebis anotacia 

antifriqciul plastmasebSi Semkvrelad gamoyenebulia aromatuli martivi 
eTerebi, magaliTad polifenilenoqsidi. xaxunis pirobebSi polifenilenoqsidi 
araa stabiluri, rac aucilebels xdis mis modificirebas.  

 
 
3 

m. gurgeniSvili, 
i. CitrekaSvili, 
z. TabukaSvili,  
v. Serozia, 
g. papava. 

martivi aromatuli 
eTerebis modificirebis 
procesebis Seswavla. 

“Third International Caucasion 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials” 
saqarTvelo, Tbilisi,  1-4 

seqtemberi 2013w. 
moxsenebis anotacia 

polifenilenoqsidis modificireba ganxorcielda ftoralkanebis gamoyenebiT. 
mas-speqtometriis meTodis gamoyenebiT Seswavlilia modificirebuli polife-
nilenoqsidis Termuli destruqcia 3000C-ze. polifenilenoqsidis ftoralkaniT 
modificireba aumjobesebs polimeris fraqciul Tvisebebs: cveTamedegoba 
izrdeba 2-jer, xaxunis koeficienti mcirdeba 0,35-dan 0,25-mde. modificirebul 
polimers aqvs dabalstabiluri xaxunis koeficienti temperaturis farTo (50-
2250C) intervalSi. 

 
 
4 

m. gurgeniSvili, 
i. CitrekaSvili, 
z. TabukaSvili,  
r. ciskariSvili, 
g. papava. 

ionitebis miReba 
ceoliTebis safuZvelze. 
 

 

“Third International Caucasion 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials” 
saqarTvelo, Tbilisi,  1-4 

seqtemberi 2013w. 
moxsenebis anotacia 

bunebrivi mineraluri sorbentis – klinoptilolitis safuZvelze sinTezi-
rebulia Zlieri da susti ionogenuri jgufebis Semcveli kaTionitebi. am 
mizniT klinoptilolitis forebSi Canergilia fenolis molekulebi da kata-
lizatoris Tanaobisas warmoiqmneba rezolis tipis oligomeri, romlis 
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meTilolis jgufebi reagireben klinoptilolitis H-formis silanolis jgu-
febTan da warmoqmnian sivrciTi struqturis mqone polimerebs. Semdgom etapze 
sulfirebis gziT warmoiqmneba aqtiuri sulfo jgufis Semcveli kaTioniti. 

 
 
5 

m. gurgeniSvili, 
i. CitrekaSvili, 
g. papava,S. papava,  
v. Serozia. 

Oorgano-mineraluri 
ionitebis miReba. 

“Third International Caucasion 

Symposium on Polymers & 

Advanced Materials” 
saqarTvelo, Tbilisi,  1-4 

seqtemberi 2013w. 
moxsenebis anotacia 

sinTezirebulia organo-mineraluri ionitebi, romlebSic bunebrivi mineraluri 
sorbenti qimiuri bmebiT dakavSirebulia ionitis organul nawilTan. sinTezi-
saTvis gamoyenebulia bunebrivi araorganuli sorbenti – klinoptiloliti da 
bromZmarmJava. bromZmarmJavas bromis atomi maRali aqtivobis gamo advilad 
urTierTmoqmedebs ceoliTis wyalbaduri formis wyalbad atomTan da warmoiq-
mneba kaTioniti, romelic Seicavs karboqsilis ionogenur jgufs, rac dadas-
turebulia infrawiTeli speqtraluri analiziT. 

 
I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, laboratoria) 
dasaxeleba. organuli sinTezis laboratoria.    
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. laboratoriis gamge, mTavari mecn. 
TanamSromeli, qim. mecn. kandidati mzia cicagi  
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  
ufrosi mecn. TanamSromeli, qim. mecn. kandidati: mariam CxaiZe, irma jiniyaSvili  
mecn. TanamSromeli, qim. mecn. kandidati: nana Caganava, manana buzariaSvili,  
miranda xaCiZe 
mecn. TanamSromeli mzia vaCeiSvili 
laboranti: nona Sonia, qeTevan balxamiSvili, irma gigolaSvili 
inJineri: murTaz gurgeniZe 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

4-hidroqsikumarinis 
nawarmebis sinTezi 

mT. mecn. TanamSromeli  
q.m.k. Mmzia cicagi 

mecn. TanamSromlebi: 
n.Caganava, m.xaCiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
bunebrivi da sinTezuri kumarinebi da maTi warmoebulebi gamoirCevian gansa-
kuTrebuli reaqciisunarianobiT da bioaqtivobiT, rac ganapirobebs kumarinis 
birTvis Semcveli axali nivTierebis sinTezisadmi maRal interess. sinTezi 
ganxorcielda 4-hidroqsikumarinis kondensaciiT qinolinTan da izoqinolin-
Tan. aldehidad gamoyenebuli iqna salicilis aldehidi. reaqcia tardeboda 55-
600C–ze. temperaturis gazrda mniSvnelovnad ar cvlida miznobrivi produq-
tebis gamosavals. miRebulia nivTierebebi 3-(4-hidroqsikumaril)-5’-qinolil-
meTilfenilmeTini; 3-(4-hidroqsikumaril)-5’-izoqinolil-meTilfenilmeTini, rom-
lebic mdgradia, rac saSualebas iZleva Catardes maTi testireba biologiur 
aqtivobebze. 

 
 
2 mandarinis kanidan eTer-

zeTebisa da β-karotinis 
superkritikuli CO2-iT 
safexurebrivi  eqstraq-
ciis Seswavla 

mT. mecn. TanamSromeli  
q.m.k. Mmzia cicagiM 

ufr. mecn. TanamS.: m.CxaiZe;  
mecn. TanamS-ebi: 
m.buzariaSvili, 
m.vaCeiSvili 
qim.mecn.kand. q.ebraliZe 
laboranti: n.Sonia, 
q.balxamiSvili, 
i.gigolaSvili 
inJineri: m.gurgeniZe 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
saqarTveloSi mandarinis mosavlis saerTo raodenoba daaxloebiT 51.6 tonaa 
weliwadSi. mandarinis gadamuSavebis Sedegad darCenili kani perspeqtiuli 
meoradi nedleulia eTerzeTebisa da sakvebi pigmentebis misaRebad. mandarinis 
kanis zedapiri eTerzeTebis garda, agreTve Seicavs 0.3% β-karotins, romelic 
bunebriv sakveb saRebavad gamoiyeneba. feris mimcemi Tvisebis garda, is srulad 
gamoiyeneba retinolis da retinolis mJavas prekursorad. superkritikuli CO2-

iT eTerzeTebisa da β-karotinis safexurebrivi eqstraqciebi naklebad aris 
Seswavlili. eTerzeTebis superkritikuli eqstraqciebi ZiriTadad xorciel-
deba mSral mandarinis kanze, rac mniSvnelovnad amcirebs miznobrivi produq-
tis gamosavals da 2-3% Seadgens. Cvens mier gamoyenebuli iqna nedli mandari-
nis kani, romelic Seicavs wyals rac garkveul problemebs qmnis superkri-
tikul eqstraqciebSi. amis Tavidan asacileblad daqucmacebul mandarinis kans 
emateba uwylo natriumis sulfati da keramikis granulebi mkvdari moculobis 
Sesamcireblad. pirvel safexurze optimaluri wneva 300atm. xolo temperatura 
400C-iT ganisazRvra. wnevis daweva amcirebs eTerzeTebis gamosavals, xolo 
temperaturis aweva seleqtiurobas. mniSvnelovania eqstraqciis dinamiuri 
drois gaxangrZliveba 2sT-mde, rac aadvilebs aqroladi produqtis Segrovebas. 
gamosavali 5-7%-ia. meore etapze Tanagamxsnelad eTanolis nacvlad Cven 
gamoviyeneT acetoni 7% moculobiT. acetoni daSvebilia FDA-s (Food and Drug 

administration) mier rogorc gamxsneli sakvebi danamatebisa da wamlebis warmoe-
baSi. acetonis gamoyenebam Tanagamxsnelad gazarda β-karotinis gamosavali 
daaxloebiT 25%-iT. optimaluri wneva 300atm. temperatura 60-700C. amJamad 
mimdinareobs kvleva 2013 wlis mandarinis mosavalze, agreTve II etapis 
eqstraqtebis analizi.    

 
3 

1H –pirolo [3,2-h] ftala-
zin-6,9-dionisa da 4-hidro-
qsikumarinis sinTezi. 

qim. mecn. doqtori 
v. ciciSvili 

ufr. mecn. TanamS. 
i.jiniyaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

p-nitroftalaz-1,4-dionis bazaze piroloftalazinebis dioqsinawarmebis miRe-
ba. 4-hidroqsikumarinis kondensaciis reaqcia piroyurZnis mJavis eTilis eTe-
ris 5-ftalazil-1,4-dion hidrazonTan. 5-nitroftalaz-1,4-dionis safuZvelze 
jepi-klingemanis meTodiT moisinja 1H–pirolo[3,2-h]ftalazin-6,9-dionis sinTe-
zi. am mimarTulebiT samuSaoebis gagrZeldeba 2014 wels. A 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

adgilobrivi nedleulis 
bazaze ultrdispersuli 
aluminis oqsidis miReba 
da korundis keramikuli 
nakeTobebis damzadebis 
teqnologiis damuSaveba. 
 gamoyenebiTi kvlevebi-
saTvis saxelmwifo 
samecniero granti. 

AR/325/6-480/12; 2013-2015ww. 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi; 
Tanadamfinansebe-

li - Tsu 

r.Wedia i. yuraSvili,  
o. lekaSvili,  
i. jiniyaSvili, 
T. kuWuxiZe,  
e. sanaia,  
T. arCuaZe, 
f.Bbasaria,  
v. Ggabunia 

I etapi-samuSao gegmis mixedviT. 
aluminis izopropoqsidis nawilobrivi hidrolizi Catarda izopropanolSi moluri 
TanafardobiT-izopropanoli : aluminis izopropoqsidi:wyali=200:1:2 800C-ze 1sT-is 
gamnmavlibaSi. izopropanols aSoreben rotorul amaorTqlebelze da miRebul gels 

umateben Al(NO3)3 9H2O-s moluri TanafardobiT Al(OiC3H7)3:Al(NO3)3 9H2O=1:1,1. sareaq-
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cio narevi gadaaqvT faifuris jamze, romelsac aTavseben 5000C–mde gacxelebul 
mufelis RumelSi. warmoiqmneba TeTri feris moculobiTi fxvnili. analogiurad 
atareben reaqcias, rodesac hidrolizirebul masaSi erTdroulad SeaqvT aluminis 

nitrati da -Al2O3 (5% mas) fxvnili. 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi statiis saTauri,  

Jurnalis/ 
krebulis 

dasaxeleba da 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 

1 

nana Caganava,  
mzia cicagi,  

miranda xaCiZe,  
mariam CxaiZe,   

m. buzariaSvili   

4 hidroqsikumarinisa 
da qinolinis birTve-
bis Semcveli biolo-
giurad aqtiuri near-
Tebis sinTezi samkom-
ponentiani reaqciiT.  

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 

akademiis macne 
qimiis seria, 
t.39, #3-4  

 

 
Tbilisi 

3 (156-158) 
 
 
 

 
 

anotacia 

kumarinebis da maTi nawarmebis sinTezi da farmakologiuri kvleva dResac 
aqtualuria, radgan es naerTebi xasiaTdebin aqtivobaTa farTo speqtriT. 
sinTezirebulia ori axali naerTi samkomponentiani reaqciis gamoyenebiT ZmarmJava 
areSi 4-hidrokumarinis, salicilis aldehidis da qinolinis/izoqinolinis 
urTierTqmedebiT. yvela miRebuli naerTi mdgradia biologiur aqtivobaze 
testirebisTvis. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

cicagi m.   
CxaiZe m.   
xaCiZe m. 
buzariaSvili m. 
ebraliZe q.  

mcenareuli needle-
ulidan superkriti-
kuli fluidebiT 
eqstraqciis praqti-
kuli aspeqtebi 

saqarTvelos 
mecn. erovnuli 
akademiis macne 
qimiis seria, 
t.39, #3-4        

 
Tbilisi  

 
5 

(gv. 241-245) 
 

anotacia 
sul ufro mkacri garemodacviTi regulaciebis gamo, superkritikuli fluidebiT 
eqstraqciam ukanasknel wlebSi SeiZina farTo gamoyeneba, rogorc tradiciuli 
gamxsnelebiT organuli naerTebis eqstraqciis altenativam. statiaSi ganxilulia 
sfe-s gamoyenebis is praqtikuli gamocdileba, romelic daugrovda am dargSi 
momuSave mowinave laboratoriebs da Cvens gunds. vfiqrobT es mimoxilva 
daexmareba im mecnierebs, romlebsac undaT gaerkvnen da CaerTon superkritikuli 
fluidebiT eqstraqciis teqnologiaSi. 

 
 
 
 
3 

cicagi m.  
arziani b.  
CxaiZe m.   
xaCiZe m. 

bunebrivi sakvebi 
saRebavebi da orga-
nuli produqtis 
warmoeba 

eqsperimentuli 
da klinikuri 
medicina 

 

Tbilisi 
 
 

 
3(80-82) 

anotacia 

organulia sakvebi, romelic damzadebulia pesticidebis, sasuqis sxva sinTezuri 
preparatebis gareSe. organuli  sakvebis warmoeba aseve gamoricxavs dasxivebis, 
samrewvelo gamxsnelebis da sinTezuri sakvebi danamatebis gamoyenebas. amdenad, 
bunebrivi sakvebi saRebavebiT sinTezuris Secvla aqtualuri problemaa. β-
karotini da likopeni yvelaze gavrcelebuli da gamoyenebadi karotinoidebia, 
romlebic daSvebulia rogorc sakvebi saRebavebi organuli sakvebis Sesaferad. 
xolo superkritikuli eqstraqcia xilidan da bostneulidan am karotinoideabis 
miRebis garemosTvis usafrTxo alternatiuli meTodia.  
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4 i.jiniyaSvili, 

q.sarajiSvili, 
m.burjanaZe, 
v.ciciSvili 

piroyurZnis mJavis 
eTilis eTeris 6-

benzdioqsilhidraz
onis miReba 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 2013 

Tbilisi 3 
gv. 40-42 

            anotacia  
piroyurZnis mJavis eTilis eTeris 6-benzdioqsilhidrazoni dasinTezebul iqna, 
rogorc indolebis sinTezis fiSeris klasikuri meTodis mixedviT, ise am 
meTodis jep-kligemanis modifikaciiT. 

 
 
 
5 

g.Kqvarcxava, 
a.GgoleTiani,  
k. sarajiSvili, 
T.Kqorqia,  
i. jinikaSvili,  
r. Wedia. 

Removal of Heavy Metal 

Ions Wastewaters by 

Using of Renewable Bio 

Sources of Georgia. 

Third International 

Caucasian 

Symposium on 

Polymers & 

Advanced Materials. 

1-4 September, 

2013, Tbilisi, 

Georgia 

Tbilisi  

1  (p.95) 

 
 
 

 

anotacia 

Cvens mier miRebulia biosorbentebi merqnis gadamuSavebis narCenebidan (muxa, 
rcxila, alvisxe, Wadari, wifeli da sxv) da gamocdil iqna wylidan Cr(III) ionebis 
mosacileblad. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
1 
 

 

mzia cicagi   superkritikuli 
fluidebiT eqstraqciis 
praqtikuli aspeqtebi 

saerTaSoriso samecniero 
praqtikuli  konferencia.  
q. quTaisi, 6-7 ivnisi, 2013w.  

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxiluli iyo is praqtikuli aspeqtebi da gamocdileba, romelic 
daugrovdaT superkritikuli eqstraqciebis dargSi momuSave mowinave labora-
toriebs da Cvens gunds  am sferoSi 8 wliani muSaobis Sedegad. 

2 nana Caganava qinolinis birTvis 
Semcveli biologiurad 

aqtiuri naerTebis sinTezi  

saerTaSoriso samecniero 
praqtikuli  konferencia.  

6-7 ivnisi 2013weli 
quTaisi 

moxsenebis anotacia 

moxseneba exeboda qinolinisa da 4-hidroqsikumarinis safuZvelze naerTebis 
sinTezs samkomponeniani reaqciiT. miRebuli naerTebis daxasiaTebas.   

 
I. 1. samecniero erTeulis (ganyofileba) dasaxeleba. samecniero-saorganizacio 

ganyofileba   
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. Mlab. gamge, mTavari mecn. 
TanamSromeli, qim. mecn. kandidati manana burjanaZe  
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. O 
ufrosi mecn. TanamSromeli, qim. mecn. kandidati: omar lomTaZe, rusudan 
ciskariSvili 
mecn. TanamSromeli, qim. mecn. kandidati zurab amiriZe  
mecn. TanamSromeli, sof.-meurneobis mecn. kandidati riva liparteliani 
mecn. TanamSromeli nunu SalvaSvili  
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inJineri: nikoloz sadaTeraSvili, ina melaZe, leri gigolaSvili 
laboranti: ciala xaraiSvili, lili kaSia  

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

axali Sedgenilobis 

biociduri betonis 

SemuSaveba cxovelTa 

sadgomebis iatakebisTvis 

O ufr. mecn. TanamSromeli 
omar lomTaZe 

M mT. mecn. TanamSromlebi: 
m.burjanaZe, g.winwkalaZe 

mecn. TanamSromlebi: 
n.SalvaSvili, z.amiriZe, 

r.liparteliani 
inJineri: n.sadaTeraSvili, 
i.melaZe, l.gigolaSvili 
laboranti: c.xaraiSvili, 

l.kaSia 

 dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

SelRobis meTodiT miRebulia gogirdSemcveli klinoptilolitis axali tipis 
masala. miRebuli masalis struqtura da adsobciuli Tvisebebi Seswavlilia 
rentgenodifraqtometruli analizisa da wylis orTqlis adsorbciis meTodiT. 
gogirdSemcveli klinoptilolitis gamoyenebiT momzadda betonis nimuSebi da 
ganisazRvra maTi mdgradoba obis sokos sxvadasxva kulturebis mimarT. 
gamocdis Sedegebis mixedviT gogirdceoliTuri masala SesaZlebelia gamoye-
nebuli iqnes, rogorc cementebis danamanti antikoroziuli da biociduri 
Tvisebis specdaniSnulebis betonebis misaRebad. 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
1 
 
 
 
 

„giometrini - 
cxovelTa 

parazituli 
tkipebis 

sawinaaRmdego 
preparati“ 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecni-
ero fondi da aSS-

is samoqalaqo 
kvlevebisa da 
ganviTarebis                               

fondis (CRDF-Global) 

Oomar lomTaZe Ggivi CimakaZe,  
nunu SalvaSvili, 
qeTevan CimakaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
sagranto proeqtis Sesrulebis pirveli etapi iTvaliswinebda: 1. „giometrini“-s 
komerciuli prototipis misaRebi danadgaris damzadebasa da montaJs; 2. 
„giometrini“-s komerciuli prototipis damzadebis teqnologiuri reglamentis 
SemuSavebas; 3. „giometrini“-s komerciuli prototipis sacdeli partiis 
gamoSvebas. „giometrini“-s komerciuli prototipis misaRebi danadgari damza-
debul iqna Cvens mier SemuSavebuli naxazebis mixedviT. momzadebul danadgarze 
damuSavda „giometrini“-s komerciuli prototipis miRebis teqnilogiuri reJimi 
– komponentebis raodenobrivi Tanafardobis da emulgaciis procesis tempera-
turuli normebi. gamoSvebuli iqna praparat “giometrinis sacdeli partia, 
romelic dafasoebul iqna 100 ml moculobis flakonebSi. preparat “gio-
metrini”-s komerciuli prototipis efeqturoba, dadasturda bolnisis, walkis 
da TeTri wyaros municipalitetis soflebis mosaxleobis msxvili rqosani 
saqonelis eqtoparazitebze preparatis zemoqmedebis SedegebiT. „giometrini“-s 
gamoyenebiT fermerebs TiTqmis 2-jer SeumcirdaT cxovelebis dacvaze gaweul 
xarjebi, vidre importuli prepatarebis gamoyenebis SemTxvevaSi qondaT. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# avtori/avtorebi statiis saTauri,  
Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
1 

g. winwkalaZe, 
m. zautaSvili, 
l.eprikaSvili,  
T. SaraSeniZe,  
n. burkiaSvili,  
m. burjanaZe 

axali ceoliTuri ma-
salis gamoyenebis Se-
saZlebloba yba-saxis 
qirurgiaSi   

eqsperimentuli 
da klinikuri 

medicina 2013, #2 

Tbilisi, Sps 
“interfarmi” 

gv.78-81 

anotacia 
Seswavlilia saqarTvelos adgilmdebareobis bunebrivi klinoptilolitis 
kalciumisa da fosforis formebi. bocverebze Catarebulma kvlevebma aCvena am 
masalebis gamoyenebis SesaZlebloba samedicino praqtikaSi osteomilitis, 
odontogenuri Zvlis da ybis Zvlis defeqtis gamosasworeblad. 

 
2 
 

c.gabelia, 
e.saluqvaZe,            
l.jafariZe, 
o.lomTaZe,             
g.CimakaZe, 
s.urotaZe 

rkina-kobaltis 
Semcveli kompleq-sis 
antianemiuri aqtivoba       

saq. mecn. 
erovnuli akad. 
macne. qimiis 

seria, t. 39, #3-4, 
gv 

Грузия, Тбилиси 3 

anotacia 

rkinadeficituri anemiis profilaqtikisa da mkurnalobisaTvis sinTezirebulia Fe,Co  

- fruqtozis kompleqsi, romelic gamoicada axalSobil goWebze; preparatis 
gamoyenebis Semdeg sacdel goWebSi anemiis ganviTareba ar dafiqsirda.   

 
 
 
3 

doliZe a., 
miqaZe i., 
lomTaZe o., 
qavTaraZe n., 
doliZe l.,  
barbaqaZe n. 

mcenareTa 
mravalferovnebis 
dacva garemosdam-
zogavi meTodebiT 

saerTaSoriso 
samec. – praqti-
kuli kon--is masa-
lebi “botanikuri 
baRebis mniSvne-
loba mcenareTa 
mravalferovnebis 
SenarCunebaSi” 

q. baTumi, 2013 w. 3 

(gv.190-192) 

anotacia 

ganxilulia botanikur baRebSi warmodgenil mcenareTa mravalferovnebis dacvis 
SesaZlebloba, garemoze mcire ekologiuri datvirTis, biologiur principebze Seqm-
nili, qimiuri preparatebis gamoyenebiT. naCvenebia, rom Cvens mier, mcenareuli an sxva 
bunebrivi nedleulis gamoyenebiT damzadebuli: sqesis feromonebis, modificirebuli 
piretroiduli preparatebis (sadac formulaciis optimizaciis xarjze miRweulia 
gaxangrZlivebuli moqmedeba da aqtiuri sawyisis Semcireba), axali recepturis ento-
mologiuri webos da zeTovani emusiis, aseve universaluri mkvebavi saSualebebis 
gamoyeneba, botanikur baRebSi mcenareTa mravalferovnebis SenarCunebisaTvis, efeqtu-
ri da perspeqtiulia. 

 
 
 
4 

lomTaZe o., 
cxvedaZe l., 
ebraliZe q., 
lomTaZe n. 
 

kologiurad 
naklebad saxifaTo 
inseqto-akariciduli 
preparati 
  

 

saerTaSoriso 
samec.-praq-tikuli 
konfere-nciis 
Sromebi 
”inovaciuri teq-
nologiebi da 
Tanamedrove ma-
salebi”.  

q. quTaisi, 
2013w. 

 

3 
gv. 77-79 
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anotacia 
SemuSavebulia mcire ekologiuri datvirTvis, kompoziciuri preparati “antipesti”, 
romelic gamoicada mevenaxeobis, meRvineobis da mebaReobis institutis 
eqsperimentaluri bazis venaxebSi (zestafonis raionis sof. vaWevi) fqvilisebri da 
imeruli baliSa crufarianebis winaaRmdeg. Ppreparati maRalefeqturia vazis 
mavneblebTan sabrZolvelad. “antipestiT” damuSavebuli yurZnidan momzadebuli wveni 
da Rvino ar Seicavs preparatis narCeni raodenobas. 

 
 
 
 
5 

giorgi winwkalaZe,  
omar lomTaZe, 
manana burjanaZe, 
Tamar SaraSeniZe, 
vaxtang gabunia, 
nunu SalvaSvili 

gogirdSemcveli 
ceoliTuri danama-
tianti antikorozi-
uli da antibaqte-
riuli  specdaniSnu-
lebis betonebis 
misaRebad 

saq. mecn. 
erovnuli akad. 
macne. qimiis 

seria, t. 40, #3-4,  

Tbilisi 5 

anotacia 
SelRobis meTodiT miRebulia gogirdSemcveli klinoptilolitis axali tipis 
masala. miRebuli masalis struqtura da adsobciuli Tvisebebi Seswavlilia 
rentgenodifraqtometruli analizisa da wylis orTqlis adsorbciis meTodiT. 
gogirdSemcveli klinoptilolitis gamoyenebiT momzadda betonis nimuSebi da 
ganisazRvra maTi mdgradoba obis sokos sxvadasxva kulturebis mimarT. gamocdis 
Sedegebis mixedviT gogirdceoliTuri masala  SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes, 
rogorc cementebis danamanti antikoroziuli da biociduri Tvisebis 
specdaniSnulebis betonebis misaRebad. 

 
 
6 

omar lomTaZe, 
ludmila cxvedaZe, 
daviT kakaSvili 
nino lomTaZe 

axli inseqto-akari-
ciduli preparati 
atmis bugrebis 
sawinaaRmdegod 

saq. mecn. 
erovnuli akad. 
macne. qimiis 

seria, t. 40, #3-4,  

Tbilisi 
  

4 
 
 

 

anotacia 

Seswavlilia ekologiurad naklebad saxifaTo axali inseqto-akariciduli prepa-
ratis “antipesti”-s efeqturoba atmis mavnebel-daavadebebTan sabrZolvelad. 
laboratoriul pirobebSi dadgenilia mavneblebis sawinaaRmdegod gamosayenebeli 
optimaluri koncentraciebi. savele gamocdebma aCvena, rom SemuSavebuli preparati 
efeqturobiT aRemateba tradiciulad gamoyenebul pesticidebs (aqtara, konfidori, 
Sabiamani). SemuSavebuli preparatiT damuSavebuli atmis nayofis qimiurma analizma 
aCvena maTi gamiyenebis usafrTxoeba adamianisa da garemosaTvis. 

 
 
7 

giorgi winwkalaZe,  
omar lomTaZe, 
manana burjanaZe, 
Tamar SaraSeniZe, 
vaxtang gabunia, 
nunu SalvaSvili 

danamati axali 
antikoroziuli da 
biociduri gogird-
Semcveli ceoli-
Turi  specbeto-
nebis misaRebad 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 

 
Tbilisi 

 
4 

gv. 17-21 

anotacia 
miRebulia gogirdSemcveli klinoptilolitis axali tipis masala. miRebuli. gogird-
Semcveli klinoptilolitis gamoyenebiT momzadda betonis nimuSebi da ganisazRvra 
maTi mdgradoba obis sokos sxvadasxva kulturebis mimarT. gamocdis Sedegebis 
mixedviT gogirdceoliTuri masala SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes, rogorc cemen-
tebis danamanti antikoroziuli da biociduri Tvisebis specdaniSnulebis betonebis 
misaRebad. 

 
 
8 

omar lomTaZe, 
givi CimakaZe,  
nunu SalvaSvili, 

saqarTvelos maRal-
mTian regionSi 
cxovelTa parazitu-
li tkipebis gavrce-
leba da maTTan 
brZola preparat 
“giometrini”-s gamo-
yenebiT 

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 

Tbilisi 3 
gv. 99-101 
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anotacia 
saqarTvelos maRalmTian regionis sam raionSi (walkis, TeTriwyaro, dmanisi) 
Seswavlilia cxovelTa parazituli tkipebis gavrcelebis areali da 
cxovelmyofelobis periodi. realur garemoSi, parazituli tkipebisgan dacvis 
efeqturobaSi, Sedarebulia erTmaneTTan  preparati “giometrini” da  tradiciulad 
gamoyenebuli importuli akadiciduli preparatebi. Catarebuli gamocdis SedegebiT 
msxvili rqisani saqonlis parazituli tkipebisgan dacvis RonisZiebebis Catareba 
“giometrini”-s gamoyenebiT 2-jebs naklebi xarjebiT aris SesaZlebeli.   

 
 
9 

omar lomTaZe, 
ludmilacxvedaZe,  
daviT kakaSvili 
nino lomTaZe  

kologiurad nakle-
bad saxifaTo prepa-
ratebi atmis 
mavnebel-daavadebaTa 
sawinaaRmdegod  

p.meliqiSvilis 
fizikuri da 

organuli qimiis 
institutis 
Sromebi 

Tbilisi 
 
 

4 
gv. 43-46 

 

anotacia 
Seswavlilia ekologiurad naklebad saxifaTo axali inseqto-akariciduli da fungi-
ciduri preparatebis efeqturoba atmis mavnebel-daavadebebTan sabrZolvelad. 
laboratoriul pirobebSi dadgenilia mavneblebis da sokovani daavadebebis 
sawinaaRmdegod gamosayenebeli optimaluri koncentraciebi. savele gamocdebma aCvena, 
rom SemuSavebuli preparatebi efeqturobiT aRemateba tradiciulad gamoyenebul 
pesticidebs (aqtara, konfidori, Sabiamani). SemuSavebuli preparatebiT damuSavebuli 
atmis nayofis qimiurma analizma aCvena maTi gamiyenebis usafrTxoeba adamianisa da 
garemosaTvis. 

 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 2 3 4 
 
 
 
1 

doliZe a.v., 
miqaZe i.i., 
lomTaZe o.g., 
qavTaraZe n.a., 
doliZe l.a.,  
barbaqaZe n.g. 

mcenareTa mravalferov-
nebis dacva garemosdam-

zogavi meTodebiT 

saerTaSoriso samecniero – 
praqtikuli konferencia 
“botanikuri baRebis mniSv-
neloba mcenareTa mravalfe-
rovnebis SenarCunebaSi” 
q. baTumi, 8-10 maisi, 2013 w. 

moxsenebis anotacia 
moxsenebaSi ganxiluli iyo botanikur baRebSi warmodgenil mcenareTa mraval-
ferovnebis dacvis SesaZlebloba, garemoze mcire ekologiuri datvirTis, bio-
logiur principebze Seqmnili, qimiuri preparatebis gamoyenebiT. naCvenebi iyo, 
rom Cvens mier, mcenareuli an sxva bunebrivi nedleulis gamoyenebiT damzade-
buli: sqesis feromonebis, modificirebuli piretroiduli preparatebis (sadac 
formulaciis optimizaciis xarjze miRweulia gaxangrZlivebuli moqmedeba da 
aqtiuri sawyisis Semcireba), axali recepturis entomologiuri webos da zeTo-
vani emusiis, aseve universaluri mkvebavi saSualebebis gamoyeneba, botanikur 
baRebSi mcenareTa mravalferovnebis SenarCunebisaTvis efeqturi da perspeq-
tiulia. 

    
 
 
2 
 
 
 

lomTaZe o., 
cxvedaZe l., 
ebraliZe q., 
lomTaZe n. 

kologiurad naklebad 
saxifaTo inseqto-akari-
ciduli preparati 

 

saerTaSoriso samecniero 
praqtikuli  konferencia.  
”inovaciuri teqnologiebi 
da Tanamedrove masalebi”. 
6-7 ivnisi 2013 weli, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganxiluli iyo SemuSavebuli mcire ekologiuri datvirTvis, kom-
poziciuri preparati “antipesti”, romelic gamoicada mevenaxeobis, meRvineobis 
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da mebaReobis institutis eqsperimentaluri bazis venaxebSi (zestafonis raio-
nis sof. vaWevi) fqvilisebri da imeruli baliSa crufarianebis winaaRmdeg. 
preparati maRalefeqturia vazis mavneblebTan sabrZolvelad. “antipestiT” da-
muSavebuli yurZnidan momzadebuli wveni da Rvino ar Seicavs preparatis nar-
Ceni raodenobas. 

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
 
 
1 
 

g.winwkalaZe, T.korZaxia, 
v.ciciSvili, T.SaraSeniZe,  
m.burjanaZe, n.burkiaSvili 

klinoptilolitis qimi-
uri modificireba, ro-
gorc meTodi axali 
ceoliTuri masalis 
misaRebad  

Sromebis krebuli, sruli-
ad ruseTis samecniero 
konferencia adsorbciis 
fundamentur sakiTxebSi, q. 
tveri, 9-13 seqtemberi, 2013w. 

moxsenebaTa anotaciebi 
qimiuri damuSavebis sxvadasxva meTodiT miRebulia klinoptilolitis wyalba-
duri formebi. i.w.-speqtroskopiis meTodiT dadgenilia, rom amoniumis formi-
dan miRebuli wyalbaduri formisaTvis damaxasiaTebelia maRali intensivobis, 
Termostabiluri STanTqmis zoli 3615sm-1-ze. 3615sm-1-i zolis intensivobiT 
SeiZleba davadginoT ceoliTis mikroforuli struqturis cvlileba. mJaviT 
damuSavebis Sedegad miRebuli wyalbaduri formisaTvis damaxasiaTebelia 
3740sm-1-ze STanTqmis zoli, romelic aCvenebs ceoliTuri mikroforis struqtu-
ris rRvevas da misi zedapiris zrdas. 

 
 
 
petre meliqiSvilis fizikuri 
da organuli qimiis institutis 
direqtori, akad. wevr-kor. 
vladimer ciciSvili 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsu aleqsandre naTiSvilis 
morfologiis institutis 2013 wlis 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri 
angariSi  
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba.  
Tsu aleqsandre naTiSvilis morfologiis institutis 

translaciuri biomedicinis departamenti. 
 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. D 

departamentis xelmZRvaneli, medicinis mecn. doqtori, mTavari 
mecnier TanamSromeli nino gordaZe. 

 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 
a. molekuluri biologiis da genetikis laboratoria 
1. laboratoriis xelmZRvaneli ekaterine giorgobiani, biologiis 
doqtori, mTavari mecnier TanamSromeli 
2. manana kakabaZe, medicinis doqtori, mTavari mecnier 
TanamSromeli 
3. nana goiSvili, medicinis doqtori, ufrosi mecnier 
TanamSromeli 
4. zurab bukia, mecnier TanamSromeli 
5. marina amiraniZe, biologiis doqtori, mecnier TanamSromeli 
6. nino maCitiZe, laboranti 
7. zeinab gigauri, laboranti 
 
b. andrologiis laboratoria 
1. laboratoriis xelmZRvaneli c.sumbaZe, biologiis mecn. 

Ddoqtori, mTavari mecnier TanamSromeli 
2. nodar WiWinaZe, medicinis mecn.doqtori, mTavari mecnier 

TanamSromeli 
3. neli didebuliZe, biologiis doqtori, mTavari mecnier 

TanamSromeli 
4. maia mWedliSvili, medicinis doqtori, ufrosi mecnier 

TanamSromeli 
5. sofio gvidani, qimiis doqtori, mecnier TanamSromeli 
6. vaJa lobJaniZe, mecnier TanamSromeli 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

ნაღვლის ბუშტის დაზიანების 

ფორმისა და ხარისხის 

კორელაცია Helicobacter spp–ით 

ინფიცირებასთან    
 

molekuluri biologiis 
da genetikis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli, 
biologiis doqtori, 
mTavari mecnieri 
TanamSromeli 

m. kakabaZe, n.goiSvili 
z.bukia, m.amiraniZe, 
n.maCitiZe, z. gigauri 
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e.giorgobiani 
 

kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

dadasturebulia, rom Helicobacter-is jgufis mikrobebi 
mizezobrivad dakavSirebulia kuW-nawlavis iseT daavadebebTan, 
rogoricaa gastriti, peptikuri wylulovani daavadeba, kuWis kibo, 
tifliti, koliti, hepatitebi, qolecistiti, qoleliTiazi da sxva. 1992 
wels janmo-s kibos kvlevis saerTaSoriso saagentos (IARC) mier, 
Helicobacter pylori aRiarebuli iqna peptikuri wylulovani daavadebis erT-
erT ZiriTad mizezad da kuWis kibos I klasis karcinogenad. Sedegad, 
mkurnalobis klasikuri qirurgiuli meTodebi, daavadebaTa 
gaurTulebul SemTxvevebSi, praqtikulad Caanacvla helikobaqteris 
eradikaciulma Terapiam. aman mniSvnelovnad Seamcira peptikuri 
wylulovani daavadebis sixSire da gazarda saboloo gamojanmrTelebis 
SemTxvevaTa ricxvi. amasTanave, dadasturda eTiotropuli 
antihelikobaqteruli mkurnalobis xarjTefeqturoba. 

Cveni kvlevis mizans warmoadgens naRvlis buStis qronikuli 
paTologiebis dros Helicobacter–is saxeobebis prevalentobis da organos 
dazianebis formasTan da xarisxTan misi korelaciis dadgena. 

kvlevisaTvis daisaxa Semdegi amocanebi: 
1. pacientisagan informirebuli Tanxmobis pirobebSi 

laparaskopiulad amokveTili naRvlis buStis da masSi arsebuli 
naRvelis miReba gamokvlevisaTvis (masala Segrovdeba sul orive sqesis 
300 pacientidan). 

2. naRvlis buStis kedlis paTohistologiuri gamokvleva, misi 
dazianebis xarisxis Sefasebis da Helicobacter–is saxeobebis deteqciis 
mizniT. 

3. Helicobacter–is saxeobebis molekulur-biologiuri 
identificireba, rac moicavs: 

a) naRvlis buStis kedlis homogenatidan da naRvelidan  
Helicobacter–is saxeobebis specifikuri dnm-is gamoyofas. 

b) gamoyofili dnm-is fragmentebis analizi polimerazuli 
jaWvuri reaqciiT (PCR). 

Pproeqtis am etapze orive sqesis 100 pacientisagan 
informirebuli Tanxmobis pirobebSi miRebulia laparaskopiulad 
amokveTili 100 naRvlis buStis 300 fragmenti da maTSi arsebuli naRveli 
ggamokvlevisaTvis.  

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
2 
 
 

garemos sxvadasxva 
faqtorebis zemoqmedeba 
mamri organizmis 
homeostazze 

Aandrologiis 
laboratoriis 
xelmZRvaneli, 
biologiis 
mecn.doqtori, c.sumbaZe 

n.WiWinaZe, 
n.didebuliZe,  
m. mWedliSvili, 
s. gvidani 
v. lobJaniZe  

 
 
 
 
 

kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 
 
   Tanamedrove adamianisTvis metad aqtualuri gaxda masze misive 
Seqmnili garemos mavne nivTierebebis zegavlenis Seswavla.  
   erT-erTi aseTi nivTierebaa fenoli, romelic gamoiyofa haerSi 
sxvadasxva gadamamuSavebeli warmoebis muSaobis Sedegad, manqanis 
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gamonabolqviT da sxv. 
   cnobilia, rom fenoli organizmSi iwvevs garkveul dazianebas, magram 
sakiTxi safuZvlianad Seswavlili ar aris. Aaqedan gamomdinare, 
laboratoriaSi Catarda cdebi imis gamosavlenad, Tu ra cvlilebebs 
iwvevs fenoli endokrinuli sistemis bioregulatorebis sekreciaze. 
    Eeqsperimenti Catarda 200-250g masis mqone 20 mamr virTagvaze; sisxlis 
plazmaSi dinamikaSi gamokvleuli iqna cikluri adenozinmonofosfatis 
(c -AMF-is) da cikluri guanozinmonofosfatis            ( c-GMF-is) 
koncentracia da maTi Sefardeba fenolis orTqliT zemoqmedebis Semdeg. 
    Ggamokvlevam gviCvena, rom fenoliT intoqsikaciis Sedegad daRupul 
cxovelebSi cikluri nukleotidebis Tanafardoba izrdeba c -AMF-is 
raodenobis gazrdis xarjze, xolo gadarCenil cxovelebSi es 
Tanafardoba jer umniSvnelod mcirdeba, xolo Semdeg ubrundeba sawyis 
niSnuls. 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

swori menejmentis 
wvdoma da aTviseba 
rogorc swavlebis 
efeqturobis 
winapiroba 

 

ssip SoTa 
rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi  

 

Nnino gordaZe Nnino gordaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

swori menejmentis SerCeva saqmianobis nebismier sferoSi warmatebis 
sawindaria; udidesi mniSvneloba aqvs amas swavlebis efeqturobis 
asamaRlebladac; kerZod, proeqtSi saqme exeboda histologiis swavlebis 
efeqturobis amaRlebas umaRles saswavleblebSi. 

histologiis erT-erTi Zneli aspeqtia is, rom misi TvalsaCinoebebi 
warmodgenilia mikrofotoebiTa da eleqtronogramebiT, romelTa 
SeswavliTac studentma unda aRiqvas qsovilis an/da organos 
samganzomilebiani realoba. studentebis umravlesobisaTvis 
samganzomilebiani aspeqtis aRqma organzomilebiani informaciidan naxtomia, 
romelic miiRweva daaxloebiT xuTkviriani mZime Sromis Semdeg. amitom 
aucilebelia masalis mokled da efeqturad miwodeba da warmodgena 
preparatebTan erTad feradi, samganzomilebiani ilustraciebiT da 
sqematuri diagramebiT, romlebic friad TvalsaCinoa. es xazs gausvams 
Tanamedrove histologiis ZiriTad princips: rom struqtura da funqcia 
mWidro kavSirSia erTmaneTTan.  
 yovelive es miRweuli iyo histologiis kursis swavlebis 
kompiuteruli meTodologiis SemoRebiT, rac ganxorcielda Cven proeqtSi 
da warmodgenilia Sualedur angariSebSi. 

                             

 

                            IV publikaciebi: 
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1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

Nnino gordaZe Hhistologia  
II nawili 

Tbilisi 243 

Aanotacia 

histologiis sagani uSualo kavSirSia anatomiasTan da fiziologiasTan da 
warmoadgens SemakavSirebel rgols am fundamentur mecnierebebs Soris. 
histologiis Tanamedrove kursi ixilavs ara marto qsovilebis da organoebis 
struqturas, aramed maT funqciasac. Tanamedrove histologiis sagans kavSiri aqvs 
sxva disciplinebTan da aucilebelia maTi srulyofili aTvisebisTvis, amitom 
Tanamedrove histologiaSi moiazreba citologiac, embriologiis mokle kursi, 
bioqimiis, fiziologiis da, nawilobriv, paTologiis safuZvlebic. 
   saxelmZRvanelos II nawilSi warmodgenilia kerZo histologia. 
saxelmZRvanelo gaTvlilia samedicino institutebis pirveli kursis studentebze. 

 
 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Н.А.Дидебулидзе, 

М.Ш.Какабадзе, 

Н.Г.Гордадзе 
 

 

 

 

 

Н.Г.Гордадзе, 
М.Ш.Какабадзе, 

Н.А.Дидебулидзе, 

Л.А.Метревели 

 

 

М.В.Амиранидзе,                                          

и    М     мирИ..Т. 

Сихарулидзе., 

 М.И.Кордзая., 

Ц.М.Сумбадзе. 

 

 
 
c.sumbaZe,  
s.gvidani, 
n.kapanaZe, 
T.kobiZe,  
m.mumlaZe 

Влияние соматотропного 

гормона на изменение 

концентрации 

рецепторов к андрогенам 

в печени крыс-самцов 

при аллоксановом 

диабете 

 

 

Рак молочной железы в 

Грузии 

 

 

 

 

Положительное 

влияние резекции 

части селезенки на 

морфологическую 

картину печени 

тотально облученных 

крыс 
 
cikluri 
nukleotidebis 
reaqcia organizmis 
fenoliT 
intoqsikaciis dros. 

eqsperimentuli 
da klinikuri 
medicina, 2013, 

№2, с.19-23 

 

 

 

 

Вестник 

Международного 

Кавказского 

Университета 
(in press) 

 
 
eqsperimentuli 
da klinikuri 
medicina,  2013, 

 

 

 

 

 
eqsperimentuli 
da klinikuri 
Mmedicina, 2013 

 

 

                  
Tbilisi 

 

 

 

 

 

 
Tbilisi 

 

                 

 

 

 
Tbilisi 

 

 

 

 

 
 

Tbilisi 
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5 
Makharoblidze, 

E., Goishvili, N., 

McHedlishvili, 

M., 

Khakhutaishvili, 

I., & Jangavadze, 

M M 

Unusual types of smooth 

muscle tumors of uterine 

corpus: case reports and 

literature review. 

Georgian Med 

News (216), 7-11. 

Tbilisi  

5 

 

Aanotaciebi 

1. Влияние соматотропного гормона на изменение концентрации рецепторов к андрогенам в 

печени крыс-самцов при аллоксановом диабете 

 
miRebuli monacemebis Tanaxmad, aloqsanuri diabetis ganviTarebas Tan sdevs 
hipofizis somatotropuli funqciisa da androgenebis mimarT RviZlis qsovilis 
mgrZnobelobis Secvla. Eqsperimentuli cxovelebis sisxlis plazmaSi  
somatotropuli hormonis koncentraciis zrda korelirebs sisxlSi Saqris 
koncentraciasa da paTologiur cvlilebebTan. RviZlSi androgen-receptorebis  
raodenobis damokidebuleba sisxlSi somatotropinis Semcvelobaze saSualebas  
gvaZlevs davaskvnaT, rom somatotropinis didi koncentracia iwvevs androgen- 
receptorebis cilebis aqtivobis stimulirebas, xolo mcire koncentracia – maTi  
aqtivobis inhibirebas. 
                             

2. Рак молочной железы в Грузии 

Рак молочной железы характеризуется весьма разнообразными клиническими проявлениями, однако, до 

сих пор не исследовано соотношение между клиническими проявлениями патологии и характеристикой 

опухоли. В соответствии с этими задачами департаментом Трансляционной биомедицины Института  

Морфологии  А.Натишвили TГУ было проведено исследование морфоэпидемиологии рака молочной 

железы в Грузии .  

   С этой целью было исследовано 3550 историй пациентов, болевших раком молочной железы в Грузии 

в 2001 – 2011 гг. Все пациенты подверглись секторальной, или тотальной мастэктомии, иссеченная 

опухоль была исследована морфологически. Истории были рассортированы по гистологическим 

формам на основании диагнозов, установленных онкоморфологами. При обработке историй болезни 

были  рассмотрены: возраст больной, семейное положение, количество родов и абортов, состояние 

репродуктивной функции,  а также сроки первичной диагностики опухоли, распространение метастазов 

опухоли, наследственность. Все эти данные были исследованы при разных гистологических формах 

опухоли и сравнены друг с другом. Контрольная группа пациенток  была составлена по данным  « 

Исследования женского репродуктивного здоровья», проведенного в 2005 году статистическим 

департаментом, министерством здравоохранения и др.  и включала данные 6000 здоровых женщин-

добровольцев. Проведенное морфо-эпидемиологическое исследование показало что: Был очень высок 

процентный показатель поздней первичной диагностики рака молочной железы, что подтверждало 

необходимость перманентного проведения скриннинг-программы. Соответственно,  у большинства 

пациенток была обнаружена вторая, или третья стадия рака. Рак молочной железы чаще всего 

развивался в возрасте от 41 до 60 лет, и позже; поэтому эта возрастная группа пациенток должна быть 

оптимальной для скриннинг-программы. Все формы рака молочной железы развивались в  основном в 

периоде менопаузы. Риск-фактором  развития медулярно-криброзных форм карциномы является 

сохранение активной функции яичников в пременопаузальном возрасте.  

Большинство пациенток при раке молочной железы имело в анамнезе многочисленные аборты. При 

интрадуктальной карциноме in situ  женщин, не делавших аборты, не было.  
Фактор наследственности играет самую большую роль в случаях болезни Педжета, а самую меньшую – 

при интрадуктальной карциноме in situ .  
                                                                 

3. Положительное влияние резекции части селезенки на морфологическую картину 

печени тотально облученных крыс 

naSromis mizania totalurad dasxivebuli virTagvebis RviZlis 
morfologiuri cvlilebebis dadgena elenTis nawilobrivi rezeqciis 
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pirobebSi. eqsperimenti Sesrulebulia 130-160g. masis mnqone 45 mamr 
virTagvaze. virTagvebi dayofili iyo or jgufad. orive jgufis cxovelebi 
daasxives rentgenis aparatiT РУМ-17, dasxivebis doza 300 rentgeni. Mme-2 
jgufis virTagvebs dasxivebis Semdeg eTeris narkozis qveS gaukeTdaT 
elenTis nawilobrivi rezeqcia. cxovelebi eqsperimentidan gamoyvanili 
iyvnen 1, 7 da 15 dRis Semdeg. RviZlis qsovilis nimuSebs vafiqsirebdiT 
formalinis 10% xsnarSi. vRebavdiT rutinuli meTodiT. eleqtronul-
mikroskopuli kvlevis masalas vamuSavebdiT sayovelTaod miRebuli 
meTodiT. I jgufis virTagvebSi aRiniSneboda mikrocirkulaciis moSla, 
mkveTrad gamoxatuli iyo distrofiuli da nekrozuli cvlilebebi, 
ujredSida membranis daSla. II jgufis virTagvebSi mikrocirkulaciis 
moSlis fonze RviZlSi mimdinare distrofiuli procesebi ufro sustad iyo 
gamoxatuli vidre I jgufis virTagvebSi, aRiniSneboda paTologiuri 
procesis Seqcevadoba. 

 
4. cikluri nukleotidebis reaqcia organizmis fenoliT intoqsikaciis dros. 

 
naSromis mizans warmoadgenda fenolis, rogorc garemos erT-erTi damabinZurebeli 
faqtoris zegavlenis Seswavla mamri organizmis  dabalmolekulur 
bioregulatorebze. kerZod, Seswavlilia cikluri nukleotidebis cikluri 
adenozinmonofosfatis (c -AMF-is) da cikluri guanozinmonofosfatis            

(c-GMF-is) sekreciis Tanafardoba fenolis orTqliT zemoqmedebis Semdeg. 

D   dadginda, rom fenoliT intoqsikaciis Sedegad daRupul cxovelebSi 
cikluri nukleotidebis Tanafardoba izrdeba c -AMF-is raodenobis gazrdis 
xarjze, xolo gadarCenil cxovelebSi es Tanafardoba jer umniSvnelod 
mcirdeba, xolo Semdeg ubrundeba sawyis niSnuls. 

5. Unusual types of smooth muscle tumors of uterine corpus: case reports and literature 

review. 

Classification of a smooth muscle neoplasm as benign or malignant is straightforward. Morphologic and 
biologic diversity makes smooth muscle neoplasia a diagnostic dilemma for pathologists but fascinating area of 
study. We report three cases of unusual types of smooth muscle tumors of uterine corpus: 1) highly cellular 
leiomyoma; 2) cotyledonoid dissecting leiomyoma (CDL) and 3) poorly differentiated leiomyosarcoma. 
Diagnostic pathology of the uterine smooth muscle tumors hides pitfalls. Some of the tumor type requires 
ancillary techniques to establish correct diagnosis. In case of CDL only gross and/or histopathologic features 
can clarify the question. There are number of cases, were the complex methods must be utilized. 

 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 

 

 

 

Кордзая Д.Д., 

ДгебуадзеМ., 

КакабадзеМ.Ш., 

ГордадзеН.Г. 

Дидебулидзе Н.А  

 
 

Изменения половой 
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конференции 
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посвященной памяти 

проф.В.П.Юрченко. 

Белоруссия, 

Гродно, ГрМГУ, 

с.66-70 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Н.А.Дидебулидзе, 

М.Ш.Какабадзе,  

Н.Г.Гордадзе, 

М.Э.Кордзая, 

И.Т.Сихарулидзе. 

 

 

 

 

 

 
Z. Kakabadze1, S. 

Gupta2,  

A. Pileggi3, R. D. 

Molano3,  

C. Ricordi3, G. 

Shatirishvili4, 

G. Loladze4,  
K. Mardaleishvili4,  

M. Kakabadze1,  
E. Berishvili1,4,5,* 

 

Коррекция 

гормонально-

метаболических 

нарушений у 

самцов крыс, 

индуцированных 

экспериментальным 

диабетом 

 

 

 

 

Correction of 

Diabetes Mellitus 

by Transplanting 

Minimal Mass of 

Syngeneic Islets 

Into Vascularized 

Small Intestinal 

Segment 

 

Бюллетень 

экспериментальной 

биологии и медицины  

(submitted) 

 

 

 

 

 

 

American Journal of 

Transplantation 

Volume 13, Issue 

10, pages 2550–

2557, October 2013 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

USA 

 

 

 

 

             

 

 

          

 

 

         7    

                                    Aanotaciebi 

1. ИЗМЕНЕНИЯ   ПОЛОВОЙ   ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ  ФУНКЦИЙ   ПЕЧЕНИ   ПРИ    

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ    ДИАБЕТЕ  У   САМЦОВ   КРЫС 

 

Цель исследования -определение роли модулирующего  влияния  экзогенных  андрогенов  на  

метаболические  и  компенсаторные  процессы печени в процессе развивающегося 

экспериментального диабета. Исследование  выполнено  на  60  крысах-самцах,массой  тела 

180-200 грамм. Диабет  воспроизводили  однократным    введением  аллоксана  из  расчета  200 

мг \ 1  кг  . Экспериментальные  животные  были  разделены  на  2  группы:  I  группа (n=20 ) - 

животные  с  тяжелой   формой  аллоксанового   диабета, II  группа(n=20)-животные  с  

тридцатидневным   аллоксановым   диабетом   тяжелой   формы,в  течение  2  недель  

ежедневно получавшие  по  0,5  мг метилтриенолона; контроль (n=20)-интактные самцы крыс, 

массой тела  180-200 грамм. Двухнедельное  ежедневное   введение   метилтриенолона  привело 

к резкому  повышению  в  крови экспериментальных  животных  концентрации  тестостерона  

(92% ) и способствовало увеличению насыщения эндогенным тестостероном активных  

андрогенных рецепторов(89%), снижению содержания  глюкозы(43%),кортикостерона-

(27%),соматотропина-(75%),увеличивало в печени  синтез ДНК  на 16%  и  РНК на 12%, Всё это 

позволяет согласиться с  мнением о прямом  контроле функционирования  органов-мишеней в 

мужских  организмах.                                                                                                                                               

регуляторными  влияниями андрогенов  на  дифференцированные  по  полу  адаптивные  

реакции . 
   

 

2. Коррекция гормонально-метаболических нарушений у самцов крыс, 

индуцированных экспериментальным диабетом 

 

            Патология  сердечно-сосудистой  системы  занимает  одно  из  основных  мест  в 

инфраструктуре   поражений  всех  органов  и  систем  у больных  сахарным  диабетом. При  

этом  данные  клинических  наблюдений  и  экспериментальных  исследований  выявляют  

зависимость  состояния  сердечно-сосудистой  системы  мужчин  от  уровня  содержания  

тестостерона  в  их  крови. Цель исследования   определение роли модулирующего  влияния  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajt.v13.10/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajt.v13.10/issuetoc
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экзогенных  андрогенов  на  метаболические  и  компенсаторные  процессы  миокарда    на  

фоне  развивающегося экспериментального диабета. Исследование  выполнено  на  70  крысах-

самцах,массой  тела 180-200 грамм. Диабет  воспроизводили  однократным    введением  

аллоксана  из  расчета  200 мг \ 1  кг  . Экспериментальные  животные  были  разделены  на  2  

группы: : I  группа ( n=30 ) -  животные  с  тяжелой   формой  аллоксанового   диабета ,  II  

группа(n=20)  -животные  с  тридцатидневным   аллоксановым   диабетом   тяжелой   формы,в  

течение  2  недель  ежедневно, получавшие  по  0,5  мг   радиоинертного синтетического 

андрогена метилтриенолона;контроль - (n=20)-интактные самцы крыс, массой тела 180-200 

грамм. Двухнедельное  ежедневное   введение   метилтриенолона  привело к резкому  

повышению  в  крови экспериментальных  животных  концентрации  тестостерона  (92% ) и 

способствовало увеличению насыщения эндогенным тестостероном активных  андрогенных  

рецепторов (89%), снижению  содержания глюкозы(43%),кортикостерона-

(27%),соматотропина-(75%),увеличивало в миокарде синтез ДНК  на 16%  и  РНК на 12%, Всё 

это позволяет согласиться с  мнением авторов [13,14] о прямом  контроле функционирования  

органов-мишеней  регуляторными  влияниями андрогенов  на  дифференцированные  по  полу  

адаптивные  реакции в  мужских  организмах. 
 

3. Correction of Diabetes Mellitus by Transplanting Minimal Mass of Syngeneic Islets Into 

Vascularized Small Intestinal Segment 

 

Transplantation of mature islets into portal vein has been most effective thus far, although attrition of 

transplanted islets constitutes a major limitation, and alternative approaches are required. We analyzed the 

mechanisms by which islets engrafted, vascularized and functioned over the long term in the small intestinal 

submucosa. To determine engraftment, survival and function, 350 syngenic islets were transplanted into either 

intestinal segments or portal vein of diabetic rats. Islet reorganization, vascularization and function were 

analyzed by histological analysis, RT-PCR analysis as well as glycemic control over up to 1 year. 

Transplantation of syngeneic islets in marginal numbers successfully restored normoglycemia in diabetic rats. 

Transplantation of semi-pure islet preparation did not impair their engraftment, vascularization and function. 

Islets were morphologically intact and expressed insulin as well as glucagon over the year. Expression of 

angiogenic genes permitted revascularization of transplanted islets. We identified the expression of transcription 

factors required for maintenance of beta cells. These studies demonstrated that marginal mass of transplanted 

islets was sufficient to restore euglycemia in streptozotocin-treated rats. These superior results were obtained 

despite use of an impure preparation of islets in animals with small intestinal segment. Our findings will help 

advance new horizons for cell therapy in patients with diabetes. 

 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba 
Tsu aleqsandre naTiSvilis morfologiis institutis klinikuri 
da eqsperimentuli paTologiis departamenti.  
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli liana gogiaSvili, medicinis 
mecnerebaTa doqtori, profesori.  
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
zurab cagareli (citologiis laboratoriis gamge) - med. mecn. 
doqtori, profesori;  
Tamar RvamiCava (klinikuri paTologiis laboratoriis gamge) - med. 
mecn. doqtori;  
eka maxarobliZe – medicinis doqtori, mTavari mecnier 
TanamSromeli  
Tamar maWavariani _ medicinis doqtori, mTavari mecnier 
TanamSromeli  
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irina gaCeCilaZe _ medicinis doqtori, mTavari mecnier 
TanamSromeli 
elene nikobaZe _ medicinis doqtori, mTavari mecnier TanamSromeli 
manana dgebuaZe _ medicinis doqtori, ufrosi  mecnier 
TanamSromeli  
eka meliqaZe _ medicinis doqtori, mecnier TanamSromeli 
TinaTin kvaWaZe _ mecnier TanamSromeli 
darejan berZeniSvili _ laboranti (citoteqnologi) 
qeTevan jandieri _ laboranti (citoteqnologi) 
marina svaniZe _ laboranti (citoteqnologi) 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
2 

farisebri jirkvlis 

kvanZovani warmonaqmnebიs 
molekulur-biologiuri 
da 
morfoepidemiologiuri 
kvleva malignizaciis 
potencialis 
gaTvaliswinebiT 
saqarTvelos sxvadasxva 
regionis operaciul-
biofsiur masalaze. 

 
 

 
msxvili nawlavis da 
ZuZus kibos 
vaskularizacia 
 

prof. l. gogiaSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar RvamiCava _ 
klinikuri paTologiis 
laboratoriis gamge, 
med. mecn. doqtori 

 

zurab cagareli 
(citologiis 
laboratoriis gamge 
manana dgebuaZe, elene 
nikobaZe, eka meliqaZe, 
TinaTin kvaWaZe; 
laborantebi 
(citoteqnologebi): q. 
jandieri, l. gonCarova. 
 
 
 
 
 
T. maWavariani 
i. gaCeCilaZe 
 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

1. farisebri jirkvlis kvanZovani warmonaqmnebიs molekulur-biologiuri da 
morfoepidemiologiuri kvleva malignizaciis potencialis gaTvaliswinebiT 

saqarTvelos sxvadasxva regionis operaciul-biofsiur masalaze 

naSromis aqtualoba da mizani: saqarTvelos sxvadasxva regionSi farisebri 
jirkvlis (fj) daavadebaTa, maT Soris kvanZovani dazianebis proliferaciuli 
variantebis da fj kibos sixSiris zrda, gansakuTrebiT axalgazrdebSi 25 wlamde. 
meore mxriv diagnostikis dabali informaciuli xarisxi (araumetes 10%) am sakiTxSi 
mecnierul koncefciaze dafuZnebuli fundamenturi kvlevis simcire, malignizaciis 
riskis kriteriumebis da damzogveli operaciebis CvenebaTa gafarToebis dabali 
argumentacia gansazRvravs dagegmili kvlevis aqtualobas – saqarTvelos 
regionebidan moziduli operaciul-biofsiuri da punqciur-aspiraciuli masalis 
imunohistoqimiuri teqnologiebiT kvleva: 1) hipo-euTireoiduli, 2) moproliferacie, 
3) avTvisebiani kvanZebis biopotencialis, paTologiur masalaSi asak da 
genderdamokidebulebis regionuli aqtivobis diferenciaciis mizniT. samecniero-
kvleviTi samuSaos etapi 2013 ianvari – 2013 wlis dekemberi moicavs Semdeg Sedegebs: 
gamosakvlevi masala: fj (postoperaciuli masala) histologiurad verificirebuli 
diagnoziT: folikuluri adenoma - 10, mravalkvanZovani Ciyvi - 17, Hashimoto-s 
Tireoiditi - 8, papiluri karcinoma - 8  da  intaqturi (norma) Tireoiduli 
qsovili (sasamarTlo samedicino SemTxveva) - 10. 
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     masalis imunohistoqimiuri kvlevis Sedegebma gviCvena: farisebri jirkvlis 
parenqimaSi Hurtl-is ujredebis populaciis zrda (40 % da meti), miuTiTebs 
hipoTireozis tendenciaze TSH+-is receptoruli statusis miuxedavad. farisebri 
jirkvlis paTologiis dros TSH  da VEGF-is eqspresia vlindeba rogorc 
TireocitebSi, aseve mikrosisxlZarRvebis endoTeliocitebSi. VEGF normaze dabal 
eqspresias adgili aqvs mxolod Hashimoto-s Tireoiditis dros. endoTeliuri zrdis 
faqtoris (VEGF)  monawileobiT fj qsovilSi mimdinareobs rogorc angiogenezi, 
aseve paTofiziologiuri Zvrebi. 
   mikrosisxlZarRvTa simWidrove (MVD) da TSH pozitiuri receptoruli statusi 
farisebri jirkvlis paTologiis dros miuTiTebs, rom ar xdeba endoTeliocitebis 
transformacia. imavdroulad, es maCveneblebi ar arsebobs iyos Tiroiduli 
paTologiis biopotencialis prognozuli markeri. 

 
 

2. msxvili nawlavis da ZuZus kibos vaskularizacia 
 

histologiuri, eleqtronulmikroskopuli da eleqtronulradioavtografiuli 
kvlevis meTodebis gamoyenebiT Seswavlilia msxvili nawlavis da ZuZus kibos 
vaskularizacia. 
dadgenili angiogenezis aqtivacia upiratesad simsivnis aqtiuri zrdis zonebSi, aqve 
aRiniSneba endoTeliur ujredTa intensiuri proliferacia da maTSi 3H- Timidinis 
CarTva –moniSvna sisxlZarRvTa SedarebiTi diferenciaciis etapi vlindeba 
upiratesad kapilarebSi, romelTa endoTeliocitebSi aris 3H uridinis aqtivoba 
kapilarebis regresiis etaps axasiaTebs endoTeluri ujredebis piknozi, 
citoplazmis homogenizacia, organelebis dezorganizacia da sxva. aRniSnuli 
procesebi endoTelur ujredebSi mimdinareobs asinqronulad. 

 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

1 
 
 

 

Цагарели З. 

Беручашвили 

Гогиашвили Л.  
 

Морфология шейки матки у 

женщин репродуктивного 

возраста на фоне гипотиреоза 
 

GMN, 2013 

1 (214) 

 
 

Tbilisi 
 
 
 

7 
 
 
 

2 
 
 
 

 

Гогиашвили Л 

Цагарели З. 

Мамаладзе М. 

Меликадзе Е. 

 

Корреляция степени 

демиелинизации пульпы и 

данных визуальной аналоговой 

шкалы восприятия боли при 
остром и хроническом 

GMN, 2013 

  5 (218) 

 

 

 

Tbilisi 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

3  
cagareli z. 
ramiSvili n. 
CixlaZe r. 
DdgebuaZe m. 
 
 
 
 
 

 пульпите  
zrdis 
matransformaciebeli 
faqtoris TGF-β 1 da 
neokorteqsis 
struqturebis 
cvlilebaTa Sefaseba 
eqsperimentuli 
alkoholuri 
embriopaTiis dros 

 

GMN, 2013 

5 (218) 

  
 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
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4 Ганиева Т. 

Шадлинский В. 

Цагарели З. 

 
 

Параметры функциональных 

единиц щитовидной железы 

при диффузно-токсичкском 

узловом эутиреоидном зобе у 

населения приграничных 

 

GMN, 2013 

5 (218) 

 

 

 
Tbilisi 

 
 
 

 
5 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рамишвили Н. 

Цагарели З. 

 

 

 

 районов Азербайджана и 

Грузии 

 

Влияние внутриутробной 

алкогольнойинтоксикациина 

структуру  коры больших 

полушарий головного мозга 

 

 

 

 

GMN, 2013 

5 (218) 

 

 

   

 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 

6  

Рамишвили Н. 

Цагарели З. 

Дгебуадзе М. 

Квачадзе Т. 

Меликадзе Е. 

 

 

Эмбриотоксическое действие 

алкоголя (поведенческие и 

структурные реакции). 

 

 

 

 
eqsperimentu
li da 
klinikuri 
medicina,  
2013, N 1 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 

7  

Руруа Н. 

Гогиашвили Л. 

Цагарели З. 

 

 

 

Иммуногистохимический 

профиль факторов ангиогенеза 

в щитовидной железе при 

различной тиреоидной 

патологии 

   
 

iqve 
 
 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 

8  

Кочламазашвил

и Б. 

Гогиашвили Л. 

Джандиери К 

 

 

 

Морфологические особенности 

периферических лимфоидных   

органов крыс при различных 

уровнях антигенной нагрузки с 

учетом возраста 

 

 

GMN, 2013, 

№12 в печати 

 
 
 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 

9 RvamiCava T. 
gaCeCilaZe 
i. 
maWavariani 
T. 
 

msxvili nawlavis da  
ZuZus kibos 
vaskularizacia(rusul 
enaze) 

 
 

 iqve 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi 

 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 

10 lacabiZe i. 
RvamiCava T. 
gaCeCilaZe 
i. 
maWavariani 
T. 
 
 

 

virTagvas pankreasis 
kunZulebis 
mikrocirkulaciur 
qselis cvlilebebi 
aloqsanuri diabetis 
dros da plaferon LB-s 
zemoqmedebis 
dros.(inglisur enaze) 

 
eqsperimentu
li da 
klinikuri 
medicina,  
2013, N 12 
 

 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

 
 
4 

anotaciebi 

    1. Морфология шейки матки у женщин репродуктивного возраста на фоне 

гипотиреоза 

Цель исследования изучить морфологические проявления гипотиреоза в слизистой шейки 

матки у женщин репродуктивного возраста.  

     При клинически верифицированном гипотиреозе в 1524 случаях у 538 пациентов 
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выявлены различные варианты патологии эндоцервикса, что составило 2 основные 

группы исследования: I - (n=259) оперированные по поводу коллоидного зоба получали L-

тироксин в течение последних 3-х лет,   II - (n=279) с тем же диагнозом, не получали 

заместительную терапию в течение последних 3-х лет. 

Морфологическому исследованию подвергались образцы лечебно-диагностических 

соскобов из шейки матки, а также параллельные образцы  удаленной щитовидной железы 

(ЩЖ), после их окрашивания    гематоксилином и эозином и пикрофуксином по ван 

Гизону. Выявлены различные варианты реакции слизистой ШМ от простой гиперплазии в 

леченной группе до аденомиоза со стратификацией эпителия, а также тенденцией  

склероза и атрофией в группе, не получавшей L-тироксин. Во всех сравниваемых случаях 

коэффициент ранговой корелляции Спирмена имел высокий уровень значимости 

(0,00003). Изменения ШМ мы считаем следствием понижения чувствительности к 

эстрогенам при низком уровне  T3 и T4 и повышении TSH в плазме. 

     Молекулярная атипия клеток эндоцервикса, очевидно, является  проявлением 

перекрестных комбинации двух  ведущих   гормональных систем. 

2. Корреляция степени демиелинизации пульпы и данных визуальной аналоговой 

шкалы восприятия боли при остром и хроническом пульпите 

         Цель исследования оценка степени повреждения (демиелинизации) нервных волокон 

пульпы и возникновения болевого синдрома с определением сравниваемых 

количественных результатов, которые могут быть представлены в виде объективной 

информации.  

        Материалом исследования служили: I этап - электронограммы образцов ткани 

пульпы с прицельной оценкой степени демиелинизации нервных волокон от 

фолликулярного повреждения до распада аксона и дегенерации аксоплазмы, 

определяемой по 3 бальной системе от 80 больных, распределенных в 4 группы: 1) острый 

и 2) хронический гангренозный пульпит у пациентов без сопутствующей системной 

патологии, 3) острый и  4) хронический гангренозный пульпит у пациентов с 

сопутствующей системной патологией, по 20 пациентов в каждой группе. 

Стоматологическая помощь осуществлялась в поликлинике № 1 г. Кутаиси;  II этап  - 

заполненные теми же пациентами из всех 4 групп анкеты Визуальной Аналоговой Шкалы 

(ВАШ) оценки боли. Все количественные данные в виде таблиц Microsoft Excell 6,0  

обрабатывались по программе SPSS 10,0. Определялись непараметрические ранговые 

корреляции по Спирмену и Манну-Уайтни между степенью демиелинизации нервных 

волокон  пульпы с оценкой болевого восприятия по ВАШ. 

       Результаты исследования показали, что структурные проявления поражения 

миелинизированных волокон в виде фокального расщепления ламелл миелина и 

гипертрофии клеток Шванна участвуют в формировании боли при остром пульпите, что 

подтверждается высокой ранговой корреляцией с числовой шкалой ВАШ.  Дегенерация   

миелина и аксоплазмы, как часть патологического процесса при хроническом 

гангренозном пульпите, находится в прямой корреляции с оценкой боли на ВАШ по 

вербальной, числовой и поведенческой шкале. 

    Совокупность данных структурной и субъективной, в том числе, психомоторной оценки 

болевого дентального синдрома при пульпите может быть использована в 

стоматологической клинике при разработке методов анестезии (анальгезии) с учетом 

персонального фактора. 

 
3.      zrdis matransformaciebeli faqtoris TGF-β 1 da neokorteqsis 

struqturebis cvlilebaTa Sefaseba eqsperimentuli alkoholuri 
embriopaTiis dros 

 

Изучены ультра- и гистоструктура нервных элементов из передней центральной  

извилины коры больших полушарий головного мозга потомства алкоголизованных самок 

– крыс получавших 35% раствор алкоголя вместо воды по следующей схеме: I серия – 2 
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месяца до беременности + период беременности; II серия - 2 месяца до беременности + 14-

21 день беременности (после периода плацентации). Определяли количество TGF-β1 в 

крови беременных крыс и их потомства иммуноферментным методом («Elisa» kit, (R@D 

system, USA). 

    Показано, что у контрольной группы животных и их потомства TGF-β1 в крови не 

меняется. У алкоголизированного потомства синхронно с прогрессией 

нейродегенеративных сдвигов в цитоархитектонике слоев коры головного мозга 

происходит резкий под′ем в крови TGF-β1   в то же время  в структуре аксонов, 

астроглиоцитов  и в их топографии имеют место изменения, свидетельствующие о 

блокаде клеточных рецепторов TGF-β1, сопровождаемой нарушением ультраструктуры 

миелина, отеком субстрата мозга и дислокацией глии. 

    Результаты исследования указывают на связь TGF-β1 с антиалкогольной 

резистентностью  астроцитов и глиокапиллярных мембран. 
 

4.  Параметры функциональных единиц щитовидной железы при диффузно-

токсичкском узловом эутиреоидном зобе у населения приграничных районов 

Азербайджана и Грузии 

 

Цель исследования – оценка особенностей количественной перестройки ткани ЩЖ при 

различных вариантах зоба на  операционном материале с учетом данных морфометрии 

(стереометрии), гистологии и электронной микроскопии в приграничных (сопредельных) 

районах Грузии и Азербайджанской Республики.  

Когортную группу исследования составили образцы ЩЖ от 187 пациентов, 

оперированных по поводу узлового эутиреоидного и токсического зоба  в клиниках 

Азербайджанского медицинского  Университета (г. Баку) и Национального Института 

эндокринологии г. Тбилиси за период 2010 – 2012 гг.    

Результаты исследования морфометрии фолликулов и капилляров указывают на 

общность клинико-морфологических проявлений патологии ЩЖ в исследуемых регионах 

Грузии и Азербайджана, а также на: 1) определенную способность к гиперпластическим 

процессам в паренхиме ЩЖ при узловом эутиреоидном зобе, 2) дисбаланс между 

клиническим проявлением заболевания и  потенциалом роста, что важно для определения 

«биологического поведения» узловых образований щитовидной железы, в том числе, 

возникновения рецидивов. 
 

5. Влияние внутриутробной алкогольнойинтоксикациина структуру  коры больших 

полушарий головного мозга 

6.Эмбриотоксическое действие алкоголя (поведенческие и структурные реакции). 

 
Seswavlilia adreul postnatalur periodSi nayofis Tavis tvinis 
qerqis cvlileba alkoholizaciis dros. dafiqsirda satelitozi, 
neironofagia, qerqis involucia. 
Seswavlilia qceviTi da struqturuli reaqciebi virTagvebze alkoholis 
embriotoqsiuri efeqtis pirobebSi. dadginda mikrocefalia, mikrogiria, 
naTxemis agenezia. 

7. Иммуногистохимический профиль факторов ангиогенеза в щитовидной железе 

при различной тиреоидной патологии 

     Цель исследования – определение особенностей экспресии сосудистого 

эндотелиального фактора роста  (VEGF) и тиреостимулирующего гормона (TSH) в 

щитовидной железе (ЩЖ)  при различной тиреоидной патологии. Материал – ткань ЩЖ  

(операционный материал) с гистологически подтвержденным диагнозом: 10 – 

фолликулярная аденома, 17 – многоузловой зоб, 8 – тиреоидит    Hashimoto, 8 – 

папиллярная карцинома, 10 – интактные (норма) образцы ЩЖ (судебно-медицинские 

вскрытия).  При иммуногистохимическом исследовании материала получены следующие 
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результаты: увеличение популяции клеток Hǘrtle на 40% и более указывает на тенденцию 

гипертиреоидизма, несмотря на TSH+  рецепторный статус. При патологии ЩЖ 

экспрессия  TSH и VEGF проявляется как в тиреоцитах, также и в эндотелиоцитах 

микрососудов. Экспрессия  VEGF ниже нормы имеет место при тиреоидите    Hashimoto.  

VEGF задействован не только в ангиогенезе, но в патофизиологических сдвигах в ткани 

щитовидной железы. Плотность микрососудов (MVD) и TSH позитивный рецепторный 

статус при тиреоидной патологии свидетельствует об отсутствии трансформации 

эндотелиоцитов, однако, данный показатель не может служить маркером биопотенциала 

патологического процесса.  

8. Морфологические особенности периферических лимфоидных 

органов крыс при различных уровнях антигенной нагрузки с учетом возраста 

 

 Исследовались периферические лимфоидные органы двух групп лабораторных крыс по  

30 животных в каждой: 1. гнотобионты – полученные из лаборатории экспериментально-

биологических моделей “Iffa-Credo” (Лион, Франция);  2. Обычные конвенциональные 

животные, содержащиеся в стандартных условиях микробного окружения вивария той же 

экспериментально-биологической клиники (контрольная группа). Животные каждой 

экспериментальной группы подразделялись на две возрастные категории (в каждой по 15 

крыс), зрелые (8-12 мес.; 200, 0-250,0  гр.) и старые (первый период старости 24-32 мес.; 

300,0-450,0 гр.) животные.  

     Установлена неоднозначная корреляция морфологических особенностей и клеточного 

состава лимфоидной ткани крыс c антигенной нагрузкой и возрастом. Именно 

лимфоидная ткань крыс – гнотобионтов содержит популяцию менее зрелых, 

следовательно, неактивных клеток  лимфоидного ряда по сравнению с 

конвенциональными животными. Однако с возрастом указанные процеесы у животных 

обеих групп приобретают сxодную направленность изменений. 
 

9. msxvili nawlavis da ZuZus kibos vaskularizacia(rusul enaze) 
 
 msxvili nawlavis da ZuZus kibos adenokarcinomebSi dadgenilia 
neoangiogenezis asinqronuli xasiaTi kapilarebis kedlis endoTelSi 
moniSnuli Timidinis da uridinis intensiuri CarTva eleqtronuli 
radioavtografiis meTodiT.  
 

10. virTagvas pankreasis kunZulebis mikrocirkulaciur qselis 
cvlilebebi aloqsanuri diabetis dros da plaferon LB-s zemoqmedebis 

dros.(inglisur enaze) 
modificirebuli aloqsanuri diabetis dros pankreasis kunZulebSi 
aRiniSneba  mikrocilkulaciuri qselis progresirebadi dazianeba. 
dakvirvebis gvian vadebze vlindeba neoangiogenezi.  plaferon LLB-
zemoqmedeba xels uwyobs oqsigenaciis gaZlierebas, Sesabamisad xdeba 
angiogenezis procesis  stabilizacia. 
 
 
 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 
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anotaciebi 

1. Субмикроскопические особенности у животных  на различных уровнях антигенной 

нагрузки крыс в процессе старения 

 

gnotobiontebis gulis kunTis ultrastruqturaSi aRiniSneba lizosomebis da 
lipofuscinis Warbi Semcveloba, rac dabali antigenuri datvirTvaze sapasuxo 
reaqcias warmoadgens. 

 
 2. Значение данных тонкоигольной аспирационной биопсии Щитовидной железы в 

диагностике и оптимизации лечения узловых образований 

 

Nodular of diffuse of the thyroid gland are more frequent in clinical practice in Georgia. Palpation of the 

thyroid gland during a routine physical examination is the easiest and least expensive method for their 

detection. According our data prevalence of the thyroid nodules is 7-61% of the general population 

depending on age, diagnostic method and region of Georgia. Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) is the 

most effective test currently used to distinguish between: 1. benign and malignant nodules, 2. 

autoimmune processes. The aim of this study was to investigate the FNAB results and postoperative 

histopathological, conclusion to compare the FNAB diagnostic value in nodular disease and autoimmune 

pathology. Main outcome: FNAB method is effective currently best method for different benign and 

malignant nodular forms of the disease but based on our data in 18% FNAB cannot reveal inflammation 

process. In this same time, FNA data controlled of ultrasound features is valuable for indentifying many 

malignant or potentially malignant thyroid nodules and performed to determine pre- and postoperative 

treatment. 



 17 

 

3.  Экспрессия факторов роста в ткани зобноизмененной щитовидной железы. 

 

zrdis faqtorebi EGFR  da VEGF eqspresirdeba maRali intensivobiT 
mravalkvanZovan CiyvSi folikuluri adenomis da Hurtle-is ujredovani 
displaziebis dros TireocitebSi da kapilarebis kedlis endoTeliumSi. 
receptoruli statusi papiluri karcinomis da Hashimoto-s Tireoiditis dros 
dabalia.  
 
4. Intermediate cells in the rats pancreas during alloxan diabetes and after plaferon administration 
modificirebuli aloqsanuri diabetis dros pankreasis kunZulebSi aRiniSneba  
mikrocilkulaciuri qselis progresirebadi dazianeba. dakvirvebis gvian 
vadebze vlindeba neoangiogenezi.  plaferon LLB-zemoqmedeba xels uwyobs 
oqsigenaciis gaZlierebas, Sesabamisad xdeba angiogenezis procesis  
stabilizacia. 

 

 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba 
klinikuri anatomiis departamenti 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

departamentis xelmZRvaneli - mixeil jangavaZe, akademiuri 
doqtori medicinaSi, mTav. mecn. TanamSromeli,  

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

1. jangavaZe mixeili - departamentis xelmZRvaneli _ mTav. mecn. 
TanamSromeli 

2. korZaia dimitri - mTav. mecn. TanamSromeli 
3. wilosani mayvala -  mTav. mecn. TanamSromeli 
4. metreveli levani  - ufr. mecn. TanamSromeli 
5. xodeli nodari - ufr. mecn. TanamSromeli 
6. korZaia mTvarisa - ufr. mecn. TanamSromeli 
7. CxaiZe zurabi - ufr. mecn. TanamSromeli 
8. kirvaliZe ia - mecn. TanamSromeli 
9. sixaruliZe inga - mecn. TanamSromeli 
10. avaliSvili maka - laboranti 
11. loria ciala - laboranti 

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 ბილიური პათოლოგიის ინფექციური 

გენეზის კვლევა 

(მორფოეპიდემიოლოგიური კვლევები) 

korZaia dimitri jangavaZe mixeili 
korZaia dimitri 
wilosani mayvala 
metreveli levani 
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xodeli nodari  
korZaia mTvarisa  
CxaiZe zurabi 
kirvaliZe ia  
sixaruliZe inga 
avaliSvili maka 
loria ciala 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 am etapze dasrulebulia kvlevis Semdegi etapebi: 
1. pacientisagan informirebuli Tanxmobis pirobebSi Segrovda 

laparaskopiulad amokveTili 256 naRvlis buSti da masSi arsebuli 
naRveleli Semdgomi gamokvlevisaTvis  

2. Catarda naRvlis buStis kedlis paTohistologiuri 
gamokvleva, misi dazianebis xarisxis Sefasebis da Hhelicobakter–is 
saxeobebis deteqciis mizniT.  

3. naRvlis buStSi ganviTarebuli cvlilebebi Sefasda mexikos 
klasifikaciis mixedviT. 

4. Seiqmna monacemTa baza Semdgomi analizis mizniT. 
 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

lokaluri marTuli 
hiperTermiis meTodis 
SemuSaveba eqsperimentSi 
magnituri nanonawilake-
bis mdgradi suspenziis  
gamoyenebiT da Sesabamisi 
aparatis Seqmna 
(ucxoeTSi moRvawe Tana-
memamuleTa monawileobiT 
mimdinare proeqti) 

saqarTvelos S. 
rusTavelis 
samecniero 
fondi da Tsu 

besik 
surgulaZe 

giorgi fiCxaia 
zurab CxaiZe 
nodar xodeli 
mixeil 
jangavaZe 
ბიჭიკო 

მაზანიშვილი 

ოთარ ფილიშვილი 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

შეძენილია პროექტის პირველი პერიოდისათვის აუცილებელი რადიოტექნიკური მასალა, 

შეწავლილია უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა, გაწყობილია არსებული ლაბორატორიული 

და საოპერაციო აღჭურვილობა. შექმნილია დაბალი სიხშირის რხევების გენერატორი 

ცოცხალი ობიექტის და ექსპერიმენტული მოდელის შესაბამისად, ჩატარებულია მისი 

პირველადი გაზომვითი და დაკალიბრების სამუშაოები. შექმნილია დაბალი სიხშირის 

მაგნიტური რხევების  გამაძლიერებელი ცოცხალი ობიექტის და ექსპერიმენტული მოდელის 

შესაბამისად, ჩატარებულია მისი პირველადი გაზომვითი და დაკალიბრების სამუშაოები. შექმნილია 

რეზონანსული რს კონტური ელექტრომაგნიტის რს კოჭათი ცოცხალი ობიექტის და ექსპერიმენტული 

მოდელის შესაბამისად, ჩატარებულია მისი პირველადი გაზომვითი და დაკალიბრების სამუშაოები. 

დაწერილია და გაგზავნილია დასაბეჭდათ სტატია, მომზადებულია თეზისები მე-5 საერთაშორისო 

კონგრესზე ნანონაწილაკები ბიოლოგიასა და მედიცინაში  მონაწილეობის მისაღებად. 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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 ხელოვნური სისხლ-

მიმოქცევის პორტა-

ტული აპარატის 

ექსპერიმენტული 

შემუშავება საველე 

პირობებში 

გამოყენებისთვის             

saqarTvelos S. 
rusTavelis 
samecniero fondi  

zurab CxaiZe nodar xodeli 
maia mumlaZe 
jumber 
farcaxaSvili 
oTar filiSvili 
oTar Sengelia 
ramaz maWavariani 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით, პირველი ტრანშის "ძირითადი აქტივების" 

ხარჯვით კატეგორიაში გათვალისწინებული თანხით შეძენილ იქნა: ორი ნოუთბუკი, 

პლანშეტური კომპიუტერი (შესამუშავებელი აპარატის დეტალების ესკიზების შესაქმნელად), 

მრავალფუნქციური საბეჭდი მოწყობილობა, ფოტოკამერა (აპარატის შექმნილი დეტალების 

ფოტოდოკუმენტირებისათვის), სისხლის პორტატული ექსპრეს ანალიზატორი და პაციენტის 

მრავალპარამეტრიანი მონიტორი ჰემოდინამიკის პარამეტრების რეგისტრაციისათვის. 

ფიზიოლოგიური მახასიათებლების მქონე სისხლის უნივერსალური ტუმბოსა და მართვის 

სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა, მათი სტენდური გამოცდის დასრულება დაგეგმილია 

პროექტის  IX თვეს (მეორე ტრანში). შესაბამისად, მოცემულ საანგარიშო პერიოდში ამოცანა 

შესრულდა ნაწილობრივ. კერძოდ, შეიქმნა უნივერსალური ტუმბოს დამწნეხი კამერა და 

პულსატორი. 
 

IV publikaciebi: 

d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverd
ebis 

raode
noba 

1 

Makharoblidze, E 
Goishvili, N 
McHedlishvili, M 
Khakhutaishvili, I 
Jangavadze, M 

Unusual types of smooth 
muscle tumors of uterine 
corpus: case reports and 

literature review 

Georgian Med 
News 216 

saqarTvelo 6 

2 
М.Э.Кордзая, 
И.Т.Сихарулидзе. 

Положительное влияние 
резекции части селезенки 

на морфологическую 
картину печени тотально 

облученных крыс 

eqsperimentuli 
da klinikuri 

medicina 
saqarTvelo 4 

3 

Machavariani 

PT, Dzhalabadze 

XA, Areshidze 

TX, Kirvalidze IG. 

Prospects of stem cells 

application in patients with 

ischemic heart desease 

(review)]. 

 

Georgian Med 

News.  

2013, Apr; 

(217):44-9. 

 

 5 

 
anotaciebi 

1. Unusual types of smooth muscle tumors of uterine corpus: case reports and 
literature review 

1. Classification of a smooth muscle neoplasm as benign or malignant is straightforward. Morphologic and biologic 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23676487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23676487
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diversity makes smooth muscle neoplasia a diagnostic dilemma for pathologists but fascinating area of study. We 

report three cases of unusual types of smooth muscle tumors of uterine corpus: 1) highly cellular leiomyoma; 2) 

cotyledonoid dissecting leiomyoma (CDL) and 3) poorly differentiated leiomyosarcoma. Diagnostic pathology of the 

uterine smooth muscle tumors hides pitfalls. Some of the tumor type requires ancillary techniques to establish 

correct diagnosis. In case of CDL only gross and/or histopathologic features can clarify the question. There are 

number of cases, were the complex methods must be utilized. 

 

2. Положительное влияние резекции части селезенки на морфологическую картину 

печени тотально облученных крыс 

naSromis mizania totalurad dasxivebuli virTagvebis RviZlis morfologiuri 
cvlilebebis dadgena elenTis nawilobrivi rezeqciis pirobebSi. eqsperimenti 
Sesrulebulia 130-160g. masis mnqone 45 mamr virTagvaze. virTagvebi dayofili 
iyo or jgufad. orive jgufis cxovelebi daasxives rentgenis aparatiT РУМ-17, 
dasxivebis doza 300 rentgeni. Mme-2 jgufis virTagvebs dasxivebis Semdeg 
eTeris narkozis qveS gaukeTdaT elenTis nawilobrivi rezeqcia. cxovelebi 
eqsperimentidan gamoyvanili iyvnen 1, 7 da 15 dRis Semdeg. RviZlis qsovilis 
nimuSebs vafiqsirebdiT formalinis 10% xsnarSi. vRebavdiT rutinuli 
meTodiT. eleqtronul-mikroskopuli kvlevis masalas vamuSavebdiT 
sayovelTaod miRebuli meTodiT. I jgufis virTagvebSi aRiniSneboda 
mikrocirkulaciis moSla, mkveTrad gamoxatuli iyo distrofiuli da 
nekrozuli cvlilebebi, ujredSida membranis daSla. II jgufis virTagvebSi 
mikrocirkulaciis moSlis fonze RviZlSi mimdinare distrofiuli procesebi 
ufro sustad iyo gamoxatuli vidre I jgufis virTagvebSi, aRiniSneboda 
paTologiuri procesis Seqcevadoba. 

 

 

3. Prospects of stem cells application in patients with ischemic heart desease 

 

 Coronary heart disease (CHD) is the most common cause of human mortality. Despite of recent advances 

in the management of CHD (drug treatment, coronary angioplasty and stenting, coronary artery bypass 

surgery) prognostic estimation of this kind of mortality threatens to increase to the year 2030. Major cause 

of adversity of CHD is decrease in myocardial contractility which leads to heart failure (HF). HF occurs 

as a result of myocardial cell ischemic injury or infarction. There is general assumption that recovery of 

myocardial contractility after tissue injury is not available. This dogma has been changed for the last 

decade with the introduction of stem cell (SC) therapy in cardiology. Research in this detection 

(nowadays the phase I-II of research is going on) proved SC therapy safety for human body (no risk of 

oncogenesis, heart attack or ventricular tachycardia, there is no heart remodeling and no need of coronary 

revascularization) and efficacy in myocardial contractility improvement (increase of left ventricular 

ejection fraction). Such positive results were obtained with the use of high dose SC therapy (10 8 cell) and 

its application the first week of acute myocardial infarction. 
 
 

2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcem
loba 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

1 Chkhaidze Z,  

Khodeli N,  

New Model of Veno-venous 

Bypass for Management of 

Transplantation 

Proceedings. 2013, 45, 
Elsevier, USA 

4 
 



 21 

Pilishvili O,  

Partsakhashvili D,  

Jangavadze M, 

Kordzaia D.  
 

Anhepatic Phase in 

Experimental Study on Dogs.  
 

1734–1738.  
 

2 

Partsakhashvili D, 

Chkhaidze Z, Khodeli 

N, Pilishvili O, 

Jangavadze M, 

Kordzaia D.  

 

Experimental Liver 

Autotransplantation With Novel 

Scheme of Veno-venous Bypass 

as a Model of Liver Denervation 

and Delymphatization. 

 

Transplantation 

Proceedings. 2013, 45, 

1739–1742. 

 

Elsevier, USA 
4 
 

3 

Кордзая Д.Д., 
ДгебуадзеМ., 
КакабадзеМ.Ш.,Гордад
зеН.Г. 
Дидебулидзе Н.А  
 

Изменения половой 
дифференцировки функций 
печени при 
экспериментальном диабете у 
самцов крыс  
 

Сборник статей  
Научно-практической 

конференции «весенние 
анатомическиечтения», 
посвященной памяти 
проф.В.П.Юрченко, 

 

grodno 
belorusi

a 
5 

4 

Н.А.Дидебулидзе, 
М.Ш.Какабадзе,  
Н.Г.Гордадзе, 
М.Э.Кордзая, 
И.Т.Сихарулидзе. 
 

Коррекция гормонально-
метаболических нарушений у 
самцов крыс, 
индуцированных 
экспериментальным 
диабетом 
 

Бюллетень 
экспериментальной 

биологии и медицины,  
 

moskovi, 
ruseTis 

federacia 
5 

5 

TC Onyeka, 

 M Velijanashvili,  

SG Abdissa,  

FA Manase,  

D Kordzaia 

Twenty-first century palliative 

care: a tale of four nations 

European journal of 

cancer care  

2013/6/1 
 

Wiley 

USA 
4 

anotaciebi 

1.  New Model of Veno-venous Bypass for Management of Anhepatic Phase in Experimental 

Study on Dogs. 

 
The impact of denervation and delymphatization (DD) on liver tissue remains a topic of major interest in liver 

transplantation, as the organ or its part continues to function well. Various chemical and/or surgical interventions 
have been developed to achieve in situ liver denervation and delymphatization, but it is evident that DD can be 
achieved only through “ectomia”, ie, complete isolation of the organ from adjacent and connected structures. 

This  Study  describes  a  liver  DD  model  based  on  a  technique  of autotransplantation (replantation), 
maximally preventing ischemia in the transplanted (replanted) graft and dyscirculatory complications in the recipient. 
Experiments were performed on eight male mongrel dogs. Venous reservoir and roller pumps were used in a forced 
nontraditional bypass  scheme.  Autotransplantation  was  performed  by  step-by-step  dissection  of  the 
suprahepatic, infrahepatic, and portal structures, leading to DD, with subsequent recovery of the blood vessel and 
bile duct. DD was achieved successfully with stable hemodynamic parameters during all surgery periods. All animals 
survived. This model of liver autotrans- 

plantation lead to DD of the organ. It was characterized by hemodynamic stability of the liver as well as of the 
whole body at every stage of the surgery, proffering liver DD for experimental studies. 
 

2. Experimental Liver Autotransplantation With Novel Scheme of Veno-venous Bypass as a 

Model of Liver Denervation and Delymphatization. 

 
In the artificial system of heart-lung bypass, used during a surgery on stopped heart, a common problem-causing 

device is a roller pump. Inexpensive, simple, yet dependable device is in the process of development, with 
characteristics maximally approximated to the physiological parameters of the organism’s natural heart. Substituting 
for the roller pumps, this device consists of two reservoirs. Hermetic reservoirs are interconnected in parallel. They 
also connect to other parts of the system with blood tubing. A pneumo consol for artificial ventricles represents the 
control system and ensures pulsatile blood flow in the biomodel’s. 
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3. ИЗМЕНЕНИЯ   ПОЛОВОЙ   ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ  ФУНКЦИЙ   ПЕЧЕНИ   ПРИ    
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ    ДИАБЕТЕ  У   САМЦОВ   КРЫС 

 

Цель исследования -определение роли модулирующего  влияния  экзогенных  андрогенов  на  
метаболические  и  компенсаторные  процессы печени в процессе развивающегося 
экспериментального диабета. Исследование  выполнено  на  60  крысах-самцах,массой  тела 180-
200 грамм. Диабет  воспроизводили  однократным    введением  аллоксана  из  расчета  200 мг \ 1  
кг  . Экспериментальные  животные  были  разделены  на  2  группы:  I  группа (n=20 ) - животные  с  
тяжелой   формой  аллоксанового   диабета, II  группа(n=20)-животные  с  тридцатидневным   
аллоксановым   диабетом   тяжелой   формы,в  течение  2  недель  ежедневно получавшие  по  0,5  
мг метилтриенолона; контроль (n=20)-интактные самцы крыс, массой тела  180-200 грамм. 
Двухнедельное  ежедневное   введение   метилтриенолона  привело к резкому  повышению  в  
крови экспериментальных  животных  концентрации  тестостерона  (92% ) и способствовало 
увеличению насыщения эндогенным тестостероном активных  андрогенных рецепторов(89%), 
снижению содержания  глюкозы(43%),кортикостерона-(27%),соматотропина-(75%),увеличивало в 
печени  синтез ДНК  на 16%  и  РНК на 12%, Всё это позволяет согласиться с  мнением о прямом  
контроле функционирования  органов-мишеней в мужских  организмах.                                                                                                                                               
регуляторными  влияниями андрогенов  на  дифференцированные  по  полу  адаптивные  реакции . 

   

 

4. Twenty-first century palliative care: a tale of four nations 

Hospice and palliative care development, in terms of availability and services, occur to varying degrees in 

the developing world. In this paper, the evolution of palliative care practices in four developing nations 

(Nigeria, Georgia, Ethiopia and Tanzania) is described. By highlighting common problems as well as the 

unique individual perspectives of each country's practice, this paper aims at increasing global awareness of 

palliative care in the developing world. While the call for palliative care to become a fundamental human 

right is sustained, it is also hoped that this article will stimulate a global discussion on the best possible 

way to encourage the establishment and growth of palliative care services in other developing countries 

where hitherto it has not been in existence, with policymakers and healthcare professionals taking the lead 

through the institution of sound national policies to promote and provide palliative care to all citizenry. 

 
 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba გერონტოლოგიისა და პალიატიური 

მედიცინის დეპარტამენტი 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli - departamentis 

xelmZRvaneli, medicinis akademiuri doqtori, mTavari mecnieri 
TanamSromeli simon dalaqiSvili 

 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba  

1. salamatina naira – mTav. mecn. TanamSromeli 
2. bakuraZe nana - mTav. mecn. TanamSromeli 
3. eremaSvili marine - ufr. mecn. TanamSromeli 
4. xaxutaiSvili ia - ufr. mecn. TanamSromeli 
5. RuRuniSvli marine - ufr. mecn. TanamSromeli 
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6. jojua rusudani - mecn. TanamSromeli 
7. wiqoriZe nana - mecn. TanamSromeli 
8. lalebaSvili vaJa - mecn. TanamSromeli 
9. giorgaZe ciala - mecn. TanamSromeli 
10. sonRulaSvili Tamari - mecn. TanamSromeli 
11. lorTqifaniZe rezo - mecn. TanamSromeli 
12. areSiZe elene - laboranti 
13. daviTuri nodari - laboranti 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

დემოგრაფიული დაბერების სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში და 

მათი გადაწყვეტის ეროვნული პროგრამის 

შემუშავება 

simon 
dalaqiSvili 

naira salamatina 
nino bakuraZe 
ia xaxutaiSvili 
marine eremaSvili 
marine 
RuRuniSvili  
rusudan jojua 
wiqoriZe nana 
elene areSiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

საქართველოს სახსატასტის მონაცემებზე დაყრედნობით შეიქმნა  საქართველოს 

მოსახლეობის დემოგრაფული, სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობის ახალი 

მონაცემთა ბაზა   

2 samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
შემუშავდა ხანდაზმული ასაკის მოსახლეობის 

სტაციონალური, ამბულატორიული და ბინაზე 

მომსახურების სისტემის პროექტი 

simon 
dalaqiSvili 

naira salamatina 
nino bakuraZe 
ia xaxutaiSvili 
marine eremaSvili 
marine 
RuRuniSvili  
rusudan jojua 
wiqoriZe nana 
elene areSiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
Seiqmna ხანდაზმული ასაკის მოსახლეობის სტაციონალური, ამბულატორიული და 

ბინაზე მომსახურების სისტემის მოდელი 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

3 
 
 
 

დასრულდა საქართველოს ხანდაზმული ასაკის 

მოსახლეობის სრულყოფილი საპენსიო სისტემით 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობის პროგრამის 

მოსამზადებელი სამუშაოები 

simon 
dalaqiSvili 

naira salamatina 
nino bakuraZe 
ia xaxutaiSvili 
marine eremaSvili 
marine 
RuRuniSvili  
rusudan jojua 
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wiqoriZe nana 
elene areSiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
მოძიებული და დამუშავებული იქნა მასალები საქართველოს ხანდაზმული ასაკის 

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ  
  

 

 

  

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

4 
 
 
 

moxucTa damokidebulebebisa da 
moTxovnilebaTa asaxva sicocxlis 

miwuruls 

dimitri 
korZaia 

marika 
velijanaSvili, 
nana CixlaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

kvleva ganxorcielebulia im multifokusuri programis farglebSi, 
romelic eZRvneba moxucTa paliatiuri mzrunvelobis optimaluri 
modelis SemuSavebas saqarTveloSi. xandazmulTa paliatiuri 
mzrunvelobis modelis SemuSavebisas gasaTvaliswinebuli unda iyos 
Tavad xandazmulTa mier sakuTar moTxovnilebaTa da saWiroebaTa aRqma 
da maTdami damokidebuleba sicocxlis bolo etapze. savaraudod, es 
aRqmebi da damokidebulebebi mniSvnelovanwilad ganpirobebulia 
darCenili sicocxlis SezRuduli xangrZlivobis gacnobierebiT. 

 

 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverde
bis 

raoden
oba 

1 

s. dalaqiSvili,  
n. salamatina, m. 
RuRuniSvili, r. 
jojua, e. areSiZe 

saqarTveloSi  
xandazmuli asakis 
mosaxleobis 
samedicino  
momsaxurebisa  da 
socialuri Tanadgomis 
samsaxuri 
(gadacemulia 
dasabeWdad) 
 

Georgian 

Medical 

News 

Tbilsi, 
saqarTvel

o 
4 

2 i.xaxutaiSvili,  
n.kakauriZe,  

eriTrocitebis 
funqciuri da 

N#5 Tbilsi, 
saqarTvel

3 
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m.jangavaZe, 
m.biwkinaSvili 

bioqimiuri 
maCveneblebi gulis 
iSemiuri daavadebis 
sxvadasxva klinikuri 
formis dros 
kavkasiis 
saerTaSoriso 
universitetis macne  

o 

3 Makharoblidze E., 

Goishvili N., 

Mchedlishvili M., 

Khakhutaishvili I., 

Jangavadze M. 

Unusual types of smooth 

muscle tumors of uterine 

corpus: case reports and 

literature review 

Georgian Medical News  

N3 (216), 2013 

Tbilsi, 
saqarTvel

o 
5 

      

anotaciebi 

Cveni saqarTveloSi  xandazmuli asakis mosaxleobis samedicino  

momsaxurebisa  da socialuri Tanadgomis samsaxuri  

mizania  saqarTveloSi xandazmuli mosaxleobis samedicino momsaxurebis 
erovnuli    modelis  Seqmna, romelic moicavs:  1. ambulatoriuli 
samedicino momsaxurebis centris Seqmnas _ dRis  satacionariT 2. 
geriatriuli ganyofilebebs zogierT  stacionarSi 3. xandazmulTa 
momsaxurebas binaze 4. moxucTa specialur  sacxovrebel    saxlebs. rac 
saSualebas mogvcems garkveuli wvlili SevitanoT xandazmulTa  
janmrTelobis uzrunvelyofis saqmeSi, SevamciroT daavadebaTa 
gamwvavebisa da garTulebebis riski, rac Tavis mxriv Seamcirebs asakovani 
mosxaleobis xarjebs. proeqtis warmatebiT ganxorcielebis SemTxvevaSi 
miRebuli gmocdileba safuZvels Cauyris saqarTveloSi asakovani 
mosaxleobis srulyofili samedicino momsaxurebas, geriatriuli 
kadrebis momzadebasa da xandazmulTa samedicino momsaxurebis da 
socialuri dacvis problemebis  gadawyvetas. 

 

"Unusual types of smooth muscle tumors of uterine corpus: case reports and literature 

review." Georgian Med News(216): 7-11. 

 saSvilosnos tanis gluvkunTovani simsivneebis avTvisebian da 
keTilTvisebian simsivneebad klasificireba aracalsaxaa. 
paTologanatomebisaTvis, morfologiuri da biologiuri 
mravalferovnebidan gamomdinare, erTgvar diagnostikur dilemas qmnis, 
Tumca mkvlevarebisaTvis mimzidvel areals warmoadgens. statiaSi 
aRwerilia saSvilosnos tanis gluvkunTovani simsivneebis iSviaTi 
formebis sami SemTxveva: 1) “uxvujreduli” leiomioma, 2) ganSrevebadi 
kotiledonoiduri leiomoma, 3) dabaldiferencirebuli leiomiosarkoma. 
aRwerili SemTxvevebis analizidan gamomdinareobs, rom saSvilosnos 
gluvkunTovani simsivneebis diagnostika farul sirTuleebs Seicavs. 
garkveul SemTxvevebSi swori daskvnis gakeTeba SesaZlebelia mxolod 
damxmare meTodebis gamoyenebiT, zog SemTxvevaSi ki sakiTxis gadaWra 
mxolod makroskopuli an rutinuli histopaTologiuri niSnebiT xdeba. 
aqve unda aRiniSnos, rom arsebobs simsivnis iseTi formebi, romlebic 
yvela zemoCamoTvlili meTodis kompleqsur gamoyenebas saWiroebs. 
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eriTrocitebis funqciuri da bioqimiuri maCveneblebi gulis iSemiuri 
daavadebis sxvadasxva klinikuri formis dros 

kvlevis mizans warmoadgenda eriTrocitebis morfo-funqciuri 
parametrebis dadgena gid-is sxvadasxva klinikuri formis dros. 
masala da meTodebi: Seswavlil iqna 80 gid-is mqone piri (gid-is klinikuri 
formebis mixedviT pacientebi daiyo sam jgufad.). sakontrolo jgufSi 
gaerTianda 20 praqtikulad janmrTeli piri.. cientebi (n=23), IV 
sakontrolo jgufi praqtikulad janmrTeli pirebi (n=20). eriTrocitebis 
membranaSi da sisxlis plazmaSi ganisazRvra fosfolipidebi (PhL) da 
malondialdehidi (MDA). eriTrocitebis osmosuri mdgradoba ganisazRvra 
NaCl  da Sardovanas sxvadasxva Semadgenlobis xsnarebis mimarT.  
miRebuli Sedegebi: gid progresTan erTad membranebSi da plazmaSi 
mcirdeba PhL da izrdeba MDA raodenoba, statistikuri analiziT dadginda 
am parametrebs Soris arsebuli uaryofiTi korelacia, Tumca unda 
aRiniSnos, rom eriTrocitebis membranaSi MDA da PhL maCvenebeli ufro 
mkveTrad asaxavs gid-is simZimes, vidre sisxlis plazmis analogiuri 
parametrebi. gid-iT daavadebul pirTa samive jgufSi eriTrocitebis 
osmosuri mdgradobis saSualo maCvenebeli mkveTrad dabalia sakontrolo 
jgufTan SedarebiT (p<0.001).  es gansxvaveba statistikurad sarwmunoa. 
sarwmuno gansxvaveba dafiqsirda gid-is I - II jgufs da I - III jgufs 
Sorisac. aRiniSna am parametris dadebiTi korelacia PhL da uaryofiTi 
korelacia MDA  maCvenebelTan.  
daskvna: kvlevis Sedegebis saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom 
eriTrocitebis membranebis lipiduri speqtris maCveneblebi maCveneblebi 
ufro informaciulia daavadebis simZimis Sesafaseblad vidre sisxlis 
plazmis igive parametrebi da warmoadgens gamwvavebis markers. 

 

 
 
 

 
2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverd
ebis 
raod
enoba 

1 

 

 

Onyeka 

TC, Velijanashvili 

M, Abdissa 

SG, Manase 

FA, Kordzaia D. 

 

 

 

 

Twenty-

first century palliative care: 

a tale of four nations 

 

Eur J 

Cancer Care (Engl). 2013 

Sep;22(5):597-604. 

 7 

anotaciebi 

Hospice and palliative care development, in terms of availability and services, occur to varying degrees 
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in the developing world. In this paper, the evolution of palliative care practices 

in four developing nations (Nigeria, Georgia, Ethiopia and Tanzania) is described. By highlighting 

common problems as well as the unique individual perspectives of each country's practice, this paper 

aims at increasing global awareness of palliative care in the developing world. While the call 

for palliative care to become a fundamental human right is sustained, it is also hoped that this article 

will stimulate a global discussion on the best possible way to encourage the establishment and growth 

of palliative care services in other developing countries where hitherto it has not been in existence, with 

policymakers and healthcare professionals taking the lead through the institution of sound national 

policies to promote and provide palliative care to all citizenry. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

s.dalaqiSvili 
n.salamatina 

sicocxlis xarisxiT 
uzrunvelyofa 

janmrTeli siberis 
safuZveli 

28-30 seqtemberi, 2013 
tokio, iaponia 

2 
 

s.dalaqiSvili 
n.salamatina 

rZemJava produqtebis 
gamoyenebis mniSvneloba 
qarTuli populaciis 

kvebis racionSi 

28-30 seqtemberi, 2013 
tokio, iaponia 

3 D. Kordzaia, G. Lobzhanidze, 

M. Velijanashvili 

 

 

Palliative Care: the Challenge 

to Make Oncology 

Comprehensive 
 

Fourth International Medical 

Congress, Southeast European 

Medical Forum; September 11 

– 15, 2013 - Portorose, 

Slovenia. 

4 I. Mjavanadze, N. 

Mirzikashvili, S. Lebanidze, 

G. Lobzhanidze, D. Kordzaia 

 

Evidence Based Costing of 

Palliative Care – the Principles 

of Calculation 

 

Fourth International Medical 

Congress, Southeast European 

Medical Forum; September 11 

– 15, 2013 - Portorose, 

Slovenia. 

5 Velijanashvili M., Dalakishvili 

S., Chikhladze N., Kordzaia D. 
Analysis Of Morbidity Proves 

The Necessity Of Palliative 

Care In Elders 

13th World Congress of 

European Association for 

Palliative care, Prague, May30-

June2, 2013 

1. sicocxlis xarisxiT uzrunvelyofa janmrTeli siberis 
safuZveli 

მოხსენებაში განხილული იქნა ის ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორები, 

რომლებიც ხელს უწყობს ადამიანის ჯანმრთელ დღეგრძელობას. 

ეგზოგენური ფაქტორებიდან აქტიური დღეგრძელობის მიღწევაში მნიშვნელობა აქვს 

სიცოცხლის ხარისხით უზრუნველყოფას. 

„სიცოცხლის ხარისხი“ კომპლექსური ფენომენია და აერთიანებს ოთხ ძირითად 

კომპონენტს: უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და 

კეთილდღეობა. 
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2. rZemJava produqtebis gamoyenebis mniSvneloba qarTuli 
populaciis kvebis racionSi 

საქართველოს სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ რეგიონში მცხოვრები Xრეგრძელების კვების 

რაციონის შესწავლისას დადგენილია, რომ იგი საკმაოდ მსგავსია და მასში სჭარბობს 

რძემჟავა პროდუქტების ხვედრითი წილი. დღეგრძელები კვების რაციონში 

უპირატესობას ანიჭებენ მაწონს, ნადუღს, არაჟანს და დოს. 

 

3. Palliative Care: the Challenge to Make Oncology Comprehensive 

The term “Palliative” derived from the Latin word “Pallium”, which means the “mask” or 

“mantle”. This explanation fits exactly the essence of palliative care – to mantle, mask or alleviate 

incurable conditions. 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families 

facing the problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of 

suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and 

different symptoms as well as other problems - physical, psychosocial and spiritual. 

Palliative Care focuses on two main tasks: relieving patient’s condition throughout the course 

of the disease (together with the radical treatment means) and providing multi-approach support in the 

last months, days and hours of life. 

Correspondingly, Palliative care is particularly important for patients with cancer, as the 

burden of issues that cause suffering is particularly high in these patients. According the WHO data, 

two-thirds (seven million) of 10 million new patients with cancer each year are not cured and die 

within a year of their diagnosis; of those living with cancer, 60% will experience significant pain. 

With the rapidly aging world population and the associated increase of multiple ‘‘non-

communicable’’ diseases, the need for palliative care will increase dramatically over the next 50 

years: The incidence of cancer will more than double to an estimated rate of 24 million new cases per 

year by 2050. 

In 1990, the WHO pioneered a Public Health Strategies (PHS) to integrate palliative care into 

existing health care systems. This included advice and guidelines to governments on priorities and 

how to implement national cancer control programs where palliative care would be one of the key 

components (pillars) of comprehensive cancer care.  

The aim of the 1st  branch is to avoid disease – make the society free from Cancer. 

The aim(s) of three consequence  steps of the 2nd  branch is (are): a) to treat radically the 

cancer on the early stage of its development and successfully return the patient into active society, or 

b) to provide “Life-prolonging” treatment and maintain the patient socially active as long as possible. 

Thus, the objective of this branch may be nominated as “Treatment and reintegration” or 

“Maintenance”. 

The aim of the 3rd branch is to prevent and relief suffering by the control of pain and other 

problem-bearing symptoms, not only physical, but spiritual and psychological as well. 

It is evident, that the cancer patient can be covered by Palliative care quite a long period of time, 

which, sometime can be a longer than the whole periods of Diagnostics-Treatment-Rehabilitation – 

together. 

Incorporation of Palliative Care in National Health Care System implicates to make specialized 

oncological support comprehensive, covering all stages of cancer – throughout the “Curative” or 

“Life-prolonging” Treatment to advanced and end-of-life care. 

 

4. Evidence Based Costing of Palliative Care – the Principles of Calculation 

The population of every Country hypothetically can be divided into three main groups: “Healthy 
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People”, “Potentially Curable Patients” and “Advanced Chronic Patients”. Taking into account the 

above-mentioned groups, obviously, the health care system must also have three principal directions: 

Preventive (directed at healthy people), intending to maintain the health status and decrease morbidity; 

Curative (for potentially curable patients), directed at the patient convalescence and rehabilitation and 

Palliative (for Advanced Chronic Patients), intending to maintain the maximally available quality of 

life. 

If any of the listed directions is omitted, the health care system can not be considered as 

perfect, for in this case, the corresponding part of the society turns out to be deprived of health care 

service. Therefore, Palliative Care is gradually becoming the integrated part of National Health Care 

System in many Countries.  

Comprehensive Palliative Care represents the very tool to relieve pain and different distressing 

symptoms (nausea, vomiting, cachexia, bedsores and pressure ulcers, constipation or diarrhea, etc) 

and achieve maximal comfort. It enables the advanced patient to make the rest of his life biologically 

and socially active, encompassing him by the atmosphere of not only medical but also the social and 

spiritual support. 

In 1996, the World Health Organization introduced several measures required as the 

foundation for developing palliative care through public health approach. Development of the services 

and financing were among the key issues.  

According to the conventionally accepted idea, the palliative care in the end-of-life costs 

significantly less than the active “treatment” of these patients. Herewith, the costing of palliative care 

is not as standardized as e.g. surgical procedures or interventional therapy. The costing of palliative 

care is now being done in many countries of Europe.     

The costing of palliative care in Georgia was performed by the initiative group. The project 

was funded by “Open Society Georgia Foundation”.  

The following were determined:  

1. The required capacity for implementing palliative care (number of beneficiaries; human 

resources; number of beds; number of mobile teams providing home care) 

2. The types and the volume of services of palliative care;  

3. Costing of the services; 

The measurement methods by Higginson, McNamara, Van der Velde, Lynch, Gomez, 

Stjernsward, Higginson and others, also the recommendations developed by WHO, IAHPC for 

implementing such measurements were applied.     

It was established, that Georgia has: 

 Up to 30 000 patients needing palliative care annually; 

 Up to 500 cancer patients requiring everyday palliative care; 

 The need of around 240 beds to provide inpatient palliative care 

 The need of up to 100 multidisciplinary mobile team to implement home-based 

palliative care, each team consisting of 1 physician, 3 nurses, 0.5 social worker and 0.5 psychologist 

(considering that traditionally, the role of caregivers is taken by family members and relatives in 

Georgia); 

 The number of home visits of mobile team members counts up to 18; 

 The expenditure per patient per month counts up to around 310 GEL (~ 140 EUR); 

 The average cost of one visit counts up to 17 GEL (~ 8 EUR) - including the staff 

salary, medications, medical items, transportation, electrocommunication, administrative and other 

unintended expenses, etc;  

 

5. Analysis Of Morbidity Proves The Necessity Of Palliative Care In Elders 

From 2012 Palliative Care services are implemented in 6 from 13 regions of Georgia and capital, 

Tbilisi. But there are still no special palliative care services available for elders and children. The 

model of Pallia-tive Care for Elders (PCE), which will be maximally acceptable financially and 
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organizationally for the healthcare system of Georgia and ethnic habits and psychology of the Country 

population - currently is under development. To prove the necessity of PCE, the admission of elders 

(≥60 years) and mean age adults with different disorders to several large hospitals and primary care 

settings in Tbilisi in 1998 - 2009 was evaluated retrospectively. The effectiveness of drugs 

administered to these cohorts was also studied. Comparison was done by ANOVA method. 1708 cases 

(medical records) were studied overall (mean age adults - 18.2%, elders - 81.8%; males - 52%, 

females = 48%). The admission and morbidity of elders compared to mean age adults with diseases 

and disorders, advanced stages of which, by international stand-ards require palliative care 

(cardiovascular diseases, neurological, bone muscle-connective tissue system disorders and cancer) 

was significantly higher (P< 0.05). It was also revealed that in these 4 groups of disorders 

ineffectiveness/less effectiveness of the treatment with standard medica-tions was 7 times higher in 

elders compared with the same indicator in mean age adults. The results of survey serve as an 

additional evidence that: 1) Treatment of chronic conditions in elders is still not standardized and 

often result in ineffective outcome; 2) High percent of ineffective treatment in elder patients proves 

that palliative care, providing symptom management and improving quality of life can be considered 

as better approach rather than conventional cure. The acquired result provides additional arguments 

for implementation of palliative care for elders as specific direction in National healthcare system. 
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დაძიებისათვის 

სვეტიცხოვლის, მეტეხის და 

მელაანის ტერიტორიებზე. 

 

თ. ჭელიძე 

დ. ოდილავაძე 

 

დ. ოდილავაძე 

გ.ცხვედიაშვილი 

ჯ.ქირია 

რ.გოგუა 

 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

საკვლევ ტერიტორიებზე გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით  კარტირებულ იქნა 

არგეოლოგიურად პერსპექტიული უბნები დაფიქსირებულია: სამაროვანები, ნაგებობათა 

დაფარული ფუნდამენტები, ანტოპოგენული წარმოშობის სიღუვეები, წყალშემცველი 

ფენები.  აღნიშნული თერიტორიების გამოკვლების მიზნით Aგამოყენებულ იქნა 

გეორადარი „ზონდ 12ე“ სხვადასხვა ანტენებით (2 ჰგც, 150 მჰც,75 მჰც) და პროგრამული 

უზრუნველყოფით „პრიზმ 2.5“. ხსენებულ თემებზე გამოქვეყნებულია სტატიები 

ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში. 

 

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  
სამუშაოს 

შემსრულებლები 



2 

 

 
 

ენგურის თაღოვანი კაშხლისა და 

ფუძის გეოფიზიკური კვლევები 

საქ.მეცნ.აკად.აკადემიკოსი 

პროფ.  თ.ჭელიძე 

ფიზ–მათ.მეცნ.დოქტ. 

პროფ. ვ.აბაშიძე 

ვ.აბაშიძე, 

თ.ცაგურია, 

ნ.დოვგალი, 

ლ.დავითაშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 

 

 

 
 

2013 წელს გრძელდებოდა მუდმივი დაკვირვებები კაშხლის ტანსა და ფუძეში 

დახრისმზომებით და ექსტენზომეტრით. კაშხლის ტანის 7 დახრისმზომით 

სადგურიდან და ფუძის 3 სადგურიდან ავტომატურ რეჟიმში 1 საათიანი ბიჯით 

გადმოიცემა თბილისში იქ მიმდინარე კაშხლის დახრებისა და ფუძის დეფორმაციის 

რიცხვითი მონაცემები,სადაც მიმდინარეობს მასალის სისტემატური დამუშავება და 

ანალიზი. 

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  
სამუშაოს 

შემსრულებლები 

3 

 

 
 

საქართველოს ტერიტორიის 

დედამიწის ქერქისა და ზედა 

მანტიის გეოლოგიურ–

გეოფიზიკური აგებულებისა და 

მასში მიმდინარე 

ეგზოდინამიკური პროცესების 

დაზუსტება ძიების 

გეოფიზიკური მეთოდებით 

 

 

 

თ.ჭელიძე, პ.მინდელი,  

გ.ჯაში 

 

 

თ.ჭელიძე, 

პ.მინდელი,  

გ.ჯაში, დ.ოდილავაძე, 

თ. გვანცელაძე, ზ. 

ამილახვარი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

3 

 

 

 
 

დამუშავდა  პოტენციალური ველების ინტერპრეტაციის საკითხები, კერძოდ, 

სრული ნორმირებული გრადიენტის მეთოდით აღმოსავლეთ საქართველოს 

ტერიტორიაზე დაზუსტდა ნავთობგაზიანი და სულფიდური გამადნებების 

შემცველი სტრუქტურების სივრცობრივი ორიენტაცია და რღევითი სტრუქტურების 

განაწილება საქართველოს ტერიტორიაზე. 

კაროტაჟული გამოკვლევები შეჯერებულ იქნა სეისმური ტალღის გავრცელების 

სიჩქარესთან. დეშიფრირებულია არეკვლილი ტალღებისა და საერთო სიღრმული 

წერტილის მიხედვით ჩატარებული კვლევები კაროტაჟის მონაცემებთან. ცალკეული 

გეოლოგიური ფორმაციებისათვის დაზუსტებულია სეისმური ტალღის 

გავრცელების სიჩქარეები, სიმკვრივეები და ხვედრითი ელექტრული წინაღობები. 

დამუშავებულია ალგორითმები და შედგენილია კომპიუტერული პროგრამები 

გრავიმეტრიის პირდაპირი ამოცანების ამოხსნისათვის. შედგენილია სიმძიმის 

ძალისა და მისი ტრანსფორმანტების გამოსათვლელი პროგრამები. დანალექი 

ფორმაციების სიმძლავრეებისა და ფიზიკური პარამეტრების გათვალისწინებით 

ამოხსნილია გრავიმეტრიის პირდაპირი ამოცანა, რის საფუძველზეც 

დაზუსტებულია პირველი მიხლოების ჭრილები და მათი ფიზიკური პარამეტრები. 

შედგენილია დედამიწის ქერქის აგებულების მოდელი. 

საქართველოს ტერიტორიის გეოლოგიურ –გეოფიზიკური აგებულების 

დაზუსტების მიზნით გამოყენებულია უახლესი ტიპის გეორადიოლოკაციური 



მეთოდი «ზონდ–12» –ის ბაზაზე. 

შემუშავებულია ელექტრომეტრიული მონაცემების (ვეზ,სებ)ინტერპრეტაციის 

მეთოდიკა იპი–2–ის პროგრამული უზრუნველყოფით. 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა რამოდენიმე სამუშაო სხვადასხვა ორგანიზაციების 

დაკვეთით. კერძოდ, გეოფიზიკის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

სამშენებლო ობიექტის, თბილისში რადიოაქტიური ნარჩენების მდებარეობის 

დადგენის მიზნით და სხვა. შედეგები გადაეცა დამკვეთ ორგანიზაციებს. 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

¹ 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 
 

დინამიკურად 

ტრიგირირებული 

სეისმურობა – დედამიწის 

ქერქის დაძაბული 

მდგომარეობის შეფასების 

ახალი მეთოდი: გამოყენება 

მიწისძვრის 

პროგნოზირებისათვის 

შოთა 

რუსათაველის 

სამეცნიერო 

ფონდი 

თ. ჭელიძე გ. კობზევი 

ნ.ჟუკოვა 

ე.მეფარიძე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

1.შედგა ტექტონიკური ტრემორების მონაცემთა ბაზა. მოხდა ტრემორების ინტერპეტაციის 

მეთოდების გაანალიზება. 2. შერჩეულია საქართველოს და მოსაზღვრე ქვეყნების სეისმური 

ქსელიდან საუკეთესო ბროდბენდ სადგურები. 3. შედგა ძლიერი (M>5), საქართველოდან 

სხვადასხვა მანძილით დაშორებული შორეული მიწისძვრების სია. 4. ხორციელდება შორეული 

მიწისძვრების ციფრული ჩანაწერების ინტერპერეტაცია. 5. შედგენილია სეისმური კატალოგები. 

6. სეისმური აქტივობის ზემოქმედების დროს საქართველოში განლაგებული ჭაბურღილებში 

წყლის დონის ცვლილების შედეგები და გრაფიკული გამოსახულება 

 

 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

2 

 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

დედამიწის ქერქის 

ფიზიკა. 

 

 

ქართლ–კახეთის 

სიღრმული 

გეოლოგიური 

აგებულება 

გეოფიზიკური 

მონაცემებით. 

 

 

 

შოთა 

რუსათაველის 

სამეცნიერო 

ფონდი 

პ.მინდელი 

 

 

 

 

პ.მინდელი 

 

პ.მინდელი, ს. 

ღონღაძე, ჯ. ქირია, 

ნ. ღლონტი 

 

 

 

პ.მინდელი, ს. 

ღონღაძე, ჯ. ქირია, 

ნ. ღლონტი 

 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 



 

1.ჩატარებულია არსებული მასალის ახლებური ინტერპრეტაცია, რისთვისაც გამოყენებულია 

ახალი პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიღებული შედეგების საიმედობას. მიღებულია 

საქართველოს ტერიტორიის სიღრმული აგებულების ახლებური სურათი. 

2. წარმოდგენილია მდიდარი გეოფიზიკური მასალა, რომლის საფუძველზე შესწავლილია 

ქანების ფიზიკური თვისებები და შედგენილია საქართველოს ტერიტორიის პეტროსიმკვრივული 

და პეტრომაგნიტური რუკები. შესწავლილია საქართველოს ტერიტორიის სიღრმული აგებულება. 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 
 

¹ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

2 

 

პ.მინდელი და 

სხვები 

პ.მინდელი და 

სხვები 

 

 

დედამიწის ქერქის 

ფიზიკა. 

ქართლ–კახეთის 

სიღრული 

გეოლოგიური 

აგებულება 

გეოფიზიკური 

მონაცემებით. 

თბილისი, 2013, 

ვიპპრინტი 

 

 

თბილისი, 2013, 

ვიპპრინტი 

221 

 

 

 

 

149 

ანოტაციები 

1. მონოგრაფიაში ჩატარებულია არსებული მასალის ახლებური ინტერპრეტაცია, რისთვისაც 

გამოყენებულია ახალი პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიღებული შედეგების 

საიმედობას. მიღებულია საქართველოს ტერიტორიის სიღრმული აგებულების ახლებური 

სურათი. 

2. მონოგრაფიაში  წარმოდგენილია მდიდარი გეოფიზიკური მასალა, რომლის საფუძველზე 

შესწავლილია ქანების ფიზიკური თვისებები და შედგენილია საქართველოს ტერიტორიის 

პეტროსიმკვრივული რუკები. შესწავლილია საქართველოს ტერიტორიის სიღრმული აგებულება 

4.. 

 
დ) სტატიები 
 

¹ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

2 

N.Varamashvili, T. 

Chelidze,  Z. 

Chelidze 

 
 
 
 

N.Varamashvili, T. 

Acoustic pulses generated 

by landslide activation: 

laboratory modeling. 

Journal of Georgian 

Geophys. Society 

Assessment 

 of periodical forcing 

intensity in the spring-

ტ.16 

 

 

 

 

ტ.16 

 

თბილისი 

 

 

 

თბილისი 

9 

 

 

 

 

9 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5. 

Chelidze,  

Z.Chelidze, 

D.Tefnadze 
 
 

 

Д.Т. Одилавадзе, 

Т. Л. Челидзе 

 

 

 

 

 

ნ.ღლონტი, 

გ.ჯაში, 

ა.თარხნიშვილი 

ზ.არზიანი, 

ზ.ამილახვარი 

 

 

 

გ.ჯაში, 

ა.თარხნიშვილი 

დ.ოდილავაძე 

ნ.ღლონტი 

ჯ.ქირია 

ი.პაპაშვილი 

ზ.ამილახვარი 

ლ.დარახველიძე 

 

slider model Journal of 

Georgian Geophys. Society 
 
 

 

 

Физическое 

моделирование 

георадиолокационного 

поля в прямой и 

обратной задачах 

электродинамики 

 

 

საამშენებლო 

ობიექტებზე 

გეოფიზიკური 

კვლევების შედეგები  
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ბეჭდვაშია 

ანოტაციები : 

1. კვლევის მიზანია მეწყერის ნელი მოძრაობის მოდელირება, რეგისტრაცია და მონიტორინგი 

აკუსტიკური ემისიის ჩაწერის საშუალებით. მეწყრული სხეულის ცოცვის დროს აღძრული 

აკუსტიკური იმპულსების რეგისტრაცია ხდებოდა აკუსტიკური სენსორის საშუალებით. ჩვენი 

ექსპერიმენტების ერთ-ერთი მიზანია აპარატურის ოპტიმიზაცია რათა მოვახერხოთ მისი გადატანა 

საველე პირობებში და ვიმუშაოთ მეწყრის დასრიალების წინასწარი შეტყობინების აკუსტიკური 

სისტემის შექმნაზე. 

2. სტატიაში შეისწავლებოდა სუსტი პერიოდული გარეშე ზემოქმედების პირობებში ზამბარა-

ბლოკის ლაბორატორიული სისტემის სრიალის რეჟიმების ხასიათი. ჩვენს ექსპერიმენტებში 

სრიალის მოვლენის რეგისტრირება ხდება აკუსტიკური იმპულსებით, რომლებიც გენერირდება 

მოსრიალე ფილის გადაადგილებისას.  გარდა გამწევი ძალისა ზედა ფილაზე მოდებულია სუსტი 

ცვლადი მექანიკური დატვირთვა.  

4.ელექტრო ძიებისა და გეორადიოლოკაციური მეთოდებით თბილისის ერთ-ერთ სამშენებლო 

ობიექტზე დადგენილ იქნა იქ გავრცელებული დანალექი ფორმაციების სივრცობრივი ორიენტაცია 

და მათი ფიზიკური პარამეტრები.  

5.სტატიაში განხილულია  შავი ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ ძიების კომპლექსური 

მეთოდების გამოყენების აუცილებლობა. იგი საშუალებას მოგვცემს დადგინდეს სანაპირო ზოლში 

ზღვების ტრანსგრესიული და რეგრესიული მოქმედების ზოლის გავრცელების ფარგლები, 



გამოვლინდეს სტაბილური და ლაბილური უბნები და დაიგეგმოს ნაპირდამცავი სამუშაოების 

რაციონალური ღონისძიებები 

      

 

 

 

2) უცხოეთში 

დ) სტატიები 
 

¹ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის

/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ანოტაციები 

             1. დიდი საინჟინრო ნაგებობები რთული სტრუქტურებია, რომეთაც ახასიათებს არაწრფივი  

დიდინამიკური თვისებები. შემოთავაზებულია რეალურ დროში ტელემეტრული სისტემით მიღებული 

მომონიტორინგის მონაცემების დამუშავების მეთოდები არაწრფივი დინამიკის გამოყენებით. 

         2.  ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის უნიკალურობამ და რეგიონის რთულმა გეოლოგიურმა აგებულებამ 

http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0855-z&sa=X&scisig=AAGBfm3-49epEa9ia_hyb96gRyR-eBuS6Q&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0855-z&sa=X&scisig=AAGBfm3-49epEa9ia_hyb96gRyR-eBuS6Q&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0855-z&sa=X&scisig=AAGBfm3-49epEa9ia_hyb96gRyR-eBuS6Q&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0855-z&sa=X&scisig=AAGBfm3-49epEa9ia_hyb96gRyR-eBuS6Q&oi=scholaralrt


განაპირობეს ამ ობიექტზე ფართო მასშტაბიანი ნატურულ დაკვირვებათა წარმოება. კაშხალზე გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის მიერ დამონტაჟებული იქნა მაღალი სიზუსტის სტაციონალურ რეჟიმში მომუშავე 

დახრისმზომების (ტილტმეტრების) ქსელი ციფრული ინდიკაციით. ავტომატურ რეჟიმში დროის ნებისმიერი 

(საათური, წუთობრივი თუ სხვა) ბიჯით ტელემეტრიით გადმოიცემა ინფორმაცია თბილისში. 

                   3. სეისმური ხმაურის სტოქასტური დინამიკის შესწავლა მნიშვნელოვანი სანეცნიერო გამოწვევაა. 

ჩვეჩვენ  შევისწავლეთ  სეისმური ხმაურის ფლუქტუაციების დინამიკა ონის სეისმური სადგურის მაგალითზე    

202005-დან 2012-მდე. ნაჩვენებია, რომ ფლუქტუაციების დინამიკის მაჩვენებელი ამ პერიოდში საგრძნობლად 

იციცვლება. 

              4. შესწავლილია კავკასიის მიწისძვრების ნაკადის დროითი ვარიაციები 1960-2011 წლებში საათობრივ 

და და დღეღამურ მასშტაბში. ნაჩვენებია, რომ სხვადასხვა პერიოდის რხევები (საათებიდან რამდენიმე წლამდე) 

შე შეიმჩნევა მიწისძვრების  დროით განაწილებაში, თუმცა მათი ამპლიტუდა ძალზე მცირეა. მათი წვლილი 

იციცვლება დროის მიხედვით. 

             5. გაანლიზებულია ენგურის კაშხლის არეში მიწისძვრების დროითი სერიების ფრაქტალური და 

მუმულტიფრაქტალური თვისებები ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციების ანალიზის გამოყენებით ორი 

პეპპერიოდისათვის: 1960-1980 წწ. და 1981-2012 წწ - როდესაც რეზერვუარი კვაზიპერიოდული დატვითვა-გა 

განტვირთვის რეჟიმში იყო. ნაჩვენებია, რომ მეორე პერიოდში სეისმურიბა უფრო პერსისტენტულია და 

შეშედარებით დაბალი მულტიფრაქტალობა (ანუ მეტი რეგულარობა) ახასიათებს. 

                  6. მჰც-კჰც დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური (ემ) გამოსხივება, რომელიც ჩნდება რამდენიმე დღით ან 

ან საათით ადრე მიწისძვრამდე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც წინამორბდი. მიუხედავად მრავალი 

გაგამოვლენისა, ბევრი რამ გაუგებარი რჩება- კერძოდ უშუალოდ მიწისძვრის წინ და აფტერშოკების პერიოდში 

ყვეყველა სიხშირეზე   (ემ) გამოსხივების მიყუჩება ხდება. სტატიაში მოყვანილია ფიზიკური მოდელები, 

რორომლებიც შესაძლოა გამოვიყენოთ ამ ეფექტის ასახსნელად. 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

2) უცხოეთში 

 

¹ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

IASPEI 2013 Symposium S303: 

Dynamic Triggering and 

Synchronization: from Fracture 

to Earthquake Processes.  

თ. ჭელიძე, თ. მაჭარაშვილი 

  

 EMME – Earthquake Model of 

Middle East. Final Meeting. 30 

.09-02.10. 2013. 

 თ.ჭელიძე. 

მიწისძვრების ტრიგერირება და 

სინქრონიზაცია: 

ლაბორატორული და საველე 

მონაცემები.  

 

 

სეისმური საშიშროების 

მოდელის ვალიდაცია. 

გეტებორგი, შვედეთი 

1. გაანალიზებულია ლაბორატორული და საველე მონაცემები რომლებიც ეხება 

მიწისძვრების ტრიგერირებას და სინქრინიზაციას. ნაჩვენებია რომ მცირე გარეშე 

ზემოქმედება საკმარისია ტრიგერირებისათვის, თუ სისტემა ახლოა კრიტიკულ 

მდგომარეობასთან 

2. ნაჩვენებია, რომ სეისმური საშიშროების შეფასებისას საჭიროა მიღებული 

შედეგების ვალიდაცია არსებული ექსპერიმენტული მონაცემების გამოყენებით 

 



 
 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-კvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 EMEEMME (Earthquake 

Model of the Middle 

East region: 

Hazard, Risk 

Assessment, 

Economics & 

Mitigation) 
 შუა აღმოსავლეთის 

რეგიონის, მიწისძვრების 

მოდელი: საშიშროება, 

რისკის შეფასება, 

ეკონომიკა და 

შემსუბუქება   

JTI (Japan Tobacco 

International) 
Yesim Biro (SED/ETH 

Zurich), and Dr. Karin 

Sesetyan and Dr. Cuneyt 

Tuzun (KOERI Istanbul) 

სამუშაო ჯგუფი WP2-ის 

შემსრულებლები: 

შ. ადამია, ნ. სადრაძე, ა. 

გვენცაძე 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 EMME პროექტის (შუა აღმოსავლეთის რეგიონის მიწისძვრების მოდელი - საერთშორისო პროექტი, 

სპონსირებული იაპონიის Tobacco International-ის მიერ) ფარგლებში, რომლის მიზანია შუა აღმოსავლეთის 

სეისმური საშიშროების და სეისმური რისკის შეფასება სტრუქტურული ზიანის, მსხვერპლის და 

ეკონომიკური ზარალის თვალსაზრისით, აგრეთვე ზიანის შემსუბუქებისათვის ეფექტური ღონისძიებების 

შეფასება, შედგენილია საქართველოს ტერიტორიის და მიმდებარე არეების (აღმოსავლეთი შავი ზღვა, 

ჩრდილო კავკასია) სეისმურად აქტიური სტრუქტურების 1:500 000 რუკა და მიწისძვრის წყაროების 

კატალოგი (ქვეამოცანა WP-2). პროექტით შემუშვებული სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა 

საქართველოს აქტიური სტრუქტურების კორელირება შუა აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნების მიწისძვრების 

წყაროებთან.  

2 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

DARIUS Programme 

BP, CNRS, INSU observe 

and understand, ENI, 

Petronas Carigali, Shell, 

Total UPMC 

Mმარი-ფრანსუა ბრიუნე, 

ერიკ ბარიე 

(საფრანგეთი) 

 qarTული 

ჯგუფის  
Semsruleblebi: 

აdamia S., 
sadraZe n. 

 Darius პროგრამის მთავარი პრიორიტეტია 6000 კმ სიგრძეზე გადაჭიმული ოროგენული სარტყელის 

კვლევა, რომელიც დასავლეთით ყირიმი-ანატოლიიდან კავკასიის, ირანის და ზაგროსის გავლით 

აღმოსავლეთით ტიან-შანამდე (ცენტრულ აზიამდე) გრძელდება. პროგრამის დამასრულებელი სინთეზი 

დაიწყო 2012წ DAIUS-ის ხუთმა რეგიონალურმა სამუშაო ჯგუფმა. ამ ჯგუფების ძირითადი მიზანია 

რეგიონალური გეოლოგიური სინთეზი პროგრამის დასასრულისათვის. დარიუსის სამეცნიერო 

პროექტებით მოპოვებული ახალი ინფორმაციის, აგრეთვე, გამოქვეყნებული მონაცემების საფუძველზე 

DARIUS-ის მონაწილეთა და რეგიონულ სპეციალისტთა თანამშრომლობის გზით. ფინალური რეგიონული 

სამუშაო შეკრება ჩაატარა კავკასია-აღმოსავლეთი შავი ზღვის სამუშაო ჯგუფმა თბილისში 2013 წ 24-25 

ივნისში. 

3 IRG პროექტი „mcire 
kavkasionis naoWa 

sistemis geodinamikuri 

evolucia: rogorc 

ganmsazRvreli bunebrivi 

resursebis warmoSobis, 

aqtiuri teqtonikis 

Secnobis da seismuri 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

შ. ადამია ნ. სადრაძე, 

ვ. ალანია, 

ო. ენუქიძე 

ნ. წერეთელი, 

ს. კეკელია, 

 მ. კეკელია, 

ბ. ასანიძე, 



riskis Sefasebis 

(saqarTvelos nawili)” - 
ნ. ზვიადაძე,  

გ. ასათიანი  

 მცირე კავკასიონი (საქართველოს და აზერბაიჯანის სამხრეთი ნაწილი, სომხეთი) - გეოლოგიური 

წარსულის ოკეანე ტეთისის და ოკეანის ჩრდილო და სამხრეთი აქტიური სანაპიროები შესწავლილია 

კომპლექსურად, როგორც ბუმებრივი რესურსების ახალი საბადოების თვალსაზრისით, ასევე ბუნებრივი 

კატასტროფული მოვლენების კანონზომიერებების გამოვლენის მხრივ. რეგიონის ლითოსფეროს ევოლუცია 

ძველი ოკეანური ქერქის სუბდუქციის, ობდუქციის და ბოლოს ლითოსფერული ფილების სრული 

კოლიზიის მკაფიო გამოვლინებებით ხასიათდება. სუბდუქციური და სინ-პოსტკოლიზიური მაგმური 

მოვლენები განაპირობებენ ფერადი და კეთილშობილი ლითონების საბადოთა ფორმირებას. მეზოზური და 

კაინოზური სედიმენტაციური აუზების, მათი სტრუქტურული ევოლუციის შესახებ მოპოვებული 

მანოცემები ცხადყოფენ ნავთობ-გაზიანობის თვალსაზრისით პერსპექტიული ახალი  ბუდობების 

აღმოჩენის შესაძლებლობას. ევრაზიული და აფრიკა-არაბეთის ლითოსფერული ფილების კონვერგენცია 

კვლავ განაპირობებს მცირე კავკასიონის სეისმურ აქტივობას, ხოლო არაბეთის ქიმის კონფიგურაცია 

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ნეოტექტონიკური სტრუქტურების  - მიწისძვრათა წყაროების გეომეტრიას 

და კინემატიკას. 
 

2) ucxoeTSi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

ADAMIA, Shota A., 

ALANIA, Victor M., 

CHABUKIANI, Alexandr 

O., CHKHOTUA, Tamara 

G., ENUKIDZE, Onise V., 

LURSMANASHVILI, 

Nona D., 

NADAREISHVILI, Sergo 

R., SADRADZE, Nino G., 

and ZAKARIADZE, 

Guram S. 

GSA Proceedings Volume 

on SW Asian Geology for 

the Manuel Berberian 

Denver, USA მიღებულია 

გამოსაქვეყნებლად 

2 Adamia, Shota A., Alania, 

Victor M., Tsereteli, Nino 

S., Vernant, Philippe, 

Sadradze, Nino G., 

Varazanashvili, Otar, and 

Gventcadze, Alexander. 

GSA Proceedings Volume 

on SW Asian Geology for 

the Manuel Berberian 

Denver, USA მიღებულია  

გამოსაქვეყნებლად 

3 Adamia Sh., Alania V., 

Chabukiani A., Enukidze 

O., Lursmanashvili N., 

Nadareishvili S., Sadradze 

N., Zakariadze G.  

Geological Society of 

London, special 

publications 

Geological Society of 

London Publishing House, 

Bath, UK 

მიღებულია  

გამოსაქვეყნებლად 

4 G.S. Zakariadze, Sh. A. 

Adamia, von Quadt A., I 

Peytcheva, T.G. 

Chkhotua, N.N., Sadradze, 

N.V. Solov’eva  

Geological Society of 

London, special 

publications 

L Geological Society of 

London Publishing House, 

Bath, UK 

მიღებულია  

გამოსაქვეყნებლად 

5 Alania V., Chabukiani 

A., Enukidze O. 

 

Geological Society of 

London, special 

publications 

L Geological Society of 

London Publishing House, 

Bath, UK 

მიღებულია  

გამოსაქვეყნებლად 

Aაnotaciebi 

mailto:shota25adamia@gmail.com


1. გვიან მეზოზოურსა და ადრეკაინოზოურში საქართველო-აღმოსავლეთი შავი ზღვის რეგიონი 

წარმოადგენდა ჩრდილო-ტეთისური კუნძულთა რკალის  და რკალის უკანა აუზის სისტემას. 

შეკუმშვის შედეგად ოკეანური აუზის ადგილზე შეიქმნა ხმელთაშუა ზღვის ტიპის  აუზების 

მწკრივი. აფრიკა-არაბეთის და ევრაზიის ფილების კოლიზიამ გამოიწვია ტოპოგრაფიული 

ინვერსია, რკალსუკანა აუზების ადგილზე წარმოიშვა კავკასიონის და მცირე კავკასიონის ნაოჭა-

რღვევითი მთები, გაყოფილი ერთმანეთისაგან ამიერკავკასიის დაბლობით. ტეთისის ოკეანური 

აუზები გარდაიქმნა ევქსინური ტიპის აუზებად (პარატეთისი), შმდგომ კი შიდა კონტინენტურ 

არეებად-ფორლანდებად. ევრაზიის და აფრიკა-არაბეთის კონტინენტების ურთიერთმიმართ 

კონვერგენციის გამო რეგიონის ლითოსფერო დეფორმაციას განიცდის, რაც გამოიხატა შეკუმშვის 

და ნაწევის ტიპის სეისმოქატიური სტრუქტურების ფორმირებით.  

2. გეოლოლგიური, ტექტონიკური, სეისმოლოგიური, გეოდეზიური (GPS)  და გეომორფოლოგიური 

მონაცემების საფუძველზე შედგენილია სეისმოაქტიური სტრუქტურების 1:500 000 მასშტაბის რუკა 

და კატალოგი; სეისმოაქტიური სტრუქტურები იდენტიფიცირებულია ნეოტექტონიკური 

სტრუქტურების და მიწისძვრების კორელაციის შედეგად. რეგიონის დღევანდელი დეფორმაციები 

მნიშვნელოვანწილად  განპირობებულია არაბეთის რიგიდული ბლოკის შემოჭრით. 

სუბმერიდიანული შკუმშვის მაქსიმუმი მოდის ამიერკავკასიის ცენტრულ სეგმენტზე, რომელიც 

წარმოადგენს შავი ზღვის და კასპიის ზღვის აუზების წყალგამყოფს. ამ ხაზის დასავლეთით 

ადგილი აქვს ანატოლიის ბლოკის გასხლტომას ეგეოსის ზღვისკენ, განვითარებულია მარცხენა 

ნაწევების სისტემა, ხოლო მის აღმოსავლეთით მარჯვენა ნაწევები. ამრიგად საქართველოს 

დასავლეთი და აღმოსავლეთი ნაწილები სეისმური აქტიურობის თვალსაზრისით განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან. განსხვავებულია სეისმოაქტიური სტრუქტურების კინემატიკაც, რაც ასახულია 

მიწისძვრის წყაროების  - მიწისძვრის კერის მექანიზმითაც. რღვევის სიბრტყეების გეომეტრია და 

კინემატიკა კარგ თანხმობაშია GPS მონაცემებთან. გეოლოგიური და სეისმური პროფილების , 

ჭაბურღილების და მიწისძვრების პარამეტრების მონაცემების საფუძველზე დადგენილია 

თბილისის ბრმა რღვევის არსებობა, რომელსაც შეუძლია  Mw~ 6,5 მიწისძვრის გენერირება. 

3. საქართველოს და მთლიანად კავკასიის რეგიონის გეოლოგიური აგებულება და ევოლუციის 

კანონზომიერებები განპირობებულია მდებარეობით ოკენე ტეთისის და მისი სანაპიროების ვრცელ 

სარტყელში, ევროპა-აზია და აფრიკა-არაბეთის ლითოსფერული ფილების კონვერგენციის ზონაში. 

გეოლოგიურ წარსულში (პალეოზოური, მეზოზოური და ადრეკაინოზოური პერიოდები) რეგიონში 

არსებობდა და ვითარდებოდა ოკეანე ტეთისი, მისი ჩრდილო აქტიური და სამხრეთი პასიური 

სანაპიროები. საქართველოს ლითოსფერო ჩრდილოტეთისურია. გვიანალპური  კონტინენტური 

კოლიზიის შედეგია მისი თანამედროვე შიდამატერიკული სტრუქტურების ფორმირება. 

აღმოსავლეთი შავი ზღვა უთანხმოდ ფარავს საქართველოს ძირითად ტექტონიკურ ერთეულებს: 

კავკასიონის სამხრეთი ფერდის ნაოჭა-რღვევით სარტყელს, საქართველოს ბელტს და აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა-რღვევით სარტყელს. რეგიონის სეისმოაქტიური სტრუქტურების გეომეტრიასა 

და კინემატიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს არაბეთის ქიმის კონფიგურაცია. 

4. განხილულია ძველი ოკეანური კომპლექსების ორი ძირითადი რეგიონი: 1. ამიერკავკასიის მასივი 

და 2. მცირე კავკასიის ოფიოლიტური ნაკერი. პირველი ძირულის მასივის ჩორჩანა-უწლევის 

ტექტონიკური მელანჟის ზონაშია. მეტაბაზიტური ქანები წარმოდგენილია ტოლეიტური 

ბაზალტებით, რომელთაც განიცადეს ამფიბოლიტური და ეპიდოტ-ამფიბოლიტური 

მეტამორფიზმი. მეტაბაზიტების მაგმური ცირკონისU/Pb ასაკი შუა პალეოზურია  (460-480მ.წ. და 

423 მ.წ. - ორდოვიკული და სილურიული), ხოლო მეტამორფიზმის - გვიანი პალეოზოური. მცირე 

კავკასიის ოფიოლიტურ სარტყელში დადგენილია შემდეგი სერიები: ზედა ტრიასული - ქვედა და 

შუა იურული (~ 230 – 178 მ.წ.) ტოლეიტური, შუა იურული ბონინიტური (~160 მ.წ.) და 

ტრანსგრესიურლი, ბაზალტ-რადიოლარიტული, შუა ოკეანური ქედის და ოკეანური კუნძულების 

ტიპის ზედატრიასული წარმონაქმნები.  ამ უკანასკნელთ ფარავს ზედა ცარცული კირ-ტუტე 

ლავები, რომლებიც სუპრა-სუბდუქციური წარმოშობის უნდა იყვნენ. 

5. ნავთობის და გაზის გამასავლები კავკასიაში ანტიკური ხანიდანაა ცნობილი, საქართველოში 

ნავთობის მოპოვება გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან დაიწყო. ნახშირწყალბადების 

რეზერვუარები როგორც წესი აჭარა-თრიალეთის ზონის და მტკვარი-რიონის ფორლანდის 

მეზოზოურ და კაინოზოურ   ნალექებშია. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში აღნიშნული 

ტერიტორიები ბურღვით და სხვა საშუალებებით იქნა შესწავლილი, მაგრამ მრავალი საკითხი 

ნავთობის და გაზის საბადოთა აღმოჩენის თაობაზე სათანადოდ ვერ გაირკვა. ბოლო წლებში 



ჩატარებულმა სეისმურმა პროფილირებამ რიონი-მტკვრის ფორლანდის კაინოზოური საფრის 

სტრუქტურის დამაკმაყოფილებლად ინტერპრეტირების საშუალება მოგვცა. დადგინდა, რომ 

ფორლანდი თხელქერქულ ნაოჭა-რღვევით სარტყელს წარმოადგენს, რომლის ფორმირება 

უკანასკნელი ~4-3 მილიონი წლის განმავლობაში მოხდა.  
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Aაnotaciebi 

1. ახალი თერმოქრონოლოგიური მონაცემები, მიღებული აპატიტის ფიშენ-ტრეკული ანალიზის 

მეთოდით, უჩვენებენ, რომ შუა მიოცენური ეგსჰუმაცია ერთდროულად გამოვლინდა ბითლიზის 

ნაკერულ ზონაში და შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლურ რეგიონში, რაც არაბეთი-ევრაზიის კოლიზიის 

შორსმწვმდომ ეფექტზე მიუთითებს. კოლიზიასთან დაკავშირებული დაძაბულობა ფოკუსირებულია 

უმთავრესად რეოლოგიურ საზღვართან, რომელიც ლოკალიზებულია ჩრდილო-აღმოსავლური 

ანატოლიის არაერთგზის  დეფორმირებულ ლითოსფეროსა და აღმოსავლეთი შავი ზღვის მაგარი (კვაზი) 

ოკეანური ლითოსფეროს შორის. დეფორმაცია სამხრეთ-აღმოსავლური შავი ზღვის რეგიონში შეწყდა 

მიოცენის დასასრულს, მაშინ როცა ანატოლიის მოძრაობამ დასავლეთისკენ და მასთან დაკავშირებულმა 

ჩრდილო-- და აღმოსავლეთის ანატოლიის რღვევათა სისტემებმა მექანიკურად მოწყვიტეს ფორლანდის 

ნაწილები არაბეთი-ევრაზიის კოლიზიურ ზონას.  

2. წერილში დახასიათებული და ერთმანეთთანაა შედარებული კავკასია-აღმოსავლეთი თურქეთის 

გეოტრავესის ძირითადი ტექტონიკური ერთეულები და ნაკერი ზონები დაწყებული სკვითური 

ფილაქნიდან (ჩრდილო კავკასია) არაბეთის პლატფორმამდე. უკიდურესი ჩრდილო ტექტონიკური 

ერთეულებიდანდახასიათებულია სკვითური ფილაქანი და კავკასიონი, სამხრეთისკენ მომდევნო 

ერთეულებიდან პონტურ-ამიერკავკასიური კუნძულთა რკალური სისტემა გამოყოფილი კავკასიონისაგან 

ოფიოლიტური ნაკერით,  ანატოლია-ირანის პლატფორმა გამოყოფილი არაბეთის პლატფორმისაგან 

ბითლისი-პერიარაბული ოფიოლიტური ნაკერით, არაბეთის პლატფორმა - აფრიკა-არაბეთის 

ლითოსფერული ფილის ჩრდილო ნაწილი. ამ გეოტრავერსის ყველა ნაკერის ზონა შეიცავს  სხვადასხვა 

ასაკის შუა ოკეანური ქედის დამახასიათებელ ბაზალტებს და სუპრასუბდუქციური ზონის ოფიოლიტებს. 

აღინიშნება ოფიოლიტური ნაკერი ზონების გაახალგაზრდავება და ოფიოლიტური კომპლექსების 

სიმძლავრის შემცირება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ. 

 
 

 

 

 



 

 

 

სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების 

რისკის სექტორი. 
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საქართველოს 

ურბანიზებულ 

ტერიტორიებზე ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკის 

მართვა. 2010-2015 წწ. 

ო. ვარაზანაშვილი ნ. წერეთელი                         

ნ. ბუტიკაშვილი 

ა. გვენცაძე 

მ. კუპრაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 
 

1.1.საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების მულტი-რისკის შეფასების 

გაუმჯობესებისათვის სრულად უნდა იყოს დაკომპლექტებული ბუნებრივი კატასტროფების 

მონაცემთა ბაზა და ინვენტორული კატალოგები ეკონომიკური დანაკარგების მონაცემებით. 

ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი, რომელიც ზოგიერთი 

სტიქიისათვის წარმოდგენილი იყო აღწერითი ფორმით უნდა შეფასდეს ფულად 

ერთეულებში. 

ბუნებრივი კატასროფების მულტი-რისკის ანუ ჯამური ალბათური ზარალის 

(ფულადი გამოხატულებით) შეფასების საქმეში სტაბილურ შედეგებზე შეიძლება ლაპარაკი 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება სრული მონაცემები ცალკეული, უკვე მომხდარი 

ბუნებრივი კატასროფით გამოწვეული ზარალის შესახებ. ამ ინფორმაციის მიღება 

აუცილებელია საქართველოს მთელი ტერიტორიისათვის, რაც სათანადო დამატებითი 

მასალების შეგროვებით და გადამუშავებით შეიძლება. 

 საანგარიშო წლის განმავლობაში განხორციელდა საქართველოში მეწყერებისა და 

ღვარცოფების ზარალის აღწერითი მონაცემების გადაყვანა ფულად ერთეულებში. ეს 

პროცედურა ჩატარდა რამოდენიმე ეტაპად. პირველ ეტაპზე მეწყერსაშიშ და ღვარცოფსაშიშ 

ზონებში განლაგებული ურბანული ტერიტორიებისათვის განისაზღვრა სხვადასხვა ტიპის 

და დანიშნულების ნაგებობების (მაგ., პირუტყვის სადგომი, საცხოვრებელი სახლი, ხიდი და 

ა.შ.), საკომუნიკაციო და სასიცოცხლო დანიშნულების ქსელების (მაგ., წყალსადენი, 

გაზსადენი, გზები და ა.შ.) ერთეულის დანგრევით ან დაზიანებით გამოწვეული ზარალი. 



შემდგომ ჩატარდა რეალურ შემთხვევაში მომხდარი დაზიანებების (კატალოგში მოცემული 

აღწერებით) განფასება, შეჯამება და ინტერპრეტაცია. შედეგად მივიღეთ მეწყერებისა და 

ღვარცოფების პარამეტრული კატალოგები, რომელებშიც სხვა ძირითად უნიფიცირებულ 

პარამეტრთან ერთად, მოცემულია ზარალის მნიშვნელობები რაოდენობრივ (ფულად) 

გამოხატულებაში, რაც, როგორც უკვე ითქვა, ძალზედ მნიშვნელოვანია კონკრეტულ 

ადგილებზე შესაბამისი რისკების დეტალური გათვლების დროს.      
1.2.  საქართველოს ტერიტორიისათვის განისაზღვრა  სეისმური რისკის ალბათური  რუკები  

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

2 საქართველოს 

ტერიტორიის სეისმური 

საშიშროების დარაიონება 

და აქ განლაგებული 

მნიშვნელოვანი 

ობიექტებისთვის 

(ქალაქები, ჰესებისა და 

თესების მშენებლობის 

მოედნები, მილსადენების 

ტრასები და ა.შ.) 

მიწისძვრებით 

გამოწვეული სოციალურ-

ეკონომიკური ზარალის 

შეფასება. 2008-2015 წწ. 

ნ. წერეთელი             ო. ვარაზანაშვილი 

ა. გვენცაძე 

ნ. გოგუაძე 

ს. ვეფხვაძე 

ი. ხვედელიძე 
 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

2.1. განხორციელდა ხუდონჰესის მშენებლობის საკვლევი რაიონის სეისმურობის 

დეტალური შესწავლა. მნიშვნელოვანი ობიექტის სეისმური საშიშროების შეფასებისთვის, 

დიდი კაშხლებისთვის სეისმური პარამეტრების შერჩევის სახელმძღვანელო პრინციპებიდან 

გამომდინარე, განისაზღვრა ობიექტის ფუძე-გრუნტების რხევების გასათვლელი ორი დონე: 

ექსპლუატაციის (პერიოდის) საბაზო მიწისძვრა (ესმ: განმეორებადობის საშუალო პერიოდი 

T=475 წელი, გადაჭარბების ალბათობა P=19%, მოლოდინის დრო t=100 წელი) და 

უსაფრთხოების შეფასების მიწისძვრა (უშმ: T=10 000 (9950) წელი, P=1%, t=100 წელი).  

ჩატარდა საკვლევი რაიონის დანაკვირვები სეისმურობის ანალიზი. დადგინდა, რომ აქ 

ეპიცენტრების ყველაზე დიდი კონცენტრაციის არეები აღინიშნება მე-20 საუკუნეში 

მომხდარი ძლიერი მიწისძვრების ეპიცენტრულ ზონებში, ხოლო დიდი ისტორიული 

მიწისძვრების წარმოშობის ზონები ამჟამად მიყუჩების არეებს წარმოადგენს. განვლილი 

ისტორიული დროის განმავლობაში ყველაზე მაღალი  სეისმურობა (9 MSK ინტენსივობის) 

ობიექტის ტერიტორიაზე ალბათ შექმნა ახლო ზონაში მომხდარმა უძლიერესმა მიწისძვრამ. 

ხოლო 1966, 1968, 2005 წლებში წარმოშობილი ზომიერი მიწისძვრები მოწმობენ ობიექტის 

გარემომცველი ლოკალური არის თანამედროვე მაღალ სეისმურ აქტივობაზე.  

 საკვლევი რაიონის სეისმოტექტონიკური პირობების კანონზომიერების დადგენის 

ანუ სეისმური კერების (სკ) ზონების გამოყოფის მიზნით აღწერილ იქნა მოცემული რაიონის 

22 სეისმურად აქტიური რღვევა. ისინი გამოვლენილი იყო გეოლოგიური, გეოფიზიკური, 

მორფოლოგიური და სეისმოლოგიური მონაცემების საფუძველზე.   

კომპლექსური მონაცემებით დადგენილი აქტიური რღვევების ბაზაზე აგებულ იქნა 

სკ ზონების რუკა, რომელიც საკვლევი რაიონის პოტენციურ სეისმურ შესაძლებლობებს 

წარმოგვიდგენს.  ამ რაიონში გამოყოფილ იქნა 18 სკ ზონა, რომლებიც დიფერენცირებულია 

0.5 ბიჯით აღებულ ექვს მაგნიტუდურ დიაპაზონში (4.5Mmax7.0). ჩატარდა სკ ზონების 

პარამეტრიზაცია. სამი სკ ზონის არსებობამ, რომლებსაც შეუძლიათ ობიექტის სამშენებლო 

მოედანზე მნიშვნელოვანი სეისმური ზემოქმედების მოხდენა, მოითხოვა ასეთი 



ზემოქმედების მაქსიმალური (დეტერმინისტული) და ალბათური მნიშვნელობების 

შეფასება. 

ობიექტის ტერიტორიის შემადგენელი ფუძე-გრუნტების კლასიფიკაციის მიზნით 

მოხდა VS30 სიჩქარის გათვლა. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის უბანზე ამ 

პარამეტრის განსაზღვრა განხორციელდა შპს „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“-ს მიერ 

წარმოდგენილ ანგარიშში „ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასება“ (2013) არსებული მასალების საფუძველზე. ევროკოდი 8-ში 

მოცემული მეთოდით გათვლილი VS30-ის საშუალო მნიშვნელობამ ობიექტისთვის შეადგინა 

850 მ/წმ, რაც ამავე კოდის მიხედვით შეესაბამება A კატეგორიის კლდოვან გრუნტებს, ხოლო 

საქართველოში სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმების მიხედვით –  I კატეგორიის 

გრუნტებს. ამდენად, მოცემული ობიექტისთვის სეისმური საშიშროების შეფასება მოხდა 

აღნიშნული ტიპისა და კატეგორიის გრუნტებისთვის და VS30=850 მ/წმ სიჩქარის 

მნიშვნელობისთვის. 

ობიექტის სეისმური საშიშროების შეფასება განხორციელდა ალბათური და 

დეტერმინისტული მიდგომენით, მაკროსეისმური ინტენსივობის (MSK), გრუნტის პიკური 

აჩქარების (PGA) და 0.1,...,4 წმ პერიოდების სპექტრალური აჩქარებებისთვის (SA), კლდის 

ქანის შესაბამისი ფუძე-გრუნტებისთვის (VS30=850 მ/წმ). სეისმური საშიშროების გათვლების 

დროს გამოყენებული იყო ცნობილი ევროპული და ამერიკული პროგრამები OPENQUAKE 

და EZ-FRISKTM. 

გრუნტის რხევების ალბათურმა მნიშვნელობებმა, რომლებიც შეესაბამება 145, 475, 4950 

და 9950 წელი განმეორებადობის პერიოდის მქონე ჰორიზონტალურ კომპონენტებს ფუძე-

გრუნტებზე, PGA-თვის შესაბამისად შეადგინა: 0.20 g, 0.31 g, 0.66 g და 0.80 g. გრუნტის 

რხევვბის ვერტიკალური კომპონენტები მიღებულია როგორც 2/3 ჰორიზონტალური 

კომპონენტების. 

 ობიექტის ალბათური სეისმური საშიშროების დეაგრეგაციის შედეგების მიხედვით 

საშიშროებაში, რომელიც ფასდება პიკური აჩქარებებითა და სპექტრალური აჩქარებით (PGA, 

SA(T=0.2წმ) ძირითადი წვლილი შეაქვს მიწისძვრას მაგნიტუდით MS=5.9 ობიექტიდან 15 კმ 

მანძილზე ყველა ზემოთ აღნიშნული განმეორებადობის პერიოდისთვის, ხოლო 

საშიშროებაში, რომელიც ფასდება დაბალსიხშირულ სპექტრალური აჩქარებით (SA(T=1წმ)) 

4950 და 9950-წლიანი განმეორებადობის პერიოდისთვის, მეტი წვლილი შეაქვს მიწისძვრას  

მაგნიტუდით MS=6.5 ობიექტიდან 18 კმ მანძილზე, რაც ობიექტის ახლო ზონას და იქ 

მდებარე # 2, 4, 6 სკ ზონებს მოიცავს.  

ობიექტის სეისმური საშიშროების დეტერმინისტული შეფასება განხორციელდა 

ყოველი სკ ზონის უდიდესი მაგნიტუდისთვის, უმოკლეს მანძილზე ობიექტამდე, 0.5 და 

0.84 კვანტილებისთვის. როგორც ამ შეფასებებიდან ჩანს 0.5 კვანტილით ჩატარებული 

გამოთვლების შედეგებით მაღალი სეისმური საშიშროება (9 MSK ინტენსივობა, 0.62 g PGA) 

მოსალოდნელია # 4 სკ ზონიდან, სადაც უშუალოდ ობიექტია განლაგებული. # 2, 6 სკ 

ზონებიდან, აგრეთვე შესაძლებელია მნიშვნელოვანი სეისმური ზემოქმედება (8 MSK 

ინტენსივობა, 0.23-0.29 g PGA). 0.84 კვანტილით ჩატარებული გამოთვლების რეზულტატები 

(მაგ., PGA=1.12 g, T=9950 წელი) ბევრად აღემატება  0.5 კვანტილით მიღებულ სათანადო 

შედეგებს. ასეთი განსხვავებები გარკვეულად ზღუდავს დეტერმინისტული მეთოდით 

მიღებული შედეგების გამოყენებას და უპირატესობას ანიჭებს ალბათური მეთოდით 

მიღებულ შესაბამის შედეგებს (მაგ., PGA=0.80 g).   

მიღებული შედეგების საფუძველზე გაიცა რეკომენდაცია, რომ ხუდონჰესის სეისმური 

საშიშროების შეფასება და ძირითადი სეისმური დატვირთვების განსაზღვრა უნდა 

განხორციელდეს ალბათური მეთოდით, კაშხლის ფუძე-გრუნტების სეისმური რხევების 

დადგენილი დონეებიისთვის (475 და 10000 (9950) წელი განმეორებადობის პერიოდები) 

მიღებული მნიშვნელობების მიხედვით. 

 

2.2. გაითვალა სეისმური საშიშროების 2% და 10% ალბათური რუკები 50 წლიანი 



მოლოდინის დროისთვის პიკური და სპექტრალური აჩქარებებისათვის (0.2 წმ და 1 წმ 

პერიოდებისთვის)  

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელები  სამუშაოს შემსრულებლები 

3 ახალ მონაცემთა ბაზების 

შექმნა სეისმურობის და 

სეისმური რისკის 

შესასწავლად. 2011-2015 წწ.  
 

ნ. წერეთელი 

ო. ვარაზანაშვილი 

ა. გვენცაძე 

ნ. გოგუაძე 

მ. კუპრაძე 

ს. ვეფხვაძე 
 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 3.1. განხორციელდა ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრების მონაცემების დაზუსტება. 

კერძოდ, 2013 წელს HYPO-71 პროგრამით დამუშავდა 1965-1968 წლების 40 მიწისძვრა M≤3.5. 

უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მიწისძვრის დამუშავება ხდება 4 სხვადასხვა საწყისი 

სიღრმისთვის და შემდეგ შეირჩევა საუკეთესო შედეგი. პარალელურად ჩატარდა სხვა სახის 

კვლევები შერჩეული მიწისძვრის მონაცემების დასაზუსტებლად. კერძოდ, გადამოწმდა 

შესაბამისი მაკროსეისმური  და სხვადასხვა საერთაშორისო კატალოგების მონაცემები. 

შედეგად ოთხი მიწისძვრისთვის დარჩა  კატალოგში ადრე არსებული მონაცემები, 

დანარჩენი შეიცვალა ახლით.  

3.2. თბილისის რეგიონისთვის დაზუსტდა აქტიური სტრუქტურების რუკა, მოხდა აქტიური 

სტრუქტურების კატალოგების შევსება სხვადასხვა გეოლოგიური მონაცენებით. დაიწყო     

200 000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკის აციფვრა გის სისტემაში 

3.3. ათვისებულ იქნა გრუნტის თვისებების დადგენის  უახლესი სეისმო-საძიებო მეთოდები. 

კერძოდ, პრაქტიკაში დაინერგა აქტიური და პასიური წყაროს მეთოდები თანამედროვე 

პროგრამა geophysis-ის  გამოყენებით. გრძელდება გრუნტის მახასიათებლების მონაცემთა 

ბაზის შევსება საქართველოს ტერიტორიისათვის. დაახლოებით ათამდე წერტილისთვის 

ჩატარდა სეისმო-საძიებო სამუშაოები სიგრძივი და განივი ტალღის სიჩქარული ჭრილების 

დასადგენად.  

3.4. განახლდა შენობების ინვეტორული რუკები საქართველოს  ზოგიერთი რაიონისთვის. 

საქართველოს მაშტაბით განისაზღვრა ოთხი ტიპის შენობის მოწყვლადობა,  

 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელები სამუშაოს შემსრულებლები 

4 მიწისძვრის კერის ფიზიკა 

და მიწისძვრების 

ინდიკატორების კვლევა 

2012-2015 წწ.  

ზ. კერესელიძე  

ნ. წერეთელი 

მ. ჩხიტუნიძე 

ი. ხვედელიძე 
 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 4.1. მიმდინარეობს წერტილოვანი აფეთქებისთვის ჩვენს მიერ აგებული მათემატიკური 

მოდელის ინტერპრეტაცია და შევსება სუსტი (M<4) მიწისძვრების მონაცემებით 

სპექტრალური ანალიზის საშუალებით. ასეთი სიმძლავრის მიწისძვრები ფაქტიურად 

ანალოგიურია წერტილოვანი აფეთქებების, რომელთა ენერგიის უდუდესი ნაწილი მიაქვთ 

მოცულობით ტალღებს. მოდელის საბოლოო მიზანია შებრუნებული სეისმური ამოცანის 

მეთოდიკის შემუშავება, რომლის მიზანია აფეთქების ენერგიის განაზღვრა სეისმური 

რხევების სიხშირეთა დისკრეტული სპექტრის საშუალებით. 
 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 



# პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 
 

სეისმური 

კატალოგები, 

სამუშაო პაკეტი 1 

(ახლო 

აღმოსავლეთის 

რეგიონის 

მიწისძვრის 

მოდელი, EMME) 

იაპონიის თამბაქოს 

საერთაშორისო 

კომპანია (JTI) 

ო. ვარაზანაშვილი ნ. წერეთელი 

მ. კუპრაძე 

2 ნიადაგის  

აჩქარებების 

დაცხრომის 

მოდელები, 

სამუშაო პაკეტი 3. 

(ახლო 

აღმოსავლეთის 

რეგიონის 

მიწისძვრის 

მოდელი, EMME) 

 

იაპონიის თამბაქოს 

საერთაშორისო 

კომპანია (JTI) 

ნ. წერეთელი ი. ხვედელიძე 

ნ. ბუტიკაშვილი 

3 მიწისძვრის სცენარი 

ქ. თბილისისთვის 

იაპონიის თამბაქოს 

საერთაშორისო 

კომპანია (JTI) 

ნ. წერეთელი ო. ვარაზანაშვილი 

ნ. გოგუაძე 

ა. გვენცაძე 

ი. ხვედელიძე 

მ. ჩხიტუნიძე 

ს. ხვედელიძე 

 

4 სამხრეთ კავკასია-

აღმოსავლეთ 

თურქეთის 

ენერგეტიკული 

დერეფნების 

სეისმური 

საშიშროებისა და 

რისკის შეფასება 

ნატო თ. ჭელიძე ნ. წერეთელი 

ო. ვარაზანაშვილი 

ნ. გოგუაძე 

ა. გვენცაძე 

ს. ვეფხვაძე 

 

5 სამხრეთ კავკასიის 

ნაოჭა სართულის 

გეოდინამიური 

ევოლუცია -  

ბუნებრივი 

რესურსების, 

აქტიური 

ტექტონიკის და 

სეისმური რისკის 

(საქართველოს 

ნაწილი)  სსეფ 

გრანტი -

ინტერნაციონალური 

კვლევის ჯგუფი 

(IRG) პროექტი 

სამხრეთ კავკასიის 

გეომეცნიერებები 

შ. ადამია ნ. წერეთელი 



ლოკალიზაციის 

განმსაზღვრელი  

6 სამხრეთ კავკასიაში 

ნახშირორჟანგის 

შეგროვებისა და 

შენახვისთვის 

ბუნებრივი 

ანალოგების 

შესწავლა   

ევროგაერთიანების 

შავი ზღვის ERA-

NET გრანტი 

გ. მელიქაძე ნ. წერეთელი 

ა. გვენცაძე 

7 შავი ზღვის 

რეგიონის 

საშიშროების ქსელი 

FP7 მარია კიური გ. მელიქაძე ნ. წერეთელი 

ა. გვენცაძე 

ნ. გოგუაძე  

ს. ვეფხვაძე 

8 კინეტიკურ 

მიახლოებაში 

დედამიწის 

მაგნიტური 

სასაზღვრო ფენის 

მოდელირება და 

კომპიურეტული 

რიცხვითი 

ექსპერიმენტების 

შედეგების 

თეორიული 

ინტერპრეტაცია 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

(prezidenitis 
granti 
axalgazrda 

mecnierTaTvis) 

m. CxituniZe m. CxituniZe 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

1. შეიქმნა ახალი უნიფიცირებული კატალოგი კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთის 

რეგიონისთვის. 

2. განისაზღვრა სეისმური საშიშროებისა და სეისმური რისკების რუკები რეგიონისთვის 

უახლესი მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 

3. განისაზღვრა სეისმური რისკის ალბათური და დეტერმინისტული რუკები მსხვილი  

მაშტაბით ქ. თბილისისათვის. 

4. განისზღვრა სეისმური რისკი ბაქო-თბილის-ჯეიხანის მილსადენისთვის 

5. მიღებულია შემდეგი თეორიული შედეგები: 

5.1. განხილულია დედამიწის მაგნიტური სასაზღვრო ფენის ბრტყელი მოდელი, რომელიც 

შეესაბამება მაგნიტოსფეროს მერიდიონალურ კვეთას. ამოხსნილია ე.წ. ჟიგულიოვის 

პირველი გვარის მაგნიტური სასაზღვრო ფენის შესაბამისი მაგნიტური ინდუქციის 

ერთკომპონენტიანი განტოლება, რომელშიც სიჩქარეთა ველი მოცემულია კუმშვადი მზის 

ქარისათვის მოდიფიცირებული გრატონის კინემატიკური მოდელით. მიღებულია ამ 

განტოლების ზუსტი რიცხვითი ამონახსნი და მიახლოებითი ანალიზური ამონახსნი ვკბ 

მეთოდით. სასაზღვრო პირობები შეესაბამება კრიტიკული წერტილის შემცველ არეს 

მაგნიტოსფეროს დღის მხარეზე და ღამის მხარეზე, ანუ პლაზმოსფეროზე. ვკბ მეთოდით 

მიღებულია მერიდიონალური მაგნიტოპაუზის პარამეტრები და მოყვანილია არგუმენტები 

კუმშვადი მაგნიტურად ბლანტი პლაზმური გარემოს შემთხვევაში მოდიფიცირებული 

გრატონის კინემატიკური მოდელის გამოყენების მიზანშეწონილობის სასარგებლოდ. ამ 

ამოცანის ჩარჩოებში განსაზღვრულია ვკბ მეთოდის ცდომილება (1%) და ამ მეთოდის 

გამოყენების არის ხაზოვანი ზომა. შეფასებულია მზის ქარის კუმშვადობის ეფექტი, 

რომელიც მაგნიტოპაუზაზე და პლაზმოპაუზის მიმდებარე არეში საკმაო გავლენას ახდენს 



მაგნიტური ველის განაწილების ტოპოლოგიურ სურათზე; 

5.2. მაგნიტური ველის ინდუქციის განტოლებაში გამოყენებულია მზის ქარის მაგნიტური 

სიბლანტის დროში იმპულსური ცვლილების სხვადასხვა მოდელი და მიმდევრობითი 

მიახლოების მეთოდის დახმარებით მიღებულია ამ მოდელების შესაბამისი მაგნიტოპაუზის 

პარამეტრების კვაზისტაციონალური ცვლილების ანალიზური სურათი; 

5.3. მოდელირებულია გარდამავალი ფენის ფოკალურ არეში მაგნიტური სასზღვრო ფენის 

კვაზიპერიოდული ოსცილაციით გამოწვეული DCF- ზედაპირული დენის კონტურის 

სიმრუდის ცვლილების დინამო-ეფექტი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ DCF -დენის 

კონტურის ფოკალური მონაკვეთის სიმრუდის პერიოდული ცვლილების მაგნიტური 

ეფექტი მასტაბილიზირებელ გავლენას უნდა ახდენდეს მერიდიონალური მაგნიტოპაუზის 

მდგრადობაზე შეშფოთებული მზის ქარის პირობებში; 

5.4. მოცემულია პარკერისა და გრატონის კინემატიკური მოდელების შედარებითი ანალიზი, 

რომელიც მნიშვნელოვანია მაგნიტოსფეროს მჰდ გარსდენის ასიმეტრიული მჰდ სურათის 

მოდელირების პრობლემასთან დაკავშირებით; 

5.5. მზის ქარის მაგნიტური სიბლანტის იმპულსური ცვლილების გათვალისწინებით 

განსაზღვრულია მაგნიტოგრადიენტული ტალღების ფაზური სიჩქარის მახასიათებელი 

სიდიდე და მოხდა მათი სიხშირეთა უწყვეტი (კვაზისტაციონარული) სპექტრის 

მოდელირება, რომელიც მოიცავს მოკლე და საშუალო პერიოდიანი რეგულარული 

გეომაგნიტური პულსაციების დიაპაზონს. 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

დ) სტატიები 
 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

M. Chkhitunidze, 

N.Dzhondzoladze 

 

The Magnetic 

Boundary Layer of 

the Earth as an 

Energy-supplying 

Channel for the 

Processes inside 

the Magnetosphere. 

 J. of The Georgian 

Geophysical 

Society 

Issue (B), v.15, 

2011-2012, 

pp. 95-108 

Tbilisi  14 

ანოტაცია 

1. კვაზიბლანტი ურთიერთქმედება მზის ქარის პლაზმასა და გეომაგნიტურ ველს შორის 

პერმანენტულად მიმდინარეობს მაგნიტოსფეროს საზღვარზე. მზის ქარის მიერ 

ტრანსპორტირებული საპლანეტათაშორისო მაგნიტური ველისა და დედამიწის 

მაგნიტური ველის ძალწირების გადაერთების ეფექტის მსგავსად, კვაზიბლანტი 

ურთიერთქმედების ინტენსივობა დამოკიდებულია პლაზმის მაგნიტურ სიბლანტეზე. ამ 



პარამეტრის სიდიდის ანომალური ზრდა დედამიწის მჰდ სასაზღვრო ფენაში, 

რომელთანაც გაიგივებულია  მაგნიტოპაუზა, დაკავშირებულია მზის ქარის შეშფოთების 

დონის ცვლილებასთან. ასეთ ვითარებაში მაგნიტოპაუზის დინამიკური სურათის 

განვითარების პროცესის ცხადი სახით წარმოდგენის აუცილებლობიდან გამომდინარე, 

აქამდე  გამოიყენება მათემატიკური მოდელირების როგორც რიცხვითი, ასევე 

ანალიზური მეთოდები. Mმათი  ეფექტურობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ 

აღწერს მოდელი მზის ქარიდან მაგნიტოსფეროსათვის ენერგიის გადაცემის პროცესს. 

ჩვეულებრივ, ასე ფასდება მოდელის ადექვატურობა შიდა მაგნიტოსფერული 

მოვლენების განვითარების დინამიკასთან. მოცემულ ნაშრომში განხილულია 

მაგნიტოპაუზის ერთ ერთი ასეთი თეორიული მოდელი, რომელიც საფუძველს 

წარმოადგენს პარკერის სიჩქარეთა კინემატიკური მოდელის საშუალებით 

გამარტივებული Gჟიგულევის მჰდ სასაზღვრო ფენის @@”მაგნიტური” განტოლება. 

მაგნიტოსფეროს საზღვრიდან მისი შიდა სტრუქტურებისათვის ენერგიის გადაცემის 

პროცესის წარმმართველი ფიზიკური მექანიზმის ცხადად წარმოჩენის მიზნით 

შემოტანილია მჰდ სასაზღვრო ფენის ახალი მახასიათებლები: მაგნიტოპაუზაზე 

მაგნიტური ველის ინდუქციისა და ენერგიის გამოდევნის სისქეები. ამასთან, მაგნიტური 

ველის ინდუქციის განტოლებაში გამოყენებულია მზის Qქარის მაგნიტური სიბლანტის 

დროში იმპულსური ცვლილების რამდენიმე მოდელი და მიმდევრობითი მიახლოების 

მეთოდის დახმარებით მიღებულია ამ მოდელების შესაბამისი მაგნიტოპაუზის 

პარამეტრების  კვაზისტაციონარული ცვლილების ანალიზური სურათი. 
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2. განხილულია გარდამავალი ფენის ფოკალურ არეში  მაგნიტოსფეროს საზღვრის 

კვაზიპერიოდული ოსცილაციით გამოწვეული DCF-ზედაპირული დენის კონტურის 

სიმრუდის ცვლილების შესაძლებლობა.  გამოთქმულია ვარაუდი, რომ DCF-დენის 

კონტურის ფოკალური მონაკვეთის სიმრუდის პერიოდული ცვლილების მაგნიტური 

ეფექტი (დინამო-ეფექტი) მასტაბილიზირებელ გავლენას ახდენს  მერიდიონალური 

მაგნიტოპაუზის მდგრადობაზე შეშფოთებული მზის ქარის პირობებში. მოცემულია 

პარკერისა და გრატონის კინემატიკური მოდელების შედარებითი ანალიზი, რომელიც 

მნიშვნელივანია მაგნიტოსფეროს მჰდ გარსდენის ასიმეტრიული მჰდ სურათის 



მოდელირების პრობლემასთან დაკავშირებით. განხილულია მერიდიონალური 

მაგნიტოპაუზა და მოყვანილია არგუმენტები კუმშვადი მაგნიტურად ბლანტი 

პლაზმური გარემოს შემთხვევაში მოდიფიცირებული გრატონის კინემატიკური მოდელის 

გამოყენების მიზანშეწონილობის სასარგებლოდ. 

 

 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Chkhitunidze,       
Z. Kereselidze 

Modeling of the 

Frequency 

Spectrum of 

Magnetogradient 

Waves in the 

Equatorial 

Magnetopause in 

the case of 

Variable Electric 

Conductivity of 

the Solar Wind 

Plasma. J. of The 

Georgian 

Geophysical 

Society  

In press Tbilisi  8 
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ცნობილია, რომ გარდამავალ არეში მაგნიტოსფეროს დღის მხარის წინ დარტყმითი ტალღის 

შემდეგ მზის ქარის დინება შენელებულია. შესაბამისად, მზის ქარში ვითარდება ანომალური 

ელექტრული წინაღობა, რაც პლაზმის მაგნიტური სიბლანტის ზრდას იწვევს. ეს ეფექტი 

განსაკუთრებით საგრძნობია გარდამავალი არის ფოკალურ ნაწილში (მაგნიტოსფეროს 

წინამდებარე სტაგნაციის ზონა), სადაც, განსხვავებით პერიფერიული არეებისაგან, ჩვენი 

შეხედულებით სამართლიანი აღარ არის ერთსითხოვანი მაგნიტური ჰიდროდინამიკის (მჰდ) 

მიახლოება. ეს განსაკუთრებით ეხება სტაგნაციის ზონის ფუძეს, ანუ დედამიწის მაგნიტური 

სასაზღვრო ფენის (მაგნიტოპაუზა) ცენტრალურ ნაწილს. ამიტომ აქ კორექტულია სასრული 

ელექტრული გამტარებლობის მქონე  მზის ქარის პლაზმის მსხვილმასშტაბოვანი მოძრაობის 

აღწერა ორსითხოვანი მაგნიტური ჰიდროდინამიკის განტოლებათა სისტემით. საზოგადოდ, 

მაგნიტური ველისა და სიჩქარეთა ველის თვითშეთანხმებული ანალიზური ამონახსნის მიღება, 

განსაკუთრებით მარტივი შემთხვევების გარდა, შეუძლებელია მათემატიკური გართულებების 

გამო. თუმცა, მაგნიტოსფეროს გარსდენის შემთხვევაში, მზის ქარის მკვეთრი დამუხრუჭების 

გამო, არსებობს გამოსავალი: გარდამავალი არის ფოკალურ ნაწილში შესაძლებელია დინების 

ტოპოლოგიის განსაზღვრა კინემატიკურ მიახლოებაში. ასეთი ხერხი შესაძლებელს ხდის 

მაგნიტოპაუზის შესაბამისი, მჰდ განტოლებათა სისტემის შემადგენელი, მაგნიტური 

ინდუქციის განტოლების ამოხსნას მიახლოებითი ანალიზური მეთოდით. მაგნიტოსფეროს 

კრიტიკული წერტილის მახლობლად მზის ქარის დამუხრუჭების პროცესის აღმწერ სხვადასხვა 

კინემატიკურ მოდელებს შორის განსაკუთრებული სიმარტივით გამოირჩევა პარკერის 

ბრტყელი (ორ განზომილებიანი) კინემატიკური მოდელი უკუმშვადი გარემოსათვის. მოცემულ 

ნაშრომში ეს მოდელი გამოყენებულია ეკვატორიალურ მაგნიტოპაუზაზე როსბის 

პლანეტერული ატმოსფერული ტალღების ტიპის მაგნიტოგრადიენტული ტალღების 



მახასიათებელი პარამეტრების მისაღებად. ამისათვის, გამოყენებული იყო მზის ქარის 

მაგნიტური სიბლანტის დროში იმპულსური ცვლილების მოდელები და შვეცის მიმდევრობითი 

მიახლოებების ანალიზური მეთოდი. განისაზღვრა მაგნიტოგრადიენტული ტალღების ფაზური 

სიჩქარის მახასიათებელი სიდიდე და მოხდა მათი სიხშირეთა უწყვეტი (კვაზისტაციონარული) 

სპექტრის მოდელირება, რომელიც  მოიცავს მოკლე და საშუალო პერიოდიანი რეგულარული 

გეომაგნიტური პულსაციების  დიაპაზონს. 
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განხილულია დედამიწის მაგნიტური სასაზღვრო ფენის ბრტყელი მოდელი, რომელიც 

შეესაბამება მაგნიტოსფეროს მერიდიონალურ კვეთას. Aამოხსნილია  ე.წ.  ჟიგულევის  პირველი 

გვარის მაგნიტური სასაზღვრო ფენის შესაბამისი მაგნიტური ინდუქციის ერთკომპონენტიანი 

განტოლება, რომელშიც სიჩქარეთა ველი მოცემულია კუმშვადი მზის ქარისათვის 

მოდიფიცირებული გრატონის კინემატიკური მოდელით. მიღებულია ამ განტოლების ზუსტი 

რიცხვითი ამონახსნი და მიახლოებითი ანალიზური ამონახსნი ვკბ მეთოდით. სასაზღვრო 

პირობები  შეესაბამება კრიტიკული წერტილების შემცველ არეს მაგნიტოსფეროს დღის მხარეზე 

და ღამის მხარეზე, ანუ პლაზმოსფეროზე. განსაზღვრულია ვკბ მეთოდის ცდომილება (%) და ამ 

მეთოდის გამოყენების არის ხაზოვანი ზომა. შეფასებულია მზის ქარის კუმშვადობის ეფექტი, 

რომელიც მაგნიტოპაუზაზე და პლაზმოპაუზის მიმდებარე არეში საკმაო გავლენას უნდა 

ახდენდეს მაგნიტური ველის განაწილების ტოპოლოგიურ სურათზე. 
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З.А.Кереселидзе  Низкачастотные 

магнитоградиентные 

волны в переходном 

слое магнитосферы 

Земли 

Труди 

Института 

геофизики, 

2013 (в печати 

) 

Тбилиси 25 

anotacia 

magnitogradientuli talRebi (mgt) miekuTvnebian magnitosferul-
ionosferuli eleqtromagnituri rxevebis ukiduresad dabalsixSirul 
tots, romlis arseboba Teoriulad nawinaswarmetyvelebi iyo 
erTmaneTisagan damoukideblad tolstoisa da xanTaZis mier. am tots 
Seadgenen swrafi, neli da mdgari magnitogradientuli talRebi, romelTa 
generacias ganapirobebs ori faqtori: geomagnituri velis 



araerTgvarovneba da e.w. xolis eleqtruli gamtarebloba.  es efeqtebi 
gansakuTrebiT Zlieria sivrculad daSorebul struqturebSi: ionosferoSi 
da gardamaval fenaSi magnitosferos dRis mxareze. aq mgt-s generaciis 
ares warmoadgens stagnaciis zona da ekvatorialuri magnitopauza. 
arsebobs  formaluri msgavseba mgv-sa da dedamiwis brunvis kuTxuri 
siCqaris araerTgvarovnebiT gamowveul rosbis atmosferul planetarul 
talRebs Soris, ris gamoc mgt-s zogadad ewoda rosbis tipis magnituri 
talRebi. naSromSi stagnaciis zonis modelisa da dedamiwis magnituri 
sasazRvro fenis miaxloebis farglebSi mocemulia sxvadasxva tipis mgv-s 
maxasiaTebeli sixSiruli speqtrebi wynari da naklebad SeSfoTebuli mzis 
qarisaTvis. arsebobs problema, romelic dakavSirebulia mgt-s mier 
garemoSi gamowveuli SeSfoTebebis   fiqsaciasTan rogorc dedamiwis 
zedapirze, aseve uSualod kosmosur sivrceSi. aseTi viTarebis mizezia 
faqti, rom aqamde ver moxerxda ionosferoSi  generirebuli zogierTi 
geomagnituri pulsaciebisa da   variaciebis  calsaxad dakavSireba mgv-s 
gavlasTan. aSkaraa, rom Mmgt- efeqti ionosferoSi SeiZleba gadafaruli 
iyos sxva wyaros moqmedebisa da aq mimdinare fizikuri procesebis 
mravalferovnebis gamo. cnobilia, rom dabali sixSiris eleqtromagnituri 
talRebis generacia dedamiwis axlomdebare kosmosur sivrceSi 
SesaZlebelia dakavSirebuli iyos, magaliTad: mzis qaris pirdapir 
SemoWrasTan polaruli kaspebidan ionosferoSi, dabalsixSirul 
eleqtromagnitur gamosxivebasTan momavali miwisZvris keraSi, an 
magnitosferuli rezonatoris sakuTar hidromagnitur rxevebTan. amitom, 
mgv-s efeqtebis saimedod fiqsacia da maTi calsaxad interpretacia 
warmoadgens magnitosferos fizikis erTerT mniSvnelovan amocanas. amasTan 
dakavSirebiT arsebobs optimisturi varaudi, rom,  ionosferosagan 
gansxvavebiT,  SesaZlebelia ufro martivi aRmoCndes magnitosferos 
sazRvarze generirebuli magnitogradientuli talRebis fiqsacia uSualod 
kosmosur sivrceSi. 
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ანოტაცია 

მაგნიტოგრადიენტული ტალღები (მგტ) მიეკუთვნებიან მაგნიტოსფერულ-იონოსფერული 

ელექტრომაგნიტური რხევების უკიდურესად დაბალსიხშირულ ტოტს, რომლის არსებობა 

თეორიულად ნაწინასწარმეტყველები იყო ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ტოლსტოისა და 

ხანთაძის მიერ. ამ ტოტს შეადგენენ სწრაფი, ნელი და მდგარი მაგნიტოგრადიენტული 

ტალღები, რომელთა გენერაციას განაპირობებს ორი ფაქტორი: გეომაგნიტური ველის 

არაერთგვაროვნება და ე.წ. ხოლის ელექტრული გამტარებლობა.  ეს ეფექტები განსაკუთრებით 

ძლიერია სივრცულად დაშორებულ სტრუქტურებში: იონოსფეროში და გარდამავალ ფენაში 

მაგნიტოსფეროს დღის მხარეზე. აქ მგტ-ს გენერაციის არეს წარმოადგენს სტაგნაციის ზონა და 

ეკვატორიალური მაგნიტოპაუზა. არსებობს  ფორმალური მსგავსება მგვ-სა და დედამიწის 

ბრუნვის კუთხური სიჩქარის არაერთგვაროვნებით გამოწვეულ როსბის ატმოსფერულ 

პლანეტარულ ტალღებს შორის, რის გამოც მგტ-ს ზოგადად ეწოდა როსბის ტიპის მაგნიტური 

ტალღები. ნაშრომში სტაგნაციის ზონის მოდელისა და დედამიწის მაგნიტური სასაზღვრო 

ფენის მიახლოების ფარგლებში მოცემულია სხვადასხვა ტიპის მგვ-ს მახასიათებელი 

სიხშირული სპექტრები წყნარი და ნაკლებად შეშფოთებული მზის ქარისათვის. არსებობს 

პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია მგტ-ს მიერ გარემოში გამოწვეული შეშფოთებების   

ფიქსაციასთან როგორც დედამიწის ზედაპირზე, ასევე უშუალოდ კოსმოსურ სივრცეში. ასეთი 

ვითარების მიზეზია ფაქტი, რომ აქამდე ვერ მოხერხდა იონოსფეროში  გენერირებული 

ზოგიერთი გეომაგნიტური პულსაციებისა და   ვარიაციების  ცალსახად დაკავშირება მგვ-ს 

გავლასთან. აშკარაა, რომ Mმგტ- ეფექტი იონოსფეროში შეიძლება გადაფარული იყოს სხვა 

წყაროს მოქმედებისა და აქ მიმდინარე ფიზიკური პროცესების მრავალფეროვნების გამო. 

ცნობილია, რომ დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღების გენერაცია დედამიწის 

ახლომდებარე კოსმოსურ სივრცეში შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს, მაგალითად: მზის 

ქარის პირდაპირ შემოჭრასთან პოლარული კასპებიდან იონოსფეროში, დაბალსიხშირულ 

ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებასთან მომავალი მიწისძვრის კერაში, ან მაგნიტოსფერული 

რეზონატორის საკუთარ ჰიდრომაგნიტურ რხევებთან. ამიტომ, მგვ-ს ეფექტების საიმედოდ 

ფიქსაცია და მათი ცალსახად ინტერპრეტაცია წარმოადგენს მაგნიტოსფეროს ფიზიკის ერთერთ 

მნიშვნელოვან ამოცანას. ამასთან დაკავშირებით არსებობს ოპტიმისტური ვარაუდი, რომ,  

იონოსფეროსაგან განსხვავებით,  შესაძლებელია უფრო მარტივი აღმოჩნდეს მაგნიტოსფეროს 

საზღვარზე გენერირებული მაგნიტოგრადიენტული ტალღების ფიქსაცია უშუალოდ კოსმოსურ 

სივრცეში 

 

2) უცხოეთში 

 
დ) სტატიები 
 

 ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

E. Sh. Elizbarashvili, 

O. Sh.Varazanashvili, 

N. S. Tsereteli, 

M. E.Elizbarashvili  

 

Hurricane winds 

on the territory of 

Georgia. Russian 

Meteorology and 

Hydrology 

Vol. 38, no. 3 

 

 

 

 

Heidelberg, 

Springer 

 

 

 

3 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

N. Kvavadze,             

N. Tsereteli,              

K. Kvavadze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.K. Kachakhidze, 

Z.A. Kereselidze, 

N.K. Kachakhidze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.K. Kachakhidze, 

Z.A. Kereselidze, 

 N.K. Kachakhidze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Development of 

Strong Motion 

Acceleration and 

VLF 

Electromagnetic 

Network in 

Georgia 

XVIII 

International 

Seminar-

Workshop Direct 

and Inverse 

problems of 

electromagnetic 

and acoustic wave 

theory (DIPED-

2013) 

 

The Model of 

Mechanism of the 

VLF/LF, ULF 

Emission 

Influence on the 

Local 

Meteorological 

Processes 

 

 

 

Evaluation of 

Atmospheric 

Electric Field as 

increasing Seismic 

Activity Indicator 

on the example of 

Caucasus Region 

In Book: In honor 

of professor 

emeritus Michael 

E. Contadakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1307.1121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lvov, 2013, pp. 

197-201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAO/NASA 

Astrophysics Data 

System (ADS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athen,University 

Proc., 2013, pp. 

213-225 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

ანოტაციები 

1. The statistical structure of hurricane winds is studied using the data of observation at 50 meteorological 



stations in Georgia for the period of 1961–2008. Determined are the number of days and the duration of 

hurricane winds in different regions of the country. Studied are the empirical functions of their 

distribution and the areal limits. 

2. This article provides insight about development creating and implantation of strong motion 

accelerometer and VLF electromagnetic detectors network for investigation of seismic activities in 

different geographical regions of Georgia, the state and physical characteristics of low ionosphere. The 

obtained data will be automatically transfered and collected in data center in Tbilisi State University. 

 

3. The satellite and ground surface observations proved that VLF and ULF electromagnetic radiations take 

place during earthquake preparation period in the focal area of an earthquake. This work, using a model 

(analogous circuit model) of self-electromagnetic oscillations of separate segments of the LAI system, 

considers the influence of ground surface VLF/Lf and ULF radiation on a local sector of the global 

atmospheric electrical circuit in the pre-earthquake period. In order to distinguish effects causing the 

local meteorological behavior in the focal area of the upcoming earthquake, the work describes the 

effects of the influence on the processes taking place in the cloud of the inversion and oscillation effect of 

the global atmospheric electrical circuit. It shows possibility of generation of the atmospheric 

electromagnetic radiation in the 10-106 Hz frequency diapason in the conditions corresponding to “bad 

weather”. In order to create a model of atmospheric effect of telluric electric current in the upcoming 

earthquake focus we used classical analytical expressions of electrodynamics and considered a generalized 

model of geoelectric anomaly.  

 

4. The present paper deals with reliability of a gradient of atmospheric electric field potential as an 

indicator of seismic activity increase. With this in view, records of atmospheric electric field potential 

gradients of Caucasus region for 1953-1992 with respect to periods before average and large earthquakes, 

which took place in the same time interval, were considered. It is worth to pay attention to the fact that 

the avalanche-like unstable model of fault formation based on theoretical model of self-generated 

seismo-electromagnetic oscillations of LAI system explains convincingly spectral succession of 

electromagnetic emission frequency of the periods preceding earthquakes 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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2013. 
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  hazard in Georgia.  

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. Recent geodynamics of Georgia and adjacent territories of the Black Sea-Caspain Sea region, as a whole, 

are determined by its position between the still-converging Eurasian and Africa-Arabian plates. A map 

(scale 1:500,000) and a catalogue compiling the seismoactive structures of the region, based on 

geological and tectonic maps of corresponding scale, seismologic,  geodetic (GPS-measurements) and 

geomorphological data have been established. A detailed study was done for Tbilisi area: Serial 

geological cross-sections, seismic refection profiles, wells, and earthquakes reveal the presence of an 

active blind-thrust fault beneath Tbilisi. Empirical relations between fault rupture area and magnitude 

suggest that these fault segments could generate earthquakes of Mw ~6.5. On the bases of investigated 

active structure Seismic hazard were estimated for Georgia. Finally loss was estimated for Tbilisi 

resulting from shaking 10%, 5% and 2% exceedance probability in 50 years. Loss resulting from 

scenario also where estimated. 

2. The work presents methodology for estimation of “general” vulnerability, hazards and multiple risks to 

meteorological hazards (namely, drought, hurricanes, lightning, hail, frost, ice, fog)   for Georgia. The 

electronic detailed databases of natural disasters were created. These databases contain the parameters 

of hazardous phenomena that caused natural disasters. The magnitude and intensity scale of the 

mentioned disasters are reviewed and the new magnitude and intensity scales are suggested for disasters 

for which the corresponding formalization is not yet performed. Quantitative investigation of 

magnitude-frequency and spatial-time regularities of 8 natural disasters for the territory of Georgia was 

carried out. The reality of Georgia was taken into account to estimate vulnerability. Mathematical 

models and algorithms of disasters’ multiple risks were used taking into account the concrete local 

conditions as well as sharing and generalization of gathered experience in the world. To pass from 

analysis of separate risks to multi-risks assessment the general formula Risk = Hazard x Element at Risk 
x Vulnerability has been used. Natural disasters multiple risks and expected maximum probabilistic 

losses were estimated for vulnerable places of Georgia. The presented method will contribute to a 

reduction of disaster losses in Georgia and will foster future efforts of harmonization of risk 

management strategies in the country 

 

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

N. Tsereteli,  V. Arabidze,    

O. Varazanashvili,                   

T. Gugeshashvili,  

T. Mukhadze  

 

 

 

 

Sh. Adamia, V. Alania,          

N. Tsereteli, Ph. Vernant,      

O. varazanashvili,                  

Vulnerability analysis and GIS 

based seismic risk assessment 

– Georgia case. lmproving 

Disaster Resilience and 

Mitigation - New Means and 

Tools, Trend. 

 

 

Earthquake fault plane 

solution and active tectonics 

of Georgia. Tethyan Evolution 

lasi, Romania, 6 – 8 November 

2013 

 

 

 

 

 

 

Denver, Colorado, USA 

27-30 0ctober 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

8 

 

N. Sadradze, A. Gevncadze   

 

 

 

 

 

 

 

N. Tsereteli, V. Alania,          

O. Varazanashvili,                  

V. Arabidze, T. Mikhadze,                          

T. Gugeshashvili,  

A. Gvencadze  

 

N. Kvavadze, N. Tsereteli,      

K. Kvavadze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Tsereteli, V. Alania, 

O.Varazanashvili,                  

T. Gugeshashvili, V. Arabidze, 

N. Arevadze, E. Tsereteli, G. 

Gaphrindashvili, 

A.Gventcadze, N. Goguadze, 

S. Vephkhvadze  

 

N. Tsereteli,                           

O. Varazanashvili,                 

A. Amiranashvili, E. Tsereteli, 

E. Elizbarashvili,                    

M. Saluqvadze, J. Dolidze   

 

S. Vepkhvadze, V. Arabidze, 

N. Arevadze, T. Mukhadze, 

Sh. Jangveladze 

 

N. Goguadze, A. Gventcadze, 

V.Arabidze, E. Tsereteli,       

and Seismotectonics of 

Southwest Asia: In Honor of 

the 40 Years of Dr. Manuel 

Berberian’s Research 

Contribution. GSA 125th  

Anniversary Annual meeting 

& Expo 

 

Tbilisi city  Scenario. 

Earthquake Risk Model of the 

Middle East Region: Hazard 

Assessment, Economics & 

Mitigation. 

 

Development of strong 

motion acceleration and VLF 

electromagnetic detectors 

network in Geogria. XVIII-th 

International  

Seminar/Workshop. DIRECT 

AND INVERSE PROBLEMS 

OF ELECTROMAGNETIC 

ANDACOUSTIC WAVE 

THEORY - DIPED-2013 

 

 

Seismic Risk Assessment and 

Loss Estimation for Tbilisi 

City. 

 

 

 

 

 

Multi-risk assessment at a 

national level in Georgia 

 

 

 

 

Vulnerability of Buildings for 

Tbilisi City 

 

 

Site classification map for 

Tbilisi using seismic 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 30  September – 1st  

October, Istanbul, Turkey 

 

 

 

 

2013, September 23-26, Lviv, 

Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013, EGU General Assembly 

6-12 April  Vienna, Austria 

 

 

 

 

 

 

2013, EGU General Assembly 

6-12 April, Vienna, Austria 

 

 

 

 

2013, EGU General Assembly 

6-12 April, Vienna, Austria 

 

 

2013, EGU General Assembly 

6-12 April, Vienna, Austria 



 G. Gaphrindashvili prospecting methods  

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. Risks resulting from natural hazards are closely related to sustainable development of the society 

concerned. Assessment of seismic hazard and particularly seismic risk assessment is very actual and 

complicated problem, as even where models do exist, they are often inaccessible, due to their 

proprietary nature or complex user-interface. Work presented here was initiated by NATO SFP project 

“seismic Hazard and Risk Assessment for Southern Caucasus – Eastern Turkey Energy Corridors” and 

risk module of EMME (Earthquake Model of the Middle East Region) project. First step was creation 

databases (inventory) of elements at risk in GIS. Element at risk were the buildings, population, 

pipelines. The inventories was studied and Created in GIS for the following categories: Building 

material, number of stories, number of entrances, condition of building, building period. On the bases of 

empirical data that was collected for Racha earthquake (Ms=6.9) on 29 April of 1991  and Tbilisi 

earthquake (Ms=4.5) on 25 April of 2002 some intensity based vulnerability study were completed. New 

seismic hazard calculation where conducted and finally seismic risk in terms of damage were calculated 

for probabilistic hazard map of  72, 475 and 2475  return period 

 

2. Recent geodynamics of Georgia and adjacent territories of the Black Sea-Caspain Sea region, as a whole, 

are determined by its position between the still-converging Eurasian and Africa-Arabian plates. A map 

(scale 1:500,000) and a catalogue compiling the seismoactive structures of the region, based on 

geological and tectonic maps of corresponding scale, seismologic,  geodetic (GPS-measurements) and 

geomorphological data have been established. Seismoactive structures are identified on the basis of the 

correlation between neo-tectonic structures of the region and earthquakes. Active deformation in the 

region is largely determined by the wedge-shaped rigid Arabian block indenting the region. Sub-

meridional compression reaches its climax within the central segment of the Caucasus, along a line 

running through the central part of the Transcaucasus. It is known that this stripe represents the 

watershed between the Black Sea and Southern Caspian Sea basins. Westward of this stripe, we observe 

extension induced by the escape of Central Anatolia, implying that the territory of the Black Sea is not 

undergoing sub-meridional compression. The deformation is also observed east of the stripe of maximal 

compression: at the territory of South Georgia and adjoining regions. The maximum stress from the 

central segments of Caucasus is attenuated differently towards east and west. Hence the eastern and 

western parts of Georgia are under different tectonic stress regime influencing the geometry and 

kinematic of the active faults.  This is confirmed by the earthquake epicenters and their fault plane 

solution (FPS), in agreement with the maximum horizontal stress directions obtained by a stress 

inversion technic from earthquake fault plane solution. Slip directions obtained from FPS are in good 

agreements with GPS data. A detailed study was done for Tbilisi area: Serial geological cross-sections, 

seismic refection profiles, wells, and earthquakes reveal the presence of an active blind-thrust fault 

beneath Tbilisi. 2D and 3D structural models show that Tbilisi earthquake related to a north-vergent  

thrust, the historical Mtskheta earthquake may be related north-vergent thrust or backthrust. Empirical 

relations between fault rupture area and magnitude suggest that these fault segments could generate 

earthquakes of Mw~6.5. 

 

3. The primary scientific objective of this project was to combine analysis of the contemporary elements at 

risk inventories, seismicity and vulnerability to assess seismic hazard and seismic risk for the capital of 

Georgia – Tbilisi. The first step wascreation of high quality building inventory map. Some field works 

have been applied: Data collection grid (A4 map sheet for field use);  Numbering map sheets and 

buildings inside each sheet;  Recording information about each building; Taking and linking photo. The 

second step was to obtain seismic site conditions and amplifications map for Tbilisi city. The third step 

was investigation of active structure of Tbilisi in large scale 1:25 000. Probabilistic seismic hazard(PSH) 

were assessed on the bases of selected GMPE models fromWP3. First PSH were calculated for rocks 



VS30=760m/s, then amplified for site effects. The European building classification proposed by 

Giovinazzi (2005) was used for  buildings in Georgia.The vulneraiblity models were calibrated on the 

basis of empirical data that were collected for Racha earthquake (Ms = 6.9) on 29 April of 1991 and 

Tbilisi earthquake (Ms=4.5) on 25 April of 2002. However as the collected data do not include building 

height, based on actual observable inventory and expert opinion the following assumptions were 

made:simple stone are considered as mid- rise M3M ; Pre code masonry RC floors  are considered as low 

rise M6LPC; MC masonry RC floors are consider as mid-rise M6LMC.  Also industrial types such as 

large panel buildings that do not have analog in European buildings were investigated. Tbilisi 

earthquake scenario calculationsin terms of building damage, casualty and economic losses for 

maximum possible earthquake were calculated. 

 

4. This work provides insight about development creating and implantation of strong motion 

accelerometer and VLF electromagnetic detectors network for investigation of seismic activities in 

different geographical regions of Georgia, the state and physical characteristics of low ionosphere. The 

obtained data will be automatically transfered and collected in data center in Tbilisi State University. 

 

5. The proper assessment of seismic risk is of crucial importance for society protection and city 

sustainable economic development, as it is the essential part to seismic hazard reduction. Estimation of 

seismic risk and losses is complicated tasks. There is always knowledge deficiency on real seismic 

hazard, local site effects, inventory on elements at risk, infrastructure vulnerability, especially for 

developing countries. Lately great efforts was done in the frame of EMME (earthquake Model for 

Middle East Region) project, where in the work packages WP1, WP2 , WP3 and WP4 where improved 

gaps related to seismic hazard assessment and vulnerability analysis. Finely in the frame of work 

package wp5 “City Scenario” additional work to this direction and detail investigation of local site 

conditions, active fault (3D) beneath Tbilisi were done. For estimation economic losses the algorithm 

was prepared taking into account obtained inventory. The long term usage of building is very complex. 

It relates to the reliability and durability of buildings. The long term usage and durability of a building 

is determined by the concept of depreciation. Depreciation of an entire building is calculated by 

summing the products of individual construction unit’ depreciation rates and the corresponding value 

of these units within the building. This method of calculation is based on an assumption that 

depreciation is proportional to the building’s (constructions) useful life. We used this methodology to 

create a matrix, which provides a way to evaluate the depreciation rates of buildings with different 

type and construction period and to determine their corresponding value. Finally loss was estimated 

resulting from shaking 10%, 5% and 2% exceedance probability in 50 years. Loss resulting from 

scenario earthquake (earthquake with possible maximum magnitude) also where estimated. 

 

6. Work presented here was initiated by national GNSF project ” Reducing natural disasters multiple risk: 

a positive factor for Georgia development “ and two international projects: NATO SFP 983038 “Seismic 

hazard and Rusk assessment for Southern Caucasus-eastern Turkey Energy Corridors” and EMME “ 

Earthquake Model for Middle east Region”. Methodology for estimation of “general” vulnerability, 

hazards and multiple risk to natural hazards (namely, earthquakes, landslides, snow avalanches, flash 

floods, debris flow, drought, hurricanes, frost, hail) where developed for Georgia. The electronic 

detailed databases of natural disasters were created. These databases contain the parameters of 

hazardous phenomena that caused natural disasters. The magnitude and intensity scale of the 

mentioned disasters are reviewed and the new magnitude and intensity scales are suggested for 

disasters for which the corresponding formalization is not yet performed. The associated economic 

losses were evaluated and presented in monetary terms for these hazards. Based on the hazard 

inventory, an approach was developed that allowed for the calculation of an overall vulnerability value 

for each individual hazard type, using the Gross Domestic Product per unit area (applied to population) 

as the indicator for elements at risk exposed. The correlation between estimated economic losses, 



physical exposure and the magnitude for each of the six types of hazards has been investigated in detail 

by using multiple linear regression analysis. Economic losses for all past events and historical 

vulnerability were estimated. Finally, the spatial distribution of general vulnerability was assessed, and 

the expected maximum economic loss was calculated as well as a multi-risk map was set-up. 

 

7. The risk always exists when cities are built on. Population growth in cities and urbanization in 

seismic-prone zones leads to infrastructure expansion. The goal of the society is to construct 

earthquake resistant infrastructure and minimize the expected losses. Work presented here was 

initiated by working package wp5 of regional projects EMME (Earthquake Model for Middle East 

Region). The primary scientific objective of this work was to combine analysis of the contemporary 

elements at risk inventories, seismicity and vulnerability to assess seismic hazard and seismic risk for 

the 0capital of Georgia – Tbilisi. Creation data bases (inventory) of elements at risk (building 

population) in GIS system were the first step of this work. Creation inventory databases are based on 

two approaches. One is monitoring and second is analyses of photos and aerial photos by expert. 

During the monitoring were realized that we have many cases of roof types, materials and 

functionality. For roof type, materials and functionality special program was prepared in GIS that 

allow manually create these ones in databases and then assigned to the building. Depending the choice 

of these ones, the program automatically assigned code to the building, finely on the bases of this codes 

program will be prepared that automatically calculate the taxonomy of the building. The European 

building taxonomy classification proposed in Giovinazzi (2005) were used for these building and 

taxonomy classification was done. On the bases of empirical data that was collected for Racha 

earthquake (Ms=6.9) on 29 April of 1991 and Tbilisi earthquake (Ms=4.5) on 25 April of 2002 some 

intensity based vulnerability study were completed and the regional vulnerability factors were 

developed for these typologies. 

 

8. This aspect deserves major attention since it plays considerable role in the definition of the seismic 

impact to be considered in the design and retrofitting of structures. The most important parameter of 

soil maps of seismic site conditions, the shear wave velocity in the upper 30 m section of the ground 

(VS30) on regional scales are relatively rare since they require substantial investment in geological and 

geotechnical data acquisition and interpretation. Work presented here was initiated by working 

package wp5 of regional projects EMME (Earthquake Model for Middle East Region). In the frame of 

the project geophysical field work were done in some parts of Tbilisi. Seismic prospecting 

measurements were done along some profiles. In seismic= prospecting RAS-24 was used and obtained 

data is processed by Winsism V.12 (refraction analysis ). Second version of soil classification for Tbilisi 

city was done on the basis of new geo-engineering map of 1: 25 000 scales. For this the number of 

engineering-geological researches and generalization on the territory of Tbilisi were processed, All the 

Geological and Engineer-geological reports, that were collected and processed. Since in the geological 

reports less attention is paid to the genesis of the quaternary sediments and their lithological 

description, and in this regard the territory of Tbilisi is very difficult and multi-spectrum, it was 

necessary to conduct additional field surveys in 10 districts to specify information. Finely combining 

information that comes from seismoprospecting measurements and geo-engineering map the new site 

classification map expressed in Vs30 were derived for Tbilisi city. 

 
 

 

გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი 

გეოფიზიკის სექტორი. 
 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli.: მეც. დოქტორი თეიმურაზ მაჭარაშვილი 



 
 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

 
თ. მაჭარაშვილი, ფიზ. მათ მეცნ. დოქტორი (ხელმძღვანელი) 

ნ. ვარამაშვილი, ფიზ. მათ მეცნ. აკად.დოქ. 

ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 

ა. სბორშჩიკოვი  

დ. ტეფნაძე 

ნ. ჯავახიშვილი  
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

ლოკალური სეისმური 

ხმაურის დინამიკური 

სტრუქტურის კვლევა 

ონის სეისმური სადგურის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე.  
 

თ. მაჭარაშვილი ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 

დ. ტეფნაძე 

ა. სბორშჩიკოვი 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

       ონის სეისმური სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესწავლილი იქნა 

სეისმური პროცესის დინამიკური სტრუქტურა რეალური მონაცემთა მასივიდან 

ლანჟევენის განტოლების რეკონსტრუქციის მეთოდით. შეისმური ხმაურის 

სტოქასტურ ბუნებაში აღმოჩენილი იქნა სარწმუნო რაოდენობრივი ცვლილებები 

ძლიერი მიწისძვრის მომზადების პერიოდში. 
 

2 კავკასიაში მიწისძვრების 

დროში განაწილების 

თავისებურებების კვლევა 

თ. მაჭარაშვილი 
 
 

ნ. ჟუკოვა 

ე. მეფარიძე 

ა. სბორშჩიკოვი  

დ. ტეფნაძე 

ნ. ჯავახიშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

          შესწავლილი იქნა კავკასიაში მიწისძვრების დროში განაწილების 

თავისებურებები 1960-2011 წლებში. ნაჩვენები იქნა რომ მიწისძვრების დროში 

განაწილების პროცესში შეინიშნება პერიოდული კომპონენტების გაზრდის 

ტენდენცია სეისმური პროცესის დაცხრომის პერიოდში. 

3 დინამიკურად 

ტრიგერირებული 

სეისმურობა 

(ლაბორატორიული 

ექსპერიმენტების სერია) 

ნ. ვარამაშვილი 

 

ნ. ვარამაშვილი 

დ. ტეფნაძე 

ე. მეფარიძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 



           ლაბორატორიაში გარემოს სხვადასხვა კონტროლირებად  პირობებში  სტიკ-

სლიპის ტრიგერირების და სინქრონიზაციის პროცესის ექსპერიმენტული ჩაწერა 

დინამიკური ტრიგერირების მოვლენის ფიზიკის საფუძვლების გასაგებად. სტიკ-

სლიპის  ტრიგერირების სოლიტონური მოდელი. 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

დიდი კაშხლების 

მიერ გამოწვეული 

გეოფიზიკურ 

ცვლილებების 

კვლევა: ენგურის 

კაშხლის 

საერთაშორისო 

პოლიგონის 

მაგალითი  

რუსთაველი 

ფონდი და 

იტალიის 

კვლევების 

სააგენტო 

თ. მაჭარაშვილი თ. მაჭარაშვილი 

თ. ჭელიძე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილი იქნა სეისმური პროცესის დროითი და სივრცული მახასიათებლები 

ენგურის კაშხლის ირგვლივ. გამოვლენილი იქნა კავშირი კაშხალში წყლის დონის 

ცვლილებასა და სეისმურ პროცესს შორის. 

 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 
 
 
 
 

მრავალფუნქციური 

სენსორული 

ტექნოლოგიები 

მეწყრების და 

ხელოვნური 

სტრუქტურების 

ადრეული 

შეტყობინების 

სისტემებისათვის   

ევროპის საბჭო თ. ჭელიძე ნ. ვარამაშვილი,  

დ. ტეფნაძე 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტების საშუალებით მეწყრის ნელი მოძრაობის 

მოდელირება. რეგისტრაცია და მონიტორინგი აკუსტიკური ემისიის ჩაწერის 

საშუალებით. მეწყრული სხეულის ცოცვის დროს აღძრული აკუსტიკური 

იმპულსების რეგისტრაცია ხდებოდა აკუსტიკური სენსორის საშუალებით. 

 

IV publikaciebi: 



1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Nodar 

Varamashvili 

Tamaz  

Chelidze,  Zurab 

Chelidze 

Victor 

Chikhladze 

 

 

 

 

 

 

Nodar 

Varamashvili 

Tamaz  

Chelidze,  Zurab 

Chelidze 

Dimitri Tefnadze 

 

 

 

 

 

 

T.  Chelidze 

 N.  Varamashvili    

Z. Chelidze 

 

 

 

 

 

N.  Varamashvili    

Acoustic pulses 

generated by 

landslide 

activation: 

laboratory 

modeling, 

Journal of 

Georgian 

Geophysical 

Society 

 

 

Assessment of  

periodical 

forcing intensity 

in the spring-

slider model, 

Journal of 

Georgian 

Geophysical 

Society 

 

 

 

Acoustic early 

warning 

telemetric 

system of 

catastrophic 

debris flows in 

mountainous 

areas 

 

 

Stick-slip 

process and 

solitary waves 

 

Issue (A), 2013, 

in press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue (A), 2013, 

in press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue (A), 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Issue (A), 2012 

Institute of 

Geophysics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute of 

Geophysics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute of 

Geophysics 

 

 

 

 

 

 

Institute of 

Geophysics 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ანოტაციები 



 

1. ჩვენი კვლევის მიზანია მეწყერის ნელი მოძრაობის მოდელირება, რეგისტრაცია და 

მონიტორინგი აკუსტიკური ემისიის ჩაწერის საშუალებით. მეწყრული სხეულის 

ცოცვის დროს აღძრული აკუსტიკური იმპულსების რეგისტრაცია ხდებოდა 

აკუსტიკური სენსორის საშუალებით. ჩვენი ექსპერიმენტების ერთ-ერთი მიზანია 

აპარატურის ოპტიმიზაცია რათა მოვახერხოთ მისი გადატანა საველე პირობებში და 

ვიმუშაოთ მეწყრის დასრიალების წინასწარი შეტყობინების აკუსტიკური სისტემის 

შექმნაზე. 

 

2. წარმოდგენილ ნაშრომში ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ, რომ ზამბარა-ბლოკის 

ლაბორატორიულ სისტემაზე სეისმური ვიბრატორის ზემოქმედებით გამოწვეული 

ძალის სიდიდე ბევრად მცირეა ფილის გამწევი ძალის სიდიდესთან შედარებით. 

გამოყენებული იქნა სეისმური ვიბრატორის ზემოქმედების ძალის პირდაპირი 

გამოთვლის მეთოდი. ასევე, ვიბრატორის ზემოქმედებით პიეზოგადამწოდზე 

წარმოებული აკუსტიკური წნევის საშუალებით ძალის გამოთვლის მეთოდი და 

ქანქარას საშუალებით ფილაზე ვიბრატორის ზემოქმედების შედარებითი ანალიზის 

მეთოდი. 

 

3. სამუშაო ეძღვნება მთიან რეგიონებში, სახელდობრ მდინარე დურუჯის ხეობაში, 

აღძრული კატასტროფული ღვარცოფების აკუსტიკური წინასწარი შეტყობინების 

ტელემეტრული სისტემის შექმნას. სისტემის საველე გამოცდა გვიჩვენებს, რომ მას 

შეუძლია 10-1000 ჰც დიაპაზონში აკუსტიკური სიგნალის რეგისტრირება და 

გადაცემა 10-15 კმ მანძილზე.  
 

4. ჩვენ ვიკვლევდით სტიკ–სლიპის პროცესს: ლაბორატორიულ ზამბარა–ბლოკის 

სისტემაში არამდგრადობების ტრიგერირებას და სინქრონიზაციას სრიალის 

შემთხვევის თანმხლები აკუსტიკური ემისიის რეგისტრაციით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 

სტიკ–სლიპის პროცესში ჩნდება სოლიტონური ტალღა, რომელიც ვრცელდება 

ფილების შემხები ზედაპირების გასწვრივ და აწარმოებს მაქსიმალურ ზემოქმედებას 

ზედა ფირფიტაზე, სრიალის მიმართულებით, მის ნაპირა წერტილზე. ამ 

ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სტიკ–სლიპის ახალი მოვლენები. 
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ანოტაციები 

1. ნაშრომში შესწავლილია სეისმურ ხმაურის დინამიკური თავისებურებანი რთული 



პროცესის სტოქასტური მოდელის რეკონსტრუქციის მეთოდის გამოყენებით. 

ნაჩვენებია, რომ ონის სეისმური სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2009 წელს  

სეისმური ხმაურის სტრუქტურაში ადგილი ქონდა დეტერმინისტული პატერნების 

ცვლილებას ძლიერი მიწისძვრის მომზადების პროცესში. 

2. შესწავლილი იქნა კავკასიაში მიწისძვრების დროსი განაწილების თავისებურებანი 

1960-2011 წლებში. გამოყენებული იქნა დროით სიხშირული და ორიგინალური 

მასივიდან სიხშირული კომპონენტების რეკონსტრუქციის მეთოდები. ნაჩვენებია რომ 

დაკვირვების პერიოდში კავკასიში მიწისძვრების დროში განაწილების პროცესში 

პერიოდული მდგენელების წილი განსხვავებულია. პერიოდული კომპონენტების 

გაძლიერება ხდება იმ პერიოდში როცა ტექტონიჯური სისტემა კრიტიკულ 

მდგომარებას შორდება. 

3. ნაშრომი ეძღვნება სეისმური პროცესის დროში განაწილების თავისებურებეზე 

ენგურის კაშხალში წყლის დონის ცვალებადობის გავლენის შესწავლას. გამოყენებული 

იქნს ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციების გამოთვლის მეტოდი სხვადასხვა 

დროითი ფანჯრისათვის. ნაჩვენებია, რომ არსებობს კავშირი სეისმური პროცესის 

დროით განაწილებაში გრძელვადიანი კორელაციების ხარისხი ზრდასა და 

რეზერვუარში წყლის დონის ცვლის ციკლს შორის.  

4. აღწერილია ენგურის კაშხალზე დამონტაჟებული კაშხლის ტანის დახრების რეალურ 

დროში მონიტორინგის სისტემა. მოცემულის გაზომვის შედეგები და მათი 

პირველადი ანალიზი. 

5. ნაშრომი ეძღვნება არტერიული წნევის ცვლილების თავისებურებების კვლევას 

არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში. შესწავლილი იქნა სტატისტიკური 

მომენტები და განაწილებითი თავისებურებანი. ნაჩვენები იქნა, რომ გაიდლაინის 

სხვადასხვა კატეგორიის ჯგუფების პაციენტები სარწმუნოდ განსხვავდებიან 

არტერიული წნევის შესწავლილი მახასიათებლების მიხედვით. 

6. ნაშრომი ეძღვნება ნანოსტრუქტურების ფიზიკური და ქიმიური თავისებურებეის 

შესწავლას. გამოვლენილია ბორონის ნიტრიდის ზედაპირების ნანო ხახუნის 

საინტერესო თავისებურებები. 

7. ნაშრომი მიეძღვნა აშშ დოლარის მიმართ ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილების 

დინამიკური თავისებურებების შესწავლას. გამოყენებული იქნა რეკურენტული 

რაოდენობრივი ანალიზის მეტოდი. ნაჩვენები იქნა რომ გაცვლითი კურსის 

დინამიკურ თავისებურებეზე გავლენა მოახდინეს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურმა 

და დპოლიტიკურმა ცვლილებებმა. 

8. შესწავლილი იქნა ლოკალურ სეისმურ აქტივობის დინამიკაზე ძლიერი 

ელექტრომაგნიტური განმუხტვების გავლენა ბიშკეკის პოლიგონის მაგალითზე. 

გამოყენებული იქნს დროითი სერიების დინამიკური სტრუქტურის კვლევის 

სხვადასხვა მეთოდი. დადგენილია ელექტრომაგნიტური იმპულსების გავლენით 

მიწისძვრების დროში განაწილების დინამიკაში მომხდარი ცვლილებების  ბუნება. 

9. ნაშრომში წარმოდგენილია ენგურის კაშხალზე დამონტაჟებული კაშხლის ტანის 

დახრების რეალურ დროში მონიტორინგის სისტემა მუშაობის პრინციპები და 

მოცემულის გაზომვის პირველადი შედეგები. 
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1 Teimuraz Matcharashvili, 

Nodar Jibladze, Zurab 

Tsveraidze, Tamar 

Matcharashvili 

Changes in scaling characteristics 

of the US Dollar/Georgian Lari 

exchange rate variation, Proc. of 

Management Innovation and 

Business Innovation International 

Conference 2013 

Singapore 

Management and 

Sports Science 

Institute, Singapore. 

April 21-22, 2013 

2 T. Matcharashvili Changes in the dynamics of local 

seismic process Caused by strong 

electromagnetic discharges,  

University of Perugia, 

Perugia, Italy 

26September-

2October 

მოხსენებითი ანოტაციები  

1. განხილულია აშშ დოლარის მიმართ ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილების 

დინამიკური თავისებურებების საკითხი გამოყენებული იქნა რეკურენტული 

რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდი. ნაჩვენები იქნა რომ გაცვლითი კურსის 

დინამიკურ თავისებურებეზე გავლენა მოახდინეს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურმა 

და დპოლიტიკურმა ცვლილებებმა. 

2. მოხსენება შეეხებოდა ლოკალურ სეისმურ აქტივობის დინამიკაზე ძლიერი 

ელექტრომაგნიტური განმუხტვების გავლენის საკითხს ბიშკეკის პოლიგონის 

მაგალითზე. გამოყენებული იქნა დროითი სერიების დინამიკური სტრუქტურის 

კვლევის სხვადასხვა მეთოდი. დადგენილია ელექტრომაგნიტური იმპულსების 

გავლენით მიწისძვრების დროში განაწილების დინამიკაში მომხდარი ცვლილებების  

ბუნება. 
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გ. ბერიშვილი,                  

ნ.მებაღიშვილი, 

მ. ნიკოლაიშვილი, 

გ. ქართველიშვილი. 

 

 



 

1 

 

 

 

      საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაიკვირვება გეომაგნიტური ველის, 

როგორც რეგიონალური, ასევე ლოკალური მაგნიტური ანომალიები. ძლიერი 

ლოკალური მაგნიტური ანომალიები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე, 

განსაკუთრებით ცოცხალ ორგანიზმებზე. 

      2003-2009 წლებში ჩატარებული დაბალმთიანი გურიის რეგიონის ლოკალური 

გეომაგნიტური ანომალიის საველე დაკვირვებების შედეგები საჭიროებენ 

დაზუსტებას ამ ტერიტორიაზე კოსმოსური ამინდის ძირითადი ელემენტის - 

გეომაგნიტური ველის ვარიაციების ლოკალური ბიოსამედიცინო ეფექტების 

თავისებურებების თვალსაზრისით და ამ საფუძველზე ბუნებრივი 

მაგნიტოთერაპიული კურორტის ბაზისური მოდელის ორგანიზების მიზნით.  

     ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტები, ურეკის, ანუ ზღვისპირა 

კურორტის გარდა, ცნობილი არ არის, მაშინ, როდესაც ,,ხელოვნურ“ 

მაგნიტოთერაპიას ფართო გამოყენება აქვს. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში 

ჩატარებული კვლევებით დადგენილია, რომ დაბალი სიხშირის (100 ჰერცამდე) 

მქონე, საშუალო ინტენსივობის (1-10 გაუსი) მაგნიტურ ველებს ფიზიოთერაპიული 

ეფექტი გააჩნიათ. მსგავსი დაბალი სიხშირე და ინტენსივობა მაგნიტოთერაპიის 

ბაზისური, ტრადიციული არაინვაზიური მეთოდის საფუძველს წარმოადგენს. 

     სამეცნიერო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროა გურიის რეგიონალურ 

მაგნიტურ ანომალიაში შემავალი ინტენსიური ლოკალური ანომალიების 

დეტალური მაგნიტური და ელექტრომეტრული კვლევა, რათა შეიქმნას სამეცნიერო 

საკვლევი პოლიგონი, შემუშავდეს გეომაგნიტური კვლევების სრულყოფილი 

მეთოდიკა, შედგენილ იქნას შესაბამისი დეტალური მაგნიტური რუკები, 

ჩამოყალიბდეს სამეცნიერო დასკვნები და მიღებულ იქნას რეკომენდაციები. 

შედეგად გამოკვლეული იქნება ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტის 

შესაძლო დაფუძნების ახალი ადგილი - გურიის დაბალმთიანი რეგიონის 

ლოკალური გეომაგნიტური ანომალიის ტერიტორიაზე, რომლის გეოფიზიკური და 

კლიმატური თავისებურებები ჯერ კიდევ შესასწავლია.  
 

    

¹ სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს 
შემსრულებლები 

1 

 

 

 

მიწისძვრების                   

დეფორმაციული            

წინამორბედების შესაძლო             

კრიტერიუმების დადგენა 

თბილისის მიწისქვეშა 

მიმოქცევითი 

ობსერვატორიის 

მონაცემებით. 

ტრიგერირება.  

 

კ.ზ. ქართველიშვილი კ.ზ. ქართველიშვილი,         

მ. ნიკოლაიშვილი, 

გ. ქართველიშვილი. 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

        დედამიწა მულტიგეოფიზიკური პროცესებით ხასიათდება, რომელთა ბუნების 

შესწავლა და მართვა კვლევების მუდმივი პრობლემაა. არის კლასი პროცესებისა, 

რომლებიც ძლიერად გამოვლინდებიან და ადვილად იდენტიფიცირდებიან. ასეთ 



კლასს, სხვათა მოვლენათა შორის, ძლიერი მიწისძვრებიც განეკუთვნებიან. მაგრამ მათი 

ქმედითი მოვლენების მართვა შეუძლებელია, აქ მხოლოდ შესაძლებელია გარიდება 

ძლიერი შერყევისაგან და შენობა-ნაგებობათა გამაგრება რისკის შემსუბუქების 

თვალსაზრისით, თუმცა მაქსიმალური პრევენცია ვერ იქნება ამ მოვლენის რიგი 

ფაქტორების არცოდნის გამო. ამასთანავე არის კლასი მოვლენებისა, რომლებიც სუსტად 

გამოვლინდებიან, მაგრამ თან ახლავენ ძლიერ პროცესებს ან/და ხელს უწყობენ ძლიერი 

პროცესების წარმოქმნას ე.ი. მათთან ორგანულ კავშირში არიან. ასეთ პროცესებს 

განეკუთვნებიან მიწისძვრებით გამოწვეული დედამიწის დახრის ცვლილება, ქერქის 

დეფორმაცია და ტრიგერირებული მიკრომიწისძვრები და სხვა. 

         2010 წლიდან მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის სარდაფში მიმდინარეობდა 

თანამედროვე მაღალი მგრძნობიარობის მქონე აქსელერომეტრებით გრუნტის 

მოძრაობის სამივე  Z, N-S  და  E-W მდგენელის მონიტორინგი. დაკვირვებები 

გვიჩვენებენ,რომ დროდადრო ჩანაწერების წყნარ ფონზე ხდებოდა ინტენსიური 

სხვადასხვა        

სიხშირის  რხევები. მათ შორის აღსანიშნავია 2011 წლის 11/03 იაპონიაში მომხდარი 

მიწისძვრით გამოწვეული (ტრიგერირებული) რხევები. ამ ჩანაწერის სამივე 

კომპონენტით მიმართულების დადგენის და სხვა განსაზღვრების შემდეგ, ამ ტრიგერულ 

პროცესს უკავშირებთ იაპონიაში ტოჰოკატში მომხდარ აღნიშნულ მიწისძვრას. ეს ფაქტი 

წარმოადგენს მტკიცებულებას იმისა, რომ შორეულ ( =7800 კმ) ძლიერ მიწისძვრას 

შეუძლია გამოიწვიოს ტრიგერული დინამიკური მიკრო მიწისძვრები, რაც უდაოდ, 

ახლო  და საშუალო სიშორის მიწისძვრებით ინეცირებულ ტრიგერირებასთან ერთად 

შესწავლის საგანს წარმოადგენს სხვადასხვა თეორიული და გამოყენებითი ასპექტით. 

       

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

¹ პროექტის დასა-

ხელება  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

საქართველოს რიონ-

მტკვრის დეპრესიის 

და შავი ზღვის 

აღმოსავლეთ 

სექტორის სიღრმული 
გეოლოგიური 2/3D 

მოდელირება, გაზ-

ნავთობზე პროგნო- 

ზული შეფასება 
გეოლოგიურ-   

გეოფიზიკური 

მეთოდებით და ღრმა 

ჭაბურღილების 

მონაცემებით. 

 

შ. რუსთაველი 

სახელობის 

ნაციონალური 

ფონდი  

ს. ღონღაძე  ღონღაძე სვეტლანა- 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, 

დოქტორი; 
ქირია ჯემალი- 

მენეჯერი, დოქტორი; 
იავოლოვსკაია ოლღა-

წამყვანი 

გეოფიზიკოსი, 

მაგისტრი; 

ადიკაშვილი ლილი- 

გეოფიზიკოსი, 

დიპლომირებული 

სპეციალისტი; 

გამყრელიძე 

დიმიტრი- ფიზიკოსი 



დიპლომირებული 

სპეციალისტი;  

ქირია თენგიზი- 

მათემატიკოსი, 

მაგისტრი. 
 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

ეროვნული სამეცნიერო გრანტი  # 31/41, ანგარიში 1, 
პირველი ტრანშის შესრულება. 

 

საანგარიშო ტრანშის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი ამოცანები:  

1.კვლევის ობიექტის შესახებ არსებული საფონდო და გამოქვეყნებული გოლოგიურ-

გეოფიზიკური მასალების  მოპოვება, ანალიზი, საჭიროებისამებრ კომპიუტერიზაცია. 

2.ა)გარდატეხილი ტალღების კორელაციის მეთოდებით შესრულებული პროფილების 

სეისმოტომოგრაფიული ჭრილების აგება.  

ბ)სეისმოტომოგრაფიის და ღრმა ჭაბურღილების მონაცემების საფუძველზე ჭრილების 

ლითოლოგო-ფაციესური ანალიზი. 

საპროექტო დავალების შესრულება შედეგების მხრივ ბევრადაა დამოკიდებული 

მოპოვებული მასალების შერჩევაზე, ინფორმაციულობაზე და სისტემატიზაციაზე. ამდენად, 

პირველი ტრანშის ეს ამოცანა მეტად საპასუხისმგებლო პროცესია, თუ არ ჩავთვლით იმ 

სიძნელეებს, რომლებიც თან ახლავს საუწყებო სამსახურებთან წინააღმდეგობის დაძლევას. 

დავალება ერთი წინადადებითაა გადმოცემული, მაგრამ ფაქტობრივად გეგმიურ 

დავალების ფარგლებში იგი გეოლოგიის და გეოფიზიკის, ალბათ, სრულ კომპლექსს მოიცავს, 

გეოფიზიკიდან სეისმოძიების სამ მეთოდს, გრავიმეტრიის, მაგნიტომეტრიის და სეისმოლოგიის 

მეთოდებს, გეოლოგიიდან გეოკარტირების სხვადასხვა მასშტაბის და ტექტონიკური აგებულების 

მასალებს, ღრმა ჭაბურღილების მონაცემებს და სხვა.  

ყველა ეს მასალები შავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორიდან რიონ-მტკვრის დეპრესიის 

გასწვრივ აზერბაიჯანის საზღვრამდე მოპოვებულია, გაანალიზებულია, მათი 

ინფორმაციულობის ხარისხი შესაძლებლობას იძლევა საგრანტო დავალებით დასმული 

ამოცანები დადებითად იქნას გადაწყვეტილი. 

მეორე ამოცანის ა) პუნქტით შესრულებულია რიონის დეპრესიის გარდატეხილი ტალღების 

კორელაციის მეთოდის პროფილების ტომოგრაფიული ჭრილების აგება სამი სხვადასვა 

პროგრამული უზრუნველყოფით. სხვადასხვა პროგრამებით დამუშაება გამოწვეულია 

პირველადი მასალის სირთულით და ინფომაციულობის მაქსიმალურად მიღწევის მიზნით. ამ 

სახის სამუშაოებიდან აქ მოტანილია ერთ-ერთი პროფილის ტომოგრაფიული ჭრილი. 

იგივე ამოცანის ბ) პუნქტის შესრულებისათვის გამოყენებულია КМРВ და ГСЗ პროფილები 

1000 კმ-ზე მეტი საერთო სიგრძით და 100-მდე ღრმა ჭაბურღილი. მოხდა მათი კორელაციური 

ანალიზი, რის საფუძველზე შესაძლებელია საკვლევ ტერიტორიაზე ჭაბურღილებს შორის 

ინტერვალი შეივსოს ლითო-ფაციესური განაწილებით და შედგეს სათანადო რუკები. 

გარდა ამისა, სისტემატიზირებულია და კომპიუტერულად გარდაქმნილია საინტერპრეტა-

ციოდ დეპრესიაში და ზღვიურ სეგმენტში არეკლილი ტალღების მეთოდით შესრულებული 

დროითი ჭრილები. 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 
 



¹ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

ნ.გამყრელიძე  
ს.ღონღაძე 
თ.გიორგობიანი  
ნ.ღლონტი  
პ.მინდელი 
ო.იავოლოვსკაია 

ქართლ-კახეთის 

სიღრმული 

გეოლოგიური 

აგებულება 

გეოფიზიკური 

მონაცემებით 

შპს “ვი აი პი პრინტი” 

საქართველო, 

თბილისი, პასტერის ქ. 

5 

 

149 

ანოტაციები 

        მოცემულ ნაშრომში წარმოდგენილია ფონდური გეოფიზიკური მასალების 

დამუშავება და ხელახალი ინტერპრეტაცია. ამასთანავე, გამოყენებულია უახლესი 

მეთოდები კომპიუტერული პროგრამული  უზრუნველყოფის  დახმარებით. მიღებულია 

მნიშვნელოვანი შედეგები რეგიონის სიღრმული აგებულების შესახებ მრავალ ასპექტში.                                

       ვიმედოვნებთ, რომ ისინი  სხვადასხვა გამოყენებით მიმართულებებს  გამოადგებიან. 

 

 

 
ბ) კრებულები 
 

¹ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

მ. ნიკოლაიშვილი-

თანაშემდგენელი 

 

 

მ. ნიკოლაიშვილი 

თანაშემდგენელი 

 

 

 

კონსტანტინე 

ქართველიშვილის 

ბიობიბლიოგრაფია 

 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 80 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

137 

 

 

 

 

186 

ანოტაციები 

1    ქართული გრავიმეტრიული სკოლის ღირსეული წარმომადგენლის ფიზ.მათ. მეცნ. 

დოქტორის კონსტანტინე ქართველიშვილის ბიობიბლიოგრაფია მოიცავს მისი 

ცხოვრებისა და სამეცნიერო მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვას (1958-2002 წწ). 

2    წიგნი ეძღვნება გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლის იუბილეს. ნაშრომში 

გადმოცემულია საქართველოში გეოფიზიკური მეცნიერების განვითარების მოკლე 

ისტორია.   

 

 
დ) სტატიები 
 

¹ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



დასახელება 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ჯ.ლომინაძე,        კ. 

ქართველიშვილი, 

ნ.ღლონტი,         გ. 

ბერიშვილი,                   

ნ. მებაღიშვილი,     

მ. ნიკოლაიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

პ. მინდელი, 

ს. ღონღაძე, 

ნ. ღლონტი, 

ჯ. ქირია. 

 

 

 

 

 
ს. ღონღაძე, 

პ. მინდელი, 

ჯ. ქირია. 

 

 

 

 
 

დაბალმთიანი 

გურიის რეგიონში 

ბუნებრივი 

მაგნიტოთერაპიუ

ლი 

კურორტის 

ბაზისური 

მოდელის შექმნის 

შესაძლებლობის 

შესახებ 

 

 

საქართველოს 

ტერიტორიის 

ანომალური 

მაგნიტური 

ველი და მისი 

კავშირი 

სიღრმულ 

აგებულებასთან 

 

საქართველოს 

ტერიტორიისათ

ვის 

გარდატეხილ 

ტალღათა 

პროფილური 

სეისმური 

ტომოგრაფია 

მაგალითზე. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომები 

(საიუბილეო 

გამოცემა) 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს 

გეოფიზიკური 

საზოგადოების 

ჟურნალი, სერია 

ა.დედამიწის 

ფიზიკა, ტომი 15ა 

 

 

 

 

მ.ნოდიას 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომები,  

64-ე გამოცემა, 

ბეჭდვაში. 

თბილისი 

თსუ-ის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0179 

თბილისი, 

ი.ჭავჭავაძე 

გამზირი 1   

 

 

 

 

 

თბილისი 

თსუ-ის 

გამომცემლობა 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ანოტაცია 

   1.   საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაიკვირვება გეომაგნიტური ველის, როგორც 

რეგიონალური, ასევე ლოკალური მაგნიტური ანომალიები. ძლიერი ლოკალური 

მაგნიტური ანომალიები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე, განსაკუთრებით 

ცოცხალ ორგანიზმებზე. 

      2003-2009 წლებში ჩატარებული დაბალმთიანი გურიის რეგიონის ლოკალური 

გეომაგნიტური ანომალიის საველე დაკვირვებების შედეგები საჭიროებენ დაზუსტებას ამ 

ტერიტორიაზე კოსმოსური ამინდის ძირითადი ელემენტის - გეომაგნიტური ველის 

ვარიაციების ლოკალური ბიოსამედიცინო ეფექტების თავისებურებების თვალსაზრისით 

და ამ საფუძველზე ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტის ბაზისური მოდელის 

ორგანიზების მიზნით.  

     ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტები, ურეკის, ანუ ზღვისპირა კურორტის 

გარდა, ცნობილი არ არის, მაშინ, როდესაც ,,ხელოვნურ“ მაგნიტოთერაპიას ფართო 

გამოყენება აქვს. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევებით 

დადგენილია, რომ დაბალი სიხშირის (100 ჰერცამდე) მქონე, საშუალო ინტენსივობის (1-10 



გაუსი) მაგნიტურ ველებს ფიზიოთერაპიული ეფექტი გააჩნიათ. მსგავსი დაბალი სიხშირე 

და ინტენსივობა მაგნიტოთერაპიის ბაზისური, ტრადიციული არაინვაზიური მეთოდის 

საფუძველს წარმოადგენს. 

     სამეცნიერო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროა გურიის რეგიონალურ მაგნიტურ 

ანომალიაში შემავალი ინტენსიური ლოკალური ანომალიების დეტალური მაგნიტური და 

ელექტრომეტრული კვლევა, რათა შეიქმნას სამეცნიერო საკვლევი პოლიგონი, შემუშავდეს 

გეომაგნიტური კვლევების სრულყოფილი მეთოდიკა, შედგენილ იქნას შესაბამისი 

დეტალური მაგნიტური რუკები, ჩამოყალიბდეს სამეცნიერო დასკვნები და მიღებულ იქნას 

რეკომენდაციები. შედეგად გამოკვლეული იქნება ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული 

კურორტის შესაძლო დაფუძნების ახალი ადგილი - გურიის დაბალმთიანი რეგიონის 

ლოკალური გეომაგნიტური ანომალიის ტერიტორიაზე, რომლის გეოფიზიკური და 

კლიმატური თავისებურებები ჯერ კიდევ შესასწავლია.  

 

2. სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს ტერიტორიის აერომაგნიტური აგეგმვის 

მასალები და წარმოდგენილია მისი განაწილების სქემა. 

არსებული მასალა მოყვანილია ერთიან სისტემაში. შედგენილია საქართველოს  

ტერიტორიის ანომალური მაგნიტური რუქა, რომელიც გადათვლილია ზედა 

ნახევარსივრცეში 6, 9 და 12 კმ. სიმაღლეებზე და ჩატარებულია მიღებული შედეგების 

ანალიზი. 

შედგენილია საქართველოს ტერიტორიის მაგნიტო-ტეტონიკური დარაიონების 

სქემატური რუქა. 

 

3. სამუშაოში განხილულია სეისმური ტომოგრაფიის მეთოდის გამოყენების 

შესაძლებლობა КМПВ -ს (გარდატეხილ ტალღათა კორელაციური მეთოდი)  და  ГСЗ -ს 

(ღრმა სეისმური ზონდირება) მასალების დასამუშავებლად. წარმოდგენილია  შედარებითი 

შედეგები სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფით GeoGiga Seismic PRO 7.0 (კანადა), 

XTomo-LM (სანქტ-პეტერბურგი),  Seislmager (Geometrics, USA), SeisWide 4.6.4. 

ნაჩვენებია ტომოგრაფიის კომპლექსური გამოყენების შესაძლებლობა  გრავი-მაგნიტო 

საძიებო მეთოდების მონაცემებთან. გამოვლენილია სიჩქარული სურათის მსგავსება 

სეისმური ტომოგრაფიის შედეგებთან, რომელიც აგებულია ადრინდელი  გეოლოგიურ-

გეოფიზიკური მოდელის  საფუძველზე, კირზან-ხირსას პროფილზე КМПВ, ОГТ  და ОГП 

МПВ.    
   

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

2) უცხოეთში 

 

¹ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური  

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 
 

 

2 

სრულიად უკრაინის 

გეოინფორმაციის 

ასოციაცია (ВАГ) 

 

ევროპის გეომეცნიერთა და 

ინჟინრების ასოციაცია 

გეოინფორმატიკა: 

თეორიული და 

გამოყენებითი ასპექტები 

13-16 მაისი, 2013 წ. 

ქ. კიევი 



(EAGE) 

       მოხსენებათა ანოტაციები: 

    მათემატიკური მეთოდები და  კომპიუტერული ტექნოლოგიები გეოფიზიკასა და 

 გეოლოგიაში.  

    ნავთობ-გაზის საძიებო ტექნოლოგიები, ახალი მიმართულებები და პერსპექტივები. 

   გეოინფორმაციული გამოკვლევები სასარგებლო-წიაღისეულის საბადოების ძებნა-

ძიების და ექსპლოატაციის მიზნით. 

   საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესების მონიტორინგის გეოინფორმაციული 

უზრუნველყოფა.  

 

 
 

 

მზე-დედამიწის კავშირების ფიზიკის სექტორი 
 

 სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი.: 

ანზორ გველესიანი - ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი  

 

 

 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

 

ა. გველესიანი, ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი (ხელმძღვანელი)  

შ. ადამია მეც. დოქტორი 

ს. ბურჯანაძე, ფიზ. მათ. მეცნ.აკად.დოქ. 

თ.გეგეჭკორი მეც. აკად დოქ. 

თ. ჯებირაშვილი  
 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 
 

# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

მზის სისტემა, მზე-დედამაწის 

კავშირები, 

გარეატმოსფერული 

ასტროფიზიკა 

ა. გველესიანი ა. გველესიანი 

შ. ადამია 

ს. ბურჯანაძე 

თ. ჯებირაშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 
 
 
 
 

 

Aმსგავსების მეთოდისა და განზომილებათა ანალიზის თეორიის გამოყენებით 

ქვედა და ზედა ატმოსფეროს და  სხვადასხვა თხევად და გაზისებრ 

გეოფიზიკურ არეებისათვის (დედამიწის თხევადი ბირთვი, ოკეანე, ატმოსფერო, 

იონოსფერულ-მაგნიტოსფერული პლაზმა, მზის ქარი) შემუშავებულია ფიზიკა-

მათემატიკური მოდელები. Dდაზუსტებულია კონვექციური და ტურბულენტური 



ფენების წარმოშობის პროცესების თავისებურებანი. L 

 
# სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

2 

 

 

 

ორფაზიანი/კომპონენტიანი 

ვერტიკალურიკონვექციურ

ი დინებების მოდელირება 

ლაბორატორიულ 

პირობებში 
D 

 

ა. გველესიანი ა. გველესიანი 

ნ. ჭიაბრიშვილი 

თ. ბლიაძე 
 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 
 
 
 
 

ინტენსიური დუღილის პროცესის მეშვეობით ლაბორატორიულ პირობებში 

მოდელირებულია გროვა ღრუბლების წარმოშობა, თერმიკების სერიების ჩასახვა, 

გეიზერებისა და ვულკანების მოქმედება და მეტეოტრონების მეშვეობით და 

ტყის ხანძრების დროს ხელოვნური ღრუბლების წარმოშობა. მიღებული 

შედეგები დეტალურადაა წარმოდგენილი ფოტო, ვიდეო და გრაფიკული 

გაფორმებით. განიხილება მკვლევარის მიერ ორთქლის ბუშტების წარმოშობის 

და ევოლუციის პროცესის მართვის ძირითადი  პარამეტრები.   
 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 
 

 

# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა¬ური, 

ჟურნა¬ლის/კრებუ¬ლის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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А.И. Гвелесиани 
 
 
 
 
 

 

 

А.И. Гвелесиани 
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On the hierarchy of 

mesoscale vortexes  in 

the turbulent media. 

Reports of   
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Seminar of I. Vekua 

Institute of Applied 

Mathematics 
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конвекции в 
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1. შემოთავაზებულია ტურბულენტური გრიგალების იერარქიის კლასიფიკაციის მეთოდი. 

მეზომასშტაბური გრიგალები აღწერილია რეკურენტული ფორმულების მეშვეობით. 

კინეტიკური ენერგიის ინერციული და ბლანტი ინტერვალებისათვის მიღებულია 

სათანადო სპექტრალური სიმკვრივის ფუნქციების ანალიზური სახე. 

განხილული იერარქიის მეზომასშტაბური გრიგალების პარამეტრები კარგ თანხმობაშია 

სხვადასხვა გეოფიზიკურ არეებში (ოკეანე, ზედა სტრატოსფერო, მეზოსფერო, ქვედა 

თერმოსფერო, იონოსფეროს E- და F- ფენები, მაგნიტოსფერო) ექსპერიმენტულად 

დამზერილ და აგრეთვე რიცხვითი მეთოდებით აგებულ ტურბულენტურ გრიგალურ 

სტრუქტურებთან.   

 

2. სტატია ეხება ნაკლებად შესწავლილ რთულ კონვექციუირ დინებებს მიმდინარე  

გეოფიზიკურ სისტემაში – დედამიწის თხევადი ბირთვი-ოკეანე-ატმოსფერო-

იონოსფერო-მაგნიტოსფერო-მზის ქარი. ყურადღების ცენტრშია უწყვეტი და დინამიკური 

დინამიკლური პროცესების ახალი კუთხით განხილვა, რაც საშუალებას იძლევა 

ბუნებრივი კონვექქციური პროცესების კორექტულ მოდელირებას. 

 

3. სტატია მიძღვნილია ლაბორატორიულ პირობებში გროვა ღრუბლების წარმოშობის 

პროცესისის მოდელირებას. სტატიაში დეტალურადაა აღწერილი და გაანალიზებული 

ჩატარებული წინასწარი ცდების შედეგები. ყურადღების ცენტრშია წყალსა და 

მრავალფენოვან ხსნარებში თერმიკების – ორთქლის ბუშტების სისტემის წარმოშობის და 

დინამიკის პროცესის რეგულირება. 

 

4. მოცემულია გროვა ღრუბლების თერმიკების კონგლომერატიდან ღრუბლების 

მწკრივების წარმოშობის სურათი (ფოტოების სახით). ღრუბლების მწკრივების ცალკეული 

თერმიკების სახით განლაგება ქარის მიმართულების გასწვრივ ერთი და იგივე რჩება (არა 

აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით უბერავს ქარი).  

 
 

 

           V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 



# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ა. გველესიანი 
 

Kსხვადასხვა გეოფიზიკური 

არეების კონვექციური 

მოძრაობების ფიზიკა-

მათემატიკური და 

ლაბორატორიული მოდელირება 

ი. ვეკუას გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

 ზაფხულის 

საერთაშორისო-

სასწავლო სამეცნიერო 

სკოლა 

(1-12 ივლისი 2013) 

კრებითი ანოტაციები თემატიკების მიხედვით  

განვითარებულია სხვადასხვა თხევადი და გაზისებრი გეოფიზიკური არეებისათვის 

ფიზიკა-მათემატიკური მოდელები, ანალიზი და სისტემის მახასიათებელი 

პარამეტრებისY ლაბორატორიული დაზუსტება  

 

2) უცხოეთში 

 

# 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 A. Gvelesiani Ivestigation of some unfavorable 

events on the territory of Georgia. 

Physical and mathematical 

modeling and laboratory 

experiments.  

International 

Caucasian Forestry 

Symposium, 

Artvin/Turkey 

24-26 October 2013 

კრებითი ანოტაციები თემატიკების მიხედვით  

მსოფლიო მასშტაბით და კერძოდ, საქართველოს ტერიტორიისათვის ატომური იარაღის 

გამოცდის და ატომურ ელექტროსადგურების ავარიების შედეგების ანალიზი აჩვენებს, 

რომ რადიოაქტიური დაჭუჭყიანების ნორმები აღემატებოდა  ზღვრულ დასაშვებ ნორმებს 

რამოდენიმე რიგით. ვულკანების ამოფრქვევისა და  აღნიშნული მოვლენების უარყოფითი 

გავლენა მეტეოროლოგიურ პროცესებზე მოდელირებული იყო კომპიუტერზე და 

ლაბორატორიული გზით. Dდადგენილი იყო მრავალფენოვანი და მრავალკომპონენტიანი 

ხსნარის ბუშტოვანი დუღილის ანალოგიური მახასიათებელი პარამეტრები.     

 

 

 

 

ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი 
 

 samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, 

ავთანდილ ამირანაშვილი 
 

 samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:   



ხარჩილავა ჯ. - ფიზ.-მათ. მეცნ. Dდოქტ., მთავარი მეცნ. თან.; ბლიაძე თ., 

დევიძე მ., კირკიტაძე დ., ჩიხლაძე ვ. – აკად. ხარ. Dდოქტორები, უფრ. Mმეცნ. 

თანამშრომლები; თოდაძე მ. - უფრ. Mმეცნ. თან.; ჭიაბრიშვილი ნ. - აკად. ხარ. 

დოქტ., მეცნ. თან.; ჭანკვეტაძე ა. - მეცნ. თან.;  ბანეთაშვილი ვ., ხურციძე გ. 

ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., ბერიშვილი ტ. – ლაბორანტები. 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

საქართველოში სხვადასხვა 

ატმოსფერული მახასიათებლების 

და მოვლენების მრავალწლიური 

ვარიაციების  გამოკვლევა, მათი 

კავშირების დადგენა კლიმატის 

ცვლილებასთან, ბუნებრივ 

კატასტროფებთან, ეკოსისტემების 

მოწყვლადობასთან და ამ 

პარამეტრებზე და  მოვლენებზე 

აქტიური ზემოქმედების 

მეთოდების დამუშავება გარემოზე 

მათი ნეგატიური გავლენის 

შესამცირებლად (გარდამავალი 

თამა). 

ა. ამირანაშვილი 
 

ხარჩილავა ჯ., ბლიაძე თ., 

კირკიტაძე დ., ჩიხლაძე ვ., 

თოდაძე მ., ჭიაბრიშვილი ნ., 

ჭანკვეტაძე ა., ჩხაიძე გ., 

ნიკიფოროვი გ., ბერიშვილი ტ., 

ბანეთაშვილი ვ., ხურციძე გ.    

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
1 
 

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 მამართულება, ხილვადობა და სხვა) კომპლექსური 

მონიტორინგი, არსებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი.  

სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით შეფასებულია საქართველოს კლიმატის მოსალოდნელი 

ცვლილება (ჰაერის ტემპერატურის მაგალითზე) გლობალურ ცვლილებებთან და რეგიონალური ხასიათის 

(სანკტ - პეტერბურგი) ცვლილებებთან მიმართებაში, პროცესების პერიოდულობის გათვალისწინებით. 

შესწავლილია ჰაერის აეროზოლური დაბინძურების თავისებურებანი თბილისში ზამთრის ნისლების დროს. 

დაზუსტებულია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის ტრენდი 1984–2012 წწ. ქ. თბილისში. 

დადგინდა, რომ საერთო აეროზოლური დაბინძურების დინამიკას საქართველოში (თბილისი, წალკა) და 

ჩრდილოეთ კავკასიაში (კისლოვოდსკი) აქვს მსგავსი ხასიათი. 

ამა წლის ზაფხულში გეოფიზიკის და ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტების მონაწილეობით შეიქმნა 

სამთავრობო კომისია ამინდის საშიშ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების სამუშაოების განახლების 

საკითხების განსახილველად. სექტორმა დაიწყო სათანადო სამუშაოების ჩატარება კახეთში სეტყვის 

საწინააღმდეგო სამსახურის აღსადგენად. 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 saukuneebrivi geomagnituri 
variaciis Seswavla 

მ. დევიძე  დევიძე m.,  ჩიხლაძე ვ., 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 



2.  
 
 
 

2013 წელს საქართველოს რამდენიმე არქეოლოგიური ობიექტიდან, არქეოლოგების დახმარებით 

შეირჩა რამდენიმე სამუშაო რეგიონი, კერძოდ: გონიოს ციხის და მისი მიმდებარე ტერიტორია, 

ჩაქვის (ჩაისუბანი) ტერიტორიაზე, გამოვლენილ იქნა რამდენიმე მეტალურგიული ქურა. ეს 

ქურები, ძირითადად ლითონის გამოდნობას ემსახურებოდა. დადგინდა კავშირი ამ ქურებსა და იმ 

ტერიტორიებს შორის, სადაც წარსულში, კოლხების მიერ, ძირითადად ხდებოდა მადნის მოპოვება. 

ეს რაიონი განსაკუთრებით ხელსაყრელია მეტალურგიული საქმიანობისათვის, რადგან მდიდარია 

მადნის გამოსადნობად საჭირო მინერალებით, ახლოა ტყესთან და საწყლოსნო გზებთან, ხოლო 

წყლით ტრანსპორტირება განსაკუთრებით მომგებიანი იყო კომერციული საქმიანობისათვის. 

დანარჩენი ნიმუშები შეგროვდა კახეთის რაიონში, კერძოდ უძირო ხევში. ზოგიერთი ნიმუშები, 

რომლებიც აღებულ იქნა აღნიშნულ რაიონებში გაიგზავნა პარალელური კვლევების 

ჩასატარებლად, კერძოდ მაგნიტური დაძაბულობის (პალეოინტენსივობის) გასაზომად, ესპანეთის 

ბურგოსის უნივერსიტეტის პალეომაგნიტურ ლაბორატორიაში. 
 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

geo-arqeologia 
saqarTveloSi da 
saukuneebrivi 
geomagnituri 
variaciis mrudis 
gaumjobeseba kavkasiis 
regionasaTvis (2014-
2015) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის 

m. deviZe m. deviZe 
g. quTelia 

n. xaxutaiSvili 
k. qamadaZe 

 
 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 2 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 saqarTvelos 
wvlili kavkasiisa 
da xmelTaSuazRvis 
regionis 
saukuneebrivi 
geomagnituri 
variaciis mrudis 
agebaSi (2012-2013) 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის 

 

m. deviZe 

 
m. deviZe 

g. quTelia 
v. liCeli 

d. nasxidaSvili 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 პროექტის მიზანი იყო არქეომაგნიტური კვლევების განახლება საქართველოს ტერიტორიაზე, რათა ხელი 

შეუწყოს  კავკასიასა და ხმელთაშუაზღვის მიმდებარე ტერიტორიებისათვის უკანასკნელი 8000 წლის 

პერიოდისათვის  საუკუნეებრივი  გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის  (GSVC) აგებას. მეორე ამოცანა 

მიზნად ისახავდა თანამშრომლობის გაღრმავებას  ქართველ და იტალიელ სამეცნიერო კოლექტივებს 

შორის გეო–არქეოლოგიურ და  არქეომაგნიტური მიმართულებით. 

პირველ ეტაპზე ნიმუშები შერჩეული და აღებულ იქნა იტალიის არქეოლოგიური და ვულკანური 

მოედნებიდან. ყველა შეგროვილი ნიმუში გაანალიზებულ იქნა IGG-CNR-ის ვიარეჯიოს არქეომაგნიტურ 

ლაბორატორიაში. ამ ეტაპის დასასრულებლად პარიზის ლაბორატორიაში "Laboraroire de 

Paleomagnetisme di Saint Maur des Fossés dell’Institut de Physique du Globe" ორივე ჯგუფის 

მონაწილეობით ჩატარდა ყველა ნიმუშის განმაგნიტება ცვლად მაგნიტურ ველში, როგორ მოცემულ 



ნიმუშებზე არქეომაგნიტური კვლევის ბოლო სტადია. 

მიზანმიმართული საველე სამუშაოების გარდა დამატებით შევარჩიეთ 37 არქეოლოგიური უბანი 

საიდანაც აღებულ იქნა აგურისა და კერამიკის ნიმუში პალეოინტენსივობის წინასწარი 

გაზომვებისთვის. ნიმუშებს  ანალიზი ჩაუტარდა სან–დიეგოს (კალიფორნიის) უნივერსიტეტის 

პალეომაგნიტურ ლაბორატორიაში პროფესორ ლიზა ტოქსის ხელმძღვანელობით. ანალიზი ჩაუტარდა 

144 ნიმუშს Thellier GUI პროგრამის საშუალებით (Shaar and Tauxe, 2013, DOI: 10.1002/ggge.20062) 

შემდეგი კრიტერიუმების გამოყენებით:  FRAC >= 0.8, SCAT = True, beta <= 0.10, MAD <= 5, DANG <= 

10, N_ptrm >=2, შერჩევის კრიტერიუმი: N_შერჩევის >= 2. ამ საკმარისად მკაცრი კრიტერიუმების  

შედეგად შეირჩა 88 ნიმუში 18 უბნიდან. გაზომვებით მიღებული შედეგები შეგვიძლია ჩავთვალოთ 

საიმედოდ და წარმატებულად, თუმცა ადეკვატური შესწორებები შეტანილ იქნება ანიზოტროპილი 

ანალიზის ჩატარების შემდეგ.  

 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

ამირანაშვილი ა., 
ქართველიშვილი ლ.,  

ტროფიმენკო ლ., 

ხუროძე თ. 

ჰაერის ტემპერატურის 

მოსალოდნელი 

ცვლილების 

სტატისტიკური შეფასება 

თბილისში და სანკტ-

პეტერბურგში 2056 

წლამდე, სტუ 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, 2013. 

ISSN 1512 – 0902,  
t. 119 

 

თბილისი 
 

58 – 62 
 

2 

ამირანაშვილი ა., 

თავართქილაძე კ., 

კირილენკო ა., 

კორტუნოვა ზ., 

პოვოლოცკაია ნ., 

სენიკი ი. 

ატმოსფეროს 

აეროზოლური 

დაბინძურების დინამიკა 

თბილისში და 

კისლოვოდსკში, 

სტუ ჰიდრო-

მეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, 2013. 

ISSN 1512 – 0902,  
t. 119 

 
 

თბილისი 

 
 

58 – 62 
 

3 

ბლიაძე თ., 

კირკიტაძე დ., 

ნიკიფოროვი გ., 

ჭანკვეტაძე ა. 

ქალაქ თბილისის ჰაერის 

მიწისპირა ფენაში 

მსუბუქი იონების 

კონცენტრაციის 

გამოკვლევის ზოგიერთი 

შედეგი 2010-2011 წწ., სტუ 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, 2013. 

ISSN 1512 – 0902,  
t. 119 

 
 

თბილისი 

 
 

104-108 

4 

ბლიაძე თ., 

კირკიტაძე დ., 

ნიკიფოროვი გ., 

ჭანკვეტაძე ა. 

სუბმიკრონული 

აეროზოლები თბილისის 

ატმოსფეროში, სტუ 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, 2013. 

ISSN 1512 – 0902,  
t. 119 

 
 

თბილისი 

 
 

95-99 



5  

ხარჩილავა ჯ., 

ჩიხლაძე ვ., 

ქართველიშვილი ლ. 

აეროსინოპტიკური 

მდგომარეობა და 

მიწისპირა ოზონის 

კონცენტრაციის 

ცვალებადობა კახეთში 

ელჭექ-სეტყვიანობის 

პროცესების 

მიმდინარეობისას, სტუ 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, 2013. 

ISSN 1512 – 0902,  
t. 119 

 
 

თბილისი 

 
 

125-129 

6 ხარჩილავა ჯ., 

ჩიხლაძე ვ., 

ჩოჩიშვილი ქ.,  

ჩხაიძე გ. 

მიწისპირა ოზონის 

კონცენტრაციის 

ცვალებადობის 

თავისებურებები 

თბილისში 1984-2012 წწ., 

სტუ ჰიდრო-

მეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომათა 

კრებული, 2013. 

ISSN 1512 – 0902,  
t. 119 

 
 

თბილისი 

 
 

100-103 

7 ღლონტი ნ.,  

ცინცაძე თ. 

გეოფიზიკის და 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტების 

ერთობლივი სამუშაოების 

თანამედროვე 

მდგომარეობის ანალიზი  

და განვითარების 

პერსპექტივები 

საქართველოში 

ატმოსფერული 

გამოკვლევების დარგში., 

სტუ ჰიდრო-

მეტეოროლოგიის 
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Aanotaciebi 

1. გამოკვლეულია ჰაერის ტემპერატურის საშუალო წლიური მნიშვნელობების სტატისტიკური სტრუქტურა 

თბილისში და სანკტ-პეტერბურგში 1907-2006 წწ. კერძოდ მიღებულია, რომ ავტოკორელაცია დაკვირვებათა რიგებში 

სანკტ-პეტერბურგისათვის უფრო მაღალია, ვიდრე თბილისისათვის. პერიოდულობის პიკები თბილისისათვის ყოველ 

მე-20 და მე-5 წელზე მოდის, სანკტ-პეტერბურგისათვის – მე-14 და მე-8 წელზე. დათბობის პროცესი სანკტ-

პეტერბურგში უფრო ინტენსიურია, ვიდრე თბილისში. ჩატარებულია ჰაერის ტემპერატურის მოსალოდნელი 

ცვლილებების სტატისტიკური პროგნოზირება ამავე ქალაქებისათვის 2056 წლამდე სამი მეთოდის გამოყენებით (წრფივი 

პროგნოზირება, პროგნოზირება გლუვი ფუნქციებით დაკვირვებათა რიგში ორი პერიოდულობის გათვალისწინებით, 

წრფივი პროგნოზირება ერთი პერიოდულობის გათვალისწინებით). 

 

2. შესწავლილია თბილისში ატმოსფეროს აეროზოლური ოპტიკური სისქის და კისლოვოდსკში ატმოსფეროს 

გამჭვირვალობის კოეფიციენტის მნიშვნელობების დროითი რიგების სტატისტიკური სტრუქტურა 1941-1990 წწ. 

აღნიშნულ პარამეტრებს შორის აღინიშნება მაღალი წრფივი კორელაცია (-0.85). ატმოსფეროს დაბინძურების 

სტატისტიკური სტრუქტურა და დინამიკა (მეოთხე ხარისხის პოლინომები) ორივე ქალაქში ერთმანეთისაგან მცირედ 

განსხვავდება. იმის გათვალოსწინებით, რომ საქართველოში გასული საუკუნის 90-ნი წლების შემდეგ რეგულარული 

აქტინომეტრული დაკვირვებები აღარ წარმოებს, მომავალში შესაძლებელია ატმოსფეროს აეროზოლური ოპტიკური 

სისქის  მნიშვნელობების აღდგენა თბილისში კისლოვოდსკში ატმოსფეროს გამჭვირვალობის კოეფიციენტის 

მნიშვნელობების მიხედვით ბოლო 20 წლის განმავლობაში. 

3. წარმოდგენილია მონაცემები თბილისის ჰაერის მიწისპირა ფენაში 2010-2011 წწ. მსუბუქი იონების ჯამური 

კონცენტრაციის შესახებ. გაზომვები წარმოებდა გეოფიზიკის ინსტიტუტის თერმობაროკამერის ტერიტორიაზე 

გერდიენის ტიპის ხელსაწყოს გამოყენებით ყოველდღიურად ოთხჯერ დღეში (9, 12, 15, 17-18 სთ.). შესწავლილია 

ატმოსფეროში მსუბუქი იონების კონცენტრაციის თვიური და დღიური სვლა. აგებულია მსუბუქი იონების 

კონცენტრაციის განაწილების ფუნქცია  წლის სხვადასხვა სეზონისათვის.  

4. წარმოდგენილია მონაცემები თბილისის ჰაერის მიწისპირა ფენაში 2010-2011 წწ. 0.1 მკმ-ზე მეტი ზომის 

სუბმიკრონული აეროზოლების თვლადი კონცენტრაციის შესახებ. გაზომვები წარმოებდა გეოფიზიკის ინსტიტუტის 

თერმობაროკამერის ტერიტორიაზე ხელსაწყო ФАН-ის გამოყენებით რეგისტრაციის იმპულსურ რეჟიმში 

ყოველდღიურად ოთხჯერ დღეში (9, 12, 15, 17-18 სთ.). შესწავლილია ატმოსფეროში აეროზოლების კონცენტრაციის 

თვიური და დღიური სვლა. აგებულია აეროზოლების კონცენტრაციის განაწილების ფუნქცია  წლის სხვადასხვა 

სეზონისათვის.  

5. ჩატარებულია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის (მოკ) ცვალებადობის ანალიზი რუისპირში დიდ და პატარა 



ფართობებზე (შესაბამისად სდფ და სპფ) სეტყვიანობის დროს. გამოვლენილია, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც სეტყვა 

არ მოდის ელჭექის პროცესების დროს, დაკვირვების პუნქტის თავზე, სადაც იზომება მოკ, ჭავლური ნაკადი არ 

დაიკვირვება. სდფ პროცესების დროს მოკ ბევრად ნაკლებია ვიდრე ელჭექის დროს სეტყვის გარეშე და სპფ დროს. 

ალაზნის ველის პირობებში, თუ ატმოსფეროში წარმოიქმნა ჭავლური ნაკადი და ამავე დროს მოკ არის კარგი ამინდის 

დონეზე ან მასზე ნაკლები, უნდა ველოდოთ სდფ.  

6. გამოკვლეულია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის (მოკ) საშუალო წლიური, ნახევარწლიური და თვიური 

მნიშვნელობების ცვალებადობის სტატისტიკური სტრუქტურა თბილისში 1984-2012 წწ. გამოყოფილია მოკ-ის საშუალო 

წლიური და ნახევარწლიური მნიშვნელობების დროითი რიგების ტრენდები (მეოთხე რიგის პოლინომები) და 

შემთხვევითი მდგენელები. ჩატარებულია დროის აღნიშნულ პერიოდში მოკ-ის საშუალი წლიური და ნახევარწლიური 

მნიშვნელობების ცვლილების ყოველწლიური სიჩქარის ანალიზი. შესწავლილია მოკ-ის საშუალოთვიური 

მნიშვნელობების ცვალებადობის თავისებურებები შვიდწლიანი პერიოდებისათვის.       

7. ჩატარებულია გეოფიზიკის და ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტების ერთობლივი მრავალწლიანი 

სამუშაოების ანალიზი საქართველოში ატმოსფერული გამოკვლევების დარგში. აღნიშნულია მნიშვნელოვანი შედეგები, 

რომლებიც მიღებულია ატმოსფეროს დაბინძურების, ატმოსფეროს ელექტრობის, ელჭექის და სეტყვის პროცესების, 

კლიმატის ცვლილების, რადიოლოკაციური მეტეოროლოგიის, ატმოსფერულ პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების, 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკების, საქართველოს ბიოკლიმატური რესურსების და სხვა კვლევების დროს. 

გათვალისწინებულია მომავალში აღნიშნული ერთობლივი გამოკვლევების გაგრძელება, აგრეთვე ძალების გაერთიანება 

ახალი სამეცნიერო და გამოყენებითი ამოცანების გადასაჭრელად (ატმოსფერული პროცესების მოდელირება, კლიმატის 

მოსალოდნელი ცვლილებისადმი ადაპტაციისთვის რეკომენდაციების შემუშავება, ატმოსფერულ პროცესებზე აქტიური 

ზემოქმედება, საქართველოს საკურორტო და ტურისტული ზონების ბიოკლიმატური პასპორტების შექმნა და სხვა).  

8. განხილულია ატმოსფერული ნალექების რადიოლოკაციურ ამრეკვლადობასა (Z) და მათ ინტენსივობას (I) 

შორის კავშირი. Z-I დამოკიდებულება გამოკვლეულია ნალექების ინტენსივობის მთელი დიაპაზონისთვის, როგორც 

წრფივი, ისე არაწრფივი აპროქსიმაციის შემთხვევაში. ნაჩვენებია, რომ არაწრფივი შემთხვევისთვის საიმედოობის 

მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად იზრდება და პრაქტიკული გამოყენებისთვისაც შესაბამისი განტოლება უფრო 

მოსახერხებელია. 

9. ჩატარებულია საშიში ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების დინამიკისა და მათთან ბრძოლის მეთოდების 

თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი. ნაჩვენებია ამ პროცესებისაგან მიყენებული ეკონომიკური და ფიზიკური 

ზარალის მატება საქართველოში და საზღვარგარეთ. აღნიშნულია ქართველი მეცნიერების მნიშვნელოვანი როლი ამ 

პროცესების კვლევის საქმეში, რომელიც ამჟამადაც მიმდენარეობს. ხაზგასმულია წარსულში ატმოსფერული ნალექების 

ხელოვნული გაზრდის, სეტყვასთან ბრძოლის, ღრუბლების საელჭექო აქტივობის რეგულირების, ზვავების ჩამოსვლის 

საშიშროების პრევენციის პრაქტიკული სამუშაოების წარმატებები. შემოთავაზებულია აღდგეს ორ ათეულ წელზე მეტი 

ხნის წინ შეწყვეტილი პრაქტიკული სამუშაოები ატმოსფერული პროცესების რეგულირების დარგში, და პირველ რიგში, 

სეტყვის საწინაამდეგო სამუშაოები კახეთში. 

10. გამოკვლეულია ჰაერის საშუალოწლიური მნიშვნელობების დროითი რიგების სტატისტიკური სტრუქტურა 

თბილისში და სანქტ-პეტერბურგში 1850-2012 წწ. ჩატარებულია აღნიშნული დროითი რიგების ავტოკორელაციური 

ანალიზი. შესწავლილია პერიოდულობა ჰაერის ტემპერატურის ცვალებადობაში. ჩატარებულია ჰაერის ტემპერატურის 

ცვალებადობის დინამიკის შედარება თბილისში და სანქტ-პეტერბურგში. ნაჩვენებია, რომ დათბობის პროცესი სანქტ-

პეტერბურგში უფრო ინტენსიურია, ვიდრე თბილისში. მიღებული შედეგები მომავალში გათვალისწინებულია 

გამოყენებულ იქნას ჰაერის ტემპერატურის ცვალებადობის გრძელვადიანი პროგნოზირების სხვადასხვა სტატისტიკურ 

მოდელებში.  

11. შესწავლილია წალკაში (ეკოლოგიურად სუფთა მაღალმთიანი რაიონი საქართველოში) ატმოსფეროს 

აეროზოლური ოპტიკური სისქის და კისლოვოდსკში ატმოსფეროს გამჭვირვალობის კოეფიციენტის მნიშვნელობების 

სტატისტიკური სტრუქტურა 1941-1990 წწ. (სტანდარტული სტატისტიკური ანალიზი, ავტოკორელაციური ანალიზი, 

პერიოდულობების განსაზღვრა, ტრენდების მდგენელების და შემთხვევითი კომპონენტების გამოვლენა და სხვ.). 

კერძოდ მიღებულია, რომ აღნიშნული პარამეტრების რეალურ მნიშვნელობებს შორის აღინიშნება მაღალი წრფივი 

კორელაციური კავშირი (-0.81); ატმოსფეროს საერთო აეროზოლური დაბინძურების დინამიკა ორივე ქალაქში 

ერთმანეთისაგან მცირედ განსხვავდება (მეოთხე ხარისხის პოლინომი).  

12. გამოკვლევულია ატმოსფეროში აეროზოლური დაბინძურების, ღრუბლიანობის, ნისლების, ოზონის საერთო 

რაოდენობის და სხვ. მრავალწლიანი დინამიკა; შესწავლილია ატმოსფეროს აეროზოლური დაბინძურების ზეგავლენა 

მზის რადიაციის, ღრუბლიანობის, ნისლების და სხვ. ცვალებადობაზე. შეფასებულია ზოგიერთი კლიმატის 

ელემენტების მოსალოდნელი ცვლილება. გათვალისწინებულია აღნიშნული ერთობლივი გამოკვლევების გაგრძელება 

და აგრეთვე ძალების გაერთიანება ახალი სამეცნიერო და გამოყენებითი მნიშვნელობის ამოცანების გადასაწყვეტად.   

 
 

 

 



2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

წერეთელი ნ., 

ვარაზანაშვილი ო., 

ამირანაშვილი ა., 

წერეთელი ე., 

ელიზბარაშვილი ე., 

სალუქვაძე მ., 

დოლიძე ჯ. 

მულტირისკების 

შეფასება  ეროვნულ 

დონეზე 

საქართველოში, 

ევროპული 

გეოფიზიკური 

კავშირის 

გენერალური 

ასამბლეა, 

მოხსენებათა 

თეზისები, 

გეოფიზიკის 

სამეცნიერო 

აბსტრაქტები, 7-12 

აპრილი, 2013 

ტ. 15, EGU 2013-3176, 

2013. 

 

ვენა, ავსტრია 1 გვერდი 

2 
 

ამირანაშვილი ა., 

ბლიაძე თ., ჩიხლაძე 

ვ 

ჰაერის გაჭუჭყიანება 

თბილისში ზამთრის 

ნისლებში, მე–6–ე 

საერთაშორისო  

კონფერენციის 

„ნისლები, ნისლების 

შეგროვება და ნამი“ 

მასალები, 19–24 

მაისი, 2013 

No 6 იოკოჰამა, იაპონია 1 გვერდი 

3 ჭანკვეტაძე ა. მსუბუქი იონების 

ჯამური 

კონცენტრაციის 

გამოკვლევის 

ზოგიერთი შედეგები 

ქ.  თბილისში, 

მაღალმთიანი 

გეოფიზიკის 

ინსტიტის 

ახალგაზრდა 

მეცნიერთა 

კონფერენციის 

მოხსენების 

თეზისები, 22–23 

მაისი, 2013 

 

 ნალჩიკი, რუსეთი 26-27 

4 r. Saari,  

l. toqsi,  

a. gogiCaiSvili, 
m. kalvo-ratertsi,  

m. deviZe,  

v. liCeli  

absoluturi 
geomagnituri 
velis 
intensiobis 
gazomva 
saqarTveloSi 
ukanaskneli 6 
aTasleulisaTvis 

 

Latinmag Letters, 
Volume 3, Special 
Issue (2013) 

 
montevideo, 
urugvai 

 

4 გვერდი 

5 k. prinCipe,  
s. arigi,  

arqeomagnituri 
kvlevebi gvian 

Latinmag Letters, 
Volume 3, Special 

montevideo, 
urugvai 

3 გვერდი 



m. deviZe,  
d. jordano,  
m. le gof,  
a. gogiCaiSvili, 
s. la feliCe 

 

eleoniTuri 
xanis Romelze 
arsebuli 
uZvelesi 
brinjaos xanis 

sofel CROCE DI 

PAPA -Si, nola 
(italia) 

 

Issue (2013) 

Aაnotaciebi 

1. განხილულია მულტირისკების  (მიწისძვრები, წყალდიდობა, სეტყვა, გვალვა და სხვა) შეფასება  ეროვნულ დონეზე 

საქართველოს ტერიტორიაზე  

2. ჩატარებულია ანალიზი სუბმიკრონული აეროზოლებით ჰაერის გაჭუჭყიანების თავისებურებისა  თბილისში 

ზამთრის ნისლებში. დადგენილია კორელაციური კავშირები აეროზოლების, მიწისპირა  ოზონის, რადონის და 

მსუბუქი აეროიონების კონცენტრაციებს შორის. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ, როგორც სუფთა ატმოსფეროში, ასევე 

ნისლებში, რადონი არის ძლიერი კატალიზატორი მეორადი აეროზოლების წარმოქმნისას. 

3. წარმოდგენლია 2010-2011 წწ. მსუბუქი იონების ჯამური კონცენტრაციის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგები ქ.  

თბილისში. 

4. warmodgenilia axali arqeointensiobis monacemebi saqarTvelodan Z. w. 3 000 - dan a. w. 
1500 – mde periodisaTvis. 

5. warmodgenilia arqeomagnituri daTariReba gvian eleoniTuri xanis Romelze aRmoCenili 

arqeologiuri gaTxrebis dros brijaos periodis dasaxlebidan CROCE DI PAPA, nola.  

 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 იხილე განყ. IV, პუნქტი 1დ, NN 

1-9 

იხილე განყ. IV, პუნქტი 1დ, NN 

1-9 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

“ჰიდრომეტეოროლოგიისა და 

ეკოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები” მიძღვნილი 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის დაარსების 60 

წლისთავისა და მისი პირველი 

დირექტორის, მეცნიერების 

გამოჩენილი ორგანიზატორის 

ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 

წლისთავისადმი, 2013 წლის 28-30 

მაისი, საქართველო, თბილისი 
moxsenebaTa anotaciebi 

იხილე განყ. IV, პუნქტი 1დ, NN 1-9 

2 იხილე განყ. IV, პუნქტი 1დ, NN 

10-12 

იხილე განყ. IV, პუნქტი 1დ, NN 

10-12 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „გეოგრაფიის 

თანამედროვე პრობლემები“, 

მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის 



გეოგრაფიის ინსტიტუტის 

დაარსების 80 წლისთავისადმი, 2013 

წლის 7-9 ნოემბერი, საქართველო, 

თბილისი 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

იხილე განყ. IV, პუნქტი 1დ, NN 10-12 

3 3.1 ელიზბარაშვილი ე., 

ამირანაშვილი ა., ვარაზანაშვილი 

ო., წერეთელი ნ., ელიზბარაშვილი 

მ., ფიფია მ. 

 

3.2   ამირანაშვილი ა. 

სეტყვა საქართველოს 

ტერიტორიაზე.  

 

 

 

გამოკვლევების თანამედროვე 

მდგომარეობა და განვითარების 

პერსპექტივები გეოფიზიკის 

ინსტიტუტში ატმოსფეროს ფიზიკის 

დარგში. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „გეოფიზიკის 

აქტუალური პრობლემები”, 

მიძღვნილი მიხეილ ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტის 

დაარსების 80 წლისთავისადმი, 2013 

წლის 9-10 დეკემბერი, საქართველო, 

თბილისი 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

3.1 წარმოდგენილია ანალიზი საქართველოში სეტყვიანობის შესახებ. 

3.2 წარმოდგენილია  ატმოსფეროს ფიზიკის დარგში გამოკვლევების თანამედროვე მდგომარეობის მიმოხილვა და 

განვითარების პერსპექტივების გეგმები გეოფიზიკის ინსტიტუტში. 

 

     2) უცხოეთში 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 1 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 1 
ევროპული გეოფიზიკური კავშირის 

გენერალური ასამბლეა, 7-12 

აპრილი, 2013, ვენა, ავსტრია 

2 

 

 
 

იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 2 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 2 მე–6–ე საერთაშორისო  კონფერენცია 

„ნისლები, ნისლების შეგროვება და 

ნამი“, 19–24 მაისი, 2013,  

იოკოჰამა, იაპონია 

3 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 3 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 3 მაღალმთიანი გეოფიზიკის 

ინსტიტის ახალგაზრდა მეცნიერთა 

კონფერენცია მიძღვნილი გიორგი 

სულაქველიძის დაბადების 100 

წლისთავისადმი, 2013 წლის 22–23 

მაისი, რუსეთი, ნალჩიკი 

4.  იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 4 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 4 laTinuri amerikis 
paleomagnituri da 
geomagnituri asociaaciis 2013 
wlis bienale Sexvedra, 23- 26 
oqtomberi. montevideo, urugvai.  

5 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 5 იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, N 5 laTinuri amerikis 
paleomagnituri da 
geomagnituri asociaaciis 2013 
wlis bienale Sexvedra, 23- 26 
oqtomberi. montevideo, urugvai 

6 k. prinCipe 
f. karera 
m. deviZe 
m. le goff 
d. jiordano 

 

ori gamomwvari Rumelis 
arqeomagnituri daTariReba, 
yofili jentilis 
laboratoria pizis 
metalurgiul zonaSi 

 

warsulis gaxsna 2013. 
momavlis arqeologia 13 – 15 
ivnisi piza, italia 



7 k. prinCipe 
d. jordano 
m. deviZe 
m. bisson 
r. jianardi 
a. paolilo 
m. le goff 
s. la feliCe 

riskis axali scenari, 
asocirebili vezuvis 
amofrqvevis dros rRvevebis 
gaxsnasTan 

 

 AIQUA 2013 xmelTaSua 
zRvis zRvispira garemo 
dRes da bolo 
geologiur warsulSi. 
vicodeT rom gvesmodes. 
19–21 ivnisi, neapoli, 
italia.  

 
8 k. prinCipe 

d. jordano 
m. deviZe 
m. bisson 
r. jianardi 
a. paolilo 
m. le goff 
s. la feliCe 

vezuvis lavuri nakadebis 
emisia: riskebis scenaris 
multidisciplinaruli 
midgoma  

 

GEOITALIA 2013 
geomecnierebebi 
sazogadoebisaTvis.  
15-18 seqtemberi piza, italia 

 
 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

იხილე განყ. IV, პუნქტი 2დ, NN 1– 5 

6. am naSromSi warmodgenilia qronologiuri Sedegi romelic miviReT ori gamomwvari 

metalurgiuli quris arqeomagnituri daTariRebiT. kvlevebi Catarebuli iqna IGG-CNR –is 
arqeomagnitur laboratoriaSi. 23 kargad orientirebuli nimuSis daTariRebiT miviReT Semdegi 
asakebi 1230-1400 da 1380-1496 w.w.  

7. am naSromSi warmodgenilia riskebis axali scenari, asocirebili vezuvis gaaqtiurebisas axal 

rRvevebTan mimarTebaSi. Seswavlili iqna yvela istoriuli Canaweri rac arsebobda vulkanis 
istoriis Sesaxeb, moxda ucnobi lavuri nakadebis paleomagnituri daTariReba. am monacemebis 
safuZvelze Seiqmna axali geologiuri ruka mocemuli teritorisaTvis, sadac ganxilulia 
vulkavis moqmedebis gaaqtiurebis dros lavuri nakadebis yoveli SesaZlo scenari, axali 
teqtonikuri rRvevebis saSiSroeba. 

8. am naSromSi gagrZelebulia riskebis Sefasebis samuSaoebi vulkan vezuvis dasavleTiT mdebare 
mWidrod dasaxlebuli regionebisaTvis, radganac aq vulkanis gaaqtiurebis SemTxvevaSi didia 
katastrofis riskebi da amitom didi mniSvneloba aqvs Seswavlili iqnas lavuri nakadebis 
SesaZlo gavrcelebis scenarebi.  

 

 

 

 

ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების 

მათემატიკური მოდელირების სექტორი   
 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი  

     ავთანდილ კორძაძე - ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი    

 
          I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 

 

1. დემური დემეტრაშვილი – მთავარი მეცნ. თანამშრომელი, ფიზ.–მათ. მეცნ. დოქტორი 

                   2. ალექსანდრე სურმავა – უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი 

                   3. დიანა კვარაცხელია – უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი  

                   4. ვეფხია კუხალაშვილი - მეცნ. თანამშრომელი     



 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

N სამუშაოს დასახელება სამუშაოს ხელმძღვანელი 
სამუშაოს 

შემსრულებლები 

1 
 
 

შავი ზღვის საქართველოს 

სექტორში მიმდინარე 

ზღვისა და ატმოსფეროს 

ლოკალური ცირკულაცი-

ური პროცესების შესწავ-

ლა მათემატიკური მოდე-

ლირების საფუძველზე     

ავთანდილ კორძაძე დემური  

დემეტრაშვილი, 

ალექსანდრე სურმავა, 

დიანა კვარაცხელია, 

ვეფხია კუხალაშვილი   

                                    დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

ზღვის სანაპირო ზოლში გამუდმებით ჩაედინება სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო და 

სამეურნეო ნარჩენები, მდინარეებს შემოაქვთ სხვადასხვა დამაჭუჭყიანებელი 

ნივთიერებანი, ზღვა ჭუჭყიანდება აგრეთვე საპორტო ოპერაციების შედეგად. ზღვის 

სანაპირო ზოლში მუდმივად მიმდინარეობს სხვადასხვა ანტროპოგენური და ბუნებრივი 

მინარევების გავრცელებისა და ტრანსფორმაციის პროცესები, მდინარეების მიერ 

შემოტანილი მყარი ნატანის გავრცელებისა და სედიმენტაციის, აგრეთვე 

პლაჟწარმომქმნელი  პროცესები. ყველა ეს პროცესი მჭიდროდაა დაკავშირებული 

სანაპირო ზოლში მიმდინარე ცირკულაციურ თავისებურებებთან, რომლებიც თავის 

მხრივ მჭიდრო კავშირშია ზღვის ზემოთ განვითარებულ ატმოსფერულ პროცესებთან.  

შავი ზღვის სანაპირო ზოლში განვითარებული პროცესების შესწავლა და მათი 

პროგნოზი შავი ზღვის  ოკეანოგრაფიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ამ 

ამოცანის გადაჭრის გზაზე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო 2005 წლის 

ზაფხულში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის 

ARENA - ს ფარგლებში პირველად შავი ზღვისათვის ჩატარებული შავი ზღვის 

მდგომარეობის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის ფუნქციონირების პილოტური 

ექსპერიმენტი, რომელშიც მონაწილეობდა ყველა შავი ზღვისპირა ქვეყნის წამყვანი 

ოკეანოგრაფიული ცენტრები, მათ შორის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა 

და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორი, 

რომელიც პასუხისმგებელი იყო შავი ზღვის საქართველოს სექტორისა და მისი 

მიმდებარე აკვატორიისათვის. აღნიშნული ექსპერიმენტის ფარგლებში წარმატებით იქნა 

გამოცდილი  სექტორში შემუშავებული საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის  

მაღალი გარჩევისუნარიანობის რეგიონული ჰიდროდინამიკური მოდელი ძირითადი 

ჰიდროფიზიკური ველების (დინებები, ტემპერატურა, მარილიანობა) პროგნოზისათვის. 

აღნიშნული თემის ფარგლებში სრულყოფილია ზღვის რეგიონული ჰიდროდინამი-

კური მოდელი მასში საქართველოს ძირითად მდინარეთა ჩანადენების გათვალისწი-

ნების გზით და დეტალურადაა გამოკვლეული შავი ზღვის სანაპირო ზოლსა და მის 

მიმდებარე აკვატორიაში განვითარებული დინამიკური პროცესების თავისებურებანი. 

სრულყოფილია აგრეთვე ლოკალური ატმოსფერული პროცესების ჰიდროდინამიკური 

მოდელი ზღვის სანაპირო რაიონებისათვის და გამოკვლეულია ლოკალური ცირკუ-

ლაციური პროცესების თავისებურებანი. ატმოსფეროს მოდელის რეალიზაციის 



შედეგები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ზღვის დინამიკის მოდელში, როგორც 

ზედა სასაზღვრო პირობები.         

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

N პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 
 
 
 

შავი ზღვის პროგ-

ნოზის სისტემის 

სრულყოფა და 

გაფართოება აღმო-

სავლეთ ნაწილის  

მდგომარეობის რე-

გიონული დამაჭუჭ-

ყიანებელ ნივთი-

ერებათა  გაცრცე-

ლელების პროგნო-

ზის  გათვალის-

წინებით. 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ავთანდილ კორძაძე დემური  

დემეტრაშვილი, 

ალექსანდრე 

სურმავა, 

დიანა კვარაცხელია, 

ვეფხია 

კუხალაშვილი   

                                   დასრულებული ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 
 

დასრულებული პირველი ეტაპის სამეცნიერო ანგარიში ასახავს პროექტის დაწყებიდან პირველი 

6 თვის განმავლობაში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

განხორციელებულ სამუშაოებს. ანგარიშის დასაწყისში განიხილება შავი ზღვის 

ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების ძირითადი თავისებურებანი, მათი შესწავლის ეტაპები და 

ხაზგასმულია ზღვაში მიმდინარე პროცესების პროგნოზის დიდი სამეცნიერო და პრაქტიკული 

მნიშვნელობის შესახებ. სამეცნიერო ანგარიშის ძირითად ნაწილში აღწერილია რეგიონული 

პროგნოზის სისტემის ფუნქციონირების საკვანძო საკითხები და სისტემის ძირითადი ბირთვი - 

შავი ზღვის დინამიკის რეგიონული მათემატიკური მოდელი. განხორციელებულია მოდელის 

რეალიზაცია საქართველოს ძირითადი მდინარეების (ბზიფი, კოდორი, ხობი, ერისწყალი, 

ენგური, რიონი, ჭოროხი) ჩანადენების გათვალისწინებით. მოცემულია რეგიონული პროგნოზის 

სისტემის საფუძველზე ჩატარებული  გამოთვლების შედეგების ამსახველი გრაფიკული 

ილუსტრაცია, განხორციელებულია რეგიონული პროგნოზის შედეგების შედარება დაკვირვებისა 

და სხვა მოდელით მიღებულ შედეგებთან და გაანალიზებულია შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

ნაწილში მიმდინარე დინამიკური პროცესების ზოგიერთი თავისებურებანი.        

 

 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

სტატიები 



 

N 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

ჟურნალის/კრე

ბულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 
 

კორძაძე ა. ა., 

დემეტრაშვილი 

დ. ი.,  

სურმავა ა. ა., 

კუხალაშვილი 

ვ. გ. 

Некоторые  

 особенности 

динамического 

режима 

восточной 

части Чер-ного 

моря по 

результатам 

моделирования 

и прогноза  

гидрофизи-

ческих полей 

за 2010-2013 гг.  

Труды инс- 

титута гео-

физики им. М. 

Нодиа    

2013,  т. LXIV თბილისი 14 

სტატიაში განიხილება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში (თხევადი საზღვარი, 

რომელიც ყოფს რეგიონალურ აკვატორიას ზღვის ღია ნაწილისაგან, გადის  39.08 

ა. გრ. მერიდიანზე) ცირკულაციური პროცესების შიგაწლიური და წელთაშორისო 

ცვალებადობის თავისებურებანი შავი ზღვის დინამიკური მდგომარეობის 

პროგნოზის რეგიონული სისტემის შედეგების ანალიზის საფუძველზე. 

რეგიონული პროგნოზის სისტემამ, რომელიც თითქმის 3 წელიწადია 

ფუნქციონირებს მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში და უზრუნველყოფს 

ძირითადი ჰიდროფიზიკური ველების – დინების, ტემპერატურისა და 

მარილიანობის  3 დღიან პროგნოზს შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა და მის 

მიმდებარე აკვატორიაში 1 კმ ჰორიზონტალური გარჩევისუნარიანობით, 

საშუალება მოგვცა შეგვექმნა პროგნოზული ჰიდროფიზიკური ველების საკმაოდ 

მდიდარი მონაცემთა ბაზა. ამ მონაცემების ანალიზმა გაამდიდრა ჩვენი ცოდნა და 

წარმოდგენები ზღვის აუზის ამ ნაწილში მიმდინარე ჰიდროდინამიკური 

პროცესების შესახებ და საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა მათი შიგაწლიური და 

წელთაშორისო ცვალებადობის ზოგიერთი თავისებურებანი. ყოველდღიური 

პროგნოზის შედეგები თავსდება ინტერნეტში შემდეგ მისამართებზე:  

www.ig-geophysics.ge, www.oceandna.ge.    

2 კორძაძე ა., 

სურმავა ა., 

დემეტრაშვილი დ., 

კუხალაშვილი ვ.   

Численное моде-

лирование фор-

мирования мезо-

масштабных гид-

родинамических 

полей атмосферы 

2013,  т. LXIV თბილისი     8 



в окрестностиях 

юго-восточной 

части Черного 

моря.    

Труды института 

геофизики им. 

М. Нодиа    

ჩატარებულია შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილის მიდამოებში 

ატმოსფეროში ქარის სიჩქარის მოდელირება და მისი სივრცული გააწილების 

შესწავლა. გამოთვლილია ქარის სიჩქარეები, ბადექვეშა მასშტაბის 

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტურბულენტობის კოეფიციენტებისა და 

რიჩარდსონის რიცხვის სივრცული განაწილება. ნაჩვენებია, რომ ლოკალური 

რელიეფი, შავი ზღვის ზედაპირული ფენისა  და ატმოსფეროს სასაზღვრო 

ფენების თერმოდინამიკა ხელს უწყობენ ბაროკლინური არამდგრადობის შექმნას, 

ტურბლიზაციის პროცესის გაძლიერებასა და β-მეზომასშტაბის მოკლე 

ხანგრძლივობის ქარის სიჩქარის გრიგალის წარმოშობას.   

 

3 კორძაძე ა., 

დემეტრაშვილი დ., 

კუხალაშვილი ვ.   

 შავი ზღვის 

აღმოსავლეთ 

ნაწილის 

მდგომარეობის 

რეგიონული 

პროგნოზის 

სისტემის 

გაფართოებულ

ი ვერსია. 

VI საერთაშო- 

რისო სამეც-

ნიერო პრაქ- 

ტიკული 

კონფერენცია 

“ინტერნეტი და 

საზოგა  

დოება”, 6-7 

ივნისი, 2013. 

კონფერენციის 

მასალები.  

შრომათა 

კრებული.  

    2013  ქ. ქუთაისი, 

აკაკი წერეთ-

ლის სახელ-

მწიფო უნი-

ვერსიტეტი.  

      5 

განიხილება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის მონიტორინგისა და 

პროგნოზის სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში ევროკავშირის 

საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტების ARENA და ECOOP ფარგლებში. სტატიაში 

მოყვანილია აღნიშნული სისტემის გაფართოებისა და სრულყოფის სქემა.  
  

 



4 სურმავა ა. ა., 
კუხალაშვილი ვ. 

შავი ზღვის აღმო-

სავლეთ ნაწილის 

ატმოსფეროს შე-

საძლო დაბინძუ-

რების რიცხვითი 

მოდელირება.  

VI საერთაშო- 

რისო სამეცნი-

ერო პრაქტიკუ-

ლი კონფერენცია 

“ინტერნეტი და 

საზოგა-დოება”, 

6-7 ივნისი, 2013. 

კონფერენციის 

მასალები.  

შრომათა 

კრებული. 

     2013 ქ. ქუთაისი, 

აკაკი წერეთ-

ლის სახელ-

მწიფო უნი-

ვერსიტეტი. 

 

რიცხვითი მოდელირებით გამოკვლეულია კავკასიაში ავარიულად დიდი რაოდენობით 

ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების შესაძლო გავრცელება ატმოსფეროს 

სხვადასხვა ტიპიური მეტეოროლოგიური სიტუაციების შემთხვევაში. ნაჩვენებია, რომ 

რეგიონის რელიეფი ძლიერად მოქმედებს მინარევების გავრცელებაზე ატმოსფეროს 

სასაზღვრო ფენაში. მერიდიონალურად ორიენტირებული რიკოთისა და მცირე 

კავკასიონის ქედები ეწინააღმდეგებიან რა ჰაერის აღმოსავლეთით მოძრაობას, 

აიძულებენ დამაბინძურებელ ნივთიერების ძირითად ნაწილს გავრცელდეს შავი ზღვის 

აღმოსავლეთ ნაწილის თავზე. სამხრეთ კავკასიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 

ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერება სამხრეთ-აღმოსავლეთი ქარის დროს, 

ამოფრქვევიდან დაახლოებით 18 საათის შემდეგ აღწევს შავი ზღვის სანაპირო ზოლს. 

Qვეფენილ ზედაპირზე დალექვის შედეგად მან შეიძლება გამოიწვიოს შავი ზღვის 

სანაპირო ზოლის დაბინძურება.             

5 კორძაძე ა., 

დემეტრაშვილი დ., 

კუხალაშვილი ვ. 

Циркуляционные 

процессы в юго-

восточ-ной части 

Черного моря за 

2010-2013 гг. 

Моделирование и 

прогноз.  

“გეოგრაფიის თანა- 

მედროვე პრობლე- 

მები”. ვახუშტი 

ბაგრატიონის გეოგ 

რაფიის ინსტიტუ-

ტის დაარსების 80 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები.  

ვახუშტი ბაგრატი-

2013, N 5 (84) თბილისი 

თბილისის სა- 

ხელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

    4 



ონის გეოგრაფიის 

ინსტიტუტის შრო  

მათა კრებული. 

ჩვენს მიერ შემუშავებული შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილის დინამიკური 

მდგომარეობის პროგნოზის რეგიონული სისტემის საფუძველზე შექმნილია ძირითადი 

ჰიდროფიზიკური ველების მონაცემთა ბაზა, რომელიც მაღალი სივრცით-დროითი 

დეტალიზაციით ასახავს დინამიკური პროცესების განვითარებას 2010-2013 წლებში შავი 

ზღვის საქართველოს სექტორის ტერიტორიულ წყლებსა და მის მახლობელ 

აკვატორიაში. ამ მასალის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ შავი ზღვის განხილული აკვატორია 

წარმოადგენს დინამიკურად მეტად აქტიურ რაიონს, სადაც უწყვეტად მიმდინარეობს 

სხვადასხვა ცირკულაციური რეჟიმების მონაცვლეობა. სანაპირო ცირკულაციის ერთ-

ერთი თავისებურებაა კავაკასიის სანაპიროს გასწვრივ გრიგალური წარმონაქმნების 

ვიწრო ზონის ფორმირება უმრავლეს შემთხვევაში, სადაც პრაქტიკულად უწყვეტად 

მიმდინარეობს მცირე ზომის სანაპირო არამდგრადი გრიგალების გენერაცია.    

D

6 

Kordzadze A. A., 

Demetrashvili D. I. 

Surmava A. A. 

Dynamical processes 

developed in the 

easternmost part of 

the Black Sea in warm   

period for  2010-

2013. 

J. Georgian Geophys. 

Soc.  

2013, v.13 თბილისი, 

თბილისის  

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტის გამომცემ-

ლობა. 

10 

სტატიაში გაანალიზებულია 2010-2013 წწ. თბილი პერიოდის შესაბამისი 

პროგნოზული ჰიდროფიზიკური ველები, რომლებიც გამოთვლილია შავი ზღვის 

მდგომარეობის პროგნოზის რეგიონული სისტემის საფუძველზე ზღვის 

უკიდურესი აღმოსავლეთ ნაწილისათვის. Aამ შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ რეგიონული ცირკულაციური პროცესები წლის ცივ და თბილ პერიოდებში 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. წლის თბილ პერიოდში ხშირ შემთხვევაში 

რეგიონული ცირკულაციის ძირითადი ელემენტია ბათუმის ანტიციკლონური 

გრიგალი, რომელიც განსაზღვრავს სპეციფიკურ ჰიდროლოგიურ რეჟიმს შავი 

ზღვის ამ ნაწილში, მაგრამ გარდა ამ გრიგალისა აქ მუდმივად ვითარდება 

სხვადასხვა მასშტაბის ციკლონური და ანტიციკლონური გრიგალების 

გენერაციის, ევოლუციისა და დისიპაციის  ძლიერი არასტაციონარული 

პროცესები.           
 

7 Kordzadze A. A., 

Surmava A. A., 

Kukhalashvili V. 

G. 

Numerical investigation 

of the air possible pol-

lution in case of the 

large hypothetical acci-

dents in some industrial 

territories of the 

Caucasus.   
J. Georgian Geophys. 

Soc.    

  2013, v.13 თბილისი, 

თბილისის  

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემ-

ლობა. 

8 

კავკასიის რეგიონში განვითარებული ატმოსფერული პროცესების რეგიონული 



მათემატიკური მოდელისა და ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის განტოლების 

საშუალებით გამოკვლეულია პასიური და რადიოაქტიური მინარევის 

გავრცელება, რომელთა შესაძლო ამოფრქვევა მოსალოდნელია კავკასიის 

ინდუსტრიულ რაიონებში. დაჭუჭყიანების გავრცელების მოდელირება 

განიხილება 4 ძირითადი სინოპტიკური სიტუაციის პირობებში, როცა მოქმედებს 

სამხრეთის, აღმოსავლეთის, დასავლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთის ფონური 

ქარები. ნაჩვენებია, რომ კავკასიის რელიეფი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

დაჭუჭყიანების გავრცელების ტრაექტორიებზე.    
 

 

 

2) უცხოეთში 
 

სტატიები 
 

N 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 
 

Кордзадзе А., 

А. 

Деметрашвили 

Д. И. 

 

О создании системы  

мониторинга и 

прогноза состояния  

природной среды для  

Кавказского региона. 

Труды международ-
ной научно-практи-
ческой конференции:” 
оценка и рациональ-
ное использование 
природного ресур-
сного потенциала 
гео- систем в 
условиях глобальных 
измене-ний”.  3-5 
Июня,  
2013, Институт 

географии им. Г. А. 

Алиева. Баку, 

Азербайджан. 

     2013  

 

ბაქო, აზერ- 

ბაიჯანი. 

აკად. გ. ალი-

ევის სახ. გეოგ- 

რაფიის 

ინსტიტუტი 

9 

სტატიაში განიხილება კავკასიის რეგიონისათვის ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობის 

(ზღვა, ხმელეთი, ატმოსფერო) მონიტორინგისა და პროგნოზის სისტემის შექმნის 

პრობლემა ატმოსფეროსა და შავი და კასპიის ზღვების ჰიდროთერმოდინამიკური 

პროცესების მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. მხედველობაშია მისაღები ის 

ფაქტი, რომ ატმოსფერო, შავი და კასპიის ზღვები ქმნიან ერთიან ჰიდროდინამიკურ 

სისტემას, სადაც უწყვეტად მიმდინარეობს ენერგიათა და ნივთიერებათა გაცვლის 

პროცესები ზღვებსა და ატმოსფეროს შორის. ასეთი სისტემის შემუშავების აქტუალობა 



განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ იგი საჭიროა ამინდისა და ზღვის მდგომარეობის 

პროგნოზისათვის, ასევე რეგიონული კლიმატის შესაძლო ცვლილებათა 

პროგნოზირებისათვის.    

 

2 Кордзадзе А., 

А. 

Деметрашвили 

Д. И. 

 

 

Краткосрочный прог-

ноз гидрофизических 

полей в восточной  

части Черного моря.  

Изв. РАН, Физика    ат-

мосферы и океана   
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შავი ზღვის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში 2010-2012 წლებში განხორციელებული 

ჰიდროფიზიკური ველების მოდელირებისა და პროგნოზის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე გამოკვლეულია რეგიონული ცირკულაციური პროცესების წლიური 

ცვალებადობის თავისებურებანი ზღვის აუზის ამ ნაწილში. ჰიდროფიზიკური ველების 

პროგნოზი ხორციელდება ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის  რეგიონული პროგნოზის 

სისტემის საფუძველზე, რომელიც შემუშავებულია ევროკავშირის სამეცნიერო-

ტექნიკური პროექტების ARENA  და E ECOOP ფარგლებში შავიზღვისპირა ქვეყნების 

სამეცნიერო ცენტრებთან თანამშრომლობის საფუძველზე. რეგიონული პროგნოზის 

სისტემა წარმოადგენს მთლიანად შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის 

ერთ-ერთ კომპონენტს. აღნიშნულ წლებში დაგროვილი ჰიდროფიზიკური ველების 

ანალიზი აჩვენებს, რომ შავი ზღვის საქართველოს სექტორი და მისი მიმდებარე 

აკვატორია წარმოადგენს დინამიკურად მეტად აქტიურ რაიონს, სადაც უწყვეტად 

ვითარდებიან სხვადასხვა მასშტაბის ანტიციკლონური და ციკლონური ხასიათის 

გრიგალური წარმონაქმნები.   

 
 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

 ა. კორძაძე,  

დ. დემეტრაშვილი,  

ვ. კუხალაშვილი 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

ნაწილის მდგომარეობის 

რეგიონული პროგნოზის 

სისტემის გაფართოებული 

ვერსია. 

  6-7 ივნისი 2013 წ. 

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის 

ქუთაისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

განიხილება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის მონიტორინგისა და 

პროგნოზის სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 



სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში ევროკავშირის 

საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტების ARENA და ECOOP ფარგლებში. მოხსენებაში 

მოყვანილია აღნიშნული სისტემის გაფართოებისა და სრულყოფის სქემა.  

 

2 ა. სურმავა,  

ვ. კუხალაშვილი 

შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

ნაწილის ატმოსფეროს 

შესაძლო დაბინძურების 

რიცხვითი მოდელირება. 

6-7 ივნისი 2013 წ. 

ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის ქუთაისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

რიცხვითი მოდელირებით გამოკვლეულია კავკასიაში ავარიულად დიდი 

რაოდენობით ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების შესაძლო 

გავრცელება ატმოსფეროს სხვადასხვა ტიპიური მეტეოროლოგიური 

სიტუაციების შემთხვევაში.   

3 ა. კორძაძე,  

დ. დემეტრაშვილი,  

ვ. კუხალაშვილი 

ცირკულაციური  პროცესები 

შავი ზღვის სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ნაწილში. 

მოდელირება და პროგნოზი. 

7-8 ნოემბერი 2013 წ, 

თბილისი. 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ვახუშტი 

ბაგრატიონის გეოგრა-

ფიის ინსტიტუტი. 

შავი ზღვის დინამიკური მდგომარეობის პროგნოზის რეგიონული სისტემის 

საფუძველზე შექმნილია ძირითადი ჰიდროფიზიკური ველების მონაცემთა ბაზა, 

რომელიც მაღალი სივრცით-დროითი დეტალიზაციით ასახავს დინამიკური 

პროცესების განვითარებას 2010-2013 წლებში შავი ზღვის საქართველოს სექტორის 

ტერიტორიულ წყლებსა და მის მახლობელ აკვატორიაში. ამ მასალის ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ შავი ზღვის განხილული აკვატორია წარმოადგენს დინამიკურად 

მეტად აქტიურ რაიონს, სადაც უწყვეტად მიმდინარეობს სხვადასხვა 

ცირკულაციური რეჟიმების მონაცვლეობა. სანაპირო ცირკულაციის ერთ-ერთი 

თავისებურებაა კავაკასიის სანაპიროს გასწვრივ გრიგალური წარმონაქმნების 

ვიწრო ზონის ფორმირება უმრავლეს შემთხვევაში, სადაც პრაქტიკულად უწყვეტად 

მიმდინარეობს მცირე ზომის სანაპირო არამდგრადი გრიგალების გენერაცია.   

4 ა. კორძაძე 
შავი ზღვისა და 

ატმოსფეროს 

მდგომარეობის 

მონიტორინგისა და 

პროგნოზის რეგიონული 

სისტემის შემუშავება 

9-10  დეკემბერი, 

თბილისი. 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მ. 

ნოდიას გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

მოცემულია მიმოხილვა იმ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა, რომლებიც 

ჩატარებულია მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს 



გეოფიზიკური მოდელირების სექტორში. სექტორის ძირითადი სამეცნიერო 

თემატიკა მოიცავს შავ ზღვასა და ატმოსფეროში მიმდინარე ჰიდროთერმოდი- 

ნამიკური და ეკოლოგიური პროცესების შესწავლას მათემატიკური მოდელირე- 

ბის საფუძველზე. სექტორისა და ამავე დროს შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის ბოლო 

ათეული წლების უდიდეს მიღწევად ითვლება შავი ზღვის მდგომარეობის 

რეგიონული პროგნოზული სისტემის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს 

ზღვის დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის ველების 3 დღიან პროგნოზს 

ზღვის საქართველოს სექტორსა და მის მიმდებარე აკვატორიაში 1 კმ 

გარჩევისუნარიანობით.    

5 დ. კვარაცხელია შავი ზღვის ზედა ფენის 

ჰიდროლოგიური რეჟიმის 

ზოგიერთ თავისებურებათა 

რიცხვითი გამოკვლევა გა- 

ზაფხულის სეზონისათვის. 

 4-7 სექტემბერი, 2013, 

თბილისი. 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის საელმწიფო 

უნივერსიტეტის ი. ვეკუას 

გამოყენებითი მათემატი-

კის ინსტიტუტი. 

 მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში შემუშავებული შავი ზღვის დინამიკის 3-

განზომილებიანი ბაროკლინური მოდელის (კორძაძე, დემეტრაშვილი, 2004; 2008; 

2009) საფუძველზე გამოკვლეულია შავი ზღვის ზედა ფენის ჰიდროლოგიური 

რეჟიმის ფორმირების ზოგიერთი თავისებურებანი გარდამავალი კლიმატური 

პირობებისათვის (აპრილი).Gგამოკვლევები ჩატარებულია იმ შემთხვევებში როცა 

ატმოსფერული თერმოხალინური ზემოქმედება მოდელში ხორციელდება 

დირიხლესა და ნეიმანის სასაზღვრო პირობების შემთხვევაში. ჩატარებული 

რიცხვითი ექსპერიმენტების ანალიზმა აჩვენა თერმოხალინური ზემოქმედების 

პირველადი როლი შავი ზღვის ცირკულაციის ფორმირებაში ზედა 0-136 მ ფენაში 

გარდამავალი კლიმატური პირობების შემთხვევაში. გარდა ამისა, ატმოსფეროს 

თერმოხალინური ზემოქმედება თამაშობს მნიშვნელოვან როლს სითბოს 

ჰორიზონტალურ გადატანაში ზედა 2-26 მ ფენაში.        

6 დ. კვარაცხელია ზღვის ზედა ფენის 

თერმული რეჟიმის 

სეზონური 

თავისებურებების 

რიცხვითი  გამოკვლევა.   

8-10 ნოემბერი, 2013 

ქ. ქუთაისი, ქართველ 

მექანიკოსთა კავშირის IV 

წლიური კონფერენცია.   

    

ზღვისა და ოკეანის ტურბულენტური შერევის ფენის თერმული რეჟიმის 

თავისებურება  არა მხოლოდ განსაზღვრავს ზღვისა და ატმოსფეროს ურთიერთ 

ზემოქმედების ხარისხს და კლიმატის ფორმირებას, არამედ იგი მნიშვნელოვან 

ზემოქმედებას ახდენს ზღვის ცოცხალი ორგანიზმების განვითარებაზე. იგივე უნდა 

ითქვას შავი ზღვის ტურბულენტური შერევის  ფენაზეც.  

კვლევის მიზანია შეფასდეს სითბოს გადატანის თავისებურება ჰორიზონტზე 

შავი ზღვის ტურბულენტური შერევის ფენაში. ასევე განისაზღვროს ფენის სისქე და 

მისი ცვალებადობა  ზღვის ზედაპირზე განვითარებული ატმოსფერული 



პროცესების ცვალებადობის შესაბამისად.  

შავი ზღვის დინამიკის  3-განზომილებიანი   რიცხვითი მოდელის (ა. 

კორძაძისა და დ. დემეტრაშვილის) გამოყენებით ჩატარებულია რიცხვითი 

ექსპერიმენტები. ანალიზმა აჩვენა, რომ ტემპერატურული ველის განაწილება 

ჰორიზონტზე შავი ზღვის შერევის ტურბულენტურ ფენაში დაკავშირებულია 

თერმოჰალინური ზემოქმედების ცვალებადობაზე, ხოლო  ფენის სისქეს 

განსაზღვრავს ატმოსფერული ცირკულაციური პროცესები. მაგალითად, ცივ 

სეზონში ძლიერი ქარის დროს ტურბულენტური შერევის  ფენის სისქე აღწევს 

მაქიმუმს (16 მ). თბილ სეზონში, აპრილიდან აგვისტოს ბოლომდე კი, შეიმჩნევა 

ტურბულენტური შერევის ფენის შეთხელება. 
 

                             2) უცხოეთში 
 

N 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 
 
 

Kordzadze A. A.,   

Demetrashvili D. I. 

Expansion of the regional fore              

casting system of the state of  

the easternmost part of the 

Black Sea with ecological 

problems. 

17-20 September, 2013 

Varna, Bulgaria 

შავი ზღვის სანაპირო/შელფური ზონების ეკოლოგიური უსაფრთხოება მეტად 

მნიშვნელოვანია შავიზღვისპირა ქვეყნებისათვის. ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია შავი 

ზღვის პროგნოზული სისტემის ფუნქციონირება, რომელიც უზრუნველყოფს არა მარტო 

ზღვის დინამიკური მდგომარეობის პროგნოზს, არამედ ნავთობისა და სხვა 

ანთროპოგენური მინარევების გავრცელების ზონებისა და კონცენტრაციების პროგნოზს 

საჭიროების შემთხვევაში. ამჟამად, ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. 

ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში (თბილისი/საქართველო) ფუნქციონირებს 

რეალურთან მიახლოებულ რეჟიმში რეგიონული პროგნოზის სისტემა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ზღვის დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის 3-დღიან პროგნოზს 

შავი ზღვის საქართველოს სექტორში და მიმდებარე აკვატორიაში 1 კმ 

გარჩევისუნარიანობით. ამჟამად, დაგეგმილია არსებული პროგნოზის სისტემის 

გაფართოება სხვადსხვა ეკოლოგიური მოდულების ჩართვის გზით პროგნოზულ 

სისტემაში.          

2 კორძაძე ა. ა., 

დემეტრაშვილი დ. ი. 

 О создании системы  

мониторинга и прогноза 

состояния  природной среды 

для  Кавказского региона. 

  

3-5 ივნისი, 2013 

ბაქო/აზერბაიჯანი, აკად. გ.  

ალიევის სახ.გეოგრაფიის 

ინსტიტუტი 

ამჟამად, მნიშვნელოვან სამეცნიერო და პრაქტიკულ ინტერესს წარმოადგენს კავკა სიის 

რეგიონისათვის ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობის (ზღვა,ხმელეთი, ატმოსფე რო) 

მონიტორინგისა და პროგნოზის სისტემის შექმნის პრობლემა ატმოსფეროსა და შავი და 

კასპიის ზღვების ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების 

საფუძველზე. მხედველობაშია მისაღები ის ფაქტი, რომ ატმოსფერო, შავი და კასპიის 

ზღვები ქმნიან ერთიან ჰიდროდინამიკურ სისტემას, სადაც უწყვეტად მიმდინარეობს 



ენერგიათა და ნივთიერებათა გაცვლის პროცესები ზღვებსა და ატმოსფეროს შორის. 

ასეთი სისტემის შემუშავების აქტუალობა განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ იგი საჭიროა 

ამინდისა და ზღვის მდგომარეობის პროგნოზისათვის, ასევე რეგიონული კლიმატის 

შესაძლო ცვლილებათა პროგნოზირებისათვის.    

 

 

 

  კოსმოსური კვლევის ცენტრი 
 

 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ჯ. ლომინაძე, 

 

 

!. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

ჯ. ლომინაძე, ო. ხარშილაძე, გ. ჩაგელიშვილი, ე. უჩავა, რ. ჭანიშვილი, 

ხ. ჩარგაზია,გ.თვაური,ნ.სადრაძე, ქ. ქორიძე,ტ. ჯინჯოლია 

 

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო  ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი 

და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 
# სამუშაოს დასახელება   სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 
1 
 
 
 

არაერთგვაროვან ქართან 

ურთიერთქმედებისას 

შიდა - გრავიტაციული 

ტალღე-ბის გენერაციისა 

და ენერგიის 

გადანაწილების 

მექანიზმის მოდელირება 

იონოსფეროში 

ჯ. ლომინაძე ო. ხარშილაძე,ხ. ჩარგაზია 
 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 
 
 
 
 
 

საანგარიშო პერიოდში მიღებულია შიდა გრავიტაციური ტალღების (შგტ)  

აღმწერი განტოლებათა სისტემა იონოსფერული გარემოსთვის არაერთგვაროვანი 

დინებების გათვალისწინებით. არაერთგვაროვანი ანუ წანაცვლებითი დინებები 

წარმოადგენენ დამატებით ენერგოტევად მექანიზმს, რომლის გათვალისწინება 

აუცილებელია შგტ ტალღების გენერაციის, შემდგომი ზრდის, ერთმანეთთან 

სხვადასხვა სიხშირული დიაპაზონის ურთიერთქმედების და გაძლიერების 

მექანიზმის შესწავლისათვის. ზოგადად, მოძრავი გარემოს ელექტროდინამიკაში 

გარდა დოპლერის ეფექტისა ადგილი აქვს ტალღების 

ურთიერთტრანსფორმაციას, რაც განპირობებულია ტალღებსა და 

არაერთგვაროვან ნეიტრალურ დინებებს შორის ენერგიის გაცვლის არსებობით.  

ჩვენს მოდელში შგტ წრფივ ტალღებში არამდგრადობის მექანიზმის ჩართვით 

შესაძლებელია არაწრფივი მაღალ ამპლიტუდიანი ორგანიზებული 



სტრუქტურების წარმოქმნა არაერთგვაროვანი დინებების ფონზე. ეს 

სტრუქტურები წარმოადგენენ გრიგალურ მონოპოლურ, დიპოლურ და 

პერიოდულ ჯაჭვურ სტრუქტურებს, რომელთა არსებობა იონოსფერულ და 

მაგნიტოსფერულ დონეებზე დადასტურებულია თანამგზავრული 

ექსპერიმენტებით. ამ ექსპერიმენტებში ხდება გამტარი პლაზმური იონოსფერულ 

გარემოში როგორც გარემოს ნეიტრალური ასევე იონური კომპონენტების 

გადატანის სიჩქარეებისა და შესაბამისი მაგნიტური ველების მდგენელების 

რეგისტრაცია. ექსპერიმეტნალური ლიტერატურის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ჩვენს 

მოდელში გათვალისწინებული უნდა იყოს იონოსფერულ გარემოში არსებული 

დისიპაციური პროცესები, რაც იწვევს გრიგალური სტრუქტურების 

დეფორმაციას. ასევე ადგილი აქვს სტრუქტურების მიერ წრფივი ტალღების 

გამოსხივებას. რიცხვითი მოდელირებისას დისიპაციური წევრის 

გათვალისწინებამ დაადასტურა ჩვენი ვარაუდი გრიგალური სტრუქტურების 

ტრანსფორმაციის შესახებ. 

 

 

# სამუშაოს დასახელება სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

ტალღების დინამიკა 

წანაცვლებით დინებებში 

ჯ. ლომინაძე გ.ჩაგელიშვილი 

რ.ჭანიშვილი 

ე.უჩავა 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

შესწავლილია შეშფოთებების დინამიკა წანაცვლებით დინებებში, (მათ შორის 

გარემოს ბრუნვის, სტრატიფიკაციის, მაგნიტური ველის არსებობოსას), რაც  

წარმოადგენს ფუნდამენტს ატმოსფეროსა და ოკეანეში მიმდინარე 

უმნიშვნელოვანესი პროცესების გაგების და ადექვატური აღწერისთვის.  

შესრულებულია როგორც ანალიტიკური ისე, რიცხვითი კვლევები 

შესწავლილია არა ღერძული სიმეტრიის მქონე შეშფოთებების დინამიკა სუსტად 

დამაგნიტებულ კეპლერულ დისკოებში. გამოყენებულია ჩვენს მიერ შემუშავებული 

მათემატიკური მიდგომა, რომელიც არამოდალურ ანალიზთან ერთად მოიცავს 

ფიზიკური ცვლადების შემოტანას და, შედეგად, ტალღების ევოლუციის აღწერას 

თითოეული ტალღისათის ჩაწერილი დინამიკური განტოლებებით. ასეთი ანალიზი 

სრულფასოვნად აღწერს ტალღების ბმას და სრულ წარმოდგენას იძლევა წრფივი 

დინამიკის მიმდინარეობაზე. ნაჩვენებია, რომ ყველაზე ენერგეტიკულები არიან 

გრძელტალღიანი შეშფოთებები, რომლებიც კუმშვადობით ხასიათდებიან. ამდენად 

დისკოების ტურბულენტობის სრულფასოვნად აღსაწერად საჭიროა კუმშვადი 

გარემოს განხილვა 

 

შესწავლილია არა ღერძული სიმეტრიის მქონე შეშფოთებების დინამიკა მდგრადად 

სტრატიფიცირებულ დინებებში ვერტიკალური და ჰორიზონტალური წანაცვლებით. 

აღწერილია შიდა გრავიტაციული ტალღების ევოლუცია თითოეული 

კომპონეტისათვის ჩაწერილი დინამიკური განტოლებებით რომლებიც გრიგალური 

შეშფოთებების დინამიკასაც მოიცავენ. 

შესწავლილი ზეარეკვლის მოვლენა უკუმშვადი მუდმივ წანაცვლებიანი დინების  

ფსევდო– და წანაცვლებითი–ალფვენის ტალღების მაგალითზე. ელზასერის 



ცვლადების შემოტანით და არამოდალური ანალიზის გამოყენებით, შეშფოთებათა 

განტოლებები დავიდა პირველი რიგის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე, 

ჩაწერილი თითოეული ტალღის საპირისპიროდ გავრცელებული 

კომპონენტებისათვის. ჩატარებულამა ანალიზმა საშუალება მოგვცა განგვეცალვებია 

ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ფიზიკური პროცესები, გაგვეაზრებია მათი 

ურთიერთგავლენა და გაგვეაზრებია ზეარეკვლის მოვლენის ფიზიკის საფუძვლები. 

შესწავლილია აკუსტიკური ტალღების გენერაცია გლუვ წანაცვლებით დინებებში. 

ნაჩვენებია, რომ ტალღების გაჩენის წრფივი მექანიზმი განპირობებულია დინების 

არაორთოგონალური ბუნებით. ამასთანავე, წრფივი მექანიზმით გაჩენილი ბგერითი 

ტალღის ინტენსიობა „სწრაფი რღვევის თეორიის“ ფარგლებში აღემატება არაწრფივი 

მექანიზმით გაჩენილს. ჩატარებული კვლევა მიუთითებს ლაითხილის ცნობილი 

აერო აკუსტიკური თეორიის უმართებულობას. 

შესწავლილია კლასიკური კონვექციის დინამიკა გამოწვეული წანაცვლეებითი 

დინების არაორთოგონალობით, როდესაც სითხე არის ბუსინესკის ტემპერატურის 

ვერტიკალური გრადიენტით და დინებას აქვს ბრტყელი გეომეტრია მუდმივი 

ჰორიზონტალური წანაცვლებით. ასეთ არამდგრადობას ადგილი აქვს ატმოსფეროში, 

ოკეანეებში, დედამიწის თხევად მაგმაში,  ვარსკვლავებსა და ასტროფიზიკურ 

დისკებში. დადასტურებულია არსებული შეხედულება სიმეტრიული 

არამდგრადობის დომინირების შესახებ, მცირე რეინოლდსის რიცხვების. ამასთანავე, 

შედარებით დიდი რეინოლდსის რიცხვების დროს, არასიმეტრიული შეშფოთებების 

დიდი ტრანზიენტული ზრდა განაპირობებს კონვექციის დინამიკის 

განუსაზღვრელობას/არაცალსახობას. ნაჩვენებია, რომ  არასიმეტრიული 

კონვექტიური შეშფოთებების ზრდის დომინირების შემთხვევაში, კონვექცია იქნება 

არა რეგულარული, არამედ ტურბულენტური/ქაოსური. 

 

განხილულია შეშფოთებების არაწრფივი დინამიკა ორ განზომილებიან 

მაგნიტოჰიდროდინამიკურ ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში. ნაჩვენებია, რომ 

მიუხედავად სპექტრალური მდგრადობისა, ასეთ დინებებში ხდება 

ტურბულენტობის გაჩენა, რომლის ბუნებაც მსგავსია მდგრადი ჰიდროდინამიკური 

დინებების ტურბულენტობის ბუნებისა. ამ ტურბულენტობის კონცეფცია 

განსხვავებულია კოლმოგოროვის ტურბულენტობის კონცეფციისაგან, რომლის 

საფუძველიც სპექტრალური არამდგრადობაა.  

შეთავაზებულია ტურბულენტობის კონტროლის ახალი სტრატეგია და ნაჩვენებია 

მისი ეფექტურობა ბრტყელი კუეტეს დინების კედლების მახლობლობაში 

განთავსებული მცირე გარეშე მოცულობითი ძალის პირობებში.  პირდაპირმა 

რიცხვითმა თვლებმა აჩვენეს, რომ ამ ძალის მიერ დინებაში ინიცირებული 

შეშფოთებების მიერ ხდება ტურბულენტობის სპინისეული მიმართულებით 

სარკული სიმეტრიის დარღვევევა, ამით განპირობებული არაწრფივი დინამიკის 

ცვლილება და, შედეგად, ტურბულენტობის სიმძლავრის შესუსტება, ანუ, მისი 

კონტროლი. მონახულია გარეშე ძალის ისეთი კონფიგურაცია, რომელიც 

მნიშვნელოვნად ამცირებს ტურბულენტობის სიძლიერეს. ტურბულენტობის 

კონტროლის ეს სტრატეგია მიესადაგება სხვა წანაცვლებით დინებებსაც.  

 

 

N სამუშაოს დასახელება სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 



1. 

 

 

 

კლიმატის თანამედროვე 

ცვლილების ფონზე 

კავკასიონის ცალკეული 

მყინვარების შესწავლა 

თანამგზავრული 

მონაცემების საფუძველზე. 

გენადი თვაური გენადი თვაური, 

ნინო სადრაძე, 

ქეთევან ქორიძე, 

ტატიანა ჯინჯოლია 

 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები  (ანოტაცია) 

 

 

 

 

 

მაღალი სივრცითი გარჩევითობის თანამგზავრული სურათების გამოყენებით 

შესწავლილია აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეული მყინვარები. მყინვარწვერის 

მყინვარებისათვის დაზუსტდა ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა კონტური, 

ფართობი, მინიმალური სიმაღლე ზღვის დონიდან, ფირნის ხაზის სიმაღლე. 

მიმდინარე სამუშაოს შემდგომ ეტაპზე დაგეგმილია დასავლეთ საქართველოს 

ცალკეული მყინვარების აღნიშნული პარამეტრების შესწავლა, მყინვარების სიგრძის 

ცვლილების შესწავლა, ამ მიზნით თანამგზავრული მონაცემების ქრონოლოგიური 

რიგის მოპოვება და დამუშავება.  

 

 

 

 

 

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 
# პროექტის 

დასა¬ხელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 
1 
 
 
 
 

ელექტრომაგნიტური 

ამინდის შემქმნელი 

უდს ტალღური  

სტრუქტურების 

გენერაცია,  

ინტენსიფიკაცია და  

ურთიერთტრანსფორ

მაცია  

წანაცვლებითი 

დინებებით მართულ 

იონოსფეროში 
 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ო. ხარშილაძე ჯ. ლომინაძე, 

ხ. ჩარგაზია,  

ნ. დიხამინჯია 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შესწავლილია ულტრადაბალი სიხშირის ტალღური სტრუქტურების წრფივი და 

არაწრფივი დინამიკა და მათი თვითორგანიზაცია მბრუნავ დისიპაციურ 

იონოსფეროში, რომელიც განპირობებულია არაერთგვაროვანი ზონალური ქარების 

(წანაცვლებითი დინება) არსებობით. პლანეტარული უდს ელექტრომაგნიტური 

ტალღები გენერირდებიან გარემოსა და სივრცით არაერთგვაროვანი გეომაგნიტური 

ვეილის ურთიერთქმედებით. ნაპოვნია დიდმასშტაბიანი უდს ელექტრომაგნიტური 

ტალღების გენერაციის და შემდგომი გაძლიერების ეფექტური წრფივი მექანიზმი 

წანაცვლებით დინებებში. ნაჩვენებია, რომ ეს ტალღური შეშფოთებები ეფექტურად 



ქაჩავენ ენერგიას წანაცვლებითი დინებებისგან და ზრდიან საკუთარ ენერგიას და 

ამპლიტუდას (რამდენიმე რიგით). ამპლიტუდის ზრდასთან ერთად ირთვება 

არაწრფივი მექანიზმი და პროცესი სრულდება არაწრფივი განმხოლოებული, 

ძლიერად ლოკალიზებული გრიგალური სტრუქტურების წარმოქმნით, 

განპირობებული შეშფოთებათა პროფილის არაწრფივი გრეხით. ამასთან, ჩნდება 

თავისუფლების ახალი ხარისხი და შესაბამისად, შეშფოთებების განვითარების ახალი 

გზა წანაცვლებით დინებიან გარემოში. წანაცვლებითი ქარის სიჩქარის პროფილზე 

დამოკიდებულებით არაწრფივი ელექტრომაგნიტური გრიგალური სტრუქტურები 

შეიძლება იყოს მონოპოლური, გრიგალური ჯაჭვი ან გრიგალური ქუჩა 

არაერთგვაროვანი ზონალური ქარის ფონზე. ანალიზური გამოთვლებიდან და 

ნახაზებიდან ნათელი ხდება, რომ სტაციონარული გრიგალური სტრუქტურების 

წარმოსაქმნელად საჭიროა სიჩქარის გადატანის რაიმე ზღვრული მნიშვნელობა 

ორივე დისიპაციური და არადისიპაციური კომპლექსური იონოსფერული 

პლაზმისათვის. შესწავლილია გრიგალების ჩაქრობის დროითი და სივრცითი 

მახასიათებელი. შეფასებულია გრიგალის ხანგრძლივობის მახასიათებელი დრო 

დისიპაციური იონოსფეროში. ხანგრძლივ გრიგალურ სტრუქტურებს გადააქვთ 

ჩაჭერილი ნაწილაკები და ასევე სითბო, ენერგია. ამრიგად, განსახილველი 

სტრუქტურები შეიძლება წარმოადგენდნენ უდს ელექტრომაგნიტურ ტალღურ მაკრო 

ტურბულენტობის სტრუქტურულ ელემენტებს იონოსფეროში. 
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DDISSIPATIVE 

STRUCTURES AND 

KINETIC PROCESSES 

IN THE NEAR EARTH 

PLASMAS 

7th Framework 

Program Research, 

Technologies 

Development and 

Demonstration, 

Marie Curie Actions 

– People, 

International 

Research Staff 

Exchange Scheme, 

No PIRSES-GA-

2009-269198 (2010-

2013). 

პროფესორი 

გაეტანო ზიმბარდო 

ქართული მხარე: 

ო.ხარშილაძე, 

ხ. ჩარგაზია. 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

პროექტის ფარგლებში შესწავლილია მაგნიტოსფერულ გარემოში, კერძოდ 

მაგნიტოსფეროს კუდის არეში ექსპერიმეტნტზე დამზეწრილი გრიგალური დინებები, 

შეფასებულია დიდმასშტაბიანი გრიგალური სტრუქტურების ზომები, რომლებიც 

შეესაბამებიან ტურბულენტობის ინჟექცირების ზომას. ამიტომ ასეთი სტრუქტურების 

წარმოშობის მიზეზების გააზრება მნიშვნელოვანია გეოკოსმოსურ (ატმოსფერო, 

იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) გარემოში ენერგიის გადანაწილების თვალსაზრისით. 

უახლეს ნაშრომში (Keiling et al., J. Geophys. Res., 114, A00C22 (2009), 

doi:10.1029/2009JA014114) TEMIS  სატელიტური მისიის გაზომვების ანალიზის 

საფუძველზე მაგნიტოსფეროს კუდში გამოვლენილია გრიგალები, დაკავშირებული 



სუბშტორმით განპირობებული პლაზმის დინების სიჩქარის ძლიერ წანაცვლებასთან, 

რომელსაც გააჩნია შეუღლებული გრიგალები იონოსფეროში. ჩვენს მიერ 

ჩატარებულმა TEMIS სატელიტური მისიის მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ 

მაგნიტოსფეროს კუდში ძირითად გრიგალთან ერთად შესაძლოა გამოვლენილ იქნას 

სხვა გრიგალებიც, რომლებიც აფორმირებენ გრიგალური სტრუქტურების ჯაჭვს, 

რომლის მთავარ გრიგალს გაცილებით მეტი ამპლიტუდა გააჩნია, ვიდრე 

სატელიტურ მდგენელებს. გაანალიზებულ იქნა როგორც სიჩქარის ასევე მაგნიტური 

ველების მონაცემები C და D თანამგზავრებისათვის, ასევე მიღებულ იქნა შესაბამისი 

ჰოდოგრამები. ჩაკეტილი ჰოდოგრამების სტრუქტურამ, რომლებიც შეესბამებიან 

ჩაკეტილ გრიგალურ დინებებს მაგნიტოსფეროში, გამოავლინა რამოდენიმე ტიპის 

გრიგალის არსებობა შტორმული მოვლენის დროს.   ნაჩვენებია, რომ შეშფოთებულ 

მაგნიტოსფეროს კუდში და დედამიწის ახლომდებარე არეში (რამოდენიმე 

დედამიწის რადიუსის ტოლ მანძილზე) შესაძლებელია როგორც მონოპოლური, ასვე 

დიპოლური გრიგალების გენერირება. მიღებული ექსპერიმენტული მონაცემების 

დამუშავების შედეგები შედარებულია წანაცვლებით დინებებში გრიგალების 

ფორმირების რიცხვით სიმულაციებთან და ისინი კარგ თანხვედრაში არიან. კერძოდ, 

როცხვითი ექსპერიმენტის საშუალებით ნაჩვენებია, რომ გრიგალური ჯაჭვის გრძივი 

ზომა, მთავარი გრიგალის სიგანე და ამპლიტუდა, ასევე სატელიტური გრიგალების 

გეომეტრიული მახასიათებლები დამოკიდებულია წანაცვლებითი შტორმული 

დინების ამპლიტუდასა და გეომეტრიულ პარამეტრებზე. რიცხვითი ექპერიმენტით 

გამოვლენილია სხვადასხვა ტიპის გრიგალური სტრუქტურების გენერირების 

შესაძლებლობა, რომელიც დამოკიდებულია წანაცვლებითი დინების ტიპზე.  
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Subcritical/Bypass 

transition to 

turbulence and its 

spontaneous decay in 

plane Couette flow: 

Non-modal and 

numerical Analyses  

DFG (გერმანია). გ. ხუჯაძე გ. ჩაგელიშვილი - 

მიწვეული 

მკვლევარი 

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

შეთავაზებულია ტურბულენტობის კონტროლის ახალი სტრატეგია და ნაჩვენებია მისი 

ეფექტურობა ბრტყელი კუეტეს დინების კედლების მახლობლობაში განთავსებული 

მცირე გარეშე მოცულობითი ძალის პირობებში.  პირდაპირმა რიცხვითმა თვლებმა 

აჩვენეს, რომ ამ ძალის მიერ დინებაში ინიცირებული შეშფოთებების მიერ ხდება 

ტურბულენტობის სპინისეული მიმართულებით სარკული სიმეტრიის დარღვევევა, ამით 

განპირობებული არაწრფივი დინამიკის ცვლილება და, შედეგად, 

ტურბულენტობისსიმძლავრის შესუსტებ, ანუ, მისი კონტროლი. მონახულია გარეშე 

ძალის ისეთი კონფიგურაცია, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს ტურბულენტობის 

სიძლიერეს. ტურბულენტობის კონტროლის ეს სტრატეგია მიესადაგება სხვა 

წანაცვლებით დინებებსაც.   

შესწავლილია აკუსტიკური ტალღების გენერაცია გლუვ წანაცვლებით დინებებში. 



კვლევა ეყრდნობა წარმოდგენებს, რომლებიც შემუშავებული იყო წინა საუკუნის 

ოთხმოცდაათიან წლებში. ნაჩვენებია, რომ ტალღების გაჩენის წრფივი მექანიზმი 

განპირობებულია დინების არაორთოგონალური ბუნებით. ამასთანავე, წრფივი 

მექანიზმით გაჩენილი ბგერითი ტალღის ინტენსიობა „სწრაფი რღვევის თეორიის“ 

ფარგლებში აღემატება არაწრფივი მექანიზმით გაჩენილს. ჩატარებული კვლევა 

მიუთითებს ლაითებს ლაითხილის ცნობილი თეორიის უმარხილის ცნობილი აერო 

აკუსტიკური თეორიის უმართებულობას. 

პროექტის ხანგრძლიობაა ორი წელი (2011–2013). პროექტის ფარგლებში გ. ჩაგელიშვილი 

2013 წელს სამი თვე იმყოფებოდა დარმშტადტის ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევების 

საწარმოებლად.  
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შესწავლილია ანიზოტროპული მჰდ მოდელი სითბური ნაკადების გათვალისწინებით. 

აღებულ მიახლოებაში განხილულია წანაცვლებითი დინება ძლიერი მაგნიტური ველის 

ფონზე. შესწავლილა დინების კუმშვადი მდგრადობა. ნანახია, რომ სითბური ნაკადების 

და ანიზოტროპული ეფექტების ზედდება იწვევს არამდგრადობების რამოდენიმე კლასს, 

რომლებსაც შეუძლიათ მიმართული დინების დისიპაცია, ან მაგნიტური ველის 

ამპლიტუდის შეზღუდვა. მომზადებულია გასაგზავნად ერთი სტატია. 
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Gგ.აბურჯანია, 

ხ. ჩარგაზია 
Generation, 

intensification and self-

organization of internal-

gravity wave structures 

in the Earth’s ionosphere 

with directional wind 

shear / Journal of the 

GGS, Issue (b), Physics of 

Atmosphere, Ocean and 

Space Plasma 

4 თბილისი, 

საქართველო,  

საქართველოს 

გეოფიზიკური 

საზოგადოება 
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ანოტაცია 

შესწავლილია შიდა გრავიტაციული (შგტ) ტალღების გენერაციის, 

ინტენსიფიკაციის წრფივი მექანიზმი და შემდგომი არაწრფივი დინამიკა 

უწყვეტად სრატიფიცირებულ დისიპაციურ იონოსფეროში არაერთგვაროვან 

ზონალურ ქართან (წანაცვლებით დინებასთან) ურთიერთქმედებისას. 

წანაცვლებითი დინებებისას წრფივ ამოცანაში შემავალი ოპერატორები არ არიან 

თვითშეუღლებული და შესაბამისი საკუთარი ფუნქციებიც არ არიან 

ორთოგონალური. ამიტომ კანონიკური – მოდალური მიდგომა ნაკლებად 

ხელსაყრელია ასეთი ტიპის მოძრაობების შესასწავლად. არამოდალური 

მათემატიკური მიდგომა უფრო ადექვატურია ასეთი ამოცანებისათვის. 

არამოდალური მიახლოების ბაზაზე მიღებულია მოძრაობისა და შგტ 

შეშფოთებების ენერგიის გადატანის განტოლებები იონოსფეროში წანაცვლებით 

დინებების არსებობისას. აგებულია როგორც წრფივი ასევე არაწრფივი 

დინამიკური განტოლებების ზუსტი ანალიტიკური ამონახსნები. განსაზღვრულია 

შგტ შეშფოთებების წანაცვლებითი არამდგრადობის ინკრემენტი. გამოვლენილია, 

რომ შგტ შეშფოთებების გაძლიერება დროის მიხედვით არ მიმდინარეობს 

ექსპონენციალურად, არამედ ალგებრული ხარისხოვანი წესით. გენერირებული 

შგტ მოდების სიხშირე და ტალღური რიცხვი არის დროსი ფუნქცია. ასე, რომ 

წანაცვლებით დინებიან იონოსფეროში წრივი მექანიზმით, როცა არაწრფივი და 

ტურბულენტური ეფექტები არ არიან, წარმოიშობა ტალღური შეშფოთებების 

ფართო სპექტრი. გაანალიზებულია შგტ-ს გაძლიერების მექანიზმის ეფექტურობა 

არაერთგვაროვან ზონალურ ქართან ურთიერთქმედებისას. ნაჩვენებია, რომ 

ევოლუციის საწყის წრფივ სტადიაზე შგტ შეშფოთებები ეფექტურად იღებენ 

ენერგიას წანაცვლებითი დინებიდან და მნიშვნელოვნად (თითქმის ერთი რიგით) 

ზრდიან საკუთარ ამპლიტუდას და ენერგიას. ამპლიტუდის ზრდასთან ერთად 

ირთვება არაწრფივი მექანიზმი და პროცესი სრულდება არაწრფივი 

განმხოლოებული, ძლიერად ლოკალიზებული შგტ გრიგალური სტრუქტურების 

წარმოქმნით. ამასთან,  ჩნდება თავისუფლების ახალი ხარისხი და შესაბამისად, 

შეშფოთებების განვითარების ახალი გზა წანაცვლებით დინებიან გარემოში. 

წანაცვლებითი ქარის სიჩქარის პროფილზე დამოკიდებულებით არაწრფივი შგტ 

სტრუქტურები შეიძლება იყოს მონოპოლური, გრიგალური ჯაჭვი ან გრიგალური 

ქუჩა არაერთგვაროვანი ზონალური ქარის ფონზე. ამ გრიგალებს შეუძლია 

განაპირობოს ძლიერად ტურბულენტური მდგომარეობა იონოსფეროში. 
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ჭელიძე, 

ბექა 

წიგნაძე, 

ლია 

მელაძე, 

ნინო 

ხვედელიძე

, ნინო 

მაწკეპლაძე

, გიორგი 

ბერაძე. 

თანამგზავრული 

მონაცემების 

საფუძველზე.”  

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები 

1. ანოტაციები პროექტის მიზანი იყო თანამგზავრული ინფორმაციის 

გამოყენებით კავკასიონის ცალკეულ მყინვართა აუზების შესწავლა Aster DEM 

რელიეფის ციფრული მოდელის და GLIMშ-ის მონაცემთა ბაზაში დაცული 

მონაცემების საფუძველზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზემოქმედების 

ფონზე. პროექტის მონაწილე მოსწავლეები შეირჩნენ თანამედროვე კვლევებისა და 

სამეცნიერო ინოვაციებისადმი მათი ინტერესისა და პერსონალური კომპიუტერის 

და ინტერნეტის გამოყენების უნარის მიხედვით. 

კვლევის ობიექტად შეირჩა მყინვარწვერის მყინვარები. პროექტში მონაწილე 

თითოეულ მოსწავლე-მკვლევარს მიეცა კონკრეტული დავალება: მყინვარწვერის 

თითო მყინვარის არეალის შესწავლა. 

მონაცემების დამუშავების შედეგად დადგინდა მყინვართა კვლევისათვის 

გამოსადეგი მახასიათებლები, რომლებიც მომავალში გამოყენებული იქნება 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო–

კვლევით სამუშაოებში კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების შესაფასებლად. 
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თვაური. 
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ინფორმაციის 

გამოყენებით.საქართველ
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უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 
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2. სამუშაოს მიზანია განხილული და შესწავლილ იქნას მყინვარების დნობა, 

რაც მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ საფრთხეებს მოიცავს განსაკუთრებით კლიმატის 

ცვლილების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. კერძოდ, კლიმატთან 

დაკავშირებით მყინვარების გრძელვადიანი მონიტორინგის მიზანია: 

 პროცესების დადგენა, რომლებიც დაკავშირებულია მყინვარებისა და 

კლიმატის ურთიერთმოქმედებასთან; 

 კლიმატისა და გარემოს მოსალოდნელი ცვლილება, განპირობებული 

მყინვარების ცვლილებით;  

 კლიმატის გლობალური და რეგიონალური მოდელების ვალიდაცია 

მყინვარების მონიტორინგის შედეგებით; სენსიტიურობის შესწავლა; 

კლიმატის ცვლილების სცენარების დაზუსტება და სხვა; 



მყინვარების თანამგზავრულ მონიტორინგს აქვს ნათლად გამოხატული 

პოტენციალი იმისა, რომ ემსახუროს იმ საქმეს, რაც ადრე ტრადიციულად 

წარმოებდა ექსპედიციური გზით, ან მიწისპირა დაკვირვებებით, როგორც წესი ერთ 

ან რამდენიმე წერტილში. მაღალი გარჩევადობის დისტანციური ზონდირების 

სივრცითი მონაცემები საშუალებას იძლევა, რათა გაიზომოს მყინვარის სიგრძის 

ცვლილება მყინვარის მთლიან ენასთან ერთად. ამ გზით შესაძლებელია მიწისპირა 

დაკვირვებები შეივსოს ან მთლიანად შეიცვალოს დისტანციური ზონდირების 

ინფორმაციით.    

დისტანციური ზონდირების, კერძოდ თანამგზავრული ინფორმაციის,  

საშუალებით შეიძლება დავადგინოთ:  

 ყინულისა და თოვლის საზღვარი; 

 მყინვარის ენის გადაადგილების სიჩქარე; 

 მყინვარების რელიეფის მოდელი და კონტურების არეალი. 

სამუშაოს საბოლოო მიზანია კავკასიონის მყინვარებზე თანამგზავრული, 

ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის და გლაციოლოგიური დაკვირვების მონაცემების 

გამოყენებით: 

 მყინვარების გრძელვადიანი მონიტორინგის ტექნოლოგიური ხაზის 

გამართვა და მყინვარების მახასიათებელი სიდიდეების განსაზღვრა; 

 მყინვარების მახასიათებელი მონაცემების საშუალებით მდინარე ენგურის 

საპილოტო აუზში მყინვარული ჩამონადენის კვლევა; 

 მყინვარების მახასიათებელი მონაცემების საფუძველზე კავკასიონის 

მყინვარების მოდელების კვლევა და მათი განვითარების 

წინასწარმეტყველება. 
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შესწავლილია შიდა გრავიტაციული (შგტ) ტალღების გენერაციის, ინტენსიფიკაციის 

წრფივი მექანიზმი და შემდგომი არაწრფივი დინამიკა უწყვეტად 

სტრატიფიცირებულ დისიპაციურ იონოსფეროში არაერთგვაროვან ზონალურ 



ქართან (წანაცვლებით დინებასთან) ურთიერთქმედებისას. წანაცვლებითი 

დინებებისას წრფივ ამოცანაში შემავალი ოპერატორები არ არიან 

თვითშეუღლებული და შესაბამისი საკუთარი ფუნქციებიც არ არიან 

ორთოგონალური. ამიტომ კანონიკური – მოდალური მიდგომა ნაკლებად 

ხელსაყრელია ასეთი ტიპის მოძრაობების შესასწავლად. არამოდალური 

მათემატიკური მიდგომა უფრო ადექვატურია ასეთი ამოცანებისათვის. 

არამოდალური მიახლოების ბაზაზე მიღებულია მოძრაობისა და შგტ 

შეშფოთებების ენერგიის გადატანის განტოლებები იონოსფეროში წანაცვლებით 

დინებების არსებობისას. განსაზღვრულია შგტ შეშფოთებების წანაცვლებითი 

არამდგრადობის ინკრემენტი. გამოვლენილია, რომ შგტ შეშფოთებების გაძლიერება 

დროის მიხედვით არ მიმდინარეობს ექსპონენციალურად, არამედ ალგებრული 

ხარისხოვანი წესით. გაანალიზებულია შგტ-ს გაძლიერების მექანიზმის ეფექტურობა 

არაერთგვაროვან ზონალურ ქართან ურთიერთქმედებისას. ნაჩვენებია, რომ 

ევოლუციის საწყის წრფივ სტადიაზე შგტ შეშფოთებები ეფექტურად იღებენ 

ენერგიას წანაცვლებითი დინებიდან და მნიშვნელოვნად (თითქმის ერთი რიგით) 

ზრდიან საკუთარ ამპლიტუდას და ენერგიას. ამპლიტუდის ზრდასთან ერთად 

ირთვება არაწრფივი მექანიზმი და პროცესი სრულდება არაწრფივი 

განმხოლოებული, ძლიერად ლოკალიზებული შგტ გრიგალური სტრუქტურების 

წარმოქმნით (მონოპოლი, გრიგალების ჯაჭვი, გრიგალების ქუჩა). ამ გრიგალებს 
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განტოლებათა ჩაკეტილი სისტემა შიდა გრავიტაციური ტალღების (შგტ) როგორც 

წრფივი ასევე არაწრფივი დინამიკის შესასწავლად გეომაგნიტურ ველთან 

ურთიერთქმედებისას დისიპაციურ იონოსფეროში (როგორც D,  Е, ასევე F 

არეებში). 
3 
 

G. D. 

Aburjania, O. 

Kharshiladze,  

Linear Mechanism of 

Generation and 

Intencification of 

53 მოსკოვი, 

რუსეთი, 

გამომცემლობა 

9 



K Chargazia. Internal Gravity Waves in 

the Ionosphere at Their 

Interaction with a 

Nonuniform Zonal 

Wind: 2. Internal gravity 

wave generation and 

intensification during 

the linear evolution 

stage / Geomagnetism 

& Aeronomy 

Springer 

 

Impact Factor: 

0,332 

ანოტაცია 

შესწავლილია შიდა გრავიტავიური ტალღების (შგტ) გენერაციის და შემდგომი 

ინტენსიფიკაციის წრფივი მექანიზმი დისიპაციურ იონოსფეროში არაერთგვაროვანი 
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შესწავლილია შიდა გრავიტავიური ტალღების (შგტ) გენერაცია და შემდგომი 

არაწრფივი დინამიკა დისიპაციურ იონოსფეროში არაერთგვაროვანი ზონალური 

ქარის (წანაცვლებითი დინება) არსებობიასას. ნაშრომში [Aburjania et al., 2012] 

მიღებული შესაბამისი მოდელური არაწრფივ დინამიკურ განტოლებათა სისტემის 

ბაზაზე გაანალიზებულია შგტ-ს გაძლიერების მექანიზმის ეფექტურობა 

არაერთგვაროვან ზონალურ ქართან ურთიერთქმედებისას. ნაჩვენებია, რომ 

ევოლუციის საწყის წრფივ სტადიაზე შგტ შეშფოთებები ეფექტურად იღებენ 

ენერგიას წანაცვლებითი დინებიდან და მნიშვნელოვნად (თითქმის ერთი რიგით) 

ზრდიან საკუთარ ამპლიტუდას და ენერგიას. ამპლიტუდის ზრდასთან ერთად 

ირთვება არაწრფივი მექანიზმი და პროცესი სრულდება არაწრფივი 

განმხოლოებული, ძლიერად ლოკალიზებული შგტ გრიგალური სტრუქტურების 

წარმოქმნით. ამასთან, ჩნდება თავისუფლების ახალი ხარისხი და შესაბამისად, 

შეშფოთებების განვითარების ახალი გზა წანაცვლებით დინებიან გარემოში. 

წანაცვლებითი ქარის სიჩქარის პროფილზე დამოკიდებულებით არაწრფივი შგტ 

სტრუქტურები შეიძლება იყოს მონოპოლური, გრიგალური ჯაჭვი ან გრიგალური 

ქუჩა არაერთგვაროვანი ზონალური ქარის ფონზე. ამ გრიგალებს შეუძლია 

განაპირობოს ძლიერად ტურბულენტური მდგომარეობა იონოსფეროში. 
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1. Mamatsashvili G., Chagelishvili G., Bodo G. and Rossi P., Revisiting dynamics of non-
axisymmetric perturbations in weakly magnetized accretion discs, (არა ღერძული სიმეტრიის 

მქონე შეშფოთებების დინამიკის რევიზია სუსტად დამაგნიტებულ აკრეციულ 

დისკოებში) MNRAS, 2013, 435, 2552 

 შესწავლილია არა ღერძული სიმეტრიის მქონე შეშფოთებების დინამიკა სუსტად 
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აღწერას თითოეული ტალღისათის ჩაწერილი დინამიკური განტოლებებით. ასეთი 

ანალიზი სრულფასოვნად აღწერს ტალღების ბმას და სრულ წარმოდგენას იძლევა 

წრფივი დინამიკის მიმდინარეობაზე. აჩვენებს, რომ ყველაზე ენერგეტიკულები არიან 

გრძელტალღიანი შეშფოთებები და რომლებიც კუმშვადობით ხასიათდებიან. ამდენად 

დისკოების ტურბულენტობის სრულფასოვნად აღსაწერად საჭიროა კუმშვადი გარემოს 

განხილვა.  

2.  Chagelishvili G., Khujadze G., Foysi H. and  Oberlack M., Spanwise reflection symmetry 
breaking and turbulence control in plane Couette flow, (სპინისეული მიმართულების 

არეკვლითი სიმეტრიის დარღვევა და ტურბულენტობის კონტროლი ბრტყელ კუეტეს 

დინებაში) J. Fluid Mechanics, 2013, წარდგენილია დასაბეჭდად 

შეთავაზებულია ტურბულენტობის კონტროლის ახალი სტრატეგია და 

ნაჩვენებია მისი ეფექტურობა ბრტყელი კუეტეს დინების კედლების მახლობლობაში 

განთავსებული მცირე გარეშე მოცულობითი ძალის პირობებში.  პირდაპირმა 

რიცხვითმა თვლებმა აჩვენეს, რომ ამ ძალის მიერ დინებაში ინიცირებული 

შეშფოთებების მიერ ხდება ტურბულენტობის სპინისეული მიმართულებით სარკული 

სიმეტრიის დარღვევევა, ამით განპირობებული არაწრფივი დინამიკის ცვლილება და, 

შედეგად, ტურბულენტობისსიმძლავრის შესუსტებ, ანუ, მისი კონტროლი. მონახულია 

გარეშე ძალის ისეთი კონფიგურაცია, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს 

ტურბულენტობის სიძლიერეს. ტურბულენტობის კონტროლის ეს სტრატეგია 

მიესადაგება სხვა წანაცვლებით დინებებსაც.   

3.  Gogichaishvili D., Chagelishvili G., Chanishvili R. and Lominadze J., Overreection of  Alfven 
waves in MHD shear flows, (ალვენის ტალღების ზეარეკვლა მაგნიტოჰიდროდინამიკურ 

წანაცვლებით დინებებში) Journal of Plasma Physics, 2013, წარდგენილია დასაბეჭდად 

ტალღების ზეარეკვლა არის დამახასიათებელი მოვლენა ბუნებრივი და 

საინჟინრო არაერთგვაროვანი/წანაცვლებითი დინებებისა თუკი მათში არსებობენ 

ტალღური მოვლენები. მეტიც, ზეარეკვლა (რომელიც არის წანავლებული დინების 

არაორთოგონალობით გამოწვეული მოვლენა) ხშირად განსაზღვრავს დინების 

დინამიკას. ჩვენი მიზანი იყო ზეარეკვლის ფიზიკის დეტალური ანალიზი უკუმშვადი 

მუდმივ წანაცვლებიანი დინების  ფსევდო– და წანაცვლებითი–ალფვენის ტალღების 

მაგალითზე.  მიზანი მიღწეული იქნა ელზასერის ცვლადების შემოტანით და 

არამოდალური ანალიზის გამოყენებით. შედეგად, შეშფოთებათა განტოლებები დავიდა 

პირველი რიგის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე, ჩაწერილი თითოეული 

ტალღის საპირისპიროდ გავრცელებული კომპონენტებისათვის. ჩატარებულამა 

ანალიზმა საშუალება მოგვცა განგვეცალვებია ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ფიზიკური 

პროცესები, გაგვეაზრებია მათი ურთიერთგავლენა და გაგვეაზრებია ზეარეკვლის 

მოვლენის ფიზიკის საფუძვლები. 



4. Chanishvili R., Tevzadze A., Chagelishvili G., Lominadze J., Khujadze G. and  Oberlack M., 

Uncertainty of convection in high Reynolds number horizontal plane Couette flow, 
(კონვექციის განუზღვრელობა დიდი რეინოლდსისი რიცხვის ბრტყელ 

ჰორიზონტალურ კუეტეს დინებებში)  European Journal of Fluid dynamics, 2013,  

წარდგენილია დასაბეჭდად 

შესწავლილია კლასიკური კონვექციის დინამიკა გამოწვეული წანაცვლეებითი 

დინების არაორთოგონალობით, როდესაც სითხე არის ბუსინესკის ტემპერატურის 

ვერტიკალური გრადიენტით და დინებას აქვს ბრტელი გეომეტრია მუდმივი 

ჰორიზონტალური წანაცვლებით. ასეთ არამდგრადობას ადგილი აქვს ატმოსფეროში, 

ოკეანეებში, დედამიწის თხევად მაგმაში,  ვარსკვლავებსა და ასტროფიზიკურ დისკებში. 

შესაბამისად, კონვექციური არამდგრადობა, როდესაც ის არსებობს, ამ უწყვეტი გარემოს 

დინამიურ პროცესებს (მასისა და სითბოს გადატანას) განსაზღვრავს. ჩვენი ანალიზი 

მოიცავს როგორც ზეკრიტიკულ, ასევე ქვეკრიტიკულ რელეის რიცხვებს. ჩატარებულია 

არასიმეტრიული შეშფოთებების ტრანზიენტული დინამიკისა სიმეტრიული 

არამდგრადობის შედარებითი ანალიზი. ამ ანალიზმა დაადასტურა არსებული 

შეხედულება სიმეტრიული არამდგრადობის დომინირების შესახებ მცირე 

რეინოლდსის რიცხვების დროს – კონვექციას აქვს დინების მიმართ გასწვრივი 

რულონის ფორმა. ამასთანავე, შედარებით დიდი რეინოლდსის რიცხვების დროს, 

წანაცვლებული დინების არაერთგვაროვნების არაორთოგონალობით გამოწვეული 

არასიმეტრიული შეშფოთებების დიდი ტრანზიენტული ზრდა განაპირობებს 

კონვექციის დინამიკის განუსაზღვრელობას/არაცალსახობას: შესაძლებელია, რომ 

„ოპტიმალური“ და ოპტიმალურთან ახლო მყოფი არასიმეტრიული კონვექტიური 

შეშფოთებების ზრდა დომინირებდეს სიმეტრიული შეშფოთებების ზრდაზე 

დინამიური დროის განმავლობაში. ეს დომინირება მკვეთრადაა დამოკიდებული 

საწყისი შეშფოთების ამპლიტუდასა და სპექტრზე. ოპტიმალური და ოპტიმალურთან 

ახლო მყოფი არასიმეტრიული კონვექტიური შეშფოთებების ზრდის დომინირების 

შემთხვევაში, კონვექცია იქნება არა რეგულარული, არამედ ტურბულენტური/ქაოსური. 

(წინააღმდეგ შემთხვევაში კონვექციას ექნება გასწვრივი რულონების სტრუქტურა ისევე, 

როგორც მცირე რეინოლდსის რიცხვების დროს.) ტურბულენტური შეშფოთებები 

გაცილებით მეტ ენერგიას იღებენ საშალო დინებისაგან ვიდრე პოტენციალური 

ენერგიის რეალიზებისაგან.  

5. Chagelishvili G., Hau J.-H.,  Khujadze G. and  Oberlack M., The basic physics of linear 
transient growth in plane shear flows, (წრფივი ტრანზიენტული ზრდის ბაზური ფიზიკა 

ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში) J. Fluid Mechanics, 2013,  წარდგენილია დასაბეჭდად  

 ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში გაანალიზებულია წრფივი ტრანზიენტული 

ზრდის ბაზური ფიზიკა, რომელიც უნივერსალურია და სამართლიანია როგორც 

ორგანზომილებიან, ასევე სამგანზომილებიან შემთხვევებში.  

6. Mamatsashvili G., Gogichaishvili D., Chagelishvili G. and. Horton W., Bypass transition to 
turbulence in 2D MHD plane shear flows, (ბაიფასს გადასვლა ტურბულენტობაში ორ 

განზომილებიან მაგნიტოჰიდროდინამიკურ ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში) Phys. 

Rev. E., 2013, წარდგებილია დასაბეჭდად 

 განხილულია შეშფოთებების არაწრფივი დინამიკა ორ განზომილებიან 

მაგნიტოჰიდროდინამიკურ ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში. ნაჩვენებია, რომ 

მიუხედავად სპექტრალური მდგრადობისა, ასეთ დინებებში ხდება ტურბულენტობის 

გაჩენა, რომლის ბუნებაც მსგავსია მდგრადი ჰიდროდინამიკური დინებების 

ტურბულენტობის ბუნებისა. ამ ტურბულენტობის კონცეფცია განსხვავებულია 



კოლმოგოროვის ტურბულენტობის კონცეფციისაგან, რომლის საფუძველიც 

სპექტრალური არამდგრადობაა.  

7. Hau J.-H.,  Chagelishvili G., Khujadze G. and  Oberlack M. and Tevzadze A., A comparative 
analysis of linear and nonlinear aerodynamic sound generation in smooth shear flows, (ბგერის 

წრფივი და არაწრფივი აეროდინამიკური გენერაციის შედარებითი ანალიზი 

წანაცვლებით დინებებში) J. Fluid Mechanics, 2013, წარდგებილია დასაბეჭდად 

შესწავლილია აკუსტიკური ტალღების გენერაცია გლუვ წანაცვლებით 

დინებებში. კვლევა ეყრდნობა წარმოდგენებს, რომლებიც შემუშავებული იყო წინა 

საუკუნის ოთხმოცდაათიან წლებში. ნაჩვენებია, რომ ტალღების გაჩენის წრფივი 

მექანიზმი განპირობებულია დინების არაორთოგონალური ბუნებით. ამასთანავე, 

წრფივი მექანიზმით გაჩენილი ბგერითი ტალღის ინტენსიობა „სწრაფი რღვევის 

თეორიის“ ფარგლებში აღემატება არაწრფივი მექანიზმით გაჩენილს. ჩატარებული 

კვლევა მიუთითითებს ლაითხილის ცნობილი აერო აკუსტიკური თეორიის 

უმართებულობას. 

8. Chanishvili R., Chagelishvili G. and Lominadze J., A new approach of shear flows linear 
transient dynamics. Stably stratified flow with vertical shear (წანაცვლებითი დინებების 

წრფივი ტრანზიენტული დინამიკის ახალი ანალიზი. მდგრადად სტრატიფიცირებული 

დინება ვერტიკალური წანაცვლებით), მზადდება დასაბეჭდად 

 შესწავლილია არა ღერძული სიმეტრიის მქონე შეშფოთებების დინამიკა 

მდგრადად სტრატიფიცირებულ დინებებში ვერტიკალური წანაცვლებით. შესასწავლდ 

გამოყენებულია ჩვენს მიერ შემუშავებული მათემატიკური მიდგომა, რომელიც 

არამოდალურ ანალიზთან ერთად მოიცავს ფიზიკური ცვლადების შემოტანას და, 

შედეგად, შიდა გრავიტაციული ტალღების ევოლუციის აღწერას თითოეული 

კომპონეტისათვის ჩაწერილი დინამიკური განტოლებებით.  

9. Pirtkhalava N., Chagelishvili G., Kharshiladze  O.  and  Lominadze J., A new approach of 
shear flows linear transient dynamics. Stably stratified flow with horizontal shear 

(წანაცვლებითი დინებების წრფივი ტრანზიენტული დინამიკის ახალი ანალიზი. 

მდგრადად სტრატიფიცირებული დინება ჰორიზონტალური წანაცვლებით), მზადდება 

დასაბეჭდად 

შესწავლილია არა ღერძული სიმეტრიის მქონე შეშფოთებების დინამიკა 

მდგრადად სტრატიფიცირებულ დინებებში ჰორიზონტალური წანაცვლებით. 

შესასწავლდ გამოყენებულია მათემატიკური მიდგომა, რომელიც არამოდალურ 

ანალიზთან ერთად მოიცავს ფიზიკური ცვლადების შემოტანას და, შედეგად, შიდა 

გრავიტაციული ტალღების ევოლუციის აღწერას თითოეული კომპონეტისათვის 

ჩაწერილი დინამიკური განტოლებებით რომლებიც გრიგალური შეშფოთებების 

დინამიკასაც მოიცავენ. 

10. Overstability of acoustic waves in strongly magnetized anisotropic MHD shear flows. - 

მზადდება დასაბეჭდად. 

 შესწავლილია ანიზოტროპული მჰდ მოდელი სითბური ნაკადების გათვალისწინებით. 

აღებულ მიახლოებაში განხილულია წანაცვლებითი დინება ძლიერი მაგნიტური ველის 

ფონზე. შესწავლილა დინების კუმშვადი მდგრადობა. ნანახია, რომ სითბური ნაკადების 

და ანიზოტროპული ეფექტების ზედდება იწვევს არამდგრადობების რამოდენიმე 

კლასს, რომლებსაც შეუძლიათ მიმართული დინების დისიპაცია, ან მაგნიტური ველის 

ამპლიტუდის შეზღუდვა 

11. Stability and Vorticity Production in Stratified Astrophysical Disks შესწავლილია წრფივი 

ლოკალური შეშფოთებების დინამიკა სრულად სტრატიფიცირებულ სამ 



განზომილებიან ასტროფიზიკურ დისკებში. რადიალური სტრატიფიკაციის კანონი 

აღებულია ხარისხობრივად, ხოლო ვერტიკალური ნსტრატიფიკაცია - 

ექსპონენციალურად. შესწავლილია ლოკალური წრფივი შეშფოთებების დინამიკა 

წანაცვლების სიბრტყეში და გამოყვანილია ვკბ დისპერსიული განტოლება. ნაჩვენებია, 

რომ ვერტიკალური სტრატიფიკაციის კანონი გასაზღვრავს არა მხოლოდ კონვექციურ 

მდგრადობას, არამედ გრიგალების გენერაციის ეფექტურობასაც. განვითარებული 

არაწრფივი ტურბულენტობის სპექტრალური თვისებების დაშვებით ნაჩვენებია, რომ 

გრიგალების გენერირება არ შეიძლება მოპხდეს მყარტანოვნი ბრუნვის შემთხვევაში და 

პროცესის გამომწვევი მიზეზია დიფერენციალური ბრუნვა. 

 

 

V. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

# 
მომხსენებელი/მომხსენებლ

ები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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Khatuna Chargazia,  

Oleg Kharshiladze,  

Gaetano Zimbardo 

Theoretical and 

Experimental Detection of 

Nonlinear Electromagnetic 

Waves as the Elements of 

Turbulence in the Geospace 

Environment 

International Conference 

"Modern Problems In 

Applied Mathematics", 

Tbilisi, Georgia, September 

4-7, 2013 

მოხსენების ანოტაცია 

შემოთავაზეულია ულტრა დაბალი სიხშირის (უდს) ელექტრომაგნიტური 

ტალღების გენერაციის ფიზიკური და მათემატიკური მოდელი და შემდგომი 

წრფივი და არაწრფივი ევოლუციის სცენარი იონოსფეროში მათი არაერთგვაროვან 

ქარებთან (წანაცვლებით დინებებთან) ურთიერთქმედებისას, რომელიც თავის 

მხრივ წარმოადგენს გარემოში ენერგიეს გადანაწილების ახალ მექანიზმს. 

შესწავლილია იონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს სხვადასხვა რეგიონებში არაწრფივ 

ძლიერად ლოალილებულ გრიგალურ სტრუქტურებად (მონოპოლური და 

დიპოური გრიგალები, გრიგალების ჯაჭვი, გრიგალების ბილიკი) 

თითორგანიზაცია. გეოკოსმოსურ პლაზმურ გარემოში (ატმოსფერო, იონოსფერო, 

მაგნიტოსფერო) ხშირად დაიმზირება გრიგალები  კოსმოსური თანამგზავრების 

მიერ, მაგალითად, მაგნიტოსფეროს კუდში და გარდამავალ არეში. 

დიდმასშტაბიანი გრიგალური სტრუქტურების ზომები შეესაბამებიან 

ტურბულენტობის ინჟექცირების ზომას. ამიტომ მათი წარმოშობის მიზეზების 

გააზრება მნიშვნელოვანია გეოკოსმოსურ გარემოში ენერგიის გადანაწილების 

თვალსაზრისით. უახლეს ნაშრომში (Keiling et al., J. Geophys. Res., 114, A00C22 (2009), 

doi:10.1029/2009JA014114) TEMIS სატელიტურმა მისიამ მაგნიტოსფეროს კუდში 

გამოავლინა გრიგალები, დაკავშირებული სუბშტორმით განპირობებული პლაზმის 

დინების სიჩქარის ძლიერ წანაცვლებასთან, რომელსაც გააჩნია შეუღლებული 

გრიგალები იონოსფეროში. TEMIS სალიტურმა მისიის მონაცემების ანალიზმა 

აჩვენა, რომ ძირითად გრიალებს თან ახლავს სხვებიც, რომლებიც ქმნან გრიალურ 

ჯაჭვს. ხოლო ძლიერად ლოკალიზებული სუსტად ურთიერთქმედი გრიგალური 



სტრუქტურები განიხილება როგორც ძლიერი ტურბულენტობის ელემენტები, 

რომელიც წარმოდგენილია ჩვენს მოდელში, როგორც გრიგალების ანსამბლი. 

აგრეთვე შესწავლილია ანომალური დიფუზიის პროცესი და შეფასებულია მისი 

ეფექტური კოეფიციენტი. 
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მოხსენების ანოტაცია 

შესწავლილია მცირე მასშტაბიანი (skin sisqis 1~/ck 2
pe

22  ) დრეიფული ალფენის 

ტურბულენტობით განპირობებული დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებებისა და 

მაგნიტური ველების არაწრფივი გენერაციის თავისებურებები იონოსფერულ 

პლაზმურ გარემოში. მიღებულია წანაცვლებითი დინებებისა და მაგნიტური ველის 

ევოლუციის განტოლებები ჩქარი მაღალსიხშირული და მცირემასშტაბიანი 

ფლუქტუაციების   აღმწერი მოდელური განტოლებების საშუალებით. ნაჩვენებია, 

რომ მცირე მასშტაბიანი დრეიფული ალფენის ტურბულენტობით სპონტანურად 

გენერირდებიან დიდმასშტაბიანი ზონალური დინებები და მაგნიტური ველები, რაც 

განპირობებულია რეინოლდსისა და მაქსველის ძაბვის არაწრფივი 

ურთიერთქმედებით გარემოს ნაწილაკზე. სისტემაში ჩნდება დადებითი უკუკავშირი 

დიდმასშტაბიანი ზონალური და/ან მაგნიტური ველის მიერ მცირე მასშტაბიანი სკინ 

სისქის ალფენის ტალღების მოდულაციით. მცირე მასშტაბიანი ტალღური პაკეტის 

გავრცელებას გარემოში თან ახლავს პარამეტრული არამდგრადობით განპირობებული 

დაბალსიხ-შირული  დიდმასშტაბიანი შეშფოთებები. შესწავლილია არამდგრადობის 

ორი რეჟიმი: რეზონანსულ-კინეტიკური და ჰიდროდინამიკური. ნაპოვნია ამ 

არამდგრადობების ინკრემენ-ტები. განსაზღვრულია არამდგრადობის განვითარებისა 

და დიდმასშტაბიანი სტრუქტურების გაჩენის პირობები. აღნიშნული 

არამდგრადობები იწვევენ ენერგიის გადაქაჩვას მცირე მასშტაბიანი ალფენის 

ტალღებიდან დიდმასშტაბიან ზონალურ სტრუქურებში, რაც დამახასიათებელია 

ენერგიის  ტურბულენტური უკუკასკადისთვის. 
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მოხსენების ანოტაცია 

ნაშრომი ეძღვნება დამაგნიტებულ კოსმოსურ პლაზმურ გარემოში მიმდინარე 

ტურბულენტური პროცესების გამოკვლევას. ასეთ გარემოში არამდგრადობების 

განვითარებით შესაძლებელია წარმოიქმნან ელექტრომაგნიტური მცირემასშტაბიანი 

ძლიერად ლოკალიზებული არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები, რომლებსაც 

გადააქვთ ჩაჭერილი ნაწილაკები. პლაზმაში გადაადგილებისას ეს სტრუქტურები 

იწვევენ სიმკვრივის, ელექტრული და მაგნიტური ველების შესამჩნევ ფლუქტუაციებს 

და ააქტიურებენ გადატანის პროცესებს გარემოში. ამასთან ექსპერიმენტზე მიღებული 

სიმკვრივის ფლუქტუაციის სპექტრის მაჩვენებელი გაცილებით აღემატება სუსტი 

ტურბულენტობის თეორიის მიერ ნაწინასწარმეტყველებს. ჩვენს მოდელში განხილულ 

გრიგალურ სტრუქტურებს შეუძლიათ გამოიწვიონ ძლიერი გრიგალური 



ტურბულენტობა. ტურბულენტური დინება განიხილება როგორც ძლიერად 

ლოკალიზებულ, სუსტად ურთიერთქმედ ერთნაირი გრიგალების ანსამბლი. 

სხვადასხვა ამპლიტუდიანი გრიგალები შემთხვევითად არიან განაწილებული 

გარემოში (ურთიერთდაჯახებების გამო). მათ აღსაწერად იქნა გამოყენებული 

სტატისტიკური მეთოდი. მოცემულ მოდელში დაშვებულია, რომ სტაციონარული 

ტურბულენტობა ფორმირდება ურთიერთ კონკურენტული ეფექტების დაბალანსებით: 

გრიგალების სპონტანური გენერირება, რომელიც განპირობებულია შეშფოთებათა 

ფრონტის არაწრფივი გრეხით, დიდმასშტაბიან შეშფოთებათა ენერგიის 

ტრანსპორტირება მოკლე მასშტაბიან შეშფოთებებში და ამ მასშტაბებში მათი 

დაჯახებითი მილევა. ინერციულ არეში ენერგიის გადატანა მასშტაბების მიხედვით 

ხდება სტრუქტურების შეერთებით მათი ურთიერთდაჯახებისას. მიღებულია 

ტალღური რიცხვების მიმართ ელექტრომაგნიტური ენერგიის სტაციონარული 

სპექტრის ახალი სახე, რომელიც ეცემა ხარისხოვანი კანონით 3/82

k k~B  , რაც კარგ 

თანხვედრაშია უახლეს სატელიტურ (მაგნიტოსფერულ, იონოსფერულ) და 

ლაბორატორიული დაკვირვებების მონაცემებთან. გამოკვლეულია დედამიწის 

მაგნიტოსფერულ კუდში დინების კინემატიკური პარამეტრებისა და 

მაგნიტომეტრული გაზომვები სატელიტ 
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ჯ. ლომინაძე, გ. 

ჩაგელიშვილი, ო. 

ხარშილაძე 
 

დინამიური პროცესები 

წანაცვლებით 

გეოფიზიკურ დინებებში: 

 უდს ტალღების 

ზეარეკვლის ეფექტი და 

გრიგალური 

სტრუქტურების გენერაცია 

არაერთგვაროვან ქარებთან 

ურთიერთქმედებისას 

 საერთაშორისო 

კონფერენცია -  

`გეოფიზიკის აქტუალური 

პრობლემები” 

მიძღვნილი 

მიხეილ ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტის 

დაარსების 80 

წლისთავისადმი. 

9-10 დეკემბერი, 2013  

მოხსენების ანოტაცია 

მოხსენებაზე წარმოდგენილია წანაცვლებით გეოფიზიკურ დინებებში (ატმოსფერულ, 

იონოსფერულ და მაგნიტოსფერულ გარემოში) ტალღების 

ურთიერთტრანსფორმაციისა და წანაცვლებით დინებასთან ენერგეტიკული 

ურთიერთქმედების მექანიზმი. გამოყენებულია არამოდალური მათემატიკური 

მოდალური მიდგომა, რომელმაც საშუალება მოგვცა ასეთ დინებებში არსებული 

მოდელების ანალიზის მათემატიკური პრობლემა (არაერთგვაროვანი კოეფიციენტების 

არსებობის გამო) დაგვეყვანა დროში ცვლადკოეფიციენტებიან ჩვეულებრივ 

დიფერენციალურ განტოლებატა სისტემაზე. გამოყენებული იყო ელზასერის 

ცვლადები, რომლებშიც გამოყოფილია ურთიერთ შემხვედრი მიმართულებით 

მოძრავი ტალღური შეშფოთებები. რიცხვითმა ანალიზმა აჩვენა წანაცვლებით 

დინებებში შიდა გრავიტაციული ტალღებისათვის ზეარეკვლის ეფექტის არსებობა 

ტალღისა და დინების ურთიერთქმედების რეზონანსულ წერტილში. შეფასებულია 

როგორც ტალრების ერთმანეთთაბ, ასვე გარემოსთან ურთიერთქმედების ენერგიები 

და ნაჩვენებია, რომ ტალღებს შეუძლიათ ენერგია აიღონ მოძრავი გარემოდან და 

მოხდეს ასიმეტრიული გაძლიერება. ასევე ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები 

არაერთგვაროვან ქარებთან საწყისი შემთხვევითი შეშფოთებების ურთიერთქმედებიოს 

დინამიკის გამოსავლენად. ნაჩვენებია, რომ წანაცვლებით დინებებში შესაძლებელია 



ერთი ლოკალური სტრუქტურიდან წარმოიქმნას სტრუქტურებოის ჯაჭვი (მწკრივი), 

რომელთა ამპლიტუდები და გეომეტრიული განაწილება სივრცეში განპირობებულია, 

როგორც გარემოს პარამეტრების მნიშვნელობებზე, ასევე წანაცვლებითი დინების 

სტრუქტურაზე. 
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ო. ხარშილაძე 
 

იონოსფერული ტალღური 

სტრუქტურების 

არაწრფივი დინამიკის 

რიცხვითი მოდელირება 

და ფრაქტალური 

გრიგალები  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პირველი 

საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში 

22-26 იანვარი, 2013 

მოხსენების ანოტაცია 

პლანეტარული მასშტაბის ტალღური სტრუქტურების დინამიკის შესწავლა 

აქტუალურია როგორც იონოსფეროში რადიოტალღების გავრცელების ასევე 

ელექტრომაგნიტური ველების გენერაციის გეოფიზიკურ პრობლემებში. ნაშრომში 

გამოკვლეულია ელექტრომაგნიტური გრიგალური სტრუქტურების ურთიერთქმედება 

დამაგნიტებულ არაერთგვაროვან დისიპაციურ იონოსფერულ პლაზმაში, როდესაც 

გათვალისწინებულია გარემოს წონასწორული სიმკვრივის და ტემპერატურის 

არაერთგვაროვნება, მაგნიტური და დაჯახებითი სიბლანტე და გარემოს ხახუნი. 

ასეთი ამოცანების რიცხვით ანალიზს ართულებს განტოლებებში შემავალი ორი 

ტიპის არაწრფივობა - სკალარული (განპირობებული ტემპერატურის 

არაერთგვაროვნებით) და ვექტორული (ნაწილაკების კონვექციური მოძრაობებით). 

რიცხვითი ექსპერიმენტები აჩვენებენ, რომ დისპერსიული ეფექტი და დისიპაცია 

ანგრევს საწყის გრიგალს, წარმოიქმნებიან მცირე ზომის სტრუქტურები და 

შეშფოთებების პოტენციალის რთული განაწილების სურათი. გრიგალური 

სტრუქტურების გარემოში ევოლუციის პროცესი შეიძლება ასახავდეს იონოსფეროს 

ტურბულენტურ მდგომარეობას. ამ ეფექტის გასარკვევად შესწავლილია ლაგრანჟის 

ქაოსის (ქაოსური ადვექციის) შესაძლებლობა იონოსფერულ გრიგალურ 

ორგანზომილებიან სტრუქტურებში. სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურების 

არასტაციონარულ დინებებთან ურთიერთქმედების რიცხვითი ანალიზი აჩვენებს, რომ 

იონოსფეროში შესაძლებელია მოხდეს ფრაქტალური აგებულების სტრუქტურების 

ფორმირება. გრიგალების აგებულების ფრაქტალური ხასიათი გათვალისწინებული 

უნდა იყოს იონოსფერულ გარემოში ნაწილაკების, სითბოს, მუხტის და ველის 

გადატანის, ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელების პროცესების კვლევისას. 

იონოსფერულ ელექტრომაგნიტურ სტრუქტურებში დეტერმინირებული ქაოსური 

მოძრაობების პრინციპულ შესაძლებლობას ამტკიცებს მაგნიტოჰიდროდინამიკურ 

განტოლებებიდან ნაშრომში მიღებული არაწრფივი ლორენცის ტიპის განტოლებათა 

სისტემები. ამ სისტემების რიცხვითი ანალიზი იძლევა წესრიგიდან ქაოსში 

გადასვლის მექანიზმის იონოსფერულ პარამეტრებს. მიღებული შედეგები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას თანამგზავრული დაკვირვებების ინტერპრეტაციისათვის.  
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საფუძველზე.”   
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სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია 

“ჰიდრომეტეოროლოგიისა 

და ეკოლოგიის 

აქტუალური 

პრობლემები”, თბილისი, 

2013 წ. 28–30 მაისი, 2013. 

2. გიორგი კორძახია კავკასიონის მყინვარების 

კვლევა თანამგზავრული 

ინფორმაციის 

გამოყენებით.  
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სამეცნიერო-ტექნიკური 
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აქტუალური 

პრობლემები”, თბილისი, 

2013 წ. 28–30 მაისი, 2013. 
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მომხსენებელი/მომხსენებლ

ები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 
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K. Chargazia,  

G. Zimbardo,  

O. Kharshiladze 

On the detection of a vortex 

chain in the Earth’s 

magnetotail 

EGU General Assembly 2013. 

April 7-12. Vienna, Austria. 

მოხსენების ანოტაცია 

მაგნიტოსფერულ გარემოში, კერძოდ მაგნიტოსფეროს კუდის არეში ხშირად 

დაიმზირება გრიგალები  კოსმოსური თანამგზავრების მიერ. დიდმასშტაბიანი 

გრიგალური სტრუქტურების ზომები შეესაბამებიან ტურბულენტობის ინჟექცირების 

ზომას. ამიტომ მათი წარმოშობის მიზეზების გააზრება მნიშვნელოვანია 

გეოკოსმოსურ (ატმოსფერო, იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) გარემოში ენერგიის 

გადანაწილების თვალსაზრისით. უახლეს ნაშრომში  (Keiling et al., J. Geophys. Res., 

114, A00C22 (2009), doi:10.1029/2009JA014114) TEMIS სატელიტურმა მისიამ 

მაგნიტოსფეროს კუდში გამოავლინა გრიგალები, დაკავშირებული სუბშტორმით 

განპირობებული პლაზმის დინების სიჩქარის ძლიერ წანაცვლებასთან, რომელსაც 

გააჩნია შეუღლებული გრიგალები იონოსფეროში.TEMIS სალიტურმა მისიის 

მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ მაგნიტოსფეროს კუდში ძირითად გრიგალთან 

ერთად შესაძლოა გამოვლენილ იქნას სხვა გრიგალებიც, რომლებიც აფრომირებებნ 

გრიგალურ ჯაჭვს. გაანალიზებულ იქნა ორივე სიცქარისა და მაგნიტური ველების 

მონაცემები C da და D თანამგზავრებისათვის, ასევე მიღებულ იქნა შესაბამისი 

ჰოდოგრამები. ნაჩვენებია, რომ მაგნიტოსფეროს კუდში შესაძლებელია როგორც 

მონოპოლური, ასვე დიპოლური გრიგალების გამოვლენა. მიღებული 

ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების შედეგების შედარებულია წანაცვლებით 



დინებებში გრიგალების ფორმირების რიცხვით სიმულაციებთან და ისნი კარგ 

თანხვედრაში არიან. 
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Kharshiladze, Oleg; 

Chargazia, Khatuna. 
Generation, intensification 

and self-organization of 

internal-gravity wave 

structures in the ionosphere 

with shear flow 

12th Scientific Assembly, 

Mexico, Merida, p43, August 

26-31, 2013. 

მოხსენების ანოტაცია 

შესწავლილია შიდა გრავიტაციული (შგტ) ტალღების გენერაციის, ინტენსიფიკაციის 

წრფივი მექანიზმი და შემდგომი არაწრფივი დინამიკა უწყვეტად სტრატიფიცირებულ 

დისიპაციურ იონოსფეროში არაერთგვაროვან ზონალურ ქართან (წანაცვლებით 

დინებასთან) ურთიერთქმედებისას. წანაცვლებითი დინებებისას წრფივ ამოცანაში 

შემავალი ოპერატორები არ არიან თვითშეუღლებული და შესაბამისი საკუთარი 

ფუნქციებიც არ არიან ორთოგონალური. ამიტომ კანონიკური – მოდალური მიდგომა 

ნაკლებად ხელსაყრელია ასეთი ტიპის მოძრაობების შესასწავლად. ნაჩვენებია, რომ 

ევოლუციის საწყის წრფივ სტადიაზე შგტ შეშფოთებები ეფექტურად იღებენ ენერგიას 

წანაცვლებითი დინებიდან და მნიშვნელოვნად (თითქმის ერთი რიგით) ზრდიან 

საკუთარ ამპლიტუდას და ენერგიას. ამპლიტუდის ზრდასთან ერთად ირთვება 

არაწრფივი მექანიზმი და პროცესი სრულდება არაწრფივი განმხოლოებული, 

ძლიერად ლოკალიზებული შგტ გრიგალური სტრუქტურების წარმოქმნით 

(მონოპოლი, გრიგალების ჯაჭვი, გრიგალების ქუჩა). ამ გრიგალებს შეუძლია 

განაპირობოს ძლიერად ტურბულენტური მდგომარეობა იონოსფეროში. 
3 
 

Oleg Kharshiladze, 

Khatuna Chargazia 

 

Dynamics of Ultra Low 

Frequency Electromagnetic 

Waves at Interaction with 

Shear Flows in the 

Ionosphere 

European Planetary Science 

Congress 2013 

08 – 13 September 2013, 

London, United Kingdom 

მოხსენების ანოტაცია 

შესწავლილია უდს პლანეტარული ელექტრომაგნიტური ტალღების გენერაცია და 

შემდგომი დინამიკა მბრუნავ დისიპაციურ იონოსფეროში ერთგვაროვანი ქარების 

(წანაცვლებითი დინებების) არსებობისას. Pლანეტარული უდს ტალღები 

ჩნდებიანგარემოს სივრცით არაერთგვაროვან მაგნიტურ ველთან ურთიერთქმედების 

შედეგად. გამოვლენილია დიდმასშტაბიანი დამაგნიტებული როსბის ტიპის 

ტალღებისა გაძლიერების და მცირე მასშტაბიანი ინერციულ ტალღებად 

ტრანსფორმაციის ეფექტური მექანიზმი. Aმოცანა გადაჭრილი არამოდალური 

მათემატიკური მეთოდის შესაძლებლობების გამოყენებით. რიცხვითი სიმულაციების 

მეშვეობით გამოვლენილია ტალღების ფონურ დინებეთან ურთიერთქმედების და 

ტალღური შეშფთებების ურთიერთ ტრანსფორმაციის თავისებურებანი იონოსფეროში. 
 

# 
მომხსენებელი/მომხსენებლ

ები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

G. D. Chagelishvili Nonlinear transverse cascade 

and subcritical transition to 

turbulence in HD/MHD shear 

flow 

Euromech Colloquium 542, 

15-18 January, 2013, Lyon, 

France  

 



 

2 

 

G. D. Chagelishvili, J-N. Hau, 

G. R. Khujadze, M. Oberlack 

The Basic Physics of the 

Linear Transient Growth in 

Plane Shear flows 

European Turbulence 

Conference-14, 1-4 

September, 2013, Lyon, 

France 

3 

 

J-N. Hau, G. D. Chagelishvili, 

G. R. Khujadze, M. Oberlack, 

Aerodynamic Sound 

Generation in Smooth Shear 

Flows 

European Turbulence 

Conference-14, 1-4 

September, 2013, Lyon, 

France 

4 J-N. Hau, G. D. Chagelishvili, 

G. R. Khujadze, M. Oberlack,  

Aerodynamic Sound 

Generation in Smooth Shear 

Flows 

European Turbulence 

Conference-14, 1-4 

September, 2013, Lyon, 

France 

მოხსენებათა ანოტაციები 

1. Nonlinear transverse cascade and subcritical transition to turbulence in HD/MHD shear flow. 

განხილულია შეშფოთებების არაწრფივი დინამიკა ორ განზომილებიან 

მაგნიტოჰიდროდინამიკურ ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში. ნაჩვენებია, რომ 

მიუხედავად სპექტრალური მდგრადობისა, ასეთ დინებებში ხდება ტურბულენტობის 

გაჩენა, რომლის ბუნებაც მსგავსია მდგრადი ჰიდროდინამიკური დინებების 

ტურბულენტობის ბუნებისა. ამ ტურბულენტობის კონცეფცია განსხვავებულია 

კოლმოგოროვის ტურბულენტობის კონცეფციისაგან, რომლის საფუძველიც 

სპექტრალური არამდგრადობაა.  

2. The basic physics of linear transient growth in plane shear flows, ბრტყელ წანაცვლებით 

დინებებში გაანალიზებულია წრფივი ტრანზიენტული ზრდის ბაზური ფიზიკა, 

რომელიც უნივერსალურია და სამართლიანია როგორც ორგანზომილებიან, ასევე 

სამგანზომილებიან შემთხვევებში 

3.Aerodynamic Sound Generation in Smooth Shear Flows. შესწავლილია აკუსტიკური 

ტალღების გენერაცია გლუვ წანაცვლებით დინებებში. კვლევა ეყრდნობა წარმოდგენებს, 

რომლებიც შემუშავებული იყო წინა საუკუნის ოთხმოცდაათიან წლებში. ნაჩვენებია, რომ 

ტალღების გაჩენის წრფივი მექანიზმი განპირობებულია დინების არაორთოგონალური 

ბუნებით. ამასთანავე, წრფივი მექანიზმით გაჩენილი ბგერითი ტალღის ინტენსიობა 

„სწრაფი რღვევის თეორიის“ ფარგლებში აღემატება არაწრფივი მექანიზმით გაჩენილს. 

ჩატარებული კვლევა მიუთითითებს ლაითხილის ცნობილი აერო აკუსტიკური თეორიის 

უმართებულობას 

 

 

# 
მომხსენებელი/მომხსენებლ

ები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1. გენადი თვაური Application of Argo drifter 

data for quality control of 

SST received from Remote 

sensing 

საერთაშორისო 

კონფერენცია "საზღვაო 

კვლევის ჰორიზონტი 

2020" ვარნა, ბულგარეთი: 

17-22 სექტემბერი, 2013. 

    



შავი ზღვის მდგომარეობის დიაგნოზის მიზნით ზღვის ზედაპირის 

ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემები იქნა გამოყენებული. 

ზზტ თანამგზავრულ მონაცემებს ხარისხის კონტროლის და შეფასების 

სპეციალური პროცედურები ესაჭიროებათ. ამ მიზნით არგოს დრიფტერების 

მონაცემები იქნა გამოყენებული. 

შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის ხარისხის კონტროლის მიზნით 

გამოყენებულ იქნა აგრეთვე სპეციალური რიცხვითი ექსპერიმენტები შავი ზღვის 

ბაროკლინური პროგნოზისტული მოდელის საფუძველზე. ამ ექსპერიმენტების 

შედეგები მიანიშნებს, რომ ე.წ. კლიმატოლოგიურ მონაცემებთან შედარებით შავი 

ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება 

მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს შავი ზღვის მდგომარეობის პროგნოზის ხარისხს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია 
 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. მეც.აკადემიური დოქტორი  

რობერტ გოგუა 

 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

     1. რობერტ გოგუა - ხელმძღვანელი 

     2. თამაზ მათიაშვილი - მეცნიერ თანამშრომელი 

     3. ნინო ლოსეურაშვილი - ლაბორანტი 

     4. მარინა ბუჩუკური - ლაბორანტი 

     5. გიული ტუშური - ლაბორანტი 
      

 

 

II. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის 

დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

 

¹ სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 
 

დედამიწის მაგნიტური 

ველის ვარიაციების 

უწყვეტი რეგისტრაცია 

რობერტ გოგუა თ. მათიაშვილი 

ნ. ლოსეურაშვილი 

მ. ბუჩუკური 

გ. ტუშური 



დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

 

 

 

 
 

   2013 წელს დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში მიღებული 

(რეგისტრირეული) უწყვეტი, დღე-ღამური, სამეცნიერო ინფორმაცია დედამიწის 

მაგნიტური ველის ვარიაციების შესახებ (H-ჰორიზონტალური, Z-ვერტიკალური, D-

მიხრილობა) დამუშავებული და გაგზავნილია (ინტერნეტის საშუალებით) 

მონაცემთა მსოფლიო ცენტრში (ქ. კიოტო, იაპონია) და ინერგება მონაცემთა 

საერთაშორისო გაცვლის სისტემაში, რაც გვაძლევს უფლებას უფასოდ მივიღოთ 

მონაცემთა მსოფლიო ცენტრში დაგროვილი მთელი ინფორმაცია დედამიწის 

შემსწავლელ მეცნიერებათა სხვადასხვა სფეროში და გამოვიყენოთ ჩვენს სამეცნიერო 

კვლევებში. 

   გამომდინარე იქიდან, რომ დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია მდებარეობს 

იონოსფეროში არსებული დენთა სისტემის ფოკუსის ქვეშ და ერთადერთია 

დუშეთიდან 1000კმ-ის რადიუსით შემოფარგლულ ტერიტორიაზე, ამასთან ერთად 

აქვს 120 წელზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტი ინფორმაცია დედამიწის მაგნიტური 

ველის ცვლილებების შესახებ, რომელიც გამოიყენება დედამიწის შიგნით და მის 

ახლო კოსმოსურ სივრცეში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შესასწავლად, ამ 

ინფორმაციის მნიშვნელობა (საჭიროება) სცილდება ეროვნულ ჩარჩოებს და მას აქვს 

საერთაშორისო მნიშვნელობა. 

   საანგარიშო პერიოდში მოვამზადეთ და გადავეცით სსიპ - შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 

2014წ.-ს ორი პროექტი: 1. საქართველოს ტერიტორიის გრავი-მაგნიტური და 

ელექტრული ანომალიების სივრცულ-გენეტიკური კავშირის გამოკვლევა 

სასარგებლო ნამარხების (მეტალური, ნავთობ-გაზი) პროგნოზირებასა და 

სეისმურობასთან კავშირში, ხელმძღვანელი რ. გოგუა.     2. პროექტში 

,,გეოდინამიკური ველის სივრცულ-დროითი ვარიაციები და მისი გავლენა ღრმა 

წყალშემცველ ჰორიზონტებზე და მაგნიტურ ველზე” - ვარ ძირითადი 

შემსრულებელი. 

   ორივე ამ პროექტის შესრულებაში გამოყენებული იქნება, როგორც საქართველოს 

ტერიტორიაზე მოპოვებული საველე გამოკვლევების შედეგები, ისე 

ობსერვატორიული მონაცემები.    

2 სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი  სამუშაოს შემსრულებლები 
 

 

IV პუბლიკაციები: 

1) საქართველოში 

 

 
დ) სტატიები 
 

¹ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 რ. გოგუა თბილისის მ. ნოდიას თბილისი, 6 გვ. 



2 

3 

(დუშეთის) 

გეოფიზიკური 

ობსერვატორია: 

წარსული და 

აწმყო 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული, ტ. 61 

2013წ. 

ანოტაციები 

   სტატია ეძღვნება დუშეთის (თბილისის) გეოფიზიკური ობსერვატორიის დაარსებისა 

და განვითარების ისტორიას. მასში განხილულია გეომაგნიტური დაკვირვებების 

განვითარების ძირითადი ეტაპები, მიღწევები. გრაფიკული სახით წარმოდგენილია 120 

წელზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტი ინფორმაცია, რომელიც რეგისტრირებულია 

დუშეთის ობსერვატორიაში. აღნიშნულია იმ მეცნიერთა დამსახურება, რომელთა 

ძალისხმევით ობსერვატორია გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე. აღწერილია 

ობსერვატორიის დღევანდელი მდგომარეობა და მისი საერთაშორისო კავშირები. 

აღნიშნულია მიღებული სამეცნიერო ინფორმაციის ეროვნული და საერთაშორისო 

მნიშვნელობა. 

 

 

 

 

 

კოსმოფიზიკის ობსერვატორია. 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  მეცნიერ თანამშრომელი         

ირაკლი ტუსკია. 

  
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  

მეც.აკად.დოქტორები:ნოდარ ხაზარაძე, თეიმურაზ ბაქრაძე; 

მეც.თანამშრომლები:ეკატერინე ბაზერაშვილი, ზეინაბ ყვავაძე. 
 

 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 



1 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
2 

კოსმოსური სხივების 

ინტენსივობის 

ნეიტრონული კომპონენტის 

და ატმოსფერული წნევის 

უწყვეტი რეგისტრაცია. 

მონაცემთა საერთაშორისო 

გაცვლის ცენტრში 

განთავსება.  

 

 

 

საპლანეტთაშორისო 

მაგნიტური ველის 

სექტორული სტრუქტურის 

დინამიკა და 

დამანგრეველი 

მიწისძვრების პრობლემები.  
 
 

ირაკლი ტუსკია 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

ნოდარ ხაზარაძე 

ნოდარ ხაზარაძე, 

თეიმურაზ ბაქრაძე, 

ეკატერინე ბაზერაშვილი 

ზეინაბ ყვავაძე 

ლამარა ოსეფაშვილი 

გიორგი ერქომაიშვილი 

ტერეზა ერქომაიშვილი 

ნინო ბოჩიკაშვილი 

 

 
 

  თეიმურაზ ბაქრაძე, 

  ირაკლი ტუსკია 

ეკატერინე ბაზერაშვილი 

ზეინაბ ყვავაძე 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

1. 
 

 
 
 
 

   2 

 

დასრულდა 2013 წლის მონაცემების (ნეიტრონული კომპონენტისა და ატმოსფერული 

წნევის) რეგისტრაცია, დამუშავება და სისტემატიზირება. დადგინდა კავშირის 

კოეფიციენტი კოსმოსური სხივების ნეიტრონულ კომპონენტსა და ატმოსფერულ 

წნევას შორის. საბოლოო მონაცემები განთავსდა მონაცემთა საერთაშორისო ცენტრში. 

 

თეორიული კვლევების პირველ ეტაპზე დამუშავებულია და გადაჭრილია მზე-

დედამიწის კავშირების კონტექსტში მოძრაობის რაოდენობის მომენტის შენახვის 

კანონის ახალი ინტერპრეტაცია, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძლიერი 

დამანგრეველი მიწისძვრების პროგნოზირებისათვის. 
 

 

 
 
 

IV publikaciebi: 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

 
1 

 

ნოდარ 

ხაზარაძე, 

თეიმურაზ 

ბაქრაძე, ირაკლი 

მოძრაობის 

რაოდენობის 

მომენტის შენახვის 

გავლენა დედამიწის 

ტომი 64  ქ. თბილისი, 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

6 



ტუსკია 

ეკატერინე 

ბაზერაშვილი 

ზეინაბ ყვავაძე 

მიხეილ 

ელიზბარაშვილი 

ტექტონიკაზე, 

როდესაც მას 

უხდება 

საპლანეტთაშორისო 

მაგნიტური ველის 

ნეიტრალური ფენის 

გადაკვეთა. 

 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომების კრებული 

ანოტაციები 

განხილულია მოძრაობის რაოდენობის მომენტის შენახვის კანონის ახალი 

ინტერპრეტაცია, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძლიერი დამანგრეველი 

მიწისძვრების პროგნოზირებისთვის მაგნიტუდით M 6. გამოვლენილია მიღებული 

კანონის ქმედითუნარიანობა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მზეზე ხდება ძლიერი 

აალებები და დედამიწას უხდება საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველის ნეტრალური 

ფენის გადაკვეთა.  

 

 

 

 

 

 

 
.  

ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის კვლევის ცენტრი 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. გიორგი მელიქაძე, გეოლ-მინ. 

მეცნიერებათა დოქტორი 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba.  

გენადი კობზევი, აკად. დოქტორი; ნინო კაპანაძე, დოქტორანტი; 

თამარ ჯიმშელაძე, დოქტორანდი; 

საგრანტო პროექტის ფარგლებში მოწვეული კონტრაქტორები: მარიამ 

თოდაძე; ალექსანდრე ჭანკვერაძე; ხათუნა ბედიანიშვილი; ზურაბ 

მაჩაიძე, დოქტორანტი;  სარეჟიმო სადგურების დამკვირვებლები; 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 

საქართველოს 

გეოთერმული 
გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი; ნინო 



 
 

პოტენციალის შეფასება 

თანამედროვე 

ჰიდროგეოფიზიკური 

მეთოდების გამოყენებით 

კაპანაძე; თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვერაძე; 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

შედგენილი იქნა დასავლეთ საქართველოს თერმული ველის სამგანზომელებიანი 

ციფრული რუკა; დათვლილი იქნა თერმული წყლის მარაგები და შემუშავდა მათი 

ეკონომიურად და ეკოლოგიურად გამართული ექსპლოტაციის რეკომენდაციები. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

გრანტი #19 

“სამხრეთ კავკასიაში 

ნახშირწყლების 

შეგროვებისა და 

შენახვისთვის 

ბუნებრივი 

ანალოგების 

შესწავლა” 
 

რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

და ევრო-

გაერთიანება ERA-

NET 

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი; 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ხათუნა 

ბედიანიშვილი; 
 

proeqtis მეოთხე etapზე: 

 Seiqmna ნახშირორჟანგის  გამოვლენის პუნქტების katalogi da GIS sistemaSi 

მათი განაწილების რუკა; 

 დადგინდა ნახშირორჟანგის  ემისის განმაპირობებელი გეოლოგიური ფაქტორები  

 არსებულ გეოლოგიურ და ჰიდროგეოლოგიურ მასალა დაყრდნობით მოძიებული 

იქნა ინფორმაცია თბილისის შუა ეოცენის ასაკის თერმული და ნავთობის საბადოს –

გაზორეზერვუარის აგებულებასა და შესწავლილი იქნა ჰიდროგეოლოგიური 

თვისებები. ჭაბურღილების საველე ტესტირებებით. აღებული იქნა სპეციალური 

სინჯები შერჩეული უბნებიდან  ქანების პეტროფიზიკური, მინერალოგიური და 

წყლების ქიმიური შესწავლის მიზნით 

 დაწყებული იქნა ერთობლივი კვლევები საქართველოს ტერიტორიაზე რვევების 

დაძაბულობის განსაზღვრის მიზით და გამოყოფილი იქნა მათ შორის კრიტიკულად 

დაძაბულები  

 გრძელდება ნახშირორჟანგის ემისიასა და სეისმურობას შორის ურთიერთკავშირი 



დადგენა 

  

 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 გრანტი #18 “ზღვის 

სანაპიროების 

დაბინძურებისა და 

აითროფიკაციის 

პრევენციის მიზნით 

მიწისქვეშა წყლების 

ზღვისქვეშა 

განტვირთვის 

შესწავლა” 
 

რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

და ევრო-

გაერთიანება ERA-

NET 

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი; 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე; 

ზურაბ მაჩაიძე 
 

პროექტის შედეგად მიღებული იქნა შემდეგი შედეგები: 

ზღვებისა და ოკეანეების მდგრადი გამოყენება ითხოვს მათში მიმდინარე პროცესების 

სრულყოფილ ცოდნას, კერძოდ მიწიდან ზღვამდე ხსნარისა და მაკრო ნაწილაკების 

ტრანსპორტირების კანონზომიერერბების ცოდანას. ეს ხდება არა მარტო მდინარეების 

მეშევობით, არამედ, რაც უფრო საინტერესოა, მიწისქვეშა წყლების განტვირთვით (მწგ) 

ზღვაში, რაც წარმოადგენს მთავარ პოტენციალურ გზას ნაკადის და ნალექების 

ტრანსპორტირებისათვის ზღვაში. მასალის ტრანსპორტირება იწვევს  სანაპირო ზოლის 

აითროფიკაციას და დაბინძურებას, ზღვის პროდუქტების, კორალური რიფების 

დაბინძურებასა და ზღვის წყლის მავნებელ  ”აყვავებას” .  

მწგ შესწავლაში გამოიყენება ე.წ. წყლის ”ტრასერები”. ეკოლოგიური ”ტრასერები” 

წარმოადგენენ ბუნებრივ ან ანტროპოგენურ ნივთიერებებს, რომლებიც არსებობენ 

ბუნებაში და წარმოიშვებიან განსაზღვრული წყაროებიდან. განსხვავებით ხელოვნური 

”ტრასერებისგან”, ისინი არ აბინძურებენ გარემოს მსგავსად ქიმიური ელემენტებისა. 

გარდა ამისა, ბუნებრივი ეკოლოგიური ”ტრასერების”  არსებობის ყველგან გარემოში და 

ამდენად შესაძლებელია მათი გამოყენება ფართო მასშტაბიანი კვლევებისას.  

პროექტის მიზანის წარმოადგენდა მწგ ზონების შესწავლა ”მულტი-ტრასერების” 

გამოყენებით აჭარის ტერიტორიის საზღვაო აკვიფერაში.  მწგ ზონის ლოკალიზაციისა და 

რაოდენობის განსაზღვრისათვის განხორციელდა  მცდელობა გაგვეერთიანებინა  

სხვადასხვა სახის წყლის ”ტრასერები” და მომხდარიკო მიღებული შედეგების 

დადასტურება   თანამგზავრული მონაცემებით. 

      აჭარის ზღვის სანაპირო ზოლი წარმოადგენს ზედაპირული წყლების განტვირთვის 

ზონას, სადაც თავს იყრის  მსხვილი სამრეწველო ობიექტებისა და ქალაქების 

საყოფაცხოვრებო ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით დაბინძურებული 

წყლები. კვლევები განხორციელდა როგორც ხმელეთზე ასვე ზღვაში. 

      პირველ რიგში ჩატარდა დეტალური მიწისზედა ჰიდროქიმიური დასინჯვები და 

შესწავლილი იქნა ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლებში ტიპიური ჰიდროქიმიური 

პარამეტრების Na, Ca, K, Mg, HCO3, SO4, Cl დამატებით ნიტრატები და ფოსფატები, ასევე 

გაზების რადონისა და ჰელიუმის გავრცელება და მათი ფონი. გამოვლენილი იქნა 

რადონის მომატებული მნიშვნელობების უბნები, რომლებიც დაემთხვა მომატებული 

მინერალიზაციის უბნებს.  



პარალელურად გერმანელ და ბერძენ კოლეგებთან დაწყებული იქნა ერთობლივი 

საზღვაო სამუშაოები–  გრუნტის წყლების განტვირთვის უბნების დასაფიქსირებლად. 

წინდაწინ, სატელიტურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოყოფილი იქნა პოტენციურად 

საინტერესო უბნები. სადაც, შემდგომში ჩატარდა ერთობლივი საზღვაო ექსპედიციები, 

რომლის დროსაც განუწყვეტელ რეჟიმში იზომებოდა წყლის ფიზიკური თვისებები 

(გამტარებლობა, ტემპერატურა, მარილიანობა, თავისუფალი ჟანგბადის რაოდენობა და 

სხვა.) და რადონის შემცველობა. ორ ეტაპად, 2012 და 2013 წლებში, განხორციელდა 

ნაპირის პარალელური და მართობული საზღვაო პროფილირებები. იზომებოდა ასევე 

გრუნტის  და ზღვის წყალში  რადიაქტიული ელემენტ– ტრასერების კონცენტრაციები. 

პარალელურ რეჟიმში ხმელეთზე, ჭაბურღილებსა და წყაროებში იზომებოდა რადონის 

და სტაბილური იზოტოპების მნიშვნელობები 

 საზღვაო პროფილირების დროს გამოვლენილი იქნა ორი ანომალური უბანი, 

პირობითად ქობულეთის ცენტრსა და  სოფ ჩაქვის მიმდებარე ტერიტორიებთან, სადაც 

ხდება აგრუნტის წყლის განტვირთვა  ნაპირის სიახლოეს.   

მართობული პროფილის გასწვრივ რადონსა და რადიუმთან ერთად  ჩატარდა 

სტაბილური იზოტოპების 18O და 2H, (როგორც  დამატებითი „ტრასერების“)  

დასინჯვები. დასინჯვის შედეგებმა დაადასტურა, რომ გრუნტის წყლის ზღვასთან შერევა  

ხდება ნაპირის სიახლოეს დაახლოებით 300 მეტრამდე და ნარევში გრუნტის წყლის 

წვლილი შეადგენს დაახლოებით 5%–ს. საზღვაო და სახმელოთო კვლევებით 

გამოვლენილი ანომალური უბნები წარმოადგენდნენ ერთმანეთის გაგრძელებას.  

დაბინძურების ინტენსივობის დროში ცვლილებების და მისი მასშტაბების 

განისაზღვრისათვის, ორგანიზება გაუკეთდა რეჟიმულ დაკვირვებებს ზღვისა და 

მიწისქვეშა წყლების დონის ვარიაციებზე.  

აითროფიკაციის (ნიტრატებით და ფოსფატებით დაბინძურება) ინტენსივობის 

განსაზღვრის მიზნით, გრუნტის წყლების განტვირთვის უბნების ფარგლებში 

განსაზღვრული იქნა ნიტრატების და ფოსფატების მნიშვნელობები მიწისქვეშა წყლებში 

და ზღვაში. მათი მნიშვნელობები ნაკლებია დასაშვებ ნორმაზე და მერყეობს 

ნიტრატებისთვის  0.2 – 3 მგ/ლ და ფისფატებისთვის  0.18 -1 მგ/ლ გრუნტის წყალში და 

ნიტრატებისთვის  0.2 – 0.4 მგ/ლ და ფოსფატებისთვის  0.02 – 0.04 მგ/ლ მდე ზღვაში. 

მიუხედავათ დაბალი კონცენტრაციებისა, დამაბინძურებლების  ზღვაში ჩადინების 

მოცულობა შეადგენს მნიშვნელოვან ციფრს. ასე მაგალითად კინტრიშის ხარჯი 

წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 0.003 მლნ. მ3,  ხოლო ჩაქვის წყალის 0.002 მლნ. მ3. 

შესაბამისად კინტრიშის მიერ ზღვაში ყოველწლიურად ჩაედინება  9000 ტონა ნ და  3000 

ტონა ფოსფატები , ხოლო ჩაქვის წყლის მიერ შესაბამისად 6000 ტონა იტრატები და 2000 

ტონა ფოსფატები. ეს ტენდენცია დროთა განამავლობაში შემცირდება, თუ ისევ არ მოხდა 

სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გამდიდრენა შხამ–ქიმიკატებით.  

მიწისქვეშა წყლების ზღვაში განტვირთვის უბნების დასადგენად შეირჩა და დაინერგა  

ეკოლოგიური ”ტრასერების”  გამოყენების ახალი მეთოდოლოგია. წარმატებით 

გამოყენებული იქნა საზღვაო და სახმელეთო კვლევათა კომპლექსი, ისეთი ეკოლოგიური 

”ტრასერებით” როგორებიცაა ერთის მხრივ ჟანგბადის 18O და წყალბადის 2H-ის 

სტაბილური იზოტოპები და მეორეს მხრივ,, რადონი -Rn და რადიუმი-Ra. დადგენილი 

იქნა მიწისქვეშა წყლის ნაკადის მოძრაობის და ზღვაში განტვირთვის უბნები და 

განისაზღვრა მათი არეალი. დადგინდა დაბინძურების ზედაპირული ხასიათი. 

გამოვლენილი უბნების ფარგლებში განსაზღვრული იქნა აითროფიკაციის ინტენსივობა -

ნიტრატების და ფოსფატების მნიშვნელობები მიწისქვეშა წყლებში და ზღვაში 

დღევანდელი მდგომარეობით. გაკეთდა პროგნოზი მათი ცვლილებების შესახებ და 



გაეწია რეკომენდაცია შემდგომში ამ უბნებზე  მაკონტრირებელი გაზომვების 

საწარმოებლად.  
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 გრანტი #31/27 

”alazani-ioris 
wyalSemkrebi 

auzebis 
(aRmosavleT 
saqarTvelo) 
Seswavla 
stabiluri 
izotopebis 
gamoyenebiT 
miwisqveSa 
wylebis 

resursebis 
mdgradi 

ganviTarebis 
uzrunvelsayofad

” 
 

რუსთაველის 

სახელობის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი; 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე;  
 

etapi #1- SerCeul ubnebSi naleqebisa da mdinareebis wylis izotopuri 
Semadgenlobis monitoringi 
 organizeba gaukeTda reJimul dakvirvebebs haeris temeparaturasa, 

tenianobasa da atmosferul naleqebis raodenobaze im meteologiur 
sadgurebze romlebic ganlagebuli arian Tanabrad mTel teritoriaze da 
axasiaTeben Semdeg regionebs: TianeTi-mdinare ioris kvebis areali, Telavi-
mdinare alaznis zeda weli, lagodexi mdinare alaznis marcxena Senakadebis 
kvebis areali da dedoflis wyaro- mdinare iorisa da alaznis qveda weli. 
aRniSnul punqtebze meteo monacemebis gazomva xdeba yoveldRiurad. haeris 
temperatiris da tenianobis gazomva xdeba specializirebuli aparturis 
gamoyenebiT, romlebic SeZenili iqna saerTaSoriso atomuri saagentos 

grantis (GEO7001) meSveobiT. aseve, ყოველდღიურად იზომება მოსული 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა და TveSi erTxel ხდება sinjis aReba 

დაგროვებული ნალექებიდან, მათში სტაბილური izotopuri Semadgenlobis 
gansazRvris mizniT.  
organizeba gaukeTda reJimul dakvirvebebs mdinareebSi wylis donis  

variaciebis dadgenis mizniT, kerZoT mdinაre iorze TianeTis raionSi da 
alazanze sof. SaqrianTan Telavis raionSi. aRniSnuli mdinareebidan aseve, 
TveSi erTxel daiwyo sinjebis aReba stabiluri izotopebis gazomvis 
mizniT. 
garda zemoT aRniSnulisa, Telavis da Saqrianis sadgurebze damatebiT 

xdeba sinjebis aReba tritiumis gansasazRvavad naleqebsa da mdinaris 
wyalSi. es ukanaskneli sadgurebi CarTuli iqna atomuri energiis 
saerTaSoriso saagentos globalur qselebSi GNIP  da GNIR Si.  
cxrili #1  sareJimo meteopunqtebis mdebareoba 



პუნქტის დასახელება X Y 
Altitute 

m 

"შაქრიანი" ჰიდროლოგიური სადგური 548204 4648613 340 

“თელავი" მეტეოსადგური 540070 4642487 568 

“თიანეთი" მეტეოსადგური 497244 4662730 1099 

“დედოფლის–წყარო" მეტეოსადგური 590465 4591129 800 

“ლაგოდეხი" მეტეოსადგური 605196 4630389 432 

 
  wylis sinjebis izotopuri da hidroqimiuri analizi Catardeba saagentos 
mier SeZenili aparaturis meSveobiT geofizikis institutis geofizikisa da 
geoTermiis kvleviTi centris  laboratoriaSi laboratoriaSi  
etapi #4- hidrodinamikuri da hidroqimiuri monitoringis organizeba 
miwisqveSa wylebis reJimis Sesaswavlad da rogorc makontrolebeli sistema 
sasmeli wylis SesaZlo dabinZurebis Tavidan asacileblad 
alazanisa da ioris wyalSemkreb auzebSi, ZiriTad wyalSemcvel 

horizontebze organizeba gaukeTda reJimul hidrodinamikur dakvirvebebs. 
monitoringi daiwyo lagodexis raionSi gaburRul WaburRilze amerikuli 
warmoebis xelsawyos meSveobiT romelic uzrunvelyofs monacemebis 
dagrovebas da mis gadacemas Tbilisis centrSi GSM sistemis meSveobiT. 
wuTier reJimSi izomeba wylis done WaburRilSi, atmosferuli wneva da 
temperature. 
reJimul dakvirvebebi aseve organizirebuli iqna dedoflis-wyaros raionSi 

mdebare WaSi “Daiver” tipis xelsawyos meSveobiT. yovelsaaTobrivad izomeba 
wylis done da temperature. monacemebis moxsna xorcieldeba 1-2 TveSi 
erTxel komputeris meSveobiT. SemdgSi dagegmilia dasakvirvebeli 
parametrebis siis gazrda.  
monacemebi Segrovdeba ganxorcieldeba centrSi, moTxovnili sixSiriT. aqve 

damuSavdeba monacemebi da gaanalizdeba sezonurobisa da sxva saxis 
faqtorebis gavlena variaciebze. 
cxrili #1  sareJimo hidrologiuri  punqtebis mdebareoba 

პუნქტის დასახელება X Y Altitute m 

“ლაგოდეხი" ჭაბურღილი 606506 4632768 541 

დედოფლის–წყარო ჭა 591942 4591129 804 
 

 

4 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 “klimaturi 
cvilebebis 
pirobebSi, 
TovlSi, 
myinvarebsa da 
mudmivi 
mzralobis 
raionebSi wylis 
resursebis 
SefasebaSi 
ekologiuri 
izotopebis 

gamoyeneba” 2010-

2014 წ.წ. 

atomuri energiis 
saerTaSoriso 

saagento 

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე;  
 



პროექტის farglebSi, geofizikis instituti awarmoebs reJimul 
dakvirvebebs atmosferul naleqebsa, zedapirul da miwisqveSa wylebze 
borjomi-bakurianis raionSi.  

 
 

5 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 ”ატმოსფერულ 

ნალექებში და 

მდინარეებში 

იზოტოპების 

გლობალური ქსელის 

ფუნქციონირება, 

მუდმივი 

მონიტორინგი, ” 

მუდმივმოქმედი 
 

atomuri energiis 
saerTaSoriso 

saagento 

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე;  
 

პროექტის farglebSi, საქართველოს ტერიტორიაზე სტაბილური იზოტოპების 

ფონური მნიშვნელობების დასადგენად მდინარეებსა და ატმოსფერულ ნალექებში, 

geofizikis instituti ჰიდრომეტეოლოგიურ სამსახურთან ერთად აწარმოებს 

სტაბილური იზოტოპების შემადგენლობის მონირტორინგს საქართველოს 

ტერიტორიაზე განაგებულ სარეჟიმო სადგურებზე -მდინარეების: რიონის, მტკვრის და 

ალაზნის; ატმოსფერული ნალექების: ქუთაისის, ბაკურიანის, თბილისის, თელავის და 

დედოფლის-წყაროს რაიონებში. 
 

6 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

”მიწისქვეშა წყლების 

მდგრადი გამოყენების 

გაუმჯობესება 

ეკოლოგიური 

იზოტოპების 

გამოყენებით“   

atomuri energiis 
saerTaSoriso 

saagento 

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე;  
 

პროექტის ფარგლებში, მიწისქვეშა წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

შესწავლის მიზნით, მიმდინარეობს სატაბილური და რადიაქტირული იზოტოპების 

მეთოდიკის დანერგვა საქართველოში 

 

7 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 საქართველოს 

გეოთერმული 

პოტენციალის 

გერმანიის 

განათლების და 

მეცნიერების 

ცენტრი  

გიორგი მელიქაძე გენადი კობზევი 

ნინო კაპანაძე; 

თამარ 

ჯიმშელაძე; 



შესწავლა მოქმედ 

თერმულ 

ჭაბურღილებში  

სითბური ნაკადის 

მნიშვნელობების 

განსაზღვრით გზით  

 

მარიამ თოდაძე; 

ალექსანდრე 

ჭანკვეტაძე;  
 

პროექტის ფარგლებში, გერმანელ კოლეგებთან ერთად, სითბური ნაკადის განსაზღვრის 

მიზნით, მიმდინარეობს მოქმედ ღრმა ჭაბურღილებში სითბური გრადიენტის 

განსაზღვრა და მიმდებარე ქანების თბური თვისებების დადგენა სპეციალიზირებული 

აპარატურის მეშვეობით.  
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1 
 

George 

Melikadze, Nino 

Kapanadze, 

Mariam Todadze 

Assessment the role of 

snow in hydrological 

cycle of the Borjomula-

Gudjareti-Tskali rivers 

basin 

 

Mikheil Nodia 

Institute of 

Geophysics 

 

In print 

Tbilisi  

აბსტრაქტი 

 

კვლევების მიზანს წარმოადგენდა თოვლის როლის განსაზღვრა წყლის ციკლში. კვლევების პერიოდში 

გაანალიზდა არსებული მეტეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და თოვლის საფარის მონაცემები. 

ხორციელდებოდა ექსპედიციები წყლის და თოვლის საფარის სინჯების აღების მიზნით. ორგანიზება 

გაუკეთდა სამონიტორინგო ქსელს ნალექების რაოდენობის, ჰაერის ტემპერატურის და ტენიანობის 

გადაზომად სამ სადგურში. ასევე, მდინარის დონის გაზომვებს ორივე მდინარეში. ყოველთვიურად 

ხდებოდა იზოტოპური სინჯების აღება 3 ნალექმზომიდან, 2 მდინარიდან, 1 ჭაბურღილიდან და 2 

წყაროდან. მოპოვებული იქნა უახლესი მასალა თოვლის ჰიდროლოგიაში, რომელიც არ არსებობდა 

მანამდე. სხვადასხვა სიმაღლეზე განხორციელებული გაზომვები გამოდგა წარმატებული. თოვლის 

ნალექმა შეადგინა მთლიანი ნალექების მოცულობის 30%. ის წარმოადგენს მდინარეების მკვებავი წყლის 

მნიშვნელოვან წილს (მაქსიმალური წილი 50%). თოვლის დნობის შედეგად მდინარეების წყალუხვობა 

გძელდება 2–3 თვე. დადგინდა, რომ თოვლის ნადნობი წყლის იზოტოპური შემადგენლობა განსხვავდება 

სხვადასხვა სიმაღლეზე და ასევე, განსხვავდება თოვლის საფარის იზოტოპური შემადგენლობისაგან.     
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2Michael 
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USING ENVIRONMENT 
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In print 
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reziume 

მიწისქვეშა წყლების სუბმარინული განტვირთვისას მასალის ტრანსპორტირების საკითხის შესწავლა 

მეტად საინტერესოა სამეცნიერო თვალსაზრისით. ზღვაში განტვირთვის უბნების დასაფიქსირებლად 

შერჩეული და დანერგილი იქნა ახალი ეკოლოგიური „ტრასერების“ ტექნოლოგია. მიწისზედა და 

საზღვაო კვლევების პროცესში წარმატებით იქნა გამოყენებული ეკოლოგიური „ტრასერების“ კომპლექსი–

სტაბილური იზოტოპების 18O და 2H, რადიონუკლიდების Rn და Ra ნაკრები. ქობულეთის 

ტერიტორიაზე გამოვლენილი იქნა მიწისქვეშა წყლის ნაკადის მიმართულება და მისი განტვირთვის 

არეალები. გამოვლენის უბნებში განისაზღვრა აითროფიკაციის სიდიდეები– ნიტრატების და 

ფოსფატების კონცენტრაციები ნიადაგში და ზღვაში. ასევე, შესწავლილი იქნა მათი განაწილება 

ზედაპირზე და ზღვაში მათი ჩარეცხვის ინტენსივობა.  



 
3 Tamar 

Jimsheladze, 

George 
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Alexander 
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THE GEOMAGNETIC 
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Mikheil Nodia 

Institute of 

Geophysics 

 

In print 

Tbilisi  

reziume 

მიწისძვრის წინ გეომაგნიტური ანომალიები დაფიქსირებულია მრავალი ავტორის მიერ, თუმცა 

აღსანიშნიე რომ მათი უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებს მკაცრ კრიტერიუმებს. პროგნოზის ეს მეთოდი 

ეყრდნობა კორელაციას მიწისძვრებსა, გეომაგნიტურ ანომალიებს და მიზიდულობის ველის 

მიმოქცევითი ვარიაციების მოსალოდნელ მაქსიმუმს (ან მინიმუმს) შორის. გეომაგნიტური გადახრა 

განისაზღვრება როგორც სტანდარტული გადახრების საშუალო მნიშვნელობებიდან, რომლების 

განისაზღვრება მინიმუმ 2.5 ჯერ წამში. მოვლენების თანხვედრის ალბათობის ფანჯარა უდრის +-1 დღეს, 

მიმოქცევითი ვარიაციების მინიმუმებისთვის და +-2 დღეს -მაქსიმუმებისთვის. დუშეთის 

ობსერვატორიის მიერ დაფიქსირებული გეომაგნიტური წინამორბედების  სტატისტიკური 

დამაჯერებლობა, კიდევ ერთხელ დასტურდება 2013 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით . 
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In print 
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abstraqti 
 

proeqtis MmTavar mizans warmoadgenda saqarTveloSi pirveli geoTermuli cirkulaciis 
sistemis Seqmna caiSis geoTermul sabadoze da caiSis sajaro skolis gaTbobis sistemis 
reabilitacia ekologiurad sufTa, ganaxlebadi energiis wyaroTi. arsebul WaburRilebze 
moxda hidrogeologiuri testirebis organizeba raTa gansazRvruliyo WaburRilTa 
Tvisebebi da Seqmniliyo wyalSemcveli horizontis cifruli modeli. amis Semdgom 
ganxorcielda modelis kalibraciisa da simulaciis procesebi, rac saSualebas iZleva 
Sefasdes eqsploataciisa da procesebis ganviTarebis sxvadasxva scenarebi. 
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კვლევის მთავარი მიზანი იყო ნახშიორჟანგის ბუნებრივი წყაროების შესწავლა, ნახშიორჟანგის შემცველი 

ქანების თვისებების შესწავლა. ეს ქანები შემდგომში განიხილება, როგორც რეზერვუარი ნახშიორჟანგის 

მიწისქვეშა შენახვისთვის.  ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ნახშიორჟანგის 

რეზერვუარებში და მიწისქვეშა ჰორიზონტებში შენახვის შესაძლებლობის განსაზღვრა, ასევე 

გეოქიმიური და მექანიკური პროცესების გაგება, რომლებიც დაკავშირებულია ნახშიორჟანგის ხანგძლივი 

დროით შენახვასთან, მათ შორის რღვევის ზონებში. 
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Mikheil Nodia 

Institute of 

Geophysics 

 

In print 

Tbilisi  

აბსტრაქტი 

ტექტონიკური პროცესების რეალურ დროში მონიტორინგიsa და სეისმური კომპონენტიs გამოყოფის  

მიზნით, შემუშავებული იქნა ჰიდროდინამიური დაკვირვებების სპეციალური მეთოდი. მიწისძვრის 

მომზადებისა და რეალიზაციის პროცესში a, b, c კოეფიციენტების ვარიაციებმა დაადასტურა წყლის 

დონის, როგორც ტექტონიკური პროცესების ინდიკატორის ინფორმატიულობა. შემუშავდა მეთოდიკა, 

დაკვირვების მონაცემებიდან გეოდინამიკური მდგენელის გამოყოფის და მისი დროში და სივრცეში 

განაწილების კანონზომიერების დადგენის მიზნით.  კველევების შედეგად დადგინდა, რომ მიწისძვრის 

ეპიცენტრი ემთხვევა დაძაბულობის ველში მაქსიმალური გრადიენტის ზონას. რაჭის მიზიწძვრის 

მომზადების პროცესში წყლის დონის ვარიაციების ანომალური დარღვევები ფიქსირდებოდა 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, რაც მიუთითებს მიწისძვრის მომზადების პროცესი მოიცავს დიდ 

ტერიტორიას.  

 
 

 
 

 
 

 

 

2013 წლის 3 ნოემბერს თსუ მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტს 

დაარსებიდან 80 წელი შეუსრულდა.   

 2013 წლის 9-10 დეკენბერს ინსტიტუტში ჩატარდა საიუბილეო 

თარიღთან დაკავშირებული საერთაშორისო  კონფერენცია; მოსმენილი იქნა 

26 მოხსენება, ქართველი მეცნიერების გარდა მომხსენებლებს შორის იყო 6 

უცხოელი სტუმარი.  

10 დეკემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში 

ჩატარდა ამ თარიღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სადაც ბევრი თბილი 

სიტყვა წარმოითქვა ინსტიტუტის მისამართით.  
 

 

 

ინსტიტუტის დირექტორი, 

მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი:                               ნ. ღლონტი  

 



ინსტიტუტის სამეცნიერო  

საბჭოს თავმჯდომარე,  

აკადემიკოსი:                                                                              თ. ჭელიძე 
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata gu-
guSvilis ekonomikis institutis 2013 wlis samecniero-kvleviTi muSaobis 
  

a n g a r i S g e b a  
 

I. 1. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis ekonomikis instituti 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ekonomikur mecnierebaTa doqtori, 
profesori ramaz abesaZe 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
 

1. abesaZe ramazi – mTavari mecnieri TanamSromeli, emd, profesori  
2. papava vladimeri – mTavari mecnieri TanamSromeli, akademikosi 
3. arevaZe nanuli – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 
4. asaTiani rozeta – mecnieri konsultanti, emd, profesori 
5. berulava giorgi – ganyofilebis gamge, emd, profesori 
6. bibilaSvili nana – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
7. bregvaZe giorgi – mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
8. burduli vaxtangi – ganyofilebis gamge, emd 
9. davlaSeriZe natalia – mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
10. daTunaSvili lina – mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
11. dvaliSvili lia – mecnieri TanamSromeli 
12. TaflaZe Tamari – mecnieri TanamSromeli, 
13. TeTrauli cicino – mecnieri TanamSromeli 
14. kakulia eTeri – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
15. kvaracxelia murmani – ufrosi mecnieri TanamSromeli, emd, profesori 
16. kurataSvili alfredi – ganyofilebis gamge, emd, profesori 
17. lazaraSvili Tea – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 
18. melaSvili medea – mecnieri TanamSromeli 
19. naTelauri iza – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 
20. nozaZe zurabi – mecnieri TanamSromeli 
21. reviSvili zurabi – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
22. sarCimelia rolandi – ufrosi mecnieri TanamSromeli, emd, profesori 
23. qavTaraZe Tengizi – laboratoriis gamge, akad. doqtori 
24. qistauri nunu – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
25. qvelaZe qeTevani – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
26. qurdaZe TinaTini – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
27. CxeiZe Tina – ufrosi mecnieri TanamSromeli, profesori 
28. cucqiriZe marine – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
29. xuskivaZe mamuka – ganyofilebis gamge, akad. doqtori 
30. javaxiSvili revazi – ufrosi mecnieri TanamSromeli, akad. doqtori 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 
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sabazro ekonomikis srul-
yofis Teoriuli problemebi 
postsabWour qveynebSi 

alfred  
kurataSvili 

vladimer papava, alfred kura-
taSvili, murman kvaracxelia,  
natalia davlaSeriZe, revaz 
javaxiSvili 

 
anotacia 

 
problemis aqtualoba. problemis aqtualoba. 20 welze meti gavida mas Semdeg, rac 
yofil sabWoTa kavSirSi Semaval qveynebSi  sabazro ekonomikaze gadasvlis 
reformebi daiwyo. yvela qveyanaSi met-naklebi warmatebiT Camoyalibda sabazro 
sistema, romelic Semdgom gaumjobesebas moiTxovs. amitom, sabazro ekonomikis 
srulyofis Teoriuli problemebis kvlevas da misi Sedegebis danergvas principuli 
mniSvneloba aqvs am qveynebSi ekonomikuri zrdis daCqarebisa da xalxis  
keTildReobis donis amaRlebisaTvis, vinaidan sabazro sistemis, misi 
infrastruqturis ganuviTarebloba xels uSlis ekonomikis efeqtian funqcionirebas. 
aRniSnuli problemebis kvlevis mniSvneloba kidev ufro izrdeba msoflio 
globaluri finansuri krizisis fonze, romlis Sedegebs dResac vimkiT. 
problemis mizani: samecniero naSromis mizania postsabWouri qveynebis sabazro 
ekonomikis srulyofis Teoriuli problemebis damuSaveba da amis safuZvelze am 
qveynebis ekonomikuri sistemis gaumjobesebis mimarTulebebisa da gzebis SemuSaveba. 
kvlevis  Semdegebi:  
_ politikuri sistemisa da, Sesabamisad, ekonomikuri sistemis srulyofis Teoriuli 
problemebis kvlevis safuZvelze gakeTebulia daskvnebi, romlebic xels Seuwyoben 
rogorc postsabWouri qveynebis, ise saerTod sazogadoebisa da saxelmwifos 
efeqtian funqcionirebas. kerZod, mocemulia WeSmaritad civilizebuli 
sazogadoebisa da, Sesabamisad,  WeSmaritad civilizebuli sabazro urTierTobebis 
arsis gansazRvra _ rogorc sistemisa, romelic upirveles yovlisa mJRavndeba 
sazogadoebisa da saxelmwifos socialur miznobriv mimarTulebaSi _ mimarTulebaSi 
xalxis interesebis realizaciaze. 
_ ekonomikuri sistemis srulyofis ZiriTadi mimarTrulebebis SemuSaveba 
ganxilulia rogorc politikuri sistemis ganviTarebis strategiuli mimarTulebis 
Semadgeneli nawili. WeSnaritad adamianuri sazogadoebis mSeneblobis gzebi 
naSromSi, amave dros, ganxilulia rogorc ekonomikuri sistemis srulyofis 
problemebis gadaWris gzebi.  
_ postsabWour qveynebSi sabazro urTierTobebis srulyofis erT-erTi 
umniSvnelovanesi faqtoria saerTaSoriso-ekonomikur urTierTobaTa srulyofa. 
kvlevis Sedegad gansazRvrulia saqarTvelos saeqsporto potencialis gamoyenebis 
miRweuli done, misi dinamikisa da struqturis Taviseburebebi da qveynis eqsportis 
diversifikaciis ZiriTadi mimarTulebebi. naSromSi dadgenilia saqarTvelos 
saeqsporto potencialis amaRlebis ZiriTadi makroekonomikuri faqtorebi, 
romelTagan gansakuTrebiT mniSvnelovania ekonomikis dargobrivi struqturis 
srulyofa, saTanado investiciebis mozidviT eqsportze orientirebuli dargebis 
prioritetuli ganviTareba, ucxouri gamocdilebis gaTvaliswinebiT saqarTveloSi 
dabegvris, sagadasaxado da sakredito sistemis Semdgomi daxvewa, saxelmwifos mier 
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eqsportis stimulirebis administraciuli da ekonomikuri berketebis amoqmedeba da 
sxv. 
_ naCvenebia, rom ekonomikuri zrdis maCveneblebis mixedviT globaluri finansuri 
da ekonomikuri krizisi SedarebiT advilad gadaitanes navTobiTa da gaziT mdidarma 
qveynebma, romlebmac krizisamdel periodSi stabilizaciis fondebis Seqmna moaswres. 
imis gaTvaliswinebiT, rom mkveTri zrdis efeqti SeuZlebels xdis ekonomikuri 
zrdis maCveneblebis sivrcobriv (qveynebis mixedviT) Sedarebas, naSromSi ekonomikuri 
zrdis maCveneblebi gadaangariSebulia originaluri formulebis saSualebiT, ramac 
SesaZlebeli gaxada im hipoTeturi ekonomikuri zrdis indikatorebis dadgena, 
romlebic gamoricxaven mkveTri zrdis efeqts. hipoTeturi ekonomikuri zrdis 
maCveneblebi ki cxadyofen, rom postkrizisul periodSi ekonomikuri aRmavlobis 
krizisamdel dones, navTobiTa da gaziT mdidari saxelmwifoebis garda, yvelaze 
advilad baltiis postsabWoTa qveynebi daubrundnen, ris safuZvlzec gakeTebulia 
daskvna, rom stabiluri ekonomikuri ganviTarebisaTvis, gansakuTrebiT ki im 
qveynebisaTvis, romlebic ar gamoirCevian bunebrivi resursebis gansakuTrebuli 
simdidriT, mizanSewonilia ekonomikuri ganviTarebis evropuli modelis gaziareba. 
_ naCvenebia sabazro ekonomikis srulyofaSi ekonomikis dargSi nobelis premiis 
lauriantTa (pol samuelsoni, fridrix fon haieki, Milton fridmani, gari marks 

markovici, uiliam forsait Sarpi, merton govard mileri das sxv.) Sromebis mniSvneloba, da 
SemoTavazebulia maTi gamoyenebis SesaZlebloba postsabWouri gardaqmnebis 
procesSi.  
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs 

 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos  
xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 
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ekonomikis progresuli 
dargobrivi struqturis 
formirebis problemebi 

saqarTveloSi 

vaxtang burduli 
vaxtang burduli,  
giorgi bregvaZe,  
qeTevan qvelaZe 

anotacia 
 

problemis aqtualoba: saqarTveloSi amJamad ekonomikis dargobrivi  struqtura 
araprogresulia, ris gamoc araerTi ekonomikuri maCvenebeli Zalian arasaxarbieloa 
(eqsport-importis saldo, saxelmwifo sagareo vali, siRaribis da umuSevrobis done 
da a.S.). araswori dargobrivi politikis gamo Sewyda bevri iseTi dargis 
funqcionireba, romlebsac gadamwyveti mniSvneloba aqvT aRniSnuli parametrebis 
gaumjobesebaSi. SezRuduli safinanso-sainvesticio  resursebi xSirad 
araracionalurad gamoiyeneboda. amitom, aucilebelia dargobrivi struqturis 
ganviTarebis koordinaciaSi daSvebuli Secdomebis gamovlena da sameurneo dargebis 
ganviTarebis iseTi mimarTulebebis dasaxva, romlebic TandaTanobiT gaaumjobeseben 
qveynis makroekonomikuri da mosaxleobis keTildReobis amsaxvel parametrebs. aqedan 
Cans dasaxuli problemis kvlevis Tavisdrouloba da aqtualoba. 
kvlevis mizani: kvlevis mizania saqarTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis 
formirebaSi daSvebuli Secdomebis gamovlena da Sesabamisi analizis safuZvelze 
Sesabamisi daskvnebis gakeTeba da progresuli dargobrivi struqturis formirebis 
mimarTulebebisa da gzebis dasaxva. 
kvlevis Sedegebi: Camoyalibebuli da dasabuTebulia saqarTvelos ekonomikis 
progresuli dargobrivi struqturis formirebis mimarTulebebi da gzebi. 
Sedebigebi SeiZleba dakonkretdes Semdegnairad:  
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_ gamovlenilia dargebis jgufebis WrilSi (energetikis dargebi; dargebi, 
romlebic uzrunvelyofen sasursaTo usafrTxoebas; msubuqi mrewvelobis dargebi; 
maRalteqnologiuri dargebi da a. S.) maTi TviTuzrunvelyofis done (adgilobrivi 
gamoSvebis, eqsportis da importis gaTvaliswinebiT).  

_ dargebis jgufebis WrilSi dadgenili da dasabuTebulia progresuli 
dargobrivi struqturis Camoyalibebis zogadi mimarTulebebi ise, rom axlo 
momavalSi uzrunveyofili iyos “struqturuli efeqtis” miRweva; 

_ Camoyalibebulia struqturul-dargobrivi politikisa da misi instrumentebis 
gamoyenebis zogadi mimarTulebebi; 

_ ucxo qveynebis gamocdilebaze dayrdnobiT, agroturizmis multiplikatoruli 
efeqtis Taviseburebis gamoyenebiT, saqarTvelos magaliTze zogadad gansazRvrulia 
agroturizmis (rogorc damxmare dargis) roli soflis meurneobisa da regionuli 
ekonomikis ganviTarebis daCqarebaSi; 

_ gamovlenilia samSeneblo kompleqsis (binaTmSenebloba, samSeneblo masalebis 
mrewvelobos dargebi, MmSenebloba meurneobis sxvadasxva dargSi) dargobrivi 
struqturis formirebis problemebi da dasaxulia maTi gadaWris gzebi. 

problemis mixedviT gamoqveynebulia 19 samecniero statia, problemis Sedegebi, 
yoveli Semsruleblis mier, moxsenebulia ramdenime saerTaSoriso samecniero 
konferenciaze.  

momzadda damatebiTi masalebi monografiisaTvis: “ekonomikuri ganviTarebis 
struqturuli problemebi saqarTveloSi”, romelic uaxles periodSi gamoqveynebuli 
iqneba. 
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs 
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biznesis ganviTarebis 
aqtualuri problemebi 

saqarTveloSi 
giorgi berulava  

giorgi berulava, 
eTer kakulia, 
marine cucqiriZe 

anotacia 
 

problemis aqtualoba. grZelvadian perspeqtivaSi  ekonomikuri zrdis tempebis 
SenarCuneba saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis politikis mniSvnelovan sakiTxs 
warmoadgens. ekonomikuri ganviTarebis istoria gviCvenebs,  rom zrdis mdgradobis 
uzrunvelyofa bevrad aris damokidebuli biznesis ganviTarebaze. swored biznesis 
ganviTarebaze moqmedi faqtorebis Seswavlaze aris fokusirebuli naSromis proeqti. 

kvlevis mizani:  
kvlevis mizans warmoadgens biznesis ganviTarebis Taviseburebebis gamovlena da 

biznesis perspeqtivebis dasaxva saqarTveloSi. kerZod: firmebs Soris 
urTierTobebze moqmedi faqtorebis Seswavla; mcire da saSualo biznesis zrdis 
dinamikis determinantebis gansazRvra; biznesis saqmianobaze moqmedi Sida faqtorebis 
gamovlena da sxv. 

kvlevis Sedegebi: 
_ naSromSi SemoTavazebulia axali empiriuli Sexeduleba gardamaval 

ekonomikebSi ndobaze dafuZvnebuli urTierTobebsa da biznes saqmianobas Soris 
mizez-Sedegobriv kavSirze. kvlevis Sedegebi cxadyofs, rom kontraqtuli 
urTierTobebis araformalur ndobaze dafuZvnebuli institutebebi warmoadgenen 
biznesis saqmianobis gaumjobesobis mniSvnelovan mimarTulebas gardamaval 
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ekonomikebSi. kerZod, ndobaze dafuZvnebuli urTierTobebi ukavSirdeba gayidvebis 
moculobis zrdas. igi stimuls aZlevs ufro intensiuri sainovacio saqmianobis 
Catarebas da uzrunvelyofs ufro maRali Sromis mwarmoeblurobis dones. firmebi 
romlebic endoba Tavis partniorebs xasiaTdeba mogebidan reinvestirebis ufro didi 
doniT. 

_  gaanalizebulia saqarTvelos mcire da saSualo biznesSi arsebuli 
mdgomareoba da ganviTarebuli qveynebis gamocdilebis gaTvaliswinebiT SemoTava-
zebulia misi saxelmwifo xelSewyobis RonisZiebebi da  ganviTarebis perspeqtivebi. 

_ SemoTavazebulia mmarTvelobiTi kapitalis biznesis transformaciaze 
gavlenis Sedegad firmaTa sameurneo saqmianobis efeqtianobis gadidebis SesaZle-
blobani.  
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs 

 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos  
xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 
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postkomunisturi 
saqarTvelos 

makroekonomikuri 
ganviTarebis tendenciebi 

da etapebi 

nanuli arevaZe 

 
ramaz abesaZe, 
nanuli arevaZe, 
nana bibilaSvili, 
cicino TeTrauli 
 

anotacia 
 

problemis aqtualoba. postkomunisturi transformaciis mravalwliani periodis 
Semdeg miuxedavad garkveuli warmatebebisa saqarTvelos ekonomikaSi mainc araerTi 
gadauWreli problema arsebobs (ganuviTarebelia sabazro infrastruqtura, 
mrewveloba da soflis meurneoba da sxv), rac, obieqtur mizezebTan erTad, 
mTavrobebis mier gatarebuli araswori ekonomikuri politikis bralic iyo. amdenad, 
saqarTveloSi ekonomikuri  ganviTarebis tendenciebisa da etapebis analizsa da 
Sesabamisi RonisZiebebis dasaxvas didi mniSvneloba aqvs swori ekonomikuri 
politikis SemuSavebisaTvis. 
kvlevis mizani: kvlevis mizania saqarTveloSi ekonomikis transformaciis 
msvlelobaSi warmoSobili naklovanebebis gamovlena da qveynis makroekonomikuri 
ganviTarebis swori saxelmwifo politikis SemuSavebisaTvis winadadebebisa da 
rekomendaciebis momzadeba. 
kvlevis Sedegebi: 

_ gaanalizebulia saqarTvelos mier damoukideblobis mopovebis Semdeg 
ekonomikuri ganviTarebis tendenciebi da kanonzomierebebi. yuradReba 
gamaxvilebulia Secdomebze, romelic daSvebuli iqna postkomunisturi 
transformaciis dros rogorc subieqturi, ise obieqturi mizezebiT. kerZod: sawyis 
etapze saxelmwifos mier gatarebuli araswori  saSinao da sagareo politika; didi 
xnis ganmavlobaSi damnaSave elementebTan brZolis araefeqtiani zomebis gatareba; 
ekonomikuri reformebis arakompleqsuroba da arasistemuroba; liberaluri 
politikis araswori aRqma da ganxorcieleba; reformebis ganxorcielebis araswori 
gzis arCeva; gardamavali valutis _ kuponis SemoRebis Semdeg araswori fulad-
sakredito (xorcieldeboda sruliad gaumarTlebeli fula boda sruliad 
gaumarTlebeli fulaaadi sabiujeto emisia, sazRvargareTis kreditebis 
aradaniSnulebisamebr gamoyeneba) poliiiitikis gatareba; saqarTvelos ekonomikaSi 
1995-1997 wlebSi ekonomikuri reformebis warmatebiT ganxorcielebis Semdeg 
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reformebis kvlav arasworad warmarTva, saxelmwifos maregulirebeli 
maregulirebeli funqciebis araefeqtianoba; mniSvnelovani saerTaSoriso 
daxmarebebis araefeqtianad gamoyeneba; ekonomikis regulirebis formebisa da 
meTodebis arasrulyofili Sesabamisoba sabazro moTxovnebisadmi; mcire biznesis 
ganviTarebisadmi uyuradReboba; wlebis ganmavlobaSi soflis soflis problemebis 
ugulebelyofa; privatizaciis dros daSvebuli Secdomebi; sajaro samsaxurebSi 
momuSaveTaTvis araoficialurad asakobrivi SezRudvis daweseba; kerZo sakuTrebis 
(romelic sabazro ekonomikis qvakuTxeds warmoadgens) xelSeuxeblobis principis 
xelyofa; antimonopoliuri kanonmdeblobis faqtobrivad gauqmeb; Semosavlebis 
uTanabrobis zrda da sxv. uaryofiT momentebTan erTad gamovlenilia 
postkomunisturi trancformaciis dadebiTi mxareebi. SemoTavazebulia 
konsolidirebuli ekonomikis cneba, romelic gulisxmobs iseT ekonomikas, romelze 
moqmedi faqtorebis jamuri gavlena ekonomikur ganviTarebas ganapirobeben. naSromSi 
SemoTavazebulia winadadebebi da rekomendaciebi, romlebis xels Seuwyoben  
saqarTveloSi konsolidirebuli ekonomikis Camoyalibebas; 

_  gamovlenilia saqarTveloSi mrewvelobis ganviTarebis dadaebiTi da 
negatiuri mxareebi, postkomunisturi transformaciisa da globaluri ekonomikuri 
krizisis Zalze uaryofiTi zegavlena mTlianad mrewvelobasa da, gansakuTrebiT, 
misi gadammuSavebeli dargebis ganviTarebaze, sxva xelSemSlel mizezebTan erTad; 
dadgenilia mrewvelobisaTvis damaxasiaTebeli deformirebuli struqturis mizezebi 
krizisamdel periodSi da misi materialur-teqnikuri bazis arsebiTi CamorCeniloba, 
rac mis calkeul dargebSi ganapirobebda warmoebuli produqciis dabal-
konkurentunarianobas da gasaRebis siZneleebs; SemoTavazebulia saqarTveloSi 
mrewvelobis ganviTarebis mimarTulebebi da gzebi; 

_ gamokvleulia postkomunistur qveynebSi (saqarTveloSi) dasaqmebis 
saxelmwifo regulirebis ZiriTadi aspeqtebi, dasabuTebulia aRniSnul qveynebSi 
dasaqmebisa da Sromis bazris saxelmwifo regulirebis aucilebloba, 
gansazRvrulia dasaqmebis saxelmwifo regulirebis ZiriTadi mimarTulebebi da 
gzebi. 

 _ gaanalizebulia saqarTveloSi inflaciis tempebis maCveneblebi, misi zrdisa 
da Senelebis mizezebi da dasaxulia Sesabamisi RonisZiebebi. 

problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs 

 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos  
xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 

5 
 

sainvesticio garemo da 
misi gaumjobesebis 

ZiriTadi mimarTulebebi 
saqarTveloSi 

Tea lazaraSvili 
TinaTin qurdaZe, 
Tea lazaraSvili,  
medea melaSvili 

anotacia 
 

Temis aqtualoba: saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis Tanamedrove mdgomareobas 
Tu gavaanalizebT, davinaxavT, rom sainvesticio garemo qveyanaSi naklebad 
mimzidvelia. investiciebi, romlebic Semodis saqarTveloSi ZiriTadad 
samomxmareblo seqtoris da ararealuri seqtoris ganviTarebiskenaa mimarTuli, rac 
maT araefeqtians xdis qveynis ekonomikuri ganviTarebis TvalsazrisiT. garda amisa, 
Cveni qveyana arc investorebis dacvis kuTxiT gamoirCeva, rac kidev erTi 
xelisSemSleli faqtoria, amas emateba is faqtic, rom qveyanaSi Sida investiciebi 
Zalian mcirea pirdapir investiciebTan  SedarebiT, amitom mimzidveli investiciuri 
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garemos Seqmna qveynisTvis erT-erT aqtualur problemad rCeba.  
kvlevis mizani: kvlevis ZiriTadi mizania saqarTveloSi sainvesticio garemos 
Seswavla, ZiriTadi naklovanebebis gamovlena da sainvesticio garemos gaumjobesebis 
gzebis dasaxva. 
kvlevis Sedegebi: 
_ Seswavlilia saqarTvelos sainvesticio klimati; gamovlenilia pirdapir ucxour 
investiciebze momqmedi ZiriTadi faqtorebi; gaanalizebulia sainvesticio politikis 
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi; dasaxulia pirdapiri ucxouri investiciebis 
mozidvis gaumjobesebis ZiriTadi mimarTulebebi da gzebi.  
_ Seswavlilia is instrumentebi, romlebic mniSvnelovan rols asruleben Sida 
sainvesticio gadawyvetilebis miRebisaTvi; gamovlenilia saqarTveloSi aresuli 
Sida sainvesticio gremos dadebiTi da uaryofiTi mxareebi;dasaxulia qveyanaSi Sida 

sainvesticio garemos srulyofis ZiriTadi mimarTulebebi. 
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs 

 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos  
xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 

 
6 

saqarTvelos sagareo 
vaWrobis balansi da misi 
optimizaciis ZiriTadi 

mimarTulebebi 

iza naTelauri 

iza naTelauri, 
roland sarCimelia, 
nunu qistauri, 
Tamar TaflaZe 

anotacia 
 

problemis aqtualoba. saqarTvelo mcire Ria ekonomikur sistemaze orientirebuli 
qveyanaa, gaaCnia xelsayreli geografiuli mdebareoba, geopolitikuri upiratesobebi 
da geoekonomikuri Taviseburebebi, TanamSromlobs partniorTa diversificirebul 
wresTan da gamoirCeva sagareo vaWrobis mkveTrad gamokveTili prioritetebiT. bolo 
ori aTwleulis ganmavlobaSi arsebiTad Seicvala Cveni qveynis  sagareo-savaWro 
balansis raodenobrivi da struqturuli maCveneblebi. eqsportma, importma, wminda 
eqsportma da sagareo savaWro brunvis maCveneblebma axali aqtualoba SeiZina. Tumca 
savaWro saldo uaryofiTi rCeba. sagareo vaWrobis ganviTarebis orientirebis 
Sefaseba, bolo periodis socialur-ekonomikuri da sazogadoebriv-politikuri 
cvlilebebis fonze, udavod aqtualuria. 
kvlevis mizani: kvlevis mizania dinamikaSi saqarTvelos sagareo vaWrobis balansis 
analizi da amis safuZvelze, sagareo vaWrobis ganviTarebis ZiriTadi 
mimarTulebebis gansazRvra, balansis optimizaciis amocanidan gamomdinare. 
kvlevis Sedegebi:  

_ ganxorcielebulia saqarTvelos saerTaSoriso vaWrobis arsebuli 
mdgomareobis Sefaseba sxvadasxva kriteriumiT, m.S. saerTaSoriso 
konkurentunarianobis amaRlebis CarCo da realuri seqtoris dabalansebuli 
ganviTarebis moTxovnebis gaTvaliswinebiT. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
Taviseburebebis gaTvaliswinebiT gansazRvrulia qveynis saerTaSoriso vaWrobis 
optimizaciis mimarTulebebi (saqarTvelos eqsport-importis raodenobrivi, 
struqturuli da geografiuli optimizacia) 

_ Ddasmulia produqciis  eqsportisa da importis optimizaciis amocana da 
Sedgenilia Sesabamisi ekonomikur-maTematikuri modeli, sadac gamoyenebulia sagareo 
vaWrobaSi deficitisa da gadaWarbebis ganmartebebis Sesaxeb axleburi Sexedulebebi. 
dazustebulia terminebi  “optimaluri” da “optimizacia”, “privatizeba” da 
“privatizacia” da SemoTavazebulia maTi gamoyenebis SesaZleblobebi. 
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_ gaanalizebulia sagadamxdelo balansi, rogorc makroekonomikuri analizisa da 
prognozirebis mniSvnelovani instrumenti, aseve misi roli sagareo vaWrobis 
tendenciebisa da qveynis saerTaSoriso ekonomikuri mdgomareobis ganszRvraSi; 
gamovlenilia saqarTvelos sagadamxdelo balansis winaSe mdgomi gamowvevebi da 
dasaxulia maTi daZlevis gzebi.   
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs  

 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos  
xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 

7 
 

wylis resursebis 
racionaluri gamoyenebisa 
da dacvis ekonomikuri 

problemebi saqarTveloSi 

mamuka xuskivaZe 

mamuka xuskivaZe,  
zurab nozaZe, 
Tina CxeiZe,  
lia dvaliSvili 

anotacia 
 

Temis aqtualoba: wylis resursebis racionaluri gamoyeneba da dacva erT-erTi 
yvelaze mniSvnelovani Tanamedrove problemaa bunebaTsargeblobisa da garemos 
dacvis sferoSi. msoflio mosaxleobisa da meurneobis zrdasTan erTad, swrafi 
tempiT izrdeba wylis moxmarebac. mtknari wylis deficiti ukve msoflio problema 
xdeba. wylis resursebze sul ufro mzardi moTxovnebi aiZulebs qveynebs gamonaxon 
sxvadasxva saSualebebi am problemis gadasaWrelad. saqarTvelo mdidaria wylis 
resursebiT, Tumca rogorc mineraluri, ise mtknari wylis maragebi ar gamoiyeneba 
optimalurad. seriozuli problemebia wylis resursebis dacvis sferoSic. 
eqspertebis Sefasebebi da sxvadasxva kvlevis Sedegebi cxadyofs, rom wylis 
resursebis gaWuWyianebis masStabebi saxifaTo zRvars aRwevs. amJamad wylis 
resursebis racionaluri gamoyenebisa da dacvis sferoSi Cvens qveyanaSi 
dagrovebulia garkveuli gamocdileba. Tumca unda iTqvas, rom problema bolomde 
ar aris Seswavlili da Sesabamisad, arc misi gadaWris gzebia gansazRvruli. 
yovelive aRniSnulidan gamomdinare problemis aqtualoba udavoa. 
kvlevis mizani: naSromis ZiriTad mizans warmoadgens saqarTveloSi wylis 
resursebis racionaluri gamoyenebisa da dacvis problemebis analizi, Sefaseba da 
misi gadaWris gzebisa da mimarTulebebis gansazRvra. 
kvlevis Sedegebi: 
-  Catarebulia saqarTveloSi wylis resursebis racionaluri gamoyenebis 
ekonomikuri  analizi; 
- gamovlenilia wylis resursebis efeqtiani gamoyenebis xelSemSleli da 
xelSemwyobi faqtorebi; 
- gansazRvrulia wylis resursebis racionaluri gamoyenebis ZiriTadi 
mimarTulebebi da gzebi   saqarTveloSi. 
- ganxilulia wylis dabinZurebis saxeebi da mocemulia maTi daxasiaTeba. yuradReba 
gamaxvilebulia wylis resursebis TviTgawmendis unarze;  
- SemoTa vazebulia saqarTveloSi gaWuWyianebuli wylis resursebis gawmendis gzebi 
da meTodebi. 
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi 
moxsenda saerTaSoriso samecniero konferenciebs 

 
samuSaos dasaxeleba  

samuSaos  
xelmZRvaneli  

samuSaos Semsruleblebi 

8 
 

agraruli reforma da 
sasursaTo 

vaxtang burduli 
(xelmZRvaneli); 

Tengiz qavTaraZe, 
lina daTunaSvili, 
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uzrunvelyofis 
problemebi 

saqarTveloSi 

Tengiz qavTaraZe 
(TanaxelmZRvaneli) 

zurab reviSvili 

anotacia 
 

problemis aqtualoba. agrarul seqtorSi ganxorcielebulma ekonomikurma 
reformebma, romelic Tavis droze saerTaSoriso organizaciebisa da finansuri 
jgufebis mier warmatebulad iqna miCneuli, adekvaturi Sedegi ver gamoiRo 
saxelmwifos mxridan ekonomikis regulirebisa da mxardaWeris im politikis 
ugulebelyofis gamo, romelsac dRes modernizebuli formiT warmatebiT iyeneben 
ganviTarebuli qveynebi. 
 saqarTveloSi ganxorcielebuli agraruli reformebis  pirvel etapze  aSkara iyo 
procesebis stiqiurad ganviTarebis tendencia. aseT viTarebaSi xSirad ignorirebuli 
iyo qveynis istoriuli, eTnikuri, demografiuli, geopolitikuri, social-
fsiqologiuri, bunebriv-klimaturi Taviseburebebi da saukuneebis ganmavlobaSi 
damkvidrebuli warmoebis tradiciebi. yovelive es mwvaved aisaxa qveynis sursaTiT 
uzrunvelyofis doneze. 
sasursaTo uzrunvelyofis problemebis gadawyvetis mizniT, soflad instituciuri 
da struqturuli reformebis ganxorcielebisaTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
ekonomikuri reformebis ganxorcielebisa da reformis Sedegebis sworad Sefasebas. 
raTa SesaZlebeli gaxdes qveynis agraruli seqtoris sabazro ekonomikis pirobebSi 
ganviTarebis swori orientirebis dasaxva. zemoT aRniSnulidan gamomdinare 
winamdebare gamokvleva, romelic am problemas eZRvneba. metad aqtualuria da 
exmaureba sadReiso  moTxovnebs. 
kvlevis mizani: kvlevis mizania sabazro ekonomikis ZiriTad principebsa da 
motivebze dayrdnobiT da miznobrivi kompleqsuri gamokvlevebis safuZvelze 
gaanalizdes saqarTveloSi agraruli reformebisa da sasursaTo uzrunvelyofis 
problemebis gadawyvetis mimdinareobis Sedegebi, ganisazRvros misi perspeqtiuli 
orientirebi da optimaluri ekonomikuri parametrebi. 

 gamokvleulia sasursaTo usafrTxoeba, roგორc Tanamedrove msoflios erT-erTi 
globaluri problema da gaanalizebulia am problemisadmi saerTaSoriso 

organizaciebis damokidebulebის zogierTi aspeqti. ramdenadac erovnul doneze 
sasursaTo usafrTxoebis umniSvnelovanes indikators sursaTiT uzrunvelyofis 
maCvenebeli warmoadgens, naSromSi gaanalizebuli da naCvenebia saqarTvelos 
agrarul seqtorSi arsebuli realuri metad arasxarbielo mdgomareoba da 
SemoTavazebulia Sesabamis RonisZiebaTa sistema. 
- agraruli reformis mimdinareobis fonze gamokvleulia mecxvareobis 
ganviTarebis problemebi saqarTveloSi. dasabuTebulia, rom miwebis privatizaqciis 
Sedegad alaznispira zamTris saZiovrebze safrTxe Seeqmna mecxvareobis 
ganviTarebas. mecxvareobis ganviTarebis rezervebis Ziebis mizniT, naSromSi 
pirveladaa yuradReba gamaxvilebuli javaxeTSi tradiciuli mecxvareobis 
ganviTarebaze. wamoyenebulia winadadeba ganZisa da okamis stacionaluri 
mecxvareobis samrewvelo kompleqsebis funqcionirebis Sesaxeb.   
- naSromSi gamokvleulia saqarTveloSi gasuli saukunis 90-ian wlebSi soflis 
meurneobis irigaciis sistemis katastrofuli daSlis procesis mizezebi; 
gaanalizebulia irigaciis seqtoris faqtiuri mdgomareoba da arsebuli problemebi; 
SemuSavebulia sairigcio politikis meTodologiuri principebi da gaSuqebulia 
saqarTvelos sairigacio politikis aqtualuri sakiTxebi; qveynis bunebriv-klimaturi 
Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, gansazRvrulia arsebuli sairgigacio resursebis 
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da irigaciis  ganviTarebis mimarTulebebi da gzebi. 
problemasTan dakavSirebiT gamoqveynebulia samecniero statiebi da Sedegebi mox-
senda saerTaSoriso samecniero konferenciebs.   
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi monografiis saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gver-
debis 
raod
enoba 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 
 

g. berulava 
(Tanaavtorebi: 
fr. gasmani,  

m. ToqmaziSvili) 
 

iza naTelauri  
 
 

zogadi ekonomikuri Teoria 
da misi swavlebis aRdgenis 
aucilebloba (sakiTxis 
dasmis wesiT) 

 
ekonomikuri da socialuri 
mowyvladoba saqarTveloSi 

 
 
 

saerTaSoriso ekonomikis da 
saeRaSoriso konkurentunaria-
nobis Tanamedrove problemebi 
mcire Ria ekonomikis qveynebSi 
(Teoria da praqtika) 

Tbilisi, 
gamomcemloba 

`siaxle~  
 
 

Tbilisi, 
gaeros 

ganviTarebis 
programa (UNDP) 

 
Tbilisi,  

“Tsu paata gugu-
Svilis ekono-

mikis institutis 
gamomcemloba” 

82 
 
 
 
 
 

136 
 
 
 
 
70 

anotaciebi 

1. naSromSi ganxilulia zogadi ekonomikuri Teoriis gansakuTrebuli roli 
msoflios socialur-ekonomikur ganviTarebasa da kacobriobis progresSi. 
ZiriTadi ekonomikuri mimdinareobebis gaanalizebis safuZvelze dasabuTebu-
lia j. keinzis makroekonomikuri Teoriis roli `veluri kapitalizmis~ 
socialurad orientirebul sabazro sistemad gardaqmnaSi, xolo m. fridmenis 
monetaruli Teoriisa _ msoflio ekonomikuri krizisis warmoSobaSi; 
gaSuqebulia msoflioSi aprobirebuli gamocdileba rogorc zogadi 
ekonomikuri Teoriis, ise ekonomiqsis (maTi kvlevis sagnis gansxvavebidan 
gamomdinare) sauniversiteto praqtikaSi swavlebasTan dakavSirebiT da 
wamoyenebulia winadadeba saqarTvelos universitetebSi zogadi ekonomikuri 
Teoriis swavlebis aRdgenis aucileblobis Sesaxeb. 

2. naSromSi mocemulia saqarTveloSi socialuri da ekonomikuri 
mowyvladobis masStabis, struqturisa da ganmsazRvreli faqtorebis 
bazisuri analizi. gansakuTrebuli yuradReba eTmoba iZulebiT 
gadaadgilebuli da SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisa da 
maRalmTiani regionebis mosaxleobis mdgomareobis Seswavlas. 
ekonomikuri da socialuri mowyvladobis Sesafaseblad kvlevaSi 
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gamoyenebulia qveynis specifikis gaTvaliswinebiT SemuSavebuli 
mravalganzomilebiani midgoma da gamovlenilia erTi an ramdenime saxis 
mowyvladobis mqone jgufi. aseve Seswavlilia mosaxleobis daucveloba 
sxvadasxva Sokis mimarT da maTi daZlevis yvelaze gavrcelebuli 
strategiebi. 

3. wignSi ganxilulia saerTaSoriso vaWrobis modelebi, reversebi da 
paradoqsebi. gamokvleulia saerTaSoriso vaWrobis kriteriumebi: qveynebis 
SefardebiTi upiratesoba da saerTaSoriso konkurentunarianoba, dasa-
buTebulia saqarTvelos sagareo vaWrobis raodenobrivi da struqturuli 
diversifikaciis aucilebloba. SemoTavazebulia eqsportisa da importis 
optimizaciis mimarTulebebi. 

 
 

b) broSurebi 

# avtori/avtorebi 

broSuriss saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverd
ebis 
raod
enoba 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
3 

vl. papava 
 
 
 
 

 
vl. papava 

 
 
 
 
 

vl. papava, 
(Tanaavtorebi: 
e. metreveli,  
T. abaSiZe,  
i. Jvania,  

a. kitaiaSvili) 

“postvardisferi” saqar-
Tvelos ekonomikuri 
ganviTarebis ZiriTadi 
gamowvevbi 

 
 

postkomunisturi 
saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebis veqtoris 
Sesaxeb 

 
 

javaxeTi: gamowvevebi da 
perspeqtivebi 
(rusul enaze) 

saqarTvelos 
strategiisa da 

saerTaSoriso urTier-
TobaTa kvlevis fondis 
seriiT “eqspertis azri”  

 
saqarTvelos 

strategiisa da 
saerTaSoriso urTier-
TobaTa kvlevis fondis 
seriiT “eqspertis azri” 

 
saqarTvelos 

strategiisa da 
saerTaSoriso 

urTierTobaTa kvlevis 
fondi 

21 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
55 

anotaciebi 

1.  saqarTvelos mTavrobisTvis pirveli rigis amocana evrokavSirTan 
Tavisufali vaWrobis reJimis miRweva da yvela im potenciuri SesaZleblobis 
amoqmedebaa, rasac evrokavSirTan ekonomikuri integracia moitans. amisaTvis 
saqarTvelos mTavrobis ekonomikurma politikam yuradReba unda gaamaxvilos 
antimonopoliuri regulirebis evropuli modelis pirobebSi warmoebis 
ganviTarebaze, momxmarebelTa uflebebis dacvasa da SromiT urTierTobebze. 
aSS-sa da saqarTvelos Soris strategiuli partniorobis Sesaxeb qartiis 
farglebSi aucilebelia aSS-sTan Tavisufali vaWrobis reJimis miRwevaze 
molaparakebaTa procesis dawyeba. Zalze mniSvnelovania, rom aSS-sTan 
Tavisufali vaWrobis reJimis pirobebi ar iyos evrokavSirTan Tvisufali 
vaWrobis reJimis pirobebis sawinaaRmdego. amisTvis Tbilisis aqtiuri 
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CarTviT saWiro gaxdeba am procesSi briuselsa da vaSingtons Soris 
damyarebuli Sesabamisi koordinacia. saqarTvelos axalma mTavrobam ruseTis 
bazarze qarrTuli firmebis dabrunebas xeli ar unda SeuSalos. TviT 
firmebma ki ruseTis mTavari sanitariuli eqimis samsaxurs unda warudginon 
TavianTi warmoebuli produqciis xarisxis damadasturebeli aucilebeli 
dokumentacia, romelsac unda daurTon am saqonlis msoflios sxvadasxva 
qveynis bazarze (aSS, evrokavSiris qveynebi, CineTi, iaponia da sxv.) daSvebis 
mowmobebi. ruseTis bazarze maTi produqciis daSvebaze morigi uaris 
SemTxvevaSi ki, saqarTvelos mTavrobas am firmebis interesebis dacva ukve 
msoflio savaWro organizaciis farglebSi mouwevs. am rekomendaciebis 
realizeba saqarTvelos saeqsporto potencialis gafarToebis stimulirebas 
Seuwyobs xels, rac sacialur-ekonomikuri ganviTarebisTvis umniSvnelovanes 
amocanas warmodgens. 

2. erTiani xedva im sakiTxis Sesaxeb, Tu ra mimarTulebiT unda 
ganviTarebuliyo saqarTvelos ekonomika, ra models unda dafuZneboda is 
qveynis saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis Semdeg, samwuxarod, 
dRemde ar aris sabolood Camoyalibebuli. erTgvari imedis momcemi iyo 
`vardebis revoluciis~ Semdgomi periodi, roca gaaqtiurda kidec am 
problemis kvleva da, Sesabamisad, gaCnda araerTi sayuradRebo publikacia. 
imisaTvis, rom ukeT gaverkveT, Tu ra arCevanis winaSe dgas `postvardisferi~ 
saqarTvelo, aucilebelia gavaanalizoT `vardisferi~ xelisuflebis mier 
gatarebuli ekonomikur politika, gansakuTrebiT _ misi evropuli 
orientaciis kuTxiT. 

3. В данном докладе представлены результаты исследования, проведенного в рамках проекта в 

Джавахети в апреле-мае 2013 года. В нем также представлен обзор ключевых тенденций и 

проблем в развитии региона, требующих совместных действий со стороны государства, 

донорского сообщества и гражданского общества. Кроме того, в докладе содержится 

экспертное заключение о роли и влиянии на экономическое развитие Джавахети региональных 

проектов по развитию инфраструктуры, в частности, железной дороги Карс-Ахалкалаки. 

Предполагается, что результаты проведенных анализов заложат основу для будущих проектов 

в области интеграции национальных меньшинств в общественную жизнь Грузии. 

 
g) saxelmZRvaneloebi 
 

 
d) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 

 
krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverde
bis 

raode
noba 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

mTavari redaqtori 
– emd, prof. ramaz 
abesaZe 
 
mTavari redaqtori 
– emd, prof. ramaz 
abesaZe 
 
 

Tsu paata guguSvilis samecnie-
ro SromaTa krebuli, t. 6 
 
 
profesor giorgi papavas 
dabadebidan 90-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero- praqtikuli 
konferenciis masalebis krebuli 

Tbilisi, “Tsu paa-
ta guguSvilis eko-
nomikis institutis 
gamomcemloba” 
Tbilisi, “Tsu pa-
ata guguSvilis 
ekonomikis insti-
tutis gamomceml-
oba” 

450 
 
 
 

608 
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3 
 

mTavari redaqtori 
– emd, prof. ramaz 
abesaZe 

saqarTvelos ekonomikuri  
da socialuri ganviTarebis  
zogierTi mimarTuleba 
(mosazrebebi. winadadebebi. 
rekomendaciebi)  

Tbilisi, “Tsu pa-
ata guguSvilis 
ekonomikis insti-
tutis gamomceml-
oba” 

114 

Aanotaciebi 

1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis ekonomikis institutis samecniero Sromebis krebulSi qveyndeba 
institutis mecnier TanamSromelTa da saqarTvelos mecnier-ekonomistTa 
naSromebi, romlebic eZRvneba Tanamedrove aqtualur ekonomikur problemebs. 
krebuli gankuTvnilia mkiTxvelTa farTo wrisaTvis da daxmarebas gauwevs 
ara mxolod specialistebs, aramed ekonomikis sakiTxebiT dainteresebul 
nebismier pirs. 

2. krebulSi qveyndeba ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis paata guguSvilis ekonomikis institutSi gamarTul 
saerTaSoriso samecniero-praqtikul konferenciaze wakiTxuli moxsenebebis 
masalebi Temaze “postkomunisturi qveynebis ekonomikebis aqtualuri 
problemebi Tanamedrove etapze”. krebuli gankuTvnilia mkiTxvelTa farTo 
wrisaTvis da daxmarebas gauwevs ara mxolod specialistebs, aramed 
ekonomikis sakiTxebiT dainteresebul nebismier pirs. 

3. wignSi SemoTavazebulia mosazrebebi, winadadebebi da rekomendaciebi 
saqarTvelos ekonomikuri da socialuri ganviTarebis aqtualur problemebze. 

 
e) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurna
li/ 

krebu
lis 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverd
ebis 

raode
noba 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 

 
r. abesaZe 

 
 
 
 
 

 
r. abesaZe 

 
 
 
 

ekonomikuri ganviTarebis kanonzomie-
rebebi postkomunistur saqarTveloSi 
– krebulSi: “postkomunisturi qveyne-
bis ekonomikebis aqtualuri proble-
mebi Tanamedrove etapze” 
 
siRaribis Semcirebis makroekonomiku-
ri meqanizmi saqarTveloSi. saerTa-
Soriso konferencia _ “globalixacia 
da mecnierebis aqtualuri problemebi 
saqarTveloSi”. J. “mecniereba da 
cxovreba” 
 
mosaxleobis cxovrebis done, siRaribe 
da umuSevroba saqarTveloSi. – saqar-
Tvelos mecnierebaTa akademiis Srome-
bi 
 

 
 
 
 

 
 
№1 (7) 

 
 
 
 
 
 

t. 10 
 
 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
“siaxle” 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
10 
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 
 
 
 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 
 
 
 
 

ekonomikuri regresi. –  
Tsu paata guguSvilis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis 
krebuli 
 
 
soflis ekonomikis saxelmwifo re-
gulirebis problemebi saqarTveloSi - 
wignSi: “bioekonomika da soflis 
meurneobis mdgradi ganviTareba”, II 
saerTaSoriso samecniero-praqtikuli 
konferencia 
 
ekonomikuri ganviTareba da mosaxle-
obis zrda. -saerTaSoriso konferen-
ciis Sromebis krebuli 
 
 
 
saqarTvelos ekonomikuri da socia-
luri ganviTarebis zogadi aspeqtebi. - 
wignSi: “saqarTvelos ekonomikuri da 
socialuri ganviTarebis zogierTi 
mimarTuleba” 
 
sazogadoebrivi seqtoris ekonomika da 
misi ganviTarebis Taviseburebebi 
saqarTvelos gardamaval ekonomikaSi 
– saerTaSoriso samecniero-praqtiku-
li konferenciis masalebis krebuli 
“postkomunisturi qveynebis ekonomi-
kebis aqtualuri problemebi Tana-
medrove etapze” 

 
fulis Teoriis roli fulad-sakredi-
to politikis formirebaSi.  
J. `saqarTvelos ekonomika~ 
 
zogadi ekonomikuri Teoriis swavle-
bis aRdgenis aucilebloba saqarT-
velos universitetebSi. J. `ekonomisti~ 
 
biujetTaSorisi urTierTobebis sa-
xelmwifo regulireba da sabiujeto 
federalizmis ganviTareba. wignSi: 
`saqarTvelos ekonomikuri da socia-
luri ganviTarebis zogierTi mimarTu-
leba (mosazrebebi, winadadebebi, reko-
mendaciebi) 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naw. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#1 
 
 
 

#1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba 

 
Tbilisi 

 
 
 
 
 
 

quTaisi,  “akaki 
wereTlis sa-
xelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 
 

n. arevaZe 
 
 
 
 
 
 

n. arevaZe 
 
 
 
 

n. arevaZe 
 
 
 
 
 

g. berulava 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. berulava 
 
 
 
 
 

n. bibila-
Svili,  

e. kakulia 
 
 
 
 
 
 

g. bregvaZe 
 
 

msoflio ekonomikuri ganviTarebis 
etapebi da saqarTvelos ekonomikuri 
politika. saqarTvelos ekonomikur 
mecnierebaTa akademiis Sromebi 
 
mrewvelobis ganviTarebis aspeqtebi 
saqarTveloSi. -saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciis 
masalebis krebuli “postkomunisturi 
qveynebis ekonomikebis aqtualuri 
problemebi Tanamedrove etapze” 
 

mrewveloba. - wignSi: saqarTvelos 
ekonomikuri da socialuri ganviTa-
rebis zogierTi mimarTuleba (mosaz-
rebebi, winadadebebi, rekomendaciebi) 
 
mrewvelobis ganviTarebis problemebi 
saqarTveloSi. - Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli 
 
 
firmaTa Soris urTierTobebis regu-
lirebaSi araformaluri da forma-
luri institutebis rolis Sesaxeb. - 
saerTaSoriso samecniero-praqtikuli 
konferenciis masalebis krebuli 
“postkomunisturi qveynebis ekonomi-
kebis aqtualuri problemebi Tanamed-
rove etapze” 
 

firmaTa Soris araformaluri urTi-
erTobebi da maTi gavlena firmis saq-
mianobis Sedegebze. - Tsu paata gugu-
Svilis ekonomikis institutis samec-
niero Sromebis krebuli 
 

postkomunistur qveynebSi dasaqmebis 
regulirebis zogierTi aspeqti. - 
saerTaSoriso samecniero-praqtikuli 
konferenciis masalebis krebuli 
“postkomunisturi qveynebis ekonomike-
bis aqtualuri problemebi Tanamed-
rove etapze” 
 

samSeneblo seqtoris formirebis 
sakiTxebi. _ saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis masalebis 

XI 
tomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
`siaxle~ 

 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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20 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
27 
 

 
 
 
 

g. bregvaZe 
 
 
 
 
 

giorgi 
bregvaZe 

 
 

v. burduli 
 
 
 
 
 

v. burduli, 
l. daTuna-

Svili  
 
 
 
 
 

v. burduli, 
T. qavTaraZe 

 
 
 
 
 

v. burduli 
 
 
 
 
 

v. burduli 
 
 
 
 
 
 

v. burduli 
 

krebuli “postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze” 
 
samSeneblo kompleqsis progresiuli 
dargobrivi struqturis formirebis 
sakiTxebi. - Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli 
 

saqarTvelos soflis meurneobis 
saxelmwifo regulirebis efeqtianobis 
Sefaseba. _ J. “ekonomisti” 
 

ganviTarebis neoindustriul tipze 
gadasvla. - wignSi: saqarTvelos 
ekonomikuri da socialuri ganviTa-
rebis zogierTi mimarTuleba (mosa-
zrebebi, winadadebebi, rekomendaciebi) 
 

soflis meurneobisa da momijnave 
dargebis ganviTarebis zogierTi 
aspeqti: arsebuli problemebi Tanamed-
rove etapze. - wignSi: saqarTvelos 
ekonomikuri da socialuri ganviTa-
rebis zogierTi mimarTuleba (mosazre-
bebi, winadadebebi, rekomendaciebi) 
 

soflis meurneobisa da msubuqi mrew-
velobis momijnave dargebis ganviTa-
reba. – wignSi: saqarTvelos ekonomi-
kuri da socialuri ganviTarebis zo-
gierTi mimarTuleba (mosazrebebi, wi-
nadadebebi, rekomendaciebi) 
 
ekonomikis sajaro marTvis decentra-
lizaciis Sesaxeb. – wignSi: saqarTve-
los ekonomikuri da socialuri ganvi-
Tarebis zogierTi mimarTuleba (mosaz-
rebebi, winadadebebi, rekomendaciebi) 
 

sajaro marTvis decentralizaciis 
roli Tanamedrove teritoriuli mow-
yobis sistemis CamoyalibebaSi saqarT-
veloSi. - saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis Sromebis 
krebuli 
 

saqarTveloSi agraruli krizisis gen-
ezisi da misi daZlevis gzebi (rusul 

 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 

#4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naw. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

gamomcemloba” 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 
institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
quTaisi, 

akaki wereTlis 
saxelmwifo 
universiteti 

 
 
 

Tbilisi,  
“Tsu paata 

 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
26 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
26 
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28 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
34 
 

 
 
 
 
 
 

v. burduli, 
l. daTuna-

Svili 
 
 
 
 
 
 

v. burduli 
 
 
 
 

v. burduli 
 
 
 
 
 

n. davlaSe-
riZe 

 
 
 
 
 
 
 

n. davlaSe-
riZe 

 
 
 
 

l. daTuna-
Svili 

 
 
 
 
 

l. daTuna-
Svili 

enaze). - saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis masalebis 
krebuli “postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze” 
 

soflis meurneobisa da mrewvelobis 
momijnave dargebis urTierTSeTanxme-
buli ganviTareba _ agraruli krizi-
sis daZlevis mniSvnelovani pirobaa 
(rusul enaze). – saerTaSoriso samec-
niero-praqtikuli konferenciis Srome-
bis krebuli “bioekonomika da soflis 
meurneobis mdgradi ganviTareba” 
 

teritoriuli mowyobisa da sajaro 
marTvis decentralizaciis Tanamed-
rove problemebi saqarTveloSi. _  
J. “ekonomisti” 
 

saqarTvelos ekonomikis dargobrivi 
struqturis naklovanebebi da misi 
gaumjobesebis gzebi. – Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli 
 

ekonomikis dargSi 2012 wlis nobelis 
premiis laureatebi elvin roti da 
loid Sepli bazris problemebis 
Sesaxeb. - saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis masalebis 
krebuli “postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze” 
 

sabazro ekonomikis srulyofis Teori-
uli problemebi nobelis premiis lau-
reatebis SromebSi. – Tsu paata gugu-
Svilis ekonomikis institutis samecni-
ero Sromebis krebuli 
 

meabreSumeobis reabilitaciis sakiTxi-
saTvis. - saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis masalebis 
krebuli “postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze” 
 

sasoflo-sameurneo warmoebis ganvi-
Tarebis zogierTi aspeqti. – wignSi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5 
 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 
 

Tbilisi,  
Tsu 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 

Tbilisi,  
“Tsu paata 

 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
6 
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35 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
41 
 
 

 
 
 
 
 

l. daTuna-
Svili 

 
 
 
 

l. dvali-
Svili 

 
 
 
 
 

c. TeTra-
uli 

 
 
 
 

c. TeTra-
uli 

 
 
 
 
 

e. kakulia, 
n. bibila-
Svili 

 
 
 
 
 
 
 

e. kakulia, 
T. gogoxia 

 
 
 
 

m. kvaracxe-
lia 
 

saqarTvelos ekonomikuri da socia-
luri ganviTarebis zogierTi mimar-
Tuleba (mosazrebebi, winadadebebi, 
rekomendaciebi) 
 

sasursaTo uzrunvelyofis zogierTi 
aspeqti saqarTveloSi. - Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli 
 

 
bunebrivi resursebi qveynis erovnuli 
simdidris safuZveli. - saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciis 
masalebis krebuli “postkomunisturi 
qveynebis ekonomikebis aqtualuri 
problemebi Tanamedrove etapze” 
 

inflaciis makroeknomikuri reguli-
rebis problemebi saqarTveloSi. - 
Tsu paata guguSvilis ekonomikis 
institutis samecniero Sromebis 
krebuli 
 

keTildReobis ekonomikis Teoriis 
ZiriTadi sakiTxebi. - saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciis 
masalebis krebuli “postkomunisturi 
qveynebis ekonomikebis aqtualuri 
problemebi Tanamedrove etapze” 
 

mcire biznesis socialur-ekonomikuri 
funqcia: dasaqmeba, ekonomikuri stabi-
luroba, konkurentunarianoba, Tanas-

woroba. - saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferenciis masalebis 
krebuli “postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze” 
 

mcire da saSualo biznesis ganviTare-
bis arsebuli mdgomareoba da perspeq-
tivebi saqarTveloSi. - Tsu paata gu-
guSvilis ekonomikis institutis sa-
mecniero Sromebis krebuli 
 

postsabWouri ekonomikuri sistemis 
srulyofis problemebi Tanamedrove 
etapze. - saerTaSoriso samecniero-

 
 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 

Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 
 
 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 

 
Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
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12 
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42 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

m. kvaracxe-
lia 
 
 

m. kvaracxe-
lia 
 
 
 
 
 

a. kurata-
Svili 

 
 
 
 
 

a. kurata-
Svili 

 
 
 
 
 
 
 

a. kurata-
Svili 

 
 
 

T. lazara-
Svili, 
m. mela-
Svili 

 
 
 

T. lazara-
Svili, 
m. mela-
Svili 

 
 

praqtikuli konferenciis masalebis 
krebuli “postkomunisturi qveynebis 
ekonomikebis aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze” 
 

ilia WavWavaZe da Tanamedroveoba. – 
saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa 
akademiis Sromebi. 
 
saqarTvelos agraruli seqtori – pri-
oritetebis politika. - saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferenciis 
Sromebis krebuli “bioekonomika da 
soflis meurneobis mdgradi ganviTa-
reba” 
 
ekonomikuri sistemis srulyofis Teo-
riuli problemebi civilizebuli sa-
bazro urTierTobebis Camoyalibebis 
pirobebSi. - Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebuli 
 
Преимущество социально нацеленной поли-

тической системы перед капитализмом – 

объективная закономерность и неоспори-

мый факт человеческого бытия. - saerTa-
Soriso samecniero-praqtikuli konfe-
renciis masalebis krebuli “postkomu-
nisturi qveynebis ekonomikebis aqtua-
luri problemebi Tanamedrove etapze” 
 

Теория политического менеджмента – прин-

ципиально новое направление в науке госу-

дарственного управления. -Актуальные проб-

лемы государственного управления. Материалы 

международной научной конференции 
pirdapiri ucxouri investiciebis 
gavlena qveynis ekonomikaze. – saerTa-
Soriso samecniero-praqtikuli konfe-
renciis masalebis krebuli “postkomu-
nisturi qveynebis ekonomikebis aqtua-
luri problemebi Tanamedrove etapze” 
 
ucxouri investiciebi da misi mozid-
vis gaumjobesebis ZiriTadi mimarTu-
lebebi saqarTveloSi. - Tsu paata 
guguSvilis ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli 
 

 
 
 
 
 

№11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t. 6 
 
 
 
 
 

ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 
 

Tbilisi 
  
 
 

Tbilisi, 
Tsu 
 
 
 
 
 

Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 

Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 
 

 

Тбилиси: 

Международное 

издательство 

”Прогресс”  
 

Tbilisi,  
“Tsu paata 
guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 

gamomcemloba” 
 

Tbilisi, “Tsu 
paata guguSvi-
lis ekonomikis 

institutis 
gamomcemloba” 
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49 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
53 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
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anotaciebi 
 

1. naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos mier damoukideblobis mopovebis 
Semdeg ekonomikuri ganviTarebis tendenciebi da kanonzomierebebi. yuradReba 
gamaxvilebulia Secdomebze, romelic daSvebuli iqna postkomunisturi 
transformaciis dros rogorc subieqturi, ise obieqturi mizezebiT. kerZod: 
sawyis etapze saxelmwifos mier gatarebuli araswori  saSinao da sagareo 
politika; didi xnis ganmavlobaSi damnaSave elementebTan brZolis 
araefeqtiani zomebis gatareba; ekonomikuri reformebis arakompleqsuroba da 
arasistemuroba; liberaluri politikis araswori aRqma da ganxorcieleba; 
reformebis ganxorcielebis araswori gzis arCeva; gardamavali valutis _ 
kuponis SemoRebis Semdeg araswori fulad-sakredito (xorcieldeboda 
sruliad gaumarTlebeli fula boda sruliad gaumarTlebeli fulaaadi 
sabiujeto emisia, sazRvargareTis kreditebis aradaniSnulebisamebr 
gamoyeneba) poliiiitikis gatareba; saqarTvelos ekonomikaSi 1995-1997 wlebSi 
ekonomikuri reformebis warmatebiT ganxorcielebis Semdeg reformebis kvlav 
arasworad warmarTva, saxelmwifos maregulirebeli maregulirebeli 
funqciebis araefeqtianoba; mniSvnelovani saerTaSoriso daxmarebebis 
araefeqtianad gamoyeneba; ekonomikis regulirebis formebisa da meTodebis 
arasrulyofili Sesabamisoba sabazro moTxovnebisadmi; mcire biznesis 
ganviTarebisadmi uyuradReboba; wlebis ganmavlobaSi soflis soflis 
problemebis ugulebelyofa; privatizaciis dros daSvebuli Secdomebi; 
sajaro samsaxurebSi momuSaveTaTvis araoficialurad asakobrivi SezRudvis 
daweseba; kerZo sakuTrebis (romelic sabazro ekonomikis qvakuTxeds 
warmoadgens) xelSeuxeblobis principis xelyofa; antimonopoliuri 
kanonmdeblobis faqtobrivad gauqmeb; Semosavlebis uTanabrobis zrda da sxv.   
naSromSi aseve uaryofiT momentebTan erTad gamovlenilia postkomunisturi 
trancformaciis dadebiTi mxareebi. SemoTavazebulia konsolidirebuli 
ekonomikis cneba, romelic gulisxmobs iseT ekonomikas, romelze moqmedi 
faqtorebis jamuri gavlena ekonomikur ganviTarebas uwyobs xels. naSromSi 
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SemoTavazebulia winadadebebi da rekomendaciebi, romlebis xels Seuwyoben  
saqarTveloSi konsolidirebuli ekonomikis Camoyalibebas.   
 

2. siRaribis problemis gadaWra saxelmwifos mier Sesabamisi aqtiuri 
politikis gatarebis gareSe SeuZlebelia. amisaTvis ki aucilebelia qveyanaSi 
arsebobdes siRaribis Semcirebis makroekonomikuri meqanizmi. igi unda 
moicavdes: regulirebis samarTlebriv bazas, regulirebis instrumentebs, 
indikatorTa sistemas, regulirebis RonisZiebaTa sistemas, Sesabamis maregu-
lirebel organoebs. 
naSromSi gansazRvrulia siRaribis Semcirebis makroekonomikuri meqanizmis 
Semadgeneli yvela am elementis daniSnuleba da SemoTavazebulia siRaribis 
daZlevis mimarTulebebi da gzebi saqarTveloSi. 
 

3. statiSi gamoTqmulia mosazreba cxovrebis donesTan dakavSirebul 
terminebze. magaliTad, ekonomikur literaturaSi erTmaneTisagan ganasxva-
veben cnebebs _ `cxovrebis done~ da `cxovrebis xarisxi~. Cveni azriT, maT 
Soris mniSvnelovani gansxvaveba ar aris. Cxovrebis donec da cxovrebis 
xarisxic moicavs rogorc raodenobriv, ise Tvisebriv mxareebs. aseve, 
migvaCnia, rom migvaCnia, rom saSualo fenas ar SeiZleba ewodos klasi, 
vinaidan klasis cneba dakavSirebulia masSi Semaval wevrTa garkveul 
socialur statusTan (romelsac ZiriTadad socialur-politikuri datvirTva 
aqvs. magaliTad: mona, monaTmflobeli, ymaglexi, Tavadi, muSa, kapitalisti da 
maT Soris arsebobs dapirispirebuloba, romelic xSirad gadaizrdeba kla-
sobriv brZolaSi). saSualo fena ki umeteswilad dakavSirebulia mis ekono-
mikur mdgomareobasTan (igulisxmeba ara mxolod Semosavlis done, aramed 
ganaTleba, inteleqtualuri sakuTreba, kvalificiuri Sromis unari da sxv.) 
da sazogadoebis is mravalferovani nawilia, romlis wevrebis Semosavali 
meryeobs sazogadoebis (qveynis) wevrTa Semosavlebis saSualo donis 
maxloblad, e.i. am fenis warmomadgenlebi arc Raribebi arian da arc mdid-
rebi. misi Semadgenloba mravalferovania da aseve mobiluri. mis rigebSi 
SeiZleba iyos Tanamedrove sazogadoebis sruliad sxvadasxva wris warmoma-
dgeneli (muSa, glexi, mewarme, saxelmwifo moRvawe, mecnieri, mwerali, 
sportsmeni da a.S.). saSualo fenis arsebobas didi mniSvneloba aqvs eko-
nomikuri ganviTarebisaTvis. igi mniSvnelovanwilad ganapirobebs makroeko-
nomikur da, saerTod, qveynis socialur da politikur stabilurobas. 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia is faqti, rom miuxedavad globalizaciis maRali 
tempebisa, cxovrebis donis mixedviT msoflios regionebi erTmaneTisagan 
mniSvnelovnad gansxvavdeba. arada, samarTlianobis pirobebSi, globalizaciam 
unda SeZlos cxovrebis donis gamoTanabreba msoflios regionebs Soris. 
SeiZleba iTqvas, rom am mimarTebiT msoflio ekonomika arasakmaod glo-
balizebulia. Semosavlebis arasamarTliani ganawileba yovelTvis aucileb-
lad ekonomikuri ganviTarebis donesTan dakavSirebuli ar aris. igi ufro 
Camoyalibebuli tradiciebiTa da ekonomikis saxelmwifo regulirebis 
srulyofilebiT ganisazRvreba. 
warmoadgens ra ekonomikuri sistemisSemadgenel nawils, ganawilebiTi 
urTierTobebi, maTi gaumjobeseba iwvevs ekonomikuri sistemis TiTqmis yvela 
elementis garkveul srulyofas SemoTavazebul mrudze ganawilebis gaum-
jobesebas mosdevs ekonomikuri zrdis daCqareba, sanam ganawilebis srulyofa 
optimalur zRvars ar miaRwevs. 
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postkomunisturi transformacia umetes qveynebSi ekonomikuri daqveiTebiT 
daiwyo. igi saqarTveloSi yvelaze aSkarad da mZafrad gamoixata. bunebrivia, 
am procesebs Tan sdevda umuSevrobis maRali done. bevrma postkomunisturma 
qveyanam SeZlo gadaelaxa siZneleebi. zogma ki, romelTa Sorisacaa saqarTve-
lo, reformebis ganxorcielebis dros daSvebuli Secdomebisa da sxva 
obieqturi Tu subieqturi mizezebis gamo, am amocanis Sesruleba ver SeZlo, 
amitom dResac umuSevrobis maRali done gvaqvs. statiaSi gaanalizebulia 
siRaribisa da umuSevrobis mizezebi saqarTveloSi da dasaxulia siRaribisa 
da umuSevrobis donis Semcirebis mimarTulebebi da gzebi. 
 

4. ekonomikur literaturaSi pirveladaa Semotanili “ekonomikuri regresis 
cneba”. gansazRvrulia ekonomikuri regresis wyaroebi da SemoTavazebulia 
winadadebebi ekonomikuri regresis Tavigan aSorebis saxelmwifo 
regulirebis RonisZiebaTa Sesaxeb. 
 

5. ekonomikuri ganviTareba, anu ekonomikis gadasvla Tvisebrivad axal 
mdgomareobaSi, mniSvnelovnadaa damokidebuli soflis ganviTarebaze. 
CamorCenili sofelis arseboba niSnavs, rom mTeli ekonomika ar aris 
saTanadod ganviTarebuli. rom dabalia kapitalis xarisxi (rogorc 
fizikuri, ise  adamianiseuli), teqnologiebisa da teqnologiuri codnis 
done, ara srulyofilia sakurebis formebi da instituciebi, 
araracionalurad gamoiyeneba resursebi (bunebrivi, SromiTi, 
inteleqtualuri da sxv.), araprogresulia ekonomikis struqtura, 
araefeqtiania ekonomikis saxelmwifo regulireba da a. S., maSasadame, dabalia 
ekonomikuri ganviTarebis done.  
naSromSi dasabuTebulia agraruli warmoebis specifikuri xasiaTi da 
soflisadmi saxelmwifo daxmarebis aucilebloba. SemoaTavazebulia 
agraruli ekonomikis dabali ganviTarebis mqone qveynis soflisadmi 
saxelmwifo mxardaWeris RonisZiebebi. 
 

6. naSromSi gaanalizebulia ekonomikur ganviTarebaze mosaxleobis zrdis 
aspeqtebi, mosaxleobis ricxovnobis regionuli Taviseburebebi da 
gakeTebulia daskvna, rom mosaxleobis zrdis problema TiToeulma Qqeyanam  
damoukideblad unda moagvaros. 
 

7. naSromSi SemoTavazebulia mosazrebebi, winadadebebi da rekomendaciebi 
saqarTvelos ekonomikaSi arsebuli naklovanebebis aRmosafxvrelad da 
ekonomikuri ganviTarebis dasaCqareblad. 

 

8. naSromSi ganxilulia sazogadoebrivi setoris ekonomikis, rogorc makroeko-
nomikuri Teoriis safuZvelze warmoSobili ekonomikuri mecnierebis 
SedarebiT axali dargis warmoSobis obieqturi wanamZRvrebi, gaanalizebulia 
sazogadoebrivi seqtoris udidesi roli demokratiis ganviTarebasa da 
samoqalaqo sazogadoebis CamoyalibebaSi, yuradRebaa gamaxvilebuli 
saqarTvelos gardamaval ekonomikaSi sazogadoebrivi seqtoris ganviTarebis 
xelSemSlel faqtorebze, dasaxulia maTi nivelirebis gzebi; punqtobrivad 
aris gaSuqebuli sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis, rogorc mecnierebis, 
kvlevis sfero da wamoyenebulia winadadeba saqarTvelos universitetebSi 
sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis swavlebis aucileblobis Sesaxeb. 
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9. statiaSi ganxilulia fulis metalisturi (neometalisturi), nominalisturi, 

raodenobrivi, keinzianuri da monetaruli Teoriebi, maTi adgili da gansaku-
Trebuli roli ganviTarebuli qveynebis fulad-sakredito sistemaSi da, 
aqedan gamomdinare, ekonomikur politikaSi. 

 

10. statiaSi, Sesabamisi argumentaciiT, dasabuTebulia saqarTvelos saganmanaT-
leblo sistemaSi, kerZod, sauniversiteto praqtikaSi zogadi ekonomikuri 
Teoriis swavlebis aucilebloba. 

 
11. naSromSi yuradRebaa gamaxvilebuli saqarTveloSi biujetTaSorisi urTier-

Tobebis daregulirebis, centrsa da regionebs Soris sagadasaxado ufleba-
mosilebisa da sabiujeto politikisadmi pasuxismgeblobis ganawilebis 
sakiTxebze; punqtobrivad aris Camoyalibebuli qveynis teritoriuli 
mowyobis adekvaturi sabiujeto federalizmis Seqmnis ZiriTadi 
mimarTulebebi. 

 
12. statiaSi, ekonomikur politikasTan mimarTebaSi, msoflio ekonomikuri ganvi-

Tareba dayofilia 4 etapad (XVIII saukunis ukanaskneli mesamedidan 2008 wlis 
msoflio ekonomikur krizisamde), gaanalizebulia TiToeuli etapi da 
gakeTebulia saTanado daskvnebi. aRniSnulia, rom saqarTveloSi ekonomikis 
arasworma marTvam, garedan Tavsmoxveulma da xelisuflebis mier 
gauazrebelma ekonomikurma politikam gamoiwvia ekonomikis moSla da qveyana 
CixSi moaqcia. am mdgomareobidan Tavis daRwevisaTvis yuradRebaa 
gamaxvilebuli mikroekonomikuri regulirebis keinzianur Teoriasa da 
`neoklasikur sinTezze~ rogorc aprobirebul Teoriebze ekonomikur 
politikaSi. 

 
13. statiaSi ganxilulia saqarTvelos mrewvelobis ganviTarebis 

kanonzomierebebi, gamovlenilia naklovanebebi da gansazRvrulia misi 
ganviTarebis perspeqtivebi grZelvadian periodSi. 

 
14.  qveyanaSi arsebuli viTarebidan gamomdinare, statiaSi dasabuTebulia 

mrewvelobis im dargebis ganviTarebis aucilebloba, romlis nedleuli, 
simZlavreebi da kadrebi qveyanas jer kidev gaaCnia. 
 

15. naSromSi gamovlenilia saqarTvelos mrewvelobis ganviTarebis problemebi 
da mocemulia misi analizi ganviTarebis sxvadasxva periodSi, gansakuTrebiTi 
krizisamdel (XX  s-is 90-ian wlebamde) da Tanamedrove periodebSi. 
gakeTebulia daskvna misi struqturis araoptimalurobis materialur-
teqnikuri bazis CamorCenilobis, warmoebis efeqtianobis daqveiTebis, 
privatizaciaSi daSvebuli Secdomebis Taobaze krizisamdel periodSi, 
romelic mimdinare periodSi kidev ufro gauaresda, bevr dargsa da 
qvedargSi materialur-teqnikuri bazis sruli ganadgurebis, samrewvelo 
ganviTarebis strategiis uqonlobis, finansuri resursebisa da Sida bazris 
simciris, investiciebis mozidvis siZneleebis da sxvaTa gamo. dasabuTebulia 
mrewvelobis ganviTarebs mniSvneloba qveynis ekonomikur usafrTxoebis 
saqmeSi da dasaxulia misi gadawyvetis zogierTi mimarTuleba.  
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16. naSromSi Sefasebulia firmaTa Soris urTierTobebis regulirebaSi 
araformaluri da formaluri institutebis roli, misi saqarTvelos 
samrewvelo firmebis SerCevis safuZvelze. am kvlevis ZiriTadi Sedegia, 
mdgomareobs imaSi, rom, ndoba sxva transaqciuli danaxarjebis faqtorebTan 
erTad, mniSvnelovan gavlenas axdens firmaTa Soris urTierTobebze. 
 

17. am naSromis mizania gardamaval ekonomikebSi firmis saqmianobaze ndobaze 
dafuZvnebuli urTierTobebis gavlenis analizi. am kvlevaSi savaWro 
kreditis cvladi gamoiyeneba ndobaze dafuZvnebuli urTierTobebis 
aRwerisaTvis. ndobaze dafuZvnebuli urTierTobebis da biznes saqmianobis 
Soris mizez-Sedegobrivi kavSiris dadgenisaTvis Cven gamoviyeneT 
midrekilebis qulebis Sesabamisobis meTodi (Propensity Score Matching method). 
kvleva Catarda 28 gardamavali ekonomikebiSi myofi firmebis msxvili 
monacemaTa bazis safuZvelze. am naSromis mTavari wvlili mdgomareobs imaSi, 
rom is uzrunvelyofs axal empiriul Sexedulebas gardamaval ekonomikebSi 
ndobaze dafuZvnebuli urTierTobebis da biznes saqmianobis Soris mizez-
Sedegobrivi kavSirze. kvlevis Sedegebi cxadyofs, rom kontraqtuli 
urTierTobebis araformaluri ndobaze dafuZvnebuli institutebebi 
warmoadgenen biznesis saqmianobis gaumjobesobis mniSvnelovan mimarTulebas 
gardamaval ekonomikebSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT Cveni kvlevis Sedegebi 
miuTiTebs imaze, rom savaWro krediti dadebiTad aisaxeba firmebis 
saqmianobaze gardamaval ekonomikebSi. kerZod, ndobaze dafuZvnebuli 
urTierTobebi ukavSirdeba gazrdil gayidvebis moculobasTan. igi stimuls 
aZlevs ufro intensiuri sainovacio saqmianobis CatarebisaTvis da 
uzrunvelyofs ufro maRal Sromis mwarmoeblurobis dones. firmebi 
romlebic endoba Tavis partniorebs xasiaTdeba mogebidan reinvestirebis 
ufro didi doniT. 

 
18. msoflio gamocdilebis gaTvaliswinebiT gaanalizebulia  dasaqmebis is 

ZiriTadi principebi, romelic aisaxulia saqarTvelos kanonmdeblobaSi 
dasaqmebis Sesaxeb; Camoyalibebulia dasaqmebisa da Sromis bazris 
saxelmwifo regulirebis specifikuri niSnebi postkomunistur qveynebSi.   

 
19. naSromSi ganxilulia samSeneblo seqtoris dargobrivi struqturis 

formirebis sakiTxebi. Seswavlilia midgomebi misi srulyofis mimarTulebiT 
da dasaxulia samSeneblo kompleqsSi progresuli struqturis formirebis 
gzebi. 

 
20. naSromSi gamovlenilia samSeneblo kompleqsis  dargobrivi struqturis 

formirebaSi arsebuli problemebi da dasaxulia maTi gadaWris gzebi. 
 

21. naSromSi ganxilulia saqarTvelos sasoflo-sameurneo seqtorSi arsebuli 
mdgomareoba. ganzogadebuli statistikuri monacemebis safuZvelze 
gaanalizebulia misi ganviTarebis etapebi. avtorTa mier SemoTavazebulia 
saxelmwifoebrivi regulirebis erTiani meqanizmi, romlis praqtikuli 
gamoyenebac mniSvnelovanwilad aamaRlebs misi Semadgeneli dargebis 
ekonomikuri efeqtianobis saerTo maCveneblebs. 
 

22. statiaSi formulirebuli da dasabuTebulia neoindustriuli 
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ganviTarebisaTvis damaxasiaTebeli dargobrivi da teqnologiuri struqturis 
tipi da mocemulia rekomendaciebi saxelmwifo regulirebisa da biznes-
koordinaciis srulyofis Sesaxeb, saqarTveloSi aseTi tipis dargobrivi da 
teqnologiuri struqturis Camoyalibebis mizniT. 
 

23. statiaSi sistematizebulia saqarTveloSi agraruli krizisis gamomwvevi 
saxelmwifo da biznes-koordinaciis naklovanebebi da am krizisis daZlevis 
mizniT mocemulia rekomedaciebi saxelmwifo koordinaciis srulyofis 
Sesaxeb. 
 

24. statiaSi mocemulia rekomendaciebi saxelmwifo da biznes-koordinaciis 
srulyofis Sesaxeb, rac mimarTulia soflis meurneobisa da msubuqi 
mrewvelobis dargebis gamococxlebisaken. 
 

25. ganviTarebuli qveynebis gamocdilebaze dayrdnobiT, statiaSi 
SemoTavazebulia marTvis decentralizaciis bazaze, sajaro teritoriuli 
marTvis srulyofis gzebi da mimarTulebebi. 

 
26. statiaSi daxasiaTebulia teritoriul doneebs Soris (regioni; municipaluri 

warmonaqmni-raioni; saSualo da mcire qalaqebi, sofeli) sajaro marTvis 
funqciebis ganawilebis Tanamedrove mdgomareoba. dasabuTebulia 
RonisZiebebis ganxorcielebis aucilebloba sajaro marTvis 
decentralizaciis mizniT da SemoTavazebulia aRniSnul doneebze 
teritoriuli marTvis modernizaciis gzebi. aseve statiaSi dasabuTebulia 
saqarTveloSi zogierTi qalaqis _ ”mizidulobis centris” daCqarebuli 
ganviTarebisa da am centrebisaTvis saWiro (maT Soris fiskaluri) 
uflebamosilebebis miniWebis aucilebloba. 

  
27. statiaSi naCvenebia agraruli krizisis gamomwvevi mizezebi (faqtorebi, 

garemoebebi), Camoyalibebuli da dasabuTebulia am krizisis daZlevis gzebi 
im dargebis kompleqsis WrilSi, romlebic uzrunvelyofen qveynis sasursaTo 
usafrTxoebas (msubuqi mrewvelobisa da soflis meurneobis momijnave 
dargebSi). 
 

28. statiaSi ganxilulia agraruli krizisis rigi mizezi, kerZod, romelic 
gamowveulia soflis meurneobisa da mrewvelobis momijnave dargebis 
ganviTarebis makroekonomikuri regulirebisa da biznes-koordinaciis 
naklovanebebiT. agraruli krizisis daZlevis gzebi ganxilulia soflis 
meurneobisa da mrewvelobis im momijnave dargebis WrilSi, romlebic 
uzrunvelyofen qveynis sasursaTo usafrTxoebis sakiTxebis gadawyvetas.  
 

29. statiaSi ganxilulia teritiriuli mowyobisa da sajaro marTvis 
decentralizaciis problemebi saqarTveloSi sajaro marTvis 
decentralizaciis amocanebis gadawyvetasTan konteqstSi. gansakuTrebuli 
yuradRebiT ganixileba regionul da lokalur (kerZod, sasoflo) doneebze 
teritorili marTvis meqanizmis srulyofis sakiTxebi. aseve SemoTavazebulia 
ramdenime regionuli qalaqis-“mizidulobis centrisaTvis” gansakuTrebuli 
statusis miniWeba, maTi sajaro marTvis organoebisaTvis gafarToebuli 
uflebamosilebebis miniWebiT, am qalaqebis daCqarebuli socialuri da 
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ekonomikuri ganviTarebis xelSewyobis mizniT. ganxilulia kanonproeqtis 
“soflis sazogadoebivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” zogierTi debuleba.  
 

30. SromaSi Camoyalibebulia saqarTvelos ekonomikis dargobrivi struqturis 
analizi. dasabuTebulia saqarTvelos ekonomikis Tanamedrove dargobrivi 
struqturis ukiduresad araefeqturoba, kerZod, dargebis yvela ZiriTadi 
jgufis WrilSi uaryofiTia eqsport-importis saldo, dabalia ekonomikis 
TviTsakmarisobis done. naSromSi dasabuTebuli da SemoTavazebulia 
dargobrivi struqturis gaumjobesebis gzebi im mizniT, rom SedarebiT axlo 
momavalSi miRweul iqnes dadebiTi struqturuli efeqti. naCvenebia, rom am 
miznis misaRwevad qveyanaSi unda arsebobdes racionaluri struqturul-
dargobrivi politika da misi realizaciis instrumentebi.  
 

31. statiaSi ganxilulia ekonomikis dargSi 2012 wlis nobelis premiis 
laureatebis elvin rotisa da loid Seplis ZiriTadi Teoriuli kvlevebi, 
romlebic exeba bazris da sabazro urTierTobebis problemebs; miTiTebulia 
maTi fundamenturi wvlili ekonomikuri mecnierebis ganviTarebaSi, aseve am 
gamokvlevaTa praqtikuli gamoyenebis Sesaxeb sxvadasxva dargebSi, 
rogoricaa: adamianTa miReba samsaxurSi, bavSvebisa _ skolebSi, studentebis 
_ umaRles saswavleblebSi, skoladamTavrebulTa ganawileba – umaRles 
saswavleblebSi, momxmarebelTa mier saqonlis moZebna da a.S.   
 

32. naSromSi ganxilulia sabazro urTierTobaTa srulyofis problemebi 
ekonomikis dargSi nobelis premiis laureatebis: pol samuelsonis, fridrix 
avgust fon haiekis, Mmilton fridmanis, hari mark markovicis, uiliam 
forsait Sarpis, merton hovard mileris da sxvaTa naSromebSi. 
naSromSi xazgasmulia is, rom TviT sabazro meqanizmis ganviTarebasTan 
erTad mimdinareobs misi bunebis da funqcionirebis kanonebis ufro Rrmad 
gaazrebis procesi da nobelis premiis laureatebma Seitanes Seufaseblad 
didi wvlili am procesebis SeswavlaSi, XX-XXI saukuneebSi sabazro 
ekonomikis srulyofaSi, ramac SesaZlebeli gaxada gaRrmavebuliyo codna 
mocemul dargSi misi praqtikaSi gamoyenebis mizniT. 
 

33. statiaSi Seswavlilia meabruSumeobis _ saqarTvelos soflis meurneobis 
erT-erTi uZvelesi, tradiciuli da umniSvnelovanesi dargis Camoyalibebisa 
da ganviTarebis kanonzomierebebi. SemoTavazebulia axal teqnologiur 
bazaze aRniSnuli daegis reabilitaciis SesaZleblobebi. SemuSavebulia 
Sesabamisi winadadebebi, rekomendaciebi da gasatarebel RonisZiebaTa 
kompleqsi.  
 

34. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis 
zogierTi aspeqti. kerZod, iseTi umniSvnelovanesi problemebi, rogoricaa: 
investiciebis mozidva da maTi miznobrivi gamoyeneba; dargisadmi saxelmwifo 
mxardaWeris RonisZiebebi (dargis reanimacia, axali teqnologiebis danergva, 
fermerebisaTvis iafi kreditis gamoyofa, sanerge da sajiSe meurneobebis 
aRdgena da ganviTareba, servis-centrebis Seqmna-Camoyalibeba; wisqvilkombina-
tebisa da soflis meurneobis produqtebis Sesanaxi samacivre nagebobis 
mSenebloba da sxva);  soflad sakredito kavSirebis Seqmna da a.S. statiaSi 
SemoTavazebulia Sesabamisi rekomendaciebi.  
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35. statiaSi gamokvleulia sasursaTo usafrTxoeba, roგორc Tanamedrove 
msoflios erT-erTi globaluri problema da gaanalizebulia am 

problemisadmi saerTaSoriso organizaciebis damokidebulebის zogierTi 
aspeqti. ramdenadac erovnul doneze sasursaTo usafrTxoebis 
umniSvnelovanes indikators sursaTiT uzrunvelyofis maCvenebeli 
warmoadgens, naSromSi gaanalizebuli da naCvenebia saqarTvelos agrarul 
seqtorSi arsebuli realuri metad arasxarbielo mdgomareoba da 
SemoTavazebulia Sesabamis RonisZiebaTa sistema. 
 

36. statiaSi gadmocemulia bunebrivi resursebis, rogorc erovnuli simdidris 
safuZvlis mniSvneloba. daxasiaTebulia saqarTvelos bunebrivi resursebis 
Taviseburebebi.  
 

37. naSromSi ganxilulia inflaciis warmoSobis kanonzomierebebi, misi buneba da 
Taviseburebebi. gamokvleulia makroekonomikur maCvenebelTa fonze 
inflaciis daregulirebis gzebi da saSualebebi. gaanalizebulia bolo 
periodSi saqarTveloSi gatarebuli ekonomikuri politika da ekonomikur 
zrdaze moqmedi faqtorebi. 
 

38. statiaSi Seswavlilia SemosazRvruli da iSviaTi resursebis pirobebSi 
adamianTa usazRvro moTxovnilebebis maqsimalurad SesaZlo dakmayofilebis 
gzebi da saSualebebi j. keinzis, a. smitis, v. paretis da sxvaTa 
Sexedulebebis safuZvelze. statiaSi yuradReba gamaxvilebulia msoflioSi 
ekonomikurad araTanabrad ganviTarebul qveynebSi keTildReobis ekonomikis 
rigi aspeqtebi (brazilia, SvedeTi); ganxilulia keTildReobis ekonomikis 
Teoriis normatiuli sakiTxebi, resursebis ganawilebis efeqtianoba da maTze 
moqmedi faqtorebi. 

 
39. naSromSi gadmocemulia mcire biznesis socialur - ekonomkuri buneba. misi 

roli dasaqmebis zrdis, ekonomikuri stabilurobis, mosaxleobis socialur-
ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebis, konkurentunarianobis amaRlebisa 
da Tanasworobis miRwevis TvalsazrisiT.  

 
40. naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos mcire da saSualo biznesSi arsebuli 

mdgomareoba da ganviTarebuli qveynebis gamocdilebis gaTvaliswinebiT 
SemoTavazebulia misi saxelmwifo xelSewyobis RonisZiebebi da  ganviTarebis 
perspeqtivebi. 

 
41. In the article the analysis of the collapse of a soviet economic system is given. The causes of this 

collapse and its significance for the countries of the former USSR are formulated. The theoretical 

foundations of the destruction of an old soviet system and the forming of new market relations are 

analyzed. The author considers the role and significance of the integration in the forming of a new 

economic system and the place of Russia in these global processes. 
 

42. statiaSi SemoTavazebulia saqarTveloSi ekonomikuri  sistemis  erovnuli 
modeli, romelic mocemulia ilia WavWavaZis “saerTo niadagis” TeoriaSi. 
dasabuTebulia, rom qveynis ganviTarebis bunebriv-istoriul process 
cxovrebis nebismier sferoSi alternativa ara aqvs da es exeba, upirveles 
yovlisa, sabazro ekonomikas, romelic swored am gziT unda ganviTardes. 
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43. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos agrarul seqtorSi arsebuli 

mdgomareoba. dasabuTebulia agraruli seqtoris prioritetuli ganviTarebis 
aucilebloba. yuradReba gamaxvilebulia iseT problemebze rogoricaa: 
soflad sawarmoo da momsaxurebis korporaciuli formebis ganviTareba, 
dazRvevis srulyofili sistemis Camoyalibeba,  soflis saxelmwifoebrivi 
statusis gansazRvra da sxv. 

 
44. samecniero naSromSi ganxilulia ekonomikuri sistemis srulyofis Teoriuli 

problemebi civilizebuli sabazro urTierTobebis Camoyalibebis pirobebSi. 
amasTanave, ekonomikuri sistemis srulyofis ZiriTadi mimarTrulebebis 
SemuSaveba ganxilulia rogorc politikuri sistemis ganviTarebis 
strategiuli mimarTulebis Semadgeneli nawili. naSromSi ganxilulia 
WeSnaritad adamianuri sazogadoebis mSeneblobis avtoris mier SemuSavebuli 
gzebi, romlebic ekonomikuri sistemis srulyofis problemebis gadaWris 
gzebs warmoadgens.  
 

45. In the scientific work the advantage of socially aimed political system over capitalism is based – as 

objective regularity and as an indisputable fact of human life!!! Hence the author considers that 

Capitalism can't have "advantage" over Socially Aimed political system as well as a dark night can't be 

lighter than a sunny day!!! 
 

46. samecniero naSromSi ganxilulia saxelmwifo marTvis problema, romelic 

gansakuTrebiT mwvave da aqtualuri gaxda XXI saukunis dasawyisis globaluri 
krizisis pirobebSi, rameTu swored  msoflio safinanso-ekonomikurma 
krizisma aCvena saxelmwifo marTvis aSkara araadekvaturoba Tanamedrove 
moTxovnebisadmi. 

 
47. statiaSi gamokvleulia saqarTveloSi pirdapiri ucxouri investiciebis 

mniSvneloba ekonomikuri ganviTarebisaTvis  da qveyanaSi misi mozidvis 
pozitiuri da negatiuri mxareebi. SemoTavazebulia Sesabamisi winadadebebi. 

 
48. statiaSi ganxilulia pirdapiri ucxouri investiciebis done dinamikur 

WrilSi. gaanalizebulia pirdapiri ucxouri inevesticiebis mozidvaze 
moqmedi dadebiTi da uaaryofiTi faqtorebi. Seswavlilia msoflio bankis 
kvleva biznesis keTebis TvalsazrisiT da dasaxulia qveyanaSi pirdapiri 
ucxouri investiciebis mozidvis gaumjobesebis gzebi. 

 
49. naSromSi ganxilulia savaWro balansis mniSvneloba sagadamxdelo balansis 

ganviTarebaSi, Seswavlilia sagadamxdelo balansi, rogorc makroekonomikuri 
analizisa da prognozirebis mniSvnelovani instrumenti, aseve misi roli 
sagareo vaWrobis tendenciebisa da qveynis saerTaSoriso ekonomikuri 
mdgomareobis gaumjobesebaSi; gaanalizebulia saqarTvelos bolo drois 
sagadamxdelo balansi, am periodSi mis winaSe mdgomi gamowvevebi da 
dasaxulia maTi daZlevis gzebi.   
 

50. naSromSi ganxilulia ekonomikis ganviTarebis inovaciuri modeli, rogorc 
konkurentunarianobis amaRlebis umniSvnelovanesi iaraRi, romlis gonivruli 
gamoyenebiT qveyanas SeuZlia miaRwios mniSvnelovan ekonomikur zrdas; 
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gaanalizebulia mowinave qveynebis gamocdileba aRniSnul sferoSi da 
mocemulia avtoriseuli Sexedulebebi problemis gadaWrisaTvis 
xelisSemSleli pirobebis Sesaxeb gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi, 
romelTa ricxvs saqarTveloc miekuTvneba. naSromSi gansakuTrebuli 
yuradReba aqvs daTmobili inovaciuri politikis gonivruli gamoyenebis 
aucileblobas Cveni qveynis agraruli seqtoris ganviTarebaSi. 

 
51. naSromSi gaanalizebulia Tanamedrove saqarTvelos saerTaSoriso vaWrobis 

tendenciebi. gamovlenilia eqsportisa da importis raodenobrivi, 
struqturuli da geografiuli optimizaciis mimarTulebebi.  
 

52. statiaSi gaanalizebulia qarTuli yurZnis naturaluri Rvinis warmoeba-
moxmarebis tendenciebi. Sefasebulia qarTuli yurZnis naturaluri Rvinis 
saeqsporto warmoebis potenciali; SemoTavazebulia am dargis gaviTarebis 
klasteruli modeli, romelic gazrdis moTxovnas turizmze,  xelds 
Seuwyobs  qveynis SigniT socialuri problemebis nawilobriv mogvarebas, 
astimulirebs infrastruqturis ganviTarebas, Rvinis xarisxis gaumjobesebas 
da warmoebis gafarTovebas; moxsnis falsifikaciis problemas glexuri 
Rvinis warmoebaSi. 

 
53. naSromSi gaanalizebilia saqarTvelos sagareo vaWrobis statistika 

sasaqonlo jgufebis, qveynebis da qveynebis jgufebis (evrokavSiris qveynebi, 
Savi zRvis  ekonomikuri TanamSromlobis organizaciis qveynebis, dsT-s 
qveynebis,  ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis 
qveynebis, msoflio savaWro organizaciis qveynebis da suamis qveynebis) 
mixedviT. Sefasebulia eqsportis da importis sasaqonlo struqtura sagareo 
vaWrobis balansis ZiriTadi poziciebis mixedviT. partnior qveynebida didi 
adgili aqvs daTmobili TanamSromlobas ori jgufis qveynebTan, pirveli, 
TurqeTTan, ukrainasTan, ruseTTan, aSS-sTan, azerbaijanTan da sxv., 
romlebTanac saqarTvelo TanamSromlobs tradiciulad da meore, CineTTan, 
iranTan, indoeTTan da avRaneTTan, romlebTanac TanamSromloba Cvenma 
qveyanam gaaqtiura bolo periodSi.  

 
54. gaanalizebulia qarTuli yurZnis naturaluri Rvinis raodenobrivi 

maCveneblebi kupaJuri, ordinaluri, mSrali, naxevrad mSrali, naxevrad 
tkbili, cqriala, SuSxuna da aromatizirebuli RvinoebisTvis.ganxilulia 
rusuli embargos problema. embargos Semdgomi periodisTvis Sefasebulia 
qarTuli yurZnis naturaluri Rvinis eqsportis sferiSi arsebili 
sirTuleebi:aracnibadoba, xarisxi, falsifikacia, brendi da sxv. 
gamovlenilia qarTuli yurZnis naturaluri Rvilis eqsportis gazrdis 
resursebi. 

 
55. statiaSi ganxilulia botanikuri baRebis da dendrologiuri parkebis 

funqcionirebis ZiriTadi mimarTulebebi. ganxilulia bunebis Zeglebis 
dacvisa da gaumjobesebis konkretuli winadadebebi. mocemulia maTi 
ganmsazRvreli rolis Sesaxeb turizmis ganviTarebaSi. 
 

56. The problem of impact tax burden on economic activity and production capacity is very popular 

among economists. This paper is a response to the article published by Intellectual Economics in 2012 
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(No. 4) whose contents, unfortunately, constitute plagiarism. Several parts of the article comprise 

information taken from different publications under our authorship. This paper gives a brief analysis of 

the most recent results related to the development of the main ideas of supply-side economics based on 

the Laffer-Keynesian Synthesis.  
 

57. statiaSi ganxilulia erToblivi gamoSvebis moculobasa da biujetis 
Semosavlebze sagadasaxado tvirTis gavlenis Sefasebis midgoma. igi efuZneba 
qceviTi tipis models, romelSic gamoyenebulia entropiuli funqciis 
specifikuri varianti. SemoTavazebuli modeli maqsimaluri warmoebrivi 
efeqtis da biujetis maqsimaluri sagadasaxado Semosavlebis Sesabamisi 
fiskaluri wertilebis gansazRvris saSualebas iZleva. gakeTebulia daskvna, 
rom aRniSnuli wertilebi TanxvedraSia laferis koncefciasTan, radganac 
qceviTi modelidan miRebuli wertilebisaTvis ekonomikuri resursebis 
gamoyenebis moculobis gansazRvra endogenurad xorcieldeba. miRebuli 
daskvnebi ilustrirebulia aSS-is ekonomikis Sesaxeb arsebuli monacemebis 
gamoyenebiT. 
 

58. Tanamedrove ekonomikur TeoriebSi gadasaxadebis mniSvneloba calmxrivadaa 
Seswavlili. keinsianizmi ZiriTadad yuradRebas amaxvilebs imaze, Tu ra 
zegavlena aqvs gadasaxadebs ekonomikaze agregirebuli moTxovnis kuTxidan 
gamomdinare, da TiTqmis ar iTvaliswinebs gadasaxadebis zegavlenas 
ekonomikaze agregirebuli miwodebidan gamomdinare. es problema aseve 
calmxrivadaa gaSuqebuli miwodebis ekonomikur TeoriaSic, romelSic wina 
planze wamoweulia sagadasaxado ganakveTis zegavlena agregirebul 
miwodebaze. statiaSi SemoTavazebulia makroekonomikuri wonasworobis 
modeli, romelSic erToblivi moTxovna da erToblivi miwodeba ganxilulia 
ara fasebis doneze, rogorc es tradiciulad aris miRebuli, aramed 
saSualo sagadasaxado ganakveTze damokidebuli funqciebis saxiT. 
SemoRebulia optimaluri da wonasworuli sagadasaxado ganakveTis cnebebi. 
modelis analizis safuZvelze naCvenebia, rom, roca mTavroba cdilobs 
wonasworuli saSualo sagadasaxado ganakveTis fiqsirebul doneze 
SenarCunebas, maSin optimaluri sagadasaxado gankveTis mniSvneloba fasebis 
doneze damokidebuli sidide xdeba da erToblivi moTxovnis Sesabamisma 
cvlilebam SeiZleba gamoiwvios optimaluri ganakveTis wonasworulTan 
daaxloeba. naCvenebia, agreTve, rom wonasworuli sagadasxado ganakveTis 
yovel mocemul mniSvnelobas SeiZleba Seesabamebodes erToblivi miwodebis 
da biujetis sagadasaxado Semosavlebis funqciebisa da mrudebis mTeli 
erToblioba. 
 

59. Tezisebis saxiT moyvanilia mosazrebebi da rekomendaciebi Tanamedrove 
qarTul ekonomikur terminologiasTan dakavSirebuli arsebuli axali 
problemebis daZlevisa da Zveli Secdomebis gamosworebis Sesaxeb. 

 
60. omis Semdgom periodSi saqarTveloSi sabolood gamoikveTa ekonomikuri 

krizisisaTvis damaxasiaTebeli yvela niSani. is, rom ekonomikam SeinarCuna 
mdgardoba, xolo saxelmwifo biujeti ar mcirdeba es uwninares yovlisa 
donorTa im finansuri daxmarebis Sedegia, romlis saqarTvelosaTvis, 
rogorc ruseTis agresiis msxverplisaTvis gamoyofac 2008 wlis 22 oqtobers 
briuselSi Catarebul konferenciaze gadawyda. samwuxarod, krizisis dros 
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mTavrobis mier gadadgmuli nabijebi da SemuSavebuli da gatarebuli 
antikrizisuli RonisZiebebi seriozuli naklovanebebiT xasiaTdebodnen. 

 
61. saqarTvelom, Tavisi damoukideblobis ganmavlobaSi ver SeZlo iseTi 

ekonomikuri sistemis Seqmna, romelic satbiluri ekonomikuri ganviTarebis 
safuZveli iqneboda. imedebi verc im reformebma gaamarTla, romlebic 
“vardebis revoluciis” Semdeg gatarda. Sedegad saqarTveloSi Camoyalibda 
Raribi qveynis momxmarebluri ekonomikis modeli. 2012 wlis oqtombris 
saparlamento arCevnebis opoziciuri Zalebis mogebis Semdeg ekonomikis 
konkurentunariani realuri seqtoris Sesaqmnelad da gasaviTareblad 
qveyanas kidev erTi Sansi mieca. amisaTvis aucilebelia Tavisufali vaWrobis 
rejimis miRweva evrokavSirTan (da SedarebiT Soreul perspeqtivaSi aSS-Tan), 
da ruseTTan vaWrobis ganaxleba. am amocanebis realizacia axali mTavrobis 
mxridan mizanmimarTul qmedebebs moiTxovs. 
 

62. The problem of choice was and still is a very topical for formation of the Georgia’s economic policy. 

The paper analysis the three main directions of the economic policy established by the government 

under the President Mikheil Saakashvili. The outcome of the Parliamentary elections held on 1st 

October 2012 means that there is virtually no chance of this type of the economic policy to be 

continued since the elections were won by the opposition coalition Georgian Dream. A primary 

objective for the Georgian government is to sign a free trade agreement with the EU as quickly as 

possible to realize the full potential entailed by economic integration with the EU. To do this the 

Georgian government needs to focus its economic policy on promoting production by implementing 

European models of anti-monopoly regulation, consumer rights protection and labor relationship. 
 

63. Keynesian models deal with the situation when aggregate supply is not dependent on tax rates, while 

aggregate demand, especially the part of it that relates to consumption, is the function of taxes. Supply-

side economics also considers only a single aspect of the tax issue in the Laffer Curve, which 

emphasizes the impact of the tax rate on aggregate supply. The single-sidedness of the above theories 

can be overcome by the Laffer-Keynesian Synthesis. The model of macroeconomic equilibrium allows 

for this synthesis, in which aggregate demand and aggregate supply are represented as functions of the 

tax burden.  
 

64. naSromSi ganxilulia postkrizisuli ekonomikuri ganviTarebis sirTuleebi 
postsabWoTa qveynebSi. naCvenebia, rom ekonomikuri zrdis maCveneblebis 
mixedviT globaluri finansuri da ekonomikuri krizisi SedarebiT advilad 
gadaitanes navTobiTa da gaziT mdidarma qveynebma, romlebmac krizisamdel 
periodSi stabilizaciis fondebis Seqmna moaswres. imis gaTvaliswinebiT, rom 
mkveTri zrdis efeqti SeuZlebels xdis ekonomikuri zrdis maCveneblebis 
sivrcobriv (qveynebis mixedviT) Sedarebas, naSromSi ekonomikuri zrdis 
maCveneblebi gadaangariSebulia avtoris mier Seqmnili formulebis 
saSualebiT, ramac SesaZlebeli gaxada im hipoTeturi ekonomikuri zrdis 
indikatorebis dadgena, romlebic gamoricxaven mkveTri zrdis efeqts. 
hipoTeturi ekonomikuri zrdis maCveneblebi ki cxadyofen, rom postkrizisul 
periodSi ekonomikuri aRmavlobis krizisamdel dones yvelaze advilad 
baltiis postsabWoTa qveynebi daubrundnen, ris safuZvlzec gakeTebulia 
daskvna, rom stabiluri ekonomikuri ganviTarebisaTvis, gansakuTrebiT ki im 
qveynebisaTvis, romlebic ar gamoirCevian bunebrivi resursebis 
gansakuTrebuli simdidriT, mizanSewonilia ekonomikuri ganviTarebis 
evropuli modelis gaziareba. 
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65. naSromSi ganalizebulia saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis 

modelebisa da saTanado agraruli politikis sakiTxebi. gamokvleulia 
agraruli politikis “unimodeluri” da “bimodeluri” variantebi da 
“dualisturi” da “farTo safuZvliani” strategiebi; yuradReba 
gamaxvilebulia saqarTveloSi “farTo safuZvliani“ agraruli strategiis 
ganxorcielebis mniSvnelobaze.  
  

66. statiaSi gaanalizebulia agraruli politikis umTavresi miznebi, mocanebi, 
umniSvnelovanesi instrumentebi. SemoTavazebulia mosazreba erovnuli 
sasoflo-sameurneo sabWos Seqmnis Taobaze, romlis funqcionirebis mizans 
unda Seadgendes soflis mosaxleobis interesebis gaTvaliswineba, agraruli 
politikis ganviTarebis strategiuli mosazrebebis Camoyalibeba da 
mTavrobisTvis SeTavazeba. dazustebulia parlamentis, soflis meurneobis 
saministrosa da sxva organoTa roli, agraruli politikis ganxorcielebaSi. 
SemoTavazebulia winadadeba adeqvaturi struqturebisa da instrumentebis 
Camoyalibebisa  da funqcionirebis Sesaxeb.   
 

67. statiaSi gaSuqebulia sasursaTo usafrTxoebis problemis kvlevis 
Teoriuli, meTodologiuri da konceptualuri aspeqtebi; ganxorcielebulia 
saqarTvelosa da rigi sxva qveynebis cxoveluri da mcenareuli warmoSobis 
sasursaTo produqtebis moxmarebis SedarebiTi analizi; saqarTvelos 
sasursaTo usafrTxoebis statistikur monacemTa analizis safuZvelze 
gamovlenilia sasursaTo usafrTxoebis politikis susti mxareebi da 
dasaxulia maTi gaumjobesebis gzebze.  

 
68. naSromSi gamokvleulia saqarTveloSi gasuli saukunis 90-ian wlebSi 

soflis meurneobis irigaciis sistemis katastrofuli daSlis procesis 
mizezebi; gaanalizebulia irigaciis seqtoris faqtiuri mdgomareoba da 
arsebuli problemebi; SemuSavebulia sairigcio politikis meTodologiuri 
principebi da gaSuqebulia saqarTvelos sairigacio politikis aqtualuri 
sakiTxebi; qveynis bunebriv-klimaturi Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, 
gansazRvrulia arsebuli sairgigacio resursebis da irigaciis  ganviTarebis 
mimarTulebebi da gzebi.  
 

69. dasmulia produqciis  eqsportisa da importis optimizaciis amocana da 
Sedgenilia Sesabamisi ekonomikur-maTematikuri modeli, sadac gamoyenebulia 
sagareo vaWrobaSi deficitisa da gadaWarbebis ganmartebebis Sesaxeb 
axleburi Sexedulebebi. dazustebulia terminebi  “optimaluri” da 
“optimizacia”, “privatizeba” da “privatizacia” da SemoTavazebulia maTi 
gamoyenebis SesaZleblobebi. 
 

70. statiaSi daxasiaTebulia petre kapicas mecnieruli Sedegi, romelic exeba 
jon meinard keinzis sqemis kompaqtur warmodgenas isaak niutonidan albert 
ainStainamde meqanikis cvlilebebis analogiisa da fardobiTibis Teoriis 
mixedviT.  
 

71. ganxilulia mecnierebis ekonomikis Taviseburebebi, romlebic aisaxa 
mecnierebisa da ganaTlebis sistemis cvlilebebSi.  
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72. ganxilulia mecnierebisa da religiis sakiTxebi ekonomikuri globalizaciis 
gaaqtiurebis pirobebSi, rodesac qveynis keTildReoba sulieri da erovnuli 
faseulobis, xalxis materialuri keTildReobis dacviT warimarTeba. 
moyvanilia mecnierebis mravalmxrivi SesaZleblobebi, rodesac igi RvTis 
mier naboZebi niWiT qmnis adamianis warmodgenas samyaros sulier kulturasa 
da ekonomikaze. 
 

73. naSromSi agraruli reformis mimdinareobis fonze gamokvleulia 
mecxvareobis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi. dasabuTebulia, rom 
miwebis privatizaqciis Sedegad alaznispira zamTris saZiovrebze safrTxe 
Seeqmna mecxvareobis ganviTarebas. mecxvareobis ganviTarebis rezervebis 
Ziebis mizniT, naSromSi pirveladaa yuradReba gamaxvilebuli javaxeTSi 
tradiciuli mecxvareobis ganviTarebaze. wamoyenebulia winadadeba ganZisa da 
okamis stacionaluri mecxvareobis samrewvelo kompleqsebis funqcionirebis 
Sesaxeb.   
 

74. naSromSi gamokvleulia sabazro ekonomikis pirobebisadmi Sesatyvisi 
teritoriuli marTvis sistemebis Camoyalibebis problemebi. am mxriv, 
magaliTad naSromSi SemoTavazebulia mcxeTa-mTianeTisa da kaxeTis regionis 
mecxoveleoba-mecxvareobis istoriuli, tradiciuli teritoriuli 
regionuli urTierTobebis aRdgena-ganviTarebis RonisZiebebi. 
 

75. naSromSi gamokvleulia warmoebis teqnologiis srulyofis sakiTxebi 
saqarTvelos mecxvareobaSi. SemoTavazebulia cxvris sadgomebis 
gaumjobesebis, gadasareki trasebis mowesrigebis, wvelis, parsvis 
meqanizaciis, mecxvareobis Sromis organizaciis srulyofis gaumjobesebis 
sakiTxebi. 
 

76. naSromSi ganxilulia sagadamxdelo balansi, rogorc saerTaSoriso 
urTierTobaTa sistemaSi qveynis realuri integraciis amsaxveli fenomeni, 
romlis monacemebis meSveobiT SesaZlebelia SevafasoT qveynis ekonomikuri 
mdgomareoba, misi gadaxdisunarianoba, aseve movaxdinoT mosalodneli 
ekonomikuri krizisebis prognozireba da qveynis orientireba saTanado 
saSinao Tu sagareo politikaze. aseve ganxilulia savaWro balansis adgili 
da roli sagadamxdelo balansSi, gaanalizebulia saqarTvelos bolo drois 
sagadamxdelo balansi, am periodSi mis winaSe mdgomi gamowvevebi da 
dasaxulia maTi daZlevis gzebi.     
 

77. naSromSi ganxilulia ekonomikis ganviTarebis inovaciuri modeli, rogorc 
konkurenciis umniSvnelovanesi iaraRi da saxelmwifos inovaciuri politikis 
ZiriTadi Semadgeneli nawili, romlis gonivruli gamoyenebiT qveyanas 
SeuZlia miaRwios mniSvnelovan ekonomikur zrdas; gaanalizebulia mowinave 
qveynebis gamocdileba aRniSnul sferoSi da mocemulia Sexedulebebi 
problemis gadaWrisaTvis xelisSemSleli pirobebis Sesaxeb gardamavali 
ekonomikis mqone qveynebSi, romelTa ricxvs saqarTveloc miekuTvneba. 
naSromSi gansakuTrebuli yuradReba aqvs daTmobili inovaciuri politikis 
gonivruli gamoyenebis aucileblobas Cveni qveynis agraruli seqtoris 
ganviTarebaSi. 
 

78. naSromSi ganxilulia savaWro balansis mniSvneloba sagadamxdelo balansis 
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ganviTarebaSi, Seswavlilia sagadamxdelo balansi, rogorc makroekonomikuri 
analizisa da prognozirebis mniSvnelovani instrumenti, aseve misi roli 
sagareo vaWrobis tendenciebisa da qveynis saerTaSoriso ekonomikuri 
mdgomareobis SeswavlaSi; aseve gaanalizebulia saqarTvelos bolo drois 
sagadamxdelo balansi, am periodSi mis winaSe mdgomi gamowvevebi da 
dasaxulia maTi daZlevis gzebi.  
 

79. saqarTveloSi turizmis ganviTareba unda emyarebodes upiratesad turizmis 
im saxeobebis da mimarTulebebis ganviTarebas, romlebic xels Seuwyobs 
qveyanaSi agroekonomikis ganviTarebas. aseT mimarTulebad migvaCnia 
agroturizmis ganviTareba, romelic uzrunvelyofs regionebSi adgilobrivi 
mosaxleobis dasaqmebas, maTi social-ekonomikuri mdgomareobis 
gaumjobesebas da damatebiTi Semosavlebis zrdas. statiaSi agroturizmi 
ganxilulia rogorc ekonomikuri kategoria da misi roli qveynis regionebis 
agroekonikuri politikis ganviTarebaSi, aseve agroturizmi, rogorc 
agroturistuli kompleqsis nawili, misi ganviTarebis faqtorebi da is 
aucilebeli pirobebi, romlebic xels Seuwyobs saqarTveloSi agroturizmis 
ganviTarebas.  
 

80. saqarTveloSi turizmis dargis ganviTarebis erT-erT aucilebel pirobas 
inovaciebis farTod danergvis gza warmoadgens. wina mdebare naSromSi 
mimoxilulia inovaciebis roli turizmis industriis ganviTarebaSi da misi 
klasifikaciis zogadi aspeqtebi. aseve ganxilulia saqarTveloSi inovaciebis 
danergvis xelSemSleli pirobebi da misi daZlevis zogadi gzebi. 
 

81. statiaSi ganxilulia is mTavari xelSemSleli problemebi, romlebic 
aferxeben qveyanaSi turizmis ganviTarebas. aseve mocemulia  winadadebebi da 
rekomendaciebi  turizmis, rogorc ekonomikuri dargis,  warmatebuli 
ganviTarebisaTvis. 
 

82. statiaSi ganxilulia turizmi, rogorc rTuli specifikuri struqtura, 
romelic urTierTkavSirSia sxva ekonomikur dargobriv sistemebTan; misi, 
rogorc ekonomikuri dargis, multiplikatoruli efeqtis rolis 
gansazRvris Teoriuli aspeqtebi qveynis progresuli dargobrivi struqturis 
ganviTarebaSi; kerZod, yuradReba gamaxvilebulia agroturizmis, rogorc 
damxmare seqtoris, multiplikatorul rolze regionebSi soflis meurneobis 
ganviTarebaSi da meurneobis  miviwyebuli adgilobrivi ekonomikuri dargebis 
(meabreSumeoba, mefutkreoba, adgilobrivi rewva, mecxvareoba, Tixis warmoeba 
da sxva) aRorZinebaSi. 
 

83. statiaSi gamovlenilia saqarTveloSi ganxorcielebuli Sida sainvesticio 
politikis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. dasaxulia Sida investiciebis 
mozidvis ZiriTadi gzebi da mimarTulebebi. 
 

84. naSromSi gamokvleulia xelsayreli sainvesticio garemos Seqmnis pirobebi 
da misi gaumjobesebis gzebi. 
 

85. statiaSi ganxilulia sasursaTo uzrunvelyofis metad mtkivneuli sakiTxi. 
kerTod, mosaxleobis cxoveluri ciliT dakmayofilebis problemas, romlis 
gadaWraSic didi mniSvneloba eniWeba iqTiocenozis racionalurad 
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gamoyenebas. aRniSnuli problema dakavSirebulia zRvebisa da okeaneebis 
dabinZurebisagan dacvasa da akvakulturis ganviTarebasTan.  
 

86. statiaSi naCvenebia wylis resursebis mniSvneloba kacobriobis 
keTildReobis amaRlebis saqmeSi. sadac ar aris wyali iq ar aris sicocxle. 
bolo aTwleulebSi msoflioSi SeiniSneba sasmeli wylis deficiti. statiaSi 
naCvenebia, rom wylis resursebis deficiti gamowveulia ara wylis 
resursebis simciriT, aramed wylis resursebis dabinZurebiTa da daSretiT. 
ris gamoc wyali gamousadegaria sayofacxovrebo miznebisaTvis. statiaSi 
ganxilulia wylis dabinZurebis saxeebi, mocemulia damabinZureblebis 
daxasiaTeba. yuradReba gamaxvilebulia wylis resursebis TviTgawmendis 
unarze, ganxilulia gaWuWyianebuli wylis resursebis gawmendis gzebi da 
meTodebi. sameli wyliT mosaxleobis uzrunvelyofa iyo da aris qveynis 
upirvelesi amocana.  
 

87. statiaSi ganxilulia miwis resursebis gamoyenebis problemebi da 
SemoTavazebulia winadadebebi da rekomendaciebi, miwis resursebis 
racionaluri gamoyenebis mimarTulebiT.  
 

88. naSromSi gamokvleulia saqarTveloSi biznesis ganviTarebisa da misi mmarT-
velobiTi sistemis efeqtianobis aqtualuri sakiTxebi. SemoTavazebulia 
mmarTvelobiTi kapitalis danaxarjebis optimizaciis, transformaciuli 
sawarmoo procesebis ZiriTadi Sedegebisa da efeqtianobis Sefasebis 
meTodebi.  
 

89. statiaSi ganxilulia makroekonomikur maCvenebelTa prognozirebisa da misi 
maxasiaTeblebis analizis ZiriTadi sakiTxebi, ekonomikuri maxasiaTeblebis 
prognozirebis determinirebuli mravalfaqtoriani modelis safuZvelze. 
gaanalizebulia grZelvadian periodSi ekonomikuri zrdis ZiriTad 
maxasiaTebelTa mosalodnel cvlilebaze sabazro faqtorebis gavlena. 
 

90. naSromSi SemoTavazebulia mmarTvelobiTi kapitalis biznesis 
transformaciaze gavlenis Sedegad firmaTa sameurneo saqmianobis 
efeqtianobis gadidebis SesaZleblobani. 

 
91. naSromSi, maTematikuri instrumentariumis gamoyenebiT, ganxorcielebulia 

garemos gaWuWyianebiT mosaxleobis daavadebis zrdiT miRebuli ekonomikuri 
zaralis Sefaseba. kerZod, am mizniT SemoTavazebulia ekonomikur-
maTematikuri modeli. is Seicavs xuT komponents: uaryofiT ekonomikur 
Sedegebs romelic miiReba daavadebiT, daavadebiT warmoSobili invalidobiT, 
daavadebiT gamowveuli sikvdilianobiT, daavadebiT gamowveuli Sromis 
unarianobis droebiTi dakargviTa da mosalodneli daavadebis safrTxiT 
ganpirobebuli mosaxleobis migraciiT. 

 
92.  statiaSi mocemulia saqarTvelos wylis resursebis racionalurad 

gamoyenebis arsebuli mdgomareobis analizi da SemoTavazebulia is 
konkretuli RonisZiebebi, gaumjobesebis gzebi da ekonomikuri berketebis 
gamoyeneba, romelic gaaumjobesebs da efeqtians gaxdis wyaldamcav 
saqmianobas sabazro ekonimikis pirobebSi. 
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93. statiaSi mocemulia winadadebebi da rekomendaciebi, rac aucilebelia 

saqarTveloSi ekologiuri politikis srulyofisa da mdgrad ekonomikur 
ganviTarebaze gadasasvlelad.  
 

94.  statiaSi gaanalizebulia damoukideblobis mopovebis Semdeg qarTuli 
saxelmwifos mier sagareo savaWro funqciebis aRdgenisa da misi ganviTarebis 
mimarTulebiT ganxorcielebuli RonisZiebebi, qveynis sagareo vaWrobis 
saqonelbrunvis dinamikisa da struqturis maCveneblebi. masSi 
gansakuTrebuli yuradReba eTmoba qveynis sagareo vaWrobis diversifikaciis, 
misi arealis gafarToebisa da geografiaSi momxdari cvlilebebis 
gamokvlevas. xazgasmiTaa aRniSnuli saqarTvelos sagareo vaWrobis 
diversifikaciis grZelvadiani strategiis SemuSavebis aucileblobis Sesaxeb, 
sadac saTanado yuradReba daeTmoba umsxvilesi qveynebis jgufebis _ 
evrokavSiris, dsT-s (maT Soris ruseTis) da sxva qveynebTan savaWro 
kavSirebis gafarToebasa da gaRrmavebas. 
 

95. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos sagareo vaWrobis ganviTarebis 
ZiriTadi tendenciebi: sagareo vaWrobis intensiuri gafarToeba da 
saqonelbrunvis ganuxreli zrda; mTlian brunvaSi eqsportTan SedarebiT, 
importis ufro swrafi tempebiT gadideba da amis gamo eqsportiT importis 
gadafarvis procentis Semcireba; qveynis uaryofiTi savaWro saldos 
yovelwliuri gadideba; saqarTvelos eqsportis zrda ufro metad 
nedleulisa da naxevarfabrikatebis xarjze, romelTa fasebi msoflio 
bazarze gacilebiT dabalia mza nawarmTan SedarebiT; importSi ki Warbobs 
energomatareblebi da bevri iseTi sasoflo-sameurneo produqcia, romelTa 
Canacvleba Tavisuflad SeiZleba adgilobrivi warmoebis gafarToebis 
xarjze. statiaSi SemuSavebulia aRniSnuli negatiuri tendenciebis daZlevis 
winadadebebi, erTi mxriv, eqsportis mastimulirebeli RonisZiebebis 
gatarebisa da, meore mxriv, importSemcvleli politikis ganxorcielebis 
xarjze. 
 

96. statiaSi ganxilulia saeqsporto potencialis Teoriul-meTodologiuri 
aspeqtebi. saeqsporto potenciali miCneulia rogorc ekonomikuri 
potencialis mniSvnelovani Semadgeneli nawili, romelSic igulisxmeba 
sazRvargareT gatanisa da saerTaSoriso bazrebze realizaciis mizniT, 
qveyanaSi saqonlisa da momsaxurebis SesaZlebeli warmoebis moculoba, 
romelic moicavs eqsportis miRweuli donisa da perspeqtivaSi misi zrdis 
gamouyenebeli SesaZleblobis erTobliobas. statiaSi gaanalizebulia 
saqarTvelos saeqsporto potencialis miRweuli donis maCveneblebi, 
gamovlenilia am saqmeSi arsebuli seriozuli xarvezebi da SemoTavazebulia 
saxelmwifos mier saTanado ekonomikuri da administraciuli berketebis 
amoqmedebiT, aRniSnuli xarvezebis aRmofxvrisa da eqsportze orientirebuli 
dargebis prioritetuli ganviTarebis konkretuli winadadebebi. 
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anotaciebi 
 

1. statiaSi Seswavlili da gamokvleulia globalizaciis pirobebSi 
saqarTveloSi dargobrivi, teqnologiuri da instituciur-organizaciuli 
struqturebis formirebis meTodologiuri da praqtikuli aspeqtebi. 
SemoTavazebulia winadadebebi iseTi dargobrivi struqturis Camoyalibebi-
saTvis, romelic Seesabameba ganviTarebis neoindustriul standartebs. 

 
2. statiaSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikis postkomunisturi 
ganviTarebis stadiebi. aRwerilia yoveli stadiisaTvis krizisuli 
movlenebis Tvisobrivi mxare da Camoyalibebulia saxelmwifos mier maTi 
daZlevis mimarTulebiT gatarebuli RonisZiebebi. 2006-2012 wlebi 
gamoyofilia rogorc calke stadia, radganac am periodSi zogierT sxva 
krizisul movlenas daemata agraruli krizisi. gaxsnilia misi warmoSobis 
ZiriTadi mizezebi. statiaSi SemoTavazebulia krizisuli movlenebis 
daZlevis mizniT ekonomikis saxelmwifo koordinaciis Semdgomi 
srulyofis ZiriTadi principebi.  

 
3. naSromSi gaanalizebulia gardamaval ekonomikebSi firmis saqmianobaze 
ndobaze dafuZvnebuli urTierTobebis gavlenis aspeqtebi. SemoTavazebulia 
axali empiriuli Sexeduleba gardamaval ekonomikebSi ndobaze dafuZvnebul 
urTierTobebsa da biznessaqmianobas Soris mizez-Sedegobriv kavSirze. 
kvlevis Sedegebi cxadyofs, rom kontraqtuli urTierTobebis araformalur 
ndobaze dafuZvnebuli institutebebi warmoadgenen biznesis saqmianobis 
gaumjobesobis mniSvnelovan mimarTulebas gardamaval ekonomikebSi.  

 
4. statiaSi ganxilulia globaluri finansuri krizis gamomwvevi mizezebi. 
gamokvleulia saqarTveloSi  globaluri ekonomikuri krizisis ekonomikuri 
da socialuri Sedegebi. 

 
5. samecniero naSromSi ganxilulia saxelmwifo marTvis problemebi. 
gansakuTrebuli yuradReba eTmoba janmrTelonis dacvis sferoSi genocidis 
aRmofxvris aucileblobas avtoris mier SemoTavazebuli gzebisa da 
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meqanizmebis gaTvaliswinebiT.  
 
6. samecniero naSromSi ganxilulia adamianis interesebisaTvis sagadasaxado 
sistemis samarTlebrivi uzrunvelyofis problema - rogorc saxelmwifos 
finansuri politikis principulad mniSvnelovani amocana. amasTan, yoveli 
adamianis socialur-ekonomikuri interesebis realizacia naSromSi 
ganxilulia - rogorc xalxis interesebis samsaxurSi myofi nebismieri 
saxelmwifos sagadasaxado sistemis efeqtiani funqcionirebis mTavari 
maCvenebeli. 

 
7. samecniero naSromSi gamokvleulia socialurad gamiznuli ekonomikuri 
ganviTarebis Teoriuli safuZvlebi, da aseTebad avtori ganixilavs mis mier 
SemuSavebul iseT mecnierul mimarTulebebs da Teoriebs, rogoric aris 
socialuri miznis filosofia, xalxis interesebis uzenaesobis Teoria da 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria. 

 
8. samecniero naSromSi SemoTavazebulia avtoris mier Seqmnili socialuri 
miznis filosofia - rogorc saxelmwifos efeqtiani marTvis amosavali 
Teoriuli safuZveli.  

 
9. samecniero naSromSi ganxilulia biznesis marTvis efeqtianobis kriteriumis 
gansazRvris problema. amasTan, biznesis marTvis efeqtianobis da saerTod 
sabazro ekonomikis efeqtianobis mTavar kriteriumad WeSmaritad adamianuri 
sazogadoebisa da saxelmwifos pirobebSi avtori miiCnevs yoveli adamianis 
interesebis realizacias. 

 
10. samecniero naSromSi ganxilulia ekonomikis, sazogadoebisa da saxelmwifos 
konkurentunarianobis filosofiuri da politikur-samarTlebrivi safuZvlebi, 
rasac principuli mniSvneloba aqvs, rameTu maTi gaxsnis gareSe 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis efeqtiani funqcionireba 
warmoudgenelia. 

 
11. samecniero naSromSi ganxilulia xalxis interesebisaTvis efeqtiani 
saxelmwifo marTvis principulad axali politikur-samarTlebrivi 
safuZvlebi. kerZod, socialurad gamiznuli saxelmwifo marTvis 
filosofiuri da politikur-samarTlebrivi safuZvlebis saxiT avtoris mier 
ganxilulia:  socialuri miznis filosofia, xalxis interesebis uzenaesobis 
Teoria da Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teoria, romlebic kompleqsSi warmoadgens socialurad gamiznul 
mmarTvelobiT samarTals da WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da 
socialur-ekonomikuri progresis ganmsazRvrel inteleqtualur baziss. 

 
12. samecniero naSromSi ganxilulia msoflio finansuri krizisis Tavidan 
acilebis Teoria - rogorc sazogadoebriv-saxelmwifopebrivi progresis 
aucilebeli inteleqtualuri safuZveli. gansakuTrebuli yuradReba 
gamaxvilebulia sazogadoebriv mecnierebebSi mecnieruli Semoqmedebis 
problemis gadaWraze - rogorc sazogadoebisa da saxelmwifos ganviTarebis 
aucilebel safuZvelze. 

 
13. samecniero naSromSi gaxsnilia msoflio ekonomikuri krizisis warmoSobis 
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ganmsazRvreli mizezebi  da SemoTavazebulia globalizaciis pirobebSi am 
krizisis Tavidan acilebis avtoris mier SemuSavebuli gzebi. 

 
14. The author attempts to show what actual achievements have resulted from economic reforms carried 

out in Georgia since the 2003 “Rose Revolution,” and to debunk some fundamental myths surrounding 

these reforms. This analysis leads him to conclude that Georgia can be regarded as a symbiosis of 

neoliberalism and neobolshevism rather than as a country of liberal reforms. Georgia is not free from 

corruption; it has developed new and more complex forms of elite corruption. Georgia is not oriented 

exclusively toward a European model: the country’s leadership has officially declared as one of its 

goals a “Singaporization” of the national economy; the government is artificially impeding attempts to 

establish free trade with the European Union. After the war of August 2008, Georgia maintained its 

economic ties with Russia, including trade relations. 
 
15. naSromSi ganxilulia saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTareba 
saSualovadian perspeqtivaSi. 

 

16. Выяснено, что непосредственное пространственное сравнение показателей экономического 

роста из-за эффекта быстрого старта является неконструктивным, поэтому необходимо 

учитывать некоторые предварительные условия. Предложено откорректировать показатели 

экономического роста на основе гипотезы пропорционального перекрытия эффекта быстрого 

старта, после чего они могут быть использованы для пространственного сравнения 

экономического роста разных стран. 
 

17. После распада СССР на повестку дня встал вопрос о переосмыслении постсоветской 

географии, включая Центральную Евразию. Подход российского евразийства, 

отождествляющего Россию и Евразию, стал крайне популярен на постсоветском пространстве. 

Исходные постулаты евразийства используются для теоретического обоснования современного 

российского антивестернизма. Автор отстаивает альтернативный взгляд на новейшие 

региональные деления постсоветского пространства. Он рассматривает государств Центрального 

Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) как составные нового региона - Центральной 

Кавказии. Автор доказывает, что концепция Центральной Кавказии отражает интересы 

укрепления государственного суверенитета кавказийских государств, что вступает в 

противоречие с идеями современного российского евразиийства.  
 

18. За все время, прошедшее с момента объявления независимости, Грузии так и не удалось 

создать экономическую систему, которая смогла бы стать основой для стабильного 

экономического развития. Не оправдали ожидания и реформы, проведенные после «революции 

роз». В итоге сложилась модель потребительской экономики бедной страны. После победы 

оппозиционных сил на парламентских выборах в октябре 2012 г. у Грузии появился еще один 

шанс для создания и развития конкурентоспособного реального сектора экономики. Но для того, 

чтобы им воспользоваться, понадобится достижение режимов свободной торговли с ЕС (и в чуть 

более отдаленной перспективе – с США) и возобновление торговли с Россией. Реализация этих 

задач требует целенаправленных действий нового правительства. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 

 
r. abesaZe 

 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 

r. abesaZe 
 
 
 
 
 

r. asaTiani 
 
 
 
 
 
 

n. arevaZe 
 
 
 
 
 

g. berulava 
 
 
 
 
 
 

n. bibilaSvili, 
e. kakulia 

ekonomikuri ganviTarebis 
kanonzomierebebi 
postkomunistur 
saqarTveloSi 

 
 

siRaribis Semcirebis 
makroekonomikuri 

meqanizmi saqarTveloSi 
 

soflis ekonomikis 
saxelmwifo regulirebis 
problemebi saqarTveloSi 

 
 

ekonomikuri ganviTareba 
da mosaxleobis zrda 

 
 
 
 

sazogadoebrivi seqtoris 
ekonomika da misi 

ganviTarebis 
Taviseburebebi 

saqarTvelos gardamaval 
ekonomikaSi 

 
mrewvelobis ganviTarebis 
aspeqtebi saqarTveloSi 

 
 
 
 

firmaTa Soris 
urTierTobebis 
regulirebaSi 

araformaluri da 
formaluri institutebis 

rolis Sesaxeb 
 

postkomunistur qveynebSi 
dasaqmebis regulirebis 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
Tbilisi (saerTaSoriso 

konferencia) 
 
 

11-12 oqtomberi, Tbilisi, 
Tsu 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
24-25 maisi, quTaisi,  “akaki 

wereTlis saxelmwifo 
universiteti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

 
 
 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 
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9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

g. bregvaZe 
 
 
 
 
 

v. burduli 
 
 
 
 
 
 

v. burduli 
 
 
 
 
 

vaxtang burduli,  
lina daTunaSvili 

 
 
 
 
 
 

vaxtang burduli,  
ramaz abesaZe 

 
 
 
 
 

natalia davlaSeriZe 
 
 
 
 
 

lina daTunaSvili 
 
 
 
 
 

zogierTi aspeqti 
 
 
 

samSeneblo seqtoris 
formirebis sakiTxebi 

 
 
 
 

sajaro marTvis decentra-
lizaciis roli 

Tanamedrove 
teritoriuli mowyobis 
sistemis CamoyalibebaSi 

saqarTveloSi 
 

saqarTveloSi agraruli 
krizisis genezisi da misi 

daZlevis gzebi  
(rusul enaze) 

 
 

soflis meurneobisa da 
mrewvelobis momijnave 
dargebis urTierT-

SeTanxmebuli ganviTareba 
_ agraruli krizisis 

daZlevis mniSvnelovani 
pirobaa (rusul enaze) 

 
sxvadasxva donis 
teritoriuli 

warmonaqmnebis sajaro 
marTvis srulyofili da 

urTierTSeguebuli 
sistemis agebis Sesaxeb 

 
ekonomikis dargSi 2012 
wlis nobelis premiis 
laureatebi elvin roti 
da loid Sepli bazris 
problemebis Sesaxeb 

 
meabreSumeobis 
reabilitaciis 
sakiTxisaTvis 

 
 
 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
24-25 maisi, quTaisi,  “akaki 

wereTlis saxelmwifo 
universiteti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
11-12 oqtomberi, Tbilisi, 

Tsu 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 
 
 

5 aprili, Tbilisi, 
saqarTvelos sapatriar-
qos wminda andrea pir-

velwodeblis sax. 
qarTuli universiteti 

(konferencia) 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 
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16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 

lia dvaliSvili 
 
 
 
 
 

cicino TeTrauli 
 
 
 
 
 

eTer kakulia, 
nana bibilaSvili 

 
 
 
 

murman kvaracxelia 
 
 
 
 
 

murman kvaracxelia 
 
 
 
 

alfred kurataSvili 
 
 
 
 
 
 
 

alfred kurataSvili 
 
 
 
 
 

Tea lazaraSvili, 
medea melaSvili 

 
 
 
 
 

bunebrivi resursebi 
qveynis erovnuli 

simdidris safuZveli 
 
 
 

keTildReobis ekonomikis 
Teoriis ZiriTadi 

sakiTxebi 
 
 
 

mcire biznesis socialur-
ekonomikuri funqcia: 
dasaqmeba, ekonomikuri 

stabiluroba, konkurent-
unarianoba, Tanasworoba 

 
postsabWouri 

ekonomikuri sistemis 
srulyofis problemebi 

Tanamedrove etapze 
 
 

saqarTvelos agraruli 
seqtori – prioritetebis 

politika 
 
 

Преимущество социально на-

целенной политической 

системы перед капитализмом 

– объективная 

закономерность и 

неоспоримый факт 

человеческого бытия 
 

Теория политического 

менеджмента – 

принципиально новое 

направление в науке государ-

ственного управления 

 
ucxouri investiciebi da 

misi mozidvis 
gaumjobesebis ZiriTadi 

mimarTulebebi 
saqarTveloSi 

 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
11-12 oqtomberi, Tbilisi, 

Tsu 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 
 

Тбилиси: Международное 

издательство ”Прогресс” 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 
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24 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 

medea melaSvili 
 
 
 
 
 

medea melaSvili 
 
 
 
 

iza naTelauri 
Tamar TaflaZe 

 
 
 
 

zurab nozaZe 
 
 
 
 
 
 

vladimer papava 
 
 
 
 
 

vladimer papava 
 
 
 
 

vladimer papava 
 
 
 
 

vladimer papava 
 
 
 
 
 

zurab reviSvili 
 
 
 

savaWro balansis 
mniSvneloba 

sagadamxdelo balansSi 
 
 
 

inovaciuri politikis 
mniSvneloba agraruli 
seqtoris ganviTarebaSi 

 
 

qarTuli yurZnis 
naturaluri Rvinis 

eqsporti 
 
 
 

saxelmwifo botanikuri 
baRebisa da 

dendrologiuri parkebis, 
bunebis Zeglebis 

gamoyenebisa da dacvis 
sakiTxebi 

 
“postvardisferi” 

saqarTvelos ekonomikuri 
politikis Taviseburebani 

 
 
 

monawileoba miiRo 
seminarSi “postsaarCevno 
politikuri kultura” 

 
monawileoba miiRo 

konferenciaSi Temaze: 
“terminologia – qarTuli 

enis xvalindeli dRe”. 
 
 

monawileoba miiRo 
Tbilisis da moskovis 
politikuri swavlebis 
skolebis eqspertTa 
erTobliv seminarSi 

 
agraruli politikis 

SemuSavebisa da 
ganxorcielebis 

meTodologiuri aspeqtebi 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
11-12 oqtomberi, Tbilisi, 

Tsu 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
16-17 maisi, gudauri, 

Tbilisis politikuri 
swavlebis skola 

(saqarTvelo) 
 

11-13 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
arnold Ciqobavas sax. 

enaTmecnierebis 
instituti 

 
 

21-22 ivnisi, Tbilisi 
 
 
 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
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33 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
41 
 

 
 

zurab reviSvili 
 
 
 

roland sarCimelia 
 
 
 
 
 
 
 

roland sarCimelia 
 
 
 
 
 

Tengiz qavTaraZe 
 
 
 
 
 

nunu qistauri 
 
 
 

nunu qistauri 
 
 
 
 
 

qeTevan qvelaZe, 
mamuka xuskivaZe 

 
 
 
 

qeTevan qvelaZe 
 
 
 
 
 

Tina CxeiZe, 
qeTevan qvelaZe 

 
 

sasursaTo usafrTxoebis 
problemebi da politikis 

aqtualuri sakiTxebi 
 

fizikis dargSi nobelis 
premiis laureatis, 

akademikos petre kapicas 
Sexeduleba mbrZaneblu-

ridan sabazro 
ekonomikaze gadasvlis 

problemaze 
 

saqarTveloSi samecniero 
kadrTa ricxovnobis 

cvlilebebTan 
dakavSirebuli 
sakiTxisaTvis 

 
mTisa da baris regionebis 

teritotiul-
administraciuli dayofis 
marTvis aucileblobis 

Sesaxeb 
 

inovaciuri politikis 
mniSvneloba agraruli 
seqtoris ganviTarebaSi 

 
savaWro balansis 

mniSvneloba 
sagadamxdelo balansSi 

 
 
 

agroturizmis gavlena 
regionebis 

agroekonomikur 
politikaze 

 
 

inovaciebis politika 
turizmis ganviTarebaSi 

 
 
 
 

iqTiocenozis dacvis 
aucileblobis 

konferencia) 
 

11-12 oqtomberi, Tbilisi, 
Tsu (saerTaSoriso 

konferencia) 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
11-12 oqtomberi, Tbilisi, 

Tsu (saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
11-12 oqtomberi, Tbilisi, 

Tsu 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
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42 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 

 
 
 
 

marine cucqiriZe 
 
 
 
 
 

mamuka xuskivaZe, 
lia ToTlaZe 

 
 
 
 
 
 

revaz javaxiSvili 
 
 
 
 
 
 

revaz javaxiSvili 

sakiTxisaTvis 
 
 
 

biznesi da mmarTvelobiTi 
kapitali 

 
 
 
 

garemos gaWuWyianebis 
Sedegad mosaxleobis 
daavadebis zrdiT mi-
Rebuli ekonomikuri 

zaralis Sefaseba eko-
nomikur-maTematikuri 

modelirebis safuZvelze 
 

saqarTvelos sagareo 
vaWrobis diversifykacia 
globalizaciis pirobebSi 

 
 
 
 

saqarTvelos sagareo 
vaWrobis ganviTarebis 
ZiriTadi tendenciebi 

globalizaciis epoqaSi 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 

paata guguSvilis 
ekonomikis instituti 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 
 
 

28-29 ivnisi, Tbilisi, Tsu 
paata guguSvilis 

ekonomikis instituti 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
Tbilisi, 

(saerTaSoriso 
konferencia) 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos mier damoukideblobis mopovebis 
Semdeg ekonomikuri ganviTarebis tendenciebi da kanonzomierebebi. yuradReba 
gamaxvilebulia Secdomebze, romelic daSvebuli iqna postkomunisturi 
transformaciis dros rogorc subieqturi, ise obieqturi mizezebiT. kerZod: 
sawyis etapze saxelmwifos mier gatarebuli araswori  saSinao da sagareo 
politika; didi xnis ganmavlobaSi damnaSave elementebTan brZolis 
araefeqtiani zomebis gatareba; ekonomikuri reformebis arakompleqsuroba da 
arasistemuroba; liberaluri politikis araswori aRqma da ganxorcieleba; 
reformebis ganxorcielebis araswori gzis arCeva; gardamavali valutis _ 
kuponis SemoRebis Semdeg araswori fulad-sakredito (xorcieldeboda 
sruliad gaumarTlebeli fula boda sruliad gaumarTlebeli fulaaadi 
sabiujeto emisia, sazRvargareTis kreditebis aradaniSnulebisamebr 
gamoyeneba) poliiiitikis gatareba; saqarTvelos ekonomikaSi 1995-1997 wlebSi 
ekonomikuri reformebis warmatebiT ganxorcielebis Semdeg reformebis kvlav 
arasworad warmarTva, saxelmwifos maregulirebeli maregulirebeli 
funqciebis araefeqtianoba; mniSvnelovani saerTaSoriso daxmarebebis 
araefeqtianad gamoyeneba; ekonomikis regulirebis formebisa da meTodebis 
arasrulyofili Sesabamisoba sabazro moTxovnebisadmi; mcire biznesis 
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ganviTarebisadmi uyuradReboba; wlebis ganmavlobaSi soflis soflis 
problemebis ugulebelyofa; privatizaciis dros daSvebuli Secdomebi; 
sajaro samsaxurebSi momuSaveTaTvis araoficialurad asakobrivi SezRudvis 
daweseba; kerZo sakuTrebis (romelic sabazro ekonomikis qvakuTxeds 
warmoadgens) xelSeuxeblobis principis xelyofa; antimonopoliuri 
kanonmdeblobis faqtobrivad gauqmeb; Semosavlebis uTanabrobis zrda da sxv.   
naSromSi aseve uaryofiT momentebTan erTad gamovlenilia postkomunisturi 
trancformaciis dadebiTi mxareebi. SemoTavazebulia konsolidirebuli 
ekonomikis cneba, romelic gulisxmobs iseT ekonomikas, romelze moqmedi 
faqtorebis jamuri gavlena ekonomikur ganviTarebas uwyobs xels. naSromSi 
SemoTavazebulia winadadebebi da rekomendaciebi, romlebis xels Seuwyoben  
saqarTveloSi konsolidirebuli ekonomikis Camoyalibebas.  
  

2. siRaribis problemis gadaWra saxelmwifos mier Sesabamisi aqtiuri politikis 
gatarebis gareSe SeuZlebelia. amisaTvis ki aucilebelia qveyanaSi arsebobdes 
siRaribis Semcirebis makroekonomikuri meqanizmi. igi unda moicavdes: 
regulirebis samarTlebriv bazas, regulirebis instrumentebs, indikatorTa 
sistemas, regulirebis RonisZiebaTa sistemas, Sesabamis maregulirebel 
organoebs. 
naSromSi gansazRvrulia siRaribis Semcirebis makroekonomikuri meqanizmis 
Semadgeneli yvela am elementis daniSnuleba da SemoTavazebulia siRaribis 
daZlevis mimarTulebebi da gzebi saqarTveloSi. 
 

3. ekonomikuri ganviTareba, anu ekonomikis gadasvla Tvisebrivad axal 
mdgomareobaSi, mniSvnelovnadaa damokidebuli soflis ganviTarebaze. 
CamorCenili sofelis arseboba niSnavs, rom mTeli ekonomika ar aris 
saTanadod ganviTarebuli. rom dabalia kapitalis xarisxi (rogorc fizikuri, 
ise  adamianiseuli), teqnologiebisa da teqnologiuri codnis done, ara 
srulyofilia sakurebis formebi da instituciebi, araracionalurad 
gamoiyeneba resursebi (bunebrivi, SromiTi, inteleqtualuri da sxv.), 
araprogresulia ekonomikis struqtura, araefeqtiania ekonomikis saxelmwifo 
regulireba da a. S., maSasadame, dabalia ekonomikuri ganviTarebis done.  
naSromSi dasabuTebulia agraruli warmoebis specifikuri xasiaTi da 
soflisadmi saxelmwifo daxmarebis aucilebloba. SemoaTavazebulia 
agraruli ekonomikis dabali ganviTarebis mqone qveynis soflisadmi 
saxelmwifo mxardaWeris RonisZiebebi. 
 

4. naSromSi gaanalizebulia ekonomikur ganviTarebaze mosaxleobis zrdis 
aspeqtebi, mosaxleobis ricxovnobis regionuli Taviseburebebi da 
gakeTebulia daskvna, rom mosaxleobis zrdis problema TiToeulma Qqeyanam  
damoukideblad unda moagvaros. 
 

5. naSromSi ganxilulia sazogadoebrivi setoris ekonomikis, rogorc makroeko-
nomikuri Teoriis safuZvelze warmoSobili ekonomikuri mecnierebis 
SedarebiT axali dargis warmoSobis obieqturi wanamZRvrebi, gaanalizebulia 
sazogadoebrivi seqtoris udidesi roli demokratiis ganviTarebasa da 
samoqalaqo sazogadoebis CamoyalibebaSi, yuradRebaa gamaxvilebuli 
saqarTvelos gardamaval ekonomikaSi sazogadoebrivi seqtoris ganviTarebis 
xelSemSlel faqtorebze, dasaxulia maTi nivelirebis gzebi; punqtobrivad 
aris gaSuqebuli sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis, rogorc mecnierebis, 
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kvlevis sfero da wamoyenebulia winadadeba saqarTvelos universitetebSi 
sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis swavlebis aucileblobis Sesaxeb. 

 
6. statiaSi ganxilulia saqarTvelos mrewvelobis ganviTarebis 

kanonzomierebebi, gamovlenilia naklovanebebi da gansazRvrulia misi 
ganviTarebis perspeqtivebi grZelvadian periodSi. 

 
7. naSromSi Sefasebulia firmaTa Soris urTierTobebis regulirebaSi 

araformaluri da formaluri institutebis roli, misi saqarTvelos 
samrewvelo firmebis SerCevis safuZvelze. am kvlevis ZiriTadi Sedegia, 
mdgomareobs imaSi, rom, ndoba sxva transaqciuli danaxarjebis faqtorebTan 
erTad, mniSvnelovan gavlenas axdens firmaTa Soris urTierTobebze. 

 
8. msoflio gamocdilebis gaTvaliswinebiT gaanalizebulia  dasaqmebis  is 

ZiriTadi principebi, romelic aisaxulia saqarTvelos kanonmdeblobaSi 
dasaqmebis Sesaxeb; Camoyalibebulia dasaqmebisa da Sromis bazris saxelmwifo 
regulirebis specifikuri niSnebi postkomunistur qveynebSi.   

 
9. naSromSi ganxilulia samSeneblo seqtoris dargobrivi struqturis 

formirebis sakiTxebi. Seswavlilia midgomebi misi srulyofis mimarTulebiT 
da dasaxulia samSeneblo kompleqsSi progresuli struqturis formirebis 
gzebi. 

 
10. statiaSi daxasiaTebulia teritoriul doneebs Soris (regioni; municipaluri 

warmonaqmni-raioni; saSualo da mcire qalaqebi, sofeli) sajaro marTvis 
funqciebis ganawilebis Tanamedrove mdgomareoba. dasabuTebulia 
RonisZiebebis ganxorcielebis aucilebloba sajaro marTvis 
decentralizaciis mizniT da SemoTavazebulia aRniSnul doneebze 
teritoriuli marTvis modernizaciis gzebi. aseve statiaSi dasabuTebulia 
saqarTveloSi zogierTi qalaqis _ ”mizidulobis centris” daCqarebuli 
ganviTarebisa da am centrebisaTvis saWiro (maT Soris fiskaluri) 
uflebamosilebebis miniWebis aucilebloba.  

 
11. statiaSi naCvenebia agraruli krizisis gamomwvevi mizezebi (faqtorebi, 

garemoebebi), Camoyalibebuli da dasabuTebulia am krizisis daZlevis gzebi 
im dargebis kompleqsis WrilSi, romlebic uzrunvelyofen qveynis sasursaTo 
usafrTxoebas (msubuqi mrewvelobisa da soflis meurneobis momijnave 
dargebSi). 
 

12. statiaSi ganxilulia agraruli krizisis rigi mizezi, kerZod, romelic 
gamowveulia soflis meurneobisa da mrewvelobis momijnave dargebis 
ganviTarebis makroekonomikuri regulirebisa da biznes-koordinaciis 
naklovanebebiT. agraruli krizisis daZlevis gzebi ganxilulia soflis 
meurneobisa da mrewvelobis im momijnave dargebis WrilSi, romlebic 
uzrunvelyofen qveynis sasursaTo usafrTxoebis sakiTxebis gadawyvetas.  
 

13. moxsenebaSi gaanalizebulia saqarTveloSi sxvadasxva donis teritoriuli 
erTeulebis (mxare, municipaluri warmonaqmni, sofeli) sajaro marTvis 
dRevandeli mdgomareoba da naklovanebebi.  SemoTavazebulia winadadebebi 
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aseT erTeulebSi sajaro marTvis meqanizmis srulyofis Sesaxeb. 
 

14. statiaSi ganxilulia ekonomikis dargSi 2012 wlis nobelis premiis 
laureatebis elvin rotisa da loid Seplis ZiriTadi Teoriuli kvlevebi, 
romlebic exeba bazris da sabazro urTierTobebis problemebs; miTiTebulia 
maTi fundamenturi wvlili ekonomikuri mecnierebis ganviTarebaSi, aseve am 
gamokvlevaTa praqtikuli gamoyenebis Sesaxeb sxvadasxva dargebSi, rogoricaa: 
adamianTa miReba samsaxurSi, bavSvebisa _ skolebSi, studentebis _ umaRles 
saswavleblebSi, skoladamTavrebulTa ganawileba – umaRles saswavleblebSi, 
momxmarebelTa mier saqonlis moZebna da a.S.   
 

15. statiaSi Seswavlilia meabruSumeobis _ saqarTvelos soflis meurneobis 
erT-erTi uZvelesi, tradiciuli da umniSvnelovanesi dargis Camoyalibebisa 
da ganviTarebis kanonzomierebebi. SemoTavazebulia axal teqnologiur bazaze 
aRniSnuli daegis reabilitaciis SesaZleblobebi. SemuSavebulia Sesabamisi 
winadadebebi, rekomendaciebi da gasatarebel RonisZiebaTa kompleqsi.  
 

16. statiaSi gadmocemulia bunebrivi resursebis, rogorc erovnuli simdidris 
safuZvlis mniSvneloba. daxasiaTebulia saqarTvelos bunebrivi resursebis 
Taviseburebebi.  
 

17. statiaSi Seswavlilia SemosazRvruli da iSviaTi resursebis pirobebSi 
adamianTa usazRvro moTxovnilebebis maqsimalurad SesaZlo dakmayofilebis 
gzebi da saSualebebi j. keinzis, a. smitis, v. paretis da sxvaTa 
Sexedulebebis safuZvelze. statiaSi yuradReba gamaxvilebulia msoflioSi 
ekonomikurad araTanabrad ganviTarebul qveynebSi keTildReobis ekonomikis 
rigi aspeqtebi (brazilia, SvedeTi); ganxilulia keTildReobis ekonomikis 
Teoriis normatiuli sakiTxebi, resursebis ganawilebis efeqtianoba da maTze 
moqmedi faqtorebi. 

 
18. naSromSi gadmocemulia mcire biznesis socialur - ekonomkuri buneba. misi 

roli dasaqmebis zrdis, ekonomikuri stabilurobis, mosaxleobis  socialur-
ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebis, konkurentunarianobis amaRlebisa da 

Tanasworobis miRwevis TvalsazrisiT.  
 

19. In the article the analysis of the collapse of a soviet economic system is given. The causes of this 

collapse and its significance for the countries of the former USSR are formulated. The theoretical 

foundations of the destruction of an old soviet system and the forming of new market relations are 

analyzed. The author considers the role and significance of the integration in the forming of a new 

economic system and the place of Russia in these global processes. 
 

20. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos agrarul seqtorSi arsebuli 
mdgomareoba. dasabuTebulia agraruli seqtoris prioritetuli ganviTarebis 
aucilebloba. yuradReba gamaxvliebulia iseT problemebze rogoricaa: 
soflad sawarmoo da momsaxurebis korporaciuli formebis ganviTareba, 
dazRvevis srulyofili sistemis Camoyalibeba,  soflis saxelmwifoebrivi 
statusis gansazRvra da sxv. 

 
21. In the scientific work the advantage of socially aimed political system over capitalism is based – as 
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objective regularity and as an indisputable fact of human life!!! Hence the author considers that 

Capitalism can't have "advantage" over Socially Aimed political system as well as a dark night can't be 

lighter than a sunny day!!! 
 

22. samecniero naSromSi ganxilulia saxelmwifo marTvis problema, romelic 
gansakuTrebiT mwvave da aqtualuri gaxda XXI saukunis dasawyisis 
globaluri krizisis pirobebSi, rameTu swored  msoflio safinanso-
ekonomikurma krizisma aCvena saxelmwifo marTvis aSkara araadekvaturoba 
Tanamedrove moTxovnebisadmi. 

 
23. statiaSi gaanalizebulia saqarTveloSi pirdapiri ucxouri inevesticiebis 

mozidvaze moqmedi dadebiTi da uaaryofiTi faqtorebi da dasaxulia qveyanaSi 
pirdapiri ucxouri investiciebis mozidvis gaumjobesebis gzebi. 
 

24. naSromSi ganxilulia savaWro balansis mniSvneloba sagadamxdelo balansis 
ganviTarebaSi, Seswavlilia sagadamxdelo balansi, rogorc makroekonomikuri 
analizisa da prognozirebis mniSvnelovani instrumenti, aseve misi roli 
sagareo vaWrobis tendenciebisa da qveynis saerTaSoriso ekonomikuri 
mdgomareobis gaumjobesebaSi; gaanalizebulia saqarTvelos bolo drois 
sagadamxdelo balansi, am periodSi mis winaSe mdgomi gamowvevebi da 
dasaxulia maTi daZlevis gzebi.   
 

25. naSromSi ganxilulia ekonomikis ganviTarebis inovaciuri modeli, rogorc 
konkurentunarianobis amaRlebis umniSvnelovanesi iaraRi, romlis gonivruli 
gamoyenebiT qveyanas SeuZlia miaRwios mniSvnelovan ekonomikur zrdas; 
gaanalizebulia mowinave qveynebis gamocdileba aRniSnul sferoSi da 
mocemulia avtoriseuli Sexedulebebi problemis gadaWrisaTvis 
xelisSemSleli pirobebis Sesaxeb gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi, 
romelTa ricxvs saqarTveloc miekuTvneba. naSromSi gansakuTrebuli 
yuradReba aqvs daTmobili inovaciuri politikis gonivruli gamoyenebis 
aucileblobas Cveni qveynis agraruli seqtoris ganviTarebaSi. 

 
26. gaanalizebulia qarTuli yurZnis naturaluri Rvinis raodenobrivi 

maCveneblebi kupaJuri, ordinaluri, mSrali, naxevrad mSrali, naxevrad 
tkbili, cqriala, SuSxuna da aromatizirebuli RvinoebisTvis. ganxilulia 
rusuli embargos problema. embargos Semdgomi periodisTvis Sefasebulia 
qarTuli yurZnis naturaluri Rvinis eqsportis sferiSi arsebili 
sirTuleebi:aracnibadoba, xarisxi, falsifikacia, brendi da sxv. gamovlenilia 
qarTuli yurZnis naturaluri Rvilis eqsportis gazrdis resursebi. 

 
27. statiaSi ganxilulia botanikuri baRebis da dendrologiuri parkebis 

funqcionirebis ZiriTadi mimarTulebebi. ganxilulia bunebis Zeglebis 
dacvisa da gaumjobesebis konkretuli winadadebebi. mocemulia maTi 
ganmsazRvreli rolis Sesaxeb turizmis ganviTarebaSi. 
 

28. The problem of choice was and still is a very topical for formation of the Georgia’s economic policy. 

The paper analysis the three main directions of the economic policy established by the government 

under the President Mikheil Saakashvili. The outcome of the Parliamentary elections held on 1st 

October 2012 means that there is virtually no chance of this type of the economic policy to be 
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continued since the elections were won by the opposition coalition Georgian Dream. A primary 

objective for the Georgian government is to sign a free trade agreement with the EU as quickly as 

possible to realize the full potential entailed by economic integration with the EU. To do this the 

Georgian government needs to focus its economic policy on promoting production by implementing 

European models of anti-monopoly regulation, consumer rights protection and labor relationship. 
 

29. – 
 

30. – 
 

31. – 
 

32. statiaSi gaanalizebulia agraruli politikis umTavresi miznebi, mocanebi, 
umniSvnelovanesi instrumentebi. SemoTavazebulia mosazreba erovnuli 
sasoflo-sameurneo sabWos Seqmnis Taobaze, romlis funqcionirebis mizans 
unda Seadgendes soflis mosaxleobis interesebis gaTvaliswineba, agraruli 
politikis ganviTarebis strategiuli mosazrebebis Camoyalibeba da 
mTavrobisTvis SeTavazeba. dazustebulia parlamentis, soflis meurneobis 
saministrosa da sxva organoTa roli, agraruli politikis ganxorcielebaSi. 
SemoTavazebulia winadadeba adeqvaturi struqturebisa da instrumentebis 
Camoyalibebisa  da funqcionirebis Sesaxeb.   
 

33. statiaSi gaSuqebulia sasursaTo usafrTxoebis problemis kvlevis 
Teoriuli, meTodologiuri da konceptualuri aspeqtebi; ganxorcielebulia 
saqarTvelosa da rigi sxva qveynebis cxoveluri da mcenareuli warmoSobis 
sasursaTo produqtebis moxmarebis SedarebiTi analizi; saqarTvelos 
sasursaTo usafrTxoebis statistikur monacemTa analizis safuZvelze 
gamovlenilia sasursaTo usafrTxoebis politikis susti mxareebi da 
dasaxulia maTi gaumjobesebis gzebze.  
 

34. statiaSi daxasiaTebulia petre kapicas mecnieruli Sedegi, romelic exeba 
jon meinard keinzis sqemis kompaqtur warmodgenas isaak niutonidan albert 
ainStainamde meqanikis cvlilebebis analogiisa da fardobiTibis Teoriis 
mixedviT.  
 

35. ganxilulia mecnierebis ekonomikis Taviseburebebi, romlebic aisaxa 
mecnierebisa da ganaTlebis sistemis cvlilebebSi.  
 

36. naSromSi gamokvleulia sabazro ekonomikis pirobebisadmi Sesatyvisi 
teritoriuli marTvis sistemebis Camoyalibebis problemebi. am mxriv, 
magaliTad naSromSi SemoTavazebulia mcxeTa-mTianeTisa da kaxeTis regionis 
mecxoveleoba-mecxvareobis istoriuli, tradiciuli teritoriuli regionuli 
urTierTobebis aRdgena-ganviTarebis RonisZiebebi. 
 

37. naSromSi ganxilulia ekonomikis ganviTarebis inovaciuri modeli, rogorc 
konkurenciis umniSvnelovanesi iaraRi da saxelmwifos inovaciuri politikis 
ZiriTadi Semadgeneli nawili, romlis gonivruli gamoyenebiT qveyanas 
SeuZlia miaRwios mniSvnelovan ekonomikur zrdas; gaanalizebulia mowinave 
qveynebis gamocdileba aRniSnul sferoSi da mocemulia Sexedulebebi 
problemis gadaWrisaTvis xelisSemSleli pirobebis Sesaxeb gardamavali 
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ekonomikis mqone qveynebSi, romelTa ricxvs saqarTveloc miekuTvneba. 
naSromSi gansakuTrebuli yuradReba aqvs daTmobili inovaciuri politikis 
gonivruli gamoyenebis aucileblobas Cveni qveynis agraruli seqtoris 
ganviTarebaSi. 
 

38. naSromSi ganxilulia savaWro balansis mniSvneloba sagadamxdelo balansis 
ganviTarebaSi, Seswavlilia sagadamxdelo balansi, rogorc makroekonomikuri 
analizisa da prognozirebis mniSvnelovani instrumenti, aseve misi roli 
sagareo vaWrobis tendenciebisa da qveynis saerTaSoriso ekonomikuri 
mdgomareobis SeswavlaSi; aseve gaanalizebulia saqarTvelos bolo drois 
sagadamxdelo balansi, am periodSi mis winaSe mdgomi gamowvevebi da 
dasaxulia maTi daZlevis gzebi.  
 

39. saqarTveloSi turizmis ganviTareba unda emyarebodes upiratesad turizmis im 
saxeobebis da mimarTulebebis ganviTarebas, romlebic xels Seuwyobs 
qveyanaSi agroekonomikis ganviTarebas. aseT mimarTulebad migvaCnia 
agroturizmis ganviTareba, romelic uzrunvelyofs regionebSi adgilobrivi 
mosaxleobis dasaqmebas, maTi social-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebas 
da damatebiTi Semosavlebis zrdas. statiaSi agroturizmi ganxilulia 
rogorc ekonomikuri kategoria da misi roli qveynis regionebis 
agroekonikuri politikis ganviTarebaSi, aseve agroturizmi, rogorc 
agroturistuli kompleqsis nawili, misi ganviTarebis faqtorebi da is 
aucilebeli pirobebi, romlebic xels Seuwyobs saqarTveloSi agroturizmis 
ganviTarebas.  
 

40. saqarTveloSi turizmis dargis ganviTarebis erTerT aucilebel pirobas 
inovaciebis farTod danergvis gza warmoadgens. wina mdebare naSromSi 
mimoxilulia inovaciebis roli turizmis industriis ganviTarebaSi da misi 
klasifikaciis zogadi aspeqtebi. aseve ganxilulia saqarTveloSi inovaciebis 
danergvis xelSemSleli pirobebi da misi daZlevis zogadi gzebi. 

 
41. statiaSi ganxilulia sasursaTo uzrunvelyofis metad mtkivneuli sakiTxi. 

kerTod, mosaxleobis cxoveluri ciliT dakmayofilebis problemas, romlis 
gadaWraSic didi mniSvneloba eniWeba iqTiocenozis racionalurad 
gamoyenebas. aRniSnuli problema dakavSirebulia zRvebisa da okeaneebis 
dabinZurebisagan dacvasa da akvakulturis ganviTarebasTan. 
 

42. naSromSi gamokvleulia saqarTveloSi biznesis ganviTarebisa da misi mmarT-
velobiTi sistemis efeqtianobis aqtualuri sakiTxebi. SemoTavazebulia 
mmarTvelobiTi kapitalis danaxarjebis optimizaciis, transformaciuli 
sawarmoo procesebis ZiriTadi Sedegebisa da efeqtianobis Sefasebis 
meTodebi.  

 
43. naSromSi, maTematikuri instrumentariumis gamoyenebiT, ganxorcielebulia 

garemos gaWuWyianebiT mosaxleobis daavadebis zrdiT miRebuli ekonomikuri 
zaralis Sefaseba. kerZod, am mizniT SemoTavazebulia ekonomikur-
maTematikuri modeli. is Seicavs xuT komponents: uaryofiT ekonomikur 
Sedegebs romelic miiReba daavadebiT, daavadebiT warmoSobili invalidobiT, 
daavadebiT gamowveuli sikvdilianobiT, daavadebiT gamowveuli Sromis 
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unarianobis droebiTi dakargviTa da mosalodneli daavadebis safrTxiT 
ganpirobebuli mosaxleobis migraciiT. 

 
44. statiaSi gaanalizebulia damoukideblobis mopovebis Semdeg qarTuli 

saxelmwifos mier sagareo savaWro funqciebis aRdgenisa da misi ganviTarebis 
mimarTulebiT ganxorcielebuli RonisZiebebi, qveynis sagareo vaWrobis 
saqonelbrunvis dinamikisa da struqturis maCveneblebi. masSi gansakuTrebuli 
yuradReba eTmoba qveynis sagareo vaWrobis diversifikaciis, misi arealis 
gafarToebisa da geografiaSi momxdari cvlilebebis gamokvlevas. xazgasmiTaa 
aRniSnuli saqarTvelos sagareo vaWrobis diversifikaciis grZelvadiani 
strategiis SemuSavebis aucileblobis Sesaxeb, sadac saTanado yuradReba 
daeTmoba umsxvilesi qveynebis jgufebis _ evrokavSiris, dsT-s (maT Soris 
ruseTis) da sxva qveynebTan savaWro kavSirebis gafarToebasa da gaRrmavebas. 
 

45. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos sagareo vaWrobis ganviTarebis 
ZiriTadi tendenciebi: sagareo vaWrobis intensiuri gafarToeba da 
saqonelbrunvis ganuxreli zrda; mTlian brunvaSi eqsportTan SedarebiT, 
importis ufro swrafi tempebiT gadideba da amis gamo eqsportiT importis 
gadafarvis procentis Semcireba; qveynis uaryofiTi savaWro saldos 
yovelwliuri gadideba; saqarTvelos eqsportis zrda ufro metad 
nedleulisa da naxevarfabrikatebis xarjze, romelTa fasebi msoflio 
bazarze gacilebiT dabalia mza nawarmTan SedarebiT; importSi ki Warbobs 
energomatareblebi da bevri iseTi sasoflo-sameurneo produqcia, romelTa 
Canacvleba Tavisuflad SeiZleba adgilobrivi warmoebis gafarToebis 
xarjze. statiaSi SemuSavebulia aRniSnuli negatiuri tendenciebis daZlevis 
winadadebebi, erTi mxriv, eqsportis mastimulirebeli RonisZiebebis 
gatarebisa da, meore mxriv, importSemcvleli politikis ganxorcielebis 
xarjze. 
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Республиканская научно-

практическая конференция 
 

Киев: Издательско-полиграфи-

ческий центр «Киевский 

университет», 

XIII международная научно-

практическая конференция 
 

Киев: Издательско-

полиграфический центр 

Академии муниципального 

управления,  
международная научно-

практическая конференция 
 

13-15 maisi, 
lublini 

(poloneTi) 
(saerTaSoriso 
konferencia) 

 
 

22-24 maisi,  
briuseli (belgia) 

 
 
 
 
 
 

4-5 ivlisi, 
 stamboli (TurqeTi) 
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11 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 

vladimer papava 
 
 
 
 
 
 

vladimer papava 
 
 
 
 
 

vladimer papava 

monawileoba miiRo 
saerTaSoriso 

konferenciaSi Temaze: 
“konfliqtebi kavkasiaSi: 

istoria, awmyo da 
gadawyvetis perspeqtivebi” 

 
monawileoba miiRo “magna 
kartas” xelmoweris 25 
wlisTavisadmi miZRvnil 
saiubileo saerTaSoriso 

konferenciaSi 
 

monawileoba miiRo “baqos 
saerTaSoriso 

humanitarul forumSi”, 
romlis farglebSic 

Catarda saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

“ekonomikuri ganviTarebis 
humanitaruli aspeqtebi”. 

8-11 ivlisi,  
baqo (azerbaijani) da 
Tbilisi (saqarTvelo) 

 
 
 
 

19-20 seqtemberi, bolonia 
(italia) 

 
 
 
 

31 oqtomberi da 1 
noemberi,  

baqo (azerbaijani) 

moxsenebaTa anotaciebi 

 

1.  statiaSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikis postkomunisturi ganviTarebis 
stadiebi. aRwerilia yoveli stadiisaTvis krizisuli movlenebis Tvisobrivi 
mxare da Camoyalibebulia saxelmwifos mier maTi daZlevis mimarTulebiT 
gatarebuli RonisZiebebi. 2006-2012 wlebi gamoyofilia rogorc calke stadia, 
radganac am periodSi zogierT sxva krizisul movlenas daemata agraruli 
krizisi. gaxsnilia misi warmoSobis ZiriTadi mizezebi. statiaSi SemoTava-
zebulia krizisuli movlenebis daZlevis mizniT ekonomikis saxelmwifo 
koordinaciis Semdgomi srulyofis ZiriTadi principebi.  

 
2. statiaSi ganxilulia globaluri finansuri krizisis gamomwvevi mizezebi.. 

gamokvleulia saqarTveloSi  globaluri ekonomikuri krizisis ekonomikuri 
da socialuri Sedegebi. 

 
3. samecniero naSromSi ganxilulia adamianis interesebisaTvis sagadasaxado 

sistemis samarTlebrivi uzrunvelyofis problema - rogorc saxelmwifos 
finansuri politikis principulad mniSvnelovani amocana. amasTan, yoveli 
adamianis socialur-ekonomikuri interesebis realizacia naSromSi 
ganxilulia - rogorc xalxis interesebis samsaxurSi myofi nebismieri 
saxelmwifos sagadasaxado sistemis efeqtiani funqcionirebis mTavari 
maCvenebeli. 
 

4. samecniero naSromSi gamokvleulia socialurad gamiznuli ekonomikuri 
ganviTarebis Teoriuli safuZvlebi, da aseTebad avtori ganixilavs mis mier 
SemuSavebul iseT mecnierul mimarTulebebs da Teoriebs, rogoric aris 
socialuri miznis filosofia, xalxis interesebis uzenaesobis Teoria da 
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Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria. 
 

5. samecniero naSromSi ganxilulia biznesis marTvis efeqtianobis kriteriumis 
gansazRvris problema. amasTan, biznesis marTvis efeqtianobis da saerTod 
sabazro ekonomikis efeqtianobis mTavar kriteriumad WeSmaritad adamianuri 
sazogadoebisa da saxelmwifos pirobebSi avtori miiCnevs yoveli adamianis 
interesebis realizacias. 
 

6. samecniero naSromSi ganxilulia ekonomikis, sazogadoebisa da saxelmwifos 
konkurentunarianobis filosofiuri da politikur-samarTlebrivi 
safuZvlebi, rasac principuli mniSvneloba aqvs, rameTu maTi gaxsnis gareSe 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis efeqtiani funqcionireba 
warmoudgenelia. 
 

7. samecniero naSromSi ganxilulia msoflio finansuri krizisis Tavidan 
acilebis Teoria - rogorc sazogadoebriv-saxelmwifopebrivi progresis 
aucilebeli inteleqtualuri safuZveli. gansakuTrebuli yuradReba 
gamaxvilebulia sazogadoebriv mecnierebebSi mecnieruli Semoqmedebis 
problemis gadaWraze - rogorc sazogadoebisa da saxelmwifos ganviTarebis 
aucilebel safuZvelze. 
 

8. samecniero naSromSi ganxilulia xalxis interesebisaTvis efeqtiani 
saxelmwifo marTvis principulad axali politikur-samarTlebrivi 
safuZvlebi. kerZod, socialurad gamiznuli saxelmwifo marTvis 
filosofiuri da politikur-samarTlebrivi safuZvlebis saxiT avtoris mier 
ganxilulia:  socialuri miznis filosofia, xalxis interesebis uzenaesobis 
Teoria da Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teoria, romlebic kompleqsSi warmoadgens socialurad gamiznul 
mmarTvelobiT samarTals da WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da 
socialur-ekonomikuri progresis ganmsazRvrel inteleqtualur baziss. 
 

9. – 
 

10. – 
 

11. – 
 

12. – 
 

13. - 
 
 

VI. sxva samuSaoebi 

 
1. gamoqveynda institutis mier daarsebuli saerTaSoriso samecniero 

analitikuri Jurnal “ekonomistis” 6 nomeri. 
2. institutis gamomcemlobis mier momzadda 7 wigni. 
3. mimdinareobs muSaoba “didi qarTuli ekonomikuri enciklopediis” 

pirveli tomis mosamzadeblad (momzadda Sesabamisi samecniero saenciklopedio 
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statiebi): ganyofilebis TanamSromlebs gadacemuli aqvs rigi statia didi 
qarTuli ekonomikuri enciklopediisTvis da agrZeleben axali statiebis 
damuSavebas. 

4. ganyofilebis TanamSromlebma gaakeTes recenziebi ramdenime 
samagistro naSromze.  

5. institutis samecniero sabWoze mosmenili iqna 5 samecniero  moxseneba. 
6. 28-29 ivniss p. guguSvilis ekonomikis institutSi gaimarTa profesor 

giorgi papavas dabadebidan 90-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferencia `postkomunisturi qveynebis ekonomikebis 
aqtualuri problemebi Tanamedrove etapze~ da saiubileo sxdoma.  

7. 28 marts Tsu p. guguSvilis ekonomikis institutSi gaimarTa 
institutis samecniero sabWos Tavmjdomaris prof. T. CxeiZis 85-e 
wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo sxdoma.  

8. 25 ianvars institutma saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa 
akademiasTan erTad moawyo diskusia Tamaze: `saqarTvelos ekonomikis 
metamorfozebi da ganviTarebis axali strategia~; momxsenebeli prof. n. 
WiTanava. 

9. Tsu paata guguSvilis ekonomikis institutis saerTaSoriso samec-
niero-praqtikuli konferenciis masalebze dayrdnobiT SemuSavebulia reko-
mendaciebi. 

10. emd, prof. vl. papava saqmianobda Semdegi Jurnalebis saredaqcio 
sabWosa da redkolegiebSi: “ekonomisti” (saqarTvelo); “ekonomika da biznesi” 
(saqarTvelo); “Problems of Economic Transition (gardamavali ekonomikis problemebi)” 
(aSS); “Caucasus & Globalization (kavkasia da globalizacia)” (SvedeTi). 2010 wels 
gaxda am Jurnalis mTavari redaqtoris moadgile; “Central Asia and The Caucasus 

(centraluri azia da kavkasia)” (SvedeTi); “Общество и экономика” (ruseTi); 
“Caucasian Review of International Affairs (saerTaSoriso urTierTobaTa kavkasiuri 
reviu)” (germania) igi aris Semdegi saerTaSoriso da ucxouri samecniero 
sazogadoebis wevri: saerTaSoriso atlantikuri ekonomikuri sazogadoeba (aSS); 
samefo ekonomikuri sazogadoeba (didi britaneTi); dasavleTis saerTaSoriso 
ekonomikuri asociacia (aSS); danaxarjebi-gamoSvebis saerTaSoriso asociacia 
(avstria); amerikis politikur da socialur mecnierebaTa akademia (aSS); 
amerikis politikur mecnierebaTa asociacia (aSS); SedarebiT ekonomikur kvleva-
Ta evropuli asociacia (italia); centraluri evraziis Semswavleli sa-
zogadoeba (aSS); amerikis ekonomikuri asociacia (aSS); ludvig fon mizesis 
instituti (aSS).  

11.  
12. emd, prof. g. berulava iyo monacemebis analitikosi Semdeg proeqtebSi: 

1) UNICEF Georgia – proeqti “siRaribis kvleva saqarTveloSi”Uda 2) CRRC Georgia – 

proeqti “MYPLACE – maxsovroba, axalgazrdoba, politikuri memkvidreoba da 
samoqalaqo CarTuloba”. 

13. 15 Tebervals saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 
sazogadoebriv mecnierebaTa ganyofilebis ekonomikur mecnierebaTa komisiisa 
da Tsu paata guguSvilis ekonomikis institutis iniciativiT saqsoniis 
akademiis vice-prezidentma, drezdenis universitetis prezidentma profesorma 
hans viesmeTim saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi waikiTxa leqcia 
Temaze: `integrirebuli garemosdacviTi politika saqarTvelos mdgradi 
ganviTarebis mxardaWerisaTvis~. TemasTan dakavSirebiT mosazreba gamoTqva emd, 
prof. r. abesaZem. 
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14. emd, prof. r. abesaZe aris: saerTaSoriso samecniero-analitikur 
Jurnal “ekonomistis”, “paata guguSvilis ekonomikis institutis samecniero 
Sromebis krebulis” mTavari redaqtori da “didi qarTuli ekonomikuri 
enciklopediis” mTavari redaqtori; Jurnal “ekonomika da biznesis”,  Jurnal 
“axali ekonomikis” da Jurnal “sazodadoeba da mecnierebis” redkolegiis 
wevri; baTumis SoTa rusTavelis sax. universitetis I respublikuri samecniero-
praqtikuli konferenciis “saqarTveloSi miwis resursebis marTvisa da 
samarTlebrivi regulirebis problemebi Tanamedrove etapze” masalebis 
krebulis saredaqcio kolegiis wevri; prof g. papavas dabadebidan 90-e wlis-
Tavisadmi miZRvnili saerTaSoriso konferenciis (28-29 ivnisi) samecniero-
saorganizacio komitetis Tavmjdomare. moxsenebiT gamovida wignis _ 
“saqarTvelos ekonomikuri da socialuri ganviTarebis zogierTi mimarTuleba” 
(Tbilisi, “Tsu paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba”, 2013) _ 
ganxilvaze; moxsenebiT gamovida saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi  
institutis wliuri muSaobis angariSgebis ganxilvis dros; gaakeTa samecniero 
moxseneba _ “ekonomikuri ganviTaraeba da ekonomikuri zrda” – saqarTvelos 
ekonomikur mecnierebaTa akademiis da Tsu paata guguSvilis ekonomikis 
institutis sadiskusio darbazis sxdomaze; gaakeTa samecniero moxseneba _ 
“adgili aqvs Tu ara gosenis kanons” – Tsu paata guguSvilis ekonomikis 
institutis samecniero sabWos da sadiskusio darbazis sxdomaze; iyo oponenti 
Tsu doqtorantis _ vaxtang CalafeiqriSvilis disertaciis _ “msoflio 
ekonomikuri wesrigis gavlena saqarTvelos ekonomikaze”. gamovida televiziaSi 
_ “obieqtivi” gadacemaSi _ “saubrebi ekonomikaze”, saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebis problemebze; gamovida sazogadoebriv radioSi (pirveli radio) 
gadacemaSi _ “gansxvavebuli azri” saqarTveloSi ekonomikuri zrdis tempebis 
Semcirebis problemebze. 
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ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ 
 

 
andria razmaZis maTematikis institutSi amJamad aris cxra samecniero 

ganyofileba: algebris, maTematikuri logikis, geometria-topologiis, 
maTematikuri analizis, diferencialuri gantolebebis, maTematikuri 
fizikis, drekadobis maTematikuri Teoriis, Teoriuli fizikis, albaTobis 
Teoriisa da maTematikuri statistikis. 

2013 wlis 31 dekembris monacemebiT institutSi iricxeba 61 mecnier-
TanamSromeli, maT Soris 4 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis akademikosi 
da 3 wevr-korespondenti, 33 fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori da 27 
fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidatia. 
 
 

gamoqveynebuli da gamosaqveyneblad gadacemuli naSromebi (იხ. 

დანართი 1) 
 

2013 wels gamoqveynda institutis TanamSromelTa 96 naSromi, maT 

Soris 32 naSromi impaqt-faqorian JurnalebSi. gamosaqveyneblad gadaeca 52 
naSromi.  

 
 
sazRvargareT da saqarTveloSi gamarTul samecniero forumebze 
wakiTxuli moxsenebebi 

 
2013 wels institutis TanamSromlebma gaakeTes 33 moxseneba 

sazRvargareT gamarTul samecniero konferenciebze da 77 moxseneba 
saqarTveloSi gamrTul konferenciebze. 
 
 

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2013 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან 

ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით (იხ. დანართი 2) 
 

2013 წელს ინსტიტუტში მუშავდებოდა: 

 

- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 10 სამეცნიერო გრანტი 

ფუნდამენტური კვლევებისათვის; 

 

- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 4 სამეცნიერო გრანტი უცხოეთში 

მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის; 

 

- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2 გრანტი ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის; 

 

- 2 გრანტი უცხოური ფონდებიდან. 
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ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა (იხ. დანართი 3) 
 
ინსტიტუტი გამოსცემს სამ საერთაშორისო ჟურნალს: 

 razmaZis maTematikis institutis Sromebi (Proceedings of A. Razmadze 

Mathematical Institute) 

 saqarTvelos maTematikuri Jurnali (Georgian Mathematical Journal) 

 memuarebi diferencialur gantolebebsa da maTematikur fizikaSi 
(Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics)  

 

 

institutis mier an TanamonawileobiT Catarebuli konferenciebi 
 

 Tsu a. razmaZis maTematikis institutis samecniero konferencia, 2 - 6 

dekemberi. 30 moxseneba. http://www.rmi.ge/geo/conferences.htm 

 prof. l. maRnaraZis dabadebidan 100 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013, 

Tbilisi 2013 wlis 20-22 dekemberi. http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-

2013/workshop_2013.htm 

 saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV yovelwliuri konferencia, 
miZRvnili v. kupraZis dabadebia 110 wlisTavisadmi, Tbilisi-baTumi, 9-
15 seqtemberi, 2013 w. http://rmi.ge/~gmu 

 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“ TbiLLC-2013, 23-27 

სექტემბერი, 2013, გუდაური. http://www.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2013/ 

 Marie Curie's International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)  

In the 7th European Framework Program.Georgian National Academy of Sciences, 

Georgian Technical University, University of Debrecen, Steklov Institute of Mathematics, 

Batumi State University, Razmadze Mathematical Institute, University of Palermo. 

International Conference and Workshop Lie groups, differential equations and 

geometry, June 10-22, 2013, Batumi, Georgia, supported by Marie Curie's International 

Research Staff Exchange Scheme Grants FP7-PEOPLE-2012-IRSES, 317721 and Shota 

Rustaveli National Science Foundation Grant CF/19/5-113/3 

http://www.rmi.ge/mma/program_Batumi_2013.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmi.ge/geo/conferences.htm
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ganyofilebaTa angariSebi 
 
 

maTematikuri analizis ganyofileba 
 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: მათემატიკური ანალიზის 

განყოფილება 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ვახტანგ კოკილაშვილი  
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: ვახტანგ 

კოკილაშვილი, ლაშა ეფრემიძე, ალექსანდრე მესხი, შაქრო ტეტუნაშვილი, ეთერ 

გორდაძე, ალექსანდრე ხარაზიშვილი, ალექსი კირთაძე, ვახტანგ პაატაშვილი, ომარ 

ძაგნიძე 

 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

ინტეგრალური ოპერატორები ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში, გამოყენე-

ბები ელიფსური ტიპის დი-

ფერენციალური განტოლებათა 

თეორიაში, ზომის თეორიისა და 

ფურიეს ანალიზის ზოგიერთი 

პრობლემა, ჰარმონიულ და 

ანალიზურ ფუნქციათა სასაზღვრო 

ამოცანები 

ვახტანგ 

კოკილაშვილი 

ლაშა ეფრემიძე 

ალექსანდრე მესხი 

შაქრო ტეტუნაშვილი 

ალექსანდრე ხარაზიშვილი 

ალექსი კირთაძე 

ვახტანგ პაატაშვილი 

ომარ ძაგნიძე 

ეთერი გორდაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

         გამოკვლეულია ნებისმიერი ფუნქციის წარმოდგენის შესაძლებლობის საკითხი ორი 

პათოლოგიური ფუნქციის ნამრავლის სახით. დადგენილია სიგმა-სასრული 

არასეპარაბელური, ინვარიანტული ზომების არსებობა და ერთადერთობა ნამდვილ 

რიცხვთა ყველა მიმდევრობების სივრცეში. განხილულია ელემენტარული მოცულობები 

ზომის თეორიის თვალსაზრისით. დამტკიცებულია, რომ კოში-ჰამელის ფუნქციებს შორის 

არსებობს ერთი მაინც ფუნქცია, რომელიც არაზომადია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე 

ძვრების მიმართ ინვარიანტული ყველა იმ ზომის მიმართ, რომელიც არის ლებეგის ზომის 

გაგრძელება. განხილულია ზომის თეორიისა და ნამდვილი ანალიზის ზოგიერთი 

აქტუალური საკითხი და ღია პრობლემა, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია ზომის 

გაგრძელების ზოგად ამოცანასთან. ნაჩვენებია, რომ აღნიშნულ ამოცანას აქვს მრავალი 

ასპექტი, კერძოდ, წმინდა სიმრავლურ-თეორიული ალგებრული და ტოპლოგიური. 

გამოკვლეულია ორი ფუნდამენტური მათემატიკური სტრუქტურის _ ზომისა და სავსებით 

დალაგების მიმართების _ თავსებადობის (კოჰერენტულობის) საკითხი. ნამრავლიან 

სივრცეებზე განსაზღვრული მრავლადწრფივი პოტენციალებისა და შესაბამისი ძლიერი 

მაქსიმალური ფუნქციებისათვის მიღებულია ორწონიანი უტოლობების მართებულობის 

კრიტერიუმები. განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში დადგენილია წონიანი 

უტოლობების აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომიან მეტრიკულ სივრცეზე 

განსაზღვრულ პოტენციალებისა და კომუტატორებისათვის. მიღებული შედეგები 
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გამოყენებულია ელიფსური ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა ამონახსნების რეგუ-

ლარობის შესასწავლად. მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობები წონებისთვის, 

რომლებიც უზრუნველჰყოფს ერთწონიან უტოლობას ნამრავლიან-გულიან 

პოტენციალებისათვის გრანდ ლებეგის სივრცეებში. აღნიშნული ამოცანის შესწავლისას 

დადგენილია აგრეთვე გრანდ ლებეგის სივრცეების სათანადო პარამეტრების 

მნიშვნელობები. დადგენილია კრიტერიუმები, რომლებისთვისაც ადგილი აქვს 

ერთწონიან სუსტი ტიპის უტოლობებს მაქსიმალური ფუნქციებისათვის, ჰილბერტის 

გარდაქმნისა და პოტენციალებისათვის გრანდ ლებეგის სივრცეში. აღწერილ იქნა 

ვეივლეტ-მატრიცების გენერირებისა და შევსების ახალი ალგორითმები, რომლებიც 

კომპიუტერული სიმულაციების შედეგად შედარებულ იქნა სხვა მსგავს ალგორითმებთან. 

დადგენილია, რომ თუ კვატერნიონული ფუნქცია H  წარმოებადია, მაშინ ეს ფუნქცია 

დიფერენცირებადია ნამდვილ ცვლადთა ოთხეულის მიმართ და ამ ცვლადთა მიმართ 

მისი კუთხური კერძო წარმოებულები გამოისახება H  წარმოებულებით. მეორეს მხრივ, 

დადგენილია, რომ თუ f  არის დიფერენცირებადი ნამდვილ ცვლადთა ოთხეულის 

მიმართ და მისი კუთხური კერძო წარმოებულები წარმოდგება გარკვეული ტოლობებით, 

რაშიც ვლინდება ფუნქციის მნიშვნელობის კვატერნიონულობა, მაშინ f  არის H  

წარმოებადი. ანალიზური ფუნქციებისათვის ამოხსნილია წრფივი შეუღლების ამოცანა 

უფრო ფართო კლასის კოეფიციენტის შემთხვევაში, ვიდრე ეს ადრე იყო ცნობილი; 

შემოღებულია და შესწავლილია ი. ვეკუას აზრით განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა 

სმირნოვის ტიპის ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები; განზოგადებულია ფურიეს 

ტრიგონომეტრიული და ორთოგონალური მწკრივების განშლადობის შესახებ 

კოლმოგოროვის, შიპისა და ბოჩკარიოვის ცნობილი თეორემები. დადგენილია კრებადი 

ჯერადი ორთოგონალური მწკრივების კოეფიციენტების აღდგენის შესაძლებლობა ე. წ. 

კანტორის ფუნქციონალების განმეორებითი გამოყენებით.  
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

ინტეგრალური ოპერა-

ტორები და სასაზღვრო 

ამოცანები ახალ ფუნქ-

ციურ სივრცეებში; ფუ-

რიეს ანალიზისა და ვე-

ივლეტების თეორიის ახა-

ლი ასპექტები,  

(ხელშეკრულების ნომერი: 

D/13-23, 2012-2015) 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ხელმძღვანელი  

რ. გეწაძე 

 

თანახელმძღვანელი  

ვ. კოკილაშვილი 

ლ. ეფრემიძე 

ა.  მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი 

ვ. პაატაშვილი 

ვ. ბუღაძე 

თ. ტეტუნაშვილი 

ი. ნანობაშვილი 

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia 

        დადგენილია წონიანი გულიანი ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობისა და 

კომპაქტურობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის 

სივრცეებში, როცა ცვლადი მაჩვენებელი აკმაყოფილებს სუსტ ლოგარითმულ უწყვეტობის 

პირობას; დადგენილია ზომიან კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე განსაზღვრული კალდერონ-

ზიგმუნდისა და პოტენციალების ოპერატორების BMO ფუნქციების მქონე კომუტატორების 

შემოსაზღვრულობა განზოგადებულ მორის სივრცეებში. დადგენილია ტრიგონომეტრიული 

აპროქსიმაციის დაზუსტებული პირდაპირი და შებრუნებული უტოლობები ცვლადმაჩვენებ-

ლიან ლებეგის წონიან სივრცეებში; დამტკიცებულია მრავალი ცვლადის უწყვეტი ფუნქციის 

წარმოდგენადობა ისეთი ორმაგი მწკრივებით, რომელთა ყოველი წევრი წარმოადგენს 

რომელიმე, საზოგადოდ ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ერთი ცვლადის ფუნქციას. 
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დადგენილია ფურიეს ინტეგრალების ჩეზაროს საშუალოების მაჟორანტების შემოსაზ-

ღვრულობის კრიტერიუმები ცვლადმაჩვენებლიან წონიან ლებეგის სივრცეებში. ი. ვეკუას 

აზრით განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისათვის შემოღებულია ცნობილი სმირნოვის 

კლასის ანალოგიური ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები. შესწავლილია ასეთი კლასის ფუნქციების 

განზოგადებული კოშის სინგულარული ინტეგრალებით წარმოდგენადობის საკითხები.  

2 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 ჰარმონიული ანალიზის, 

აპროქსიმაციის თეორიისა 

და ინტეგრალურ 

ოპერატორთა თეორიის 

თანამედროვე პრობლე-

მები ახალ ფუნქციურ 

სივრცეებში; გამოყენებები 

სასაზღვრო ამოცანებში, 

(ხელშეკრულების ნომერი: 

31/47, 2013-2016) 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ხელმძღვანელი 

ლ. ეფრემიძე 

 
 

ვ. კოკილაშვილი 

ა.  მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი 

ვ. პაატაშვილი 

ც. ცანავა 

ნ. დანელია 

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia 

      ახალ ფუნქციურ სივრცეებში, სახელდობრ, გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში დადგენილია 

კლასიკური განაშალების კერძო ჯამებისა და წრფივი მეთოდებით შეჯამებადობის 

მაჟორანტების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები. დამტკიცებულია აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები, რომლებიც განაპირობებენ რადიალურად კლებად ფუნქციათა კონუსებზე 

განსაზღვრულ სხვადასხვა ტიპის წილადური ინტეგრალებით გაჩენილი ინტეგრალური 

ოპერატორების შემოსაზღვრულობას ერთი წონიანი სივრციდან მეორეში. შემოღებულია სივრცე, 

რომელიც წარმოადგენს გრანდ ლებეგისა  და ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეების 

ნარევს. დადგენილია მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორების 

შემოსაზღვრულობა აღნიშნულ სივრცეებში. დამტკიცებულია, რომ მარტივ გაწრფევად შეკრულ 

კარლესონის წირზე განსაზღვრული ზომადი, შემოსაზღვრული და ნულისაგან გამიჯნული 

ფუნქციის ფაქტორიზებადობა ეკვივალენტურია სინგულარული ინტეგრალური იპერატორის 

ნეტერისეულობისა იმავე ცვლადმაჩვენებლიან წონიან ლებეგის სივრცეში; შემოღებულია  -

წრფივად დამოუკიდებელი სისტემის ცნება. ამ სისტემის კერძო შემთხვევებია: ტრი-

გონომეტრიული სისტემა, უოლშის სისტემის ლაკუნარული ქვესისტემები, ე. წ.  -

ერთადერთობის სისტემები და სხვა.  -წრფივად დამოუკიდებელი სისტემის მიმართ ჯერადი 

მწკრივებისათვის დადგენილია, რომ ამ მწკრივების სასრულსტრიქონიანი რეგულარული 

საშუალოების პრინგსჰაიმის აზრით კრებადობიდან (სათანადო სიმრავლეზე) გამომდინარეობს 

მათი განმეორებითი აზრით კრებადობა და ურთიერთტოლობა, ე. ი. დადგენილია ფუბინის 

ტიპის თეორემის მართებულობა  -წრფივად დამოუკიდებელი ჯერადი მწკრივების მართ-

კუთხა საშუალოებისათვის. 

3 proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 დინამიკურ სისტემათა 

თეორიის ზოგიერთი 

საკითხი, 

(ხელშეკრულების ნომერი: 

31/24, 2013-2014) 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

გ. გიორგაძე ა. კირთაძე 

გ. ფანცულაია 

     დამტკიცებულია რომ ყოველი უსასრულოგანზომილებიან პოლონურ წრფივ სივრცეზე 

შესაძლებელია განისაზღვროს ყველგან მკვრივი ქვეჯგუფის მიმართ ინვარიანტული ბორელის 

სიგმა-სასრული ზომა. ასევე აგებულია უსასრულო-განზომილებიანი სტანდარტული და 

ორდინალური ლებეგის ზომის  ანალოგები  აბსოლუტურად კრებადი მარკუშევიჩის ბაზისიან  

ბანახის სივრცეზე. 
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4 proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 სიმრავლეებისა და ფუნქ-

ციების ზომადობის ცნების 

ზოგიერთი მოდიფიკაცია 

და მათი გამოყენებები, 

(ხელშეკრულების ნომერი: 

31/25, 2013-2016) 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

გ. ფანცულაია ა. ხარაზიშვილი 

ა. კირთაძე 

მ. ბერიაშვილი 

      ყველა ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების სივრცეში აგებულია არანულოვანი, სიგმა-

სასრულო, ყველგან მკვრივი ვექტორული ქვესივრცის მიმართ ინვარიანტული 

არასეპარაბელური ბორელის ზომა, რომელიც ფლობს ერთადერთობის თვისებას. შესწავლილია 

არანულოვანი, სიგმა-სასრული სეპარაბელური და არასეპარაბელური ზომათა კლასების მიმართ 

ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქციის ფარდობითად ზომადობის დამოკიდებულება ზომათა 

მითითებული კლასების მიმართ.  

      გამოკვლეული იყო იმ ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქციების სტრუქტურა, რომლებიც 

წარმოიდგინება აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციების სხვადასხვა ტიპის კომბინაციების 

მეშვეობით (ფუნქციების კომპოზიცია, ჯამი, ნამრავლი და ა.შ.).  დამტკიცდა, რომ 

აბსოლუტურად არაზომად ფუნქციათა კლასი ჩაკეტილია კომპოზიციის ოპერაციის მიმართ. 

გარდა ამისა, არათვლად კომუტატიურ ჯგუფთა გარკვეული კლასებისათვის აგებული იქნა 

პათოლოგიური დესკრიფციული სტრუქტურის მქონე ჰომომორფიზმები ნამდვილ რიცხვთა 

ადიტიურ ჯგუფში და ერთეულოვან ტორში.   

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 
 

ვ. 

კოკილაშვილი 

და ა. მესხი 

ინტეგრალური 

ოპერატორები გრანდ 

ცვლადმაჩვენებლიან ლებე-

გის სივრცეში, Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

6 

2 რ. აკგუნი და   

ვ. 

კოკილაშვილი 

ზოგიერთი შენიშვნა 

ტრიგონომეტრიული 

პოლინომებით   ,  აზრით 

დიფერენცირებად 

ფუნქციათა აპროქსიმაციის 

შესახებ ცვლადმაჩვენებლიან 

ლებეგის წონიან სივრცეებში, 

Proc. A. Razmadze Math. Inst. 

161 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

10 

3 ვ. 

კოკილაშვილი 

და ს. სამკო 

განზოგადებული კოშის 

სინგულარული 

ინტეგრალების შესახებ 

ცვლადმაჩვენებლიან 

ლებეგის წონიან სივრცეებში, 

Proc. A. Razmadze Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

6 

4 ვ. პაატაშვილი რიმანის პრობლემის შესახებ 

ზომადი კოეფიციენტებით იმ 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

4 
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კოშის ტიპის ინტეგრალთა 

კლასში, რომელთა სიმკვრივე 

ცვლადმაჩვენებლიანი ლე-

ბეგის სივრციდანაა, Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

5 ვ. პაატაშვილი განზოგადებულ ანალიზურ 

ფუნქციათა 

ცვლადმაჩვენებლიანი 

კლასები, Proc. A. Razmadze 

Math. Inst. 

163 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

10 

6 ო. ძაგნიძე ორი ცვლადის ჯამებადი 

ფუნქციის წარმოდგენის 

შესახებ ორმაგი ექსპონენცია-

ლური ფურიეს მწკრივებით, 

Proc. A. Razmadze Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

2 

7 ა. ხარაზიშვილი ზომის თეორიის ზოგიერთი 

ღია პრობლემის შესახებ, 

Proc. A. Razmadze Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

8 

8 ა. ხარაზიშვილი არათვლადი კომუტატური 

ჯგუფების ზოგიერთი 

პათოლოგიური ჰომო-

მორფიზმის შესახებ, Proc. A. 

Razmadze Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

4 

9 მ. ბერიაშვილი 

და ა. კირთაძე 

ინვარიანტული ბორელის 

ზომების არასეპარაბელური 

გაგრძელება და ნა-

მდვილმნიშვნელა 

ფუნქციების ზომადობის 

თვისებები, Proc. A. Razmadze 

Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტე-

ტის 

გამომცემლობა 

4 

10 ლ. ეფრემიძე, ა. 

გამყრელიძე და 

ნ. სალია 

ვეივლეტ-მატრიცის აგების 

სხვადასხვა ალგორითმების 

შედარების შესახებ, 

კომუნიკაციებისა და ქსელე-

ბში შავი ზღვის პირველი 

საერთაშორისო 

კონფერენციის შრომები 

1 ბათუმის უნივერ-

სიტეტის 

გამომცემლობა 

3 

anotaciebi 

1. შემოღებულია არასტანდარტული ბანახის ახალი ფუნქციური სივრცე, რომელიც აერთიანებს გრანდ 

ლებეგისა და ცვლადმაჩვენებლიან სივრცეებს. შემოღებულ სივრცეში დადგენილია მაქსიმალური 

ფუნქციებისა და სინგულარული ოპერატორების შემოსაზღვრულობა. ხსენებული ინტეგრალური 

გარდაქმნები განსაზღვრულია ზომიან მეტრიკულ სივრცეზე გაორმაგების პირობით. 

2. დაზუსტებულია ბერნშტეინის ცნობილი უტოლობა ტრიგონომეტრიული პოლინომების წარმოებულის 

შესახებ. განზოგადებული აზრით წარმოებულებისათვის დადგენილია ფუნქციათა კონსტრუქციული 

თეორიის შებრუნებული უტოლობა. 

3. დამტკიცებულია კოშის სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობა 

ცვლადმაჩვენებლიან წონიან ლებეგის სივრცეში. ამ შედეგზე დაყრდნობით დადგენილია ი. ვეკუას აზრით 
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განზოგადებული კოშის სინგულარული ოპერატორის შემოსაზღვრულობა ზემოხსენებულ სივრცეში 

მაკენჰაუპტის ტიპის ცვლადმაჩვენებლიანი pA  კლასის წონებით. 

4. გამოკვლეულია რიმანის სასაზღვრო ამოცანა ანალიზური ფუნქციებისათვის იმ კოშის ტიპის 

ინტეგრალებით წარმოდგენად ფუნქციათა კლსებში, რომელთა სიმკვრივეები ეკუთვნია 

ცვლადმაჩვენებლია ლებეგის სივრცეებს. განხილულ ამოცანაში შეუღლების კოეფიციენტი არის აღებული 

ზომად ოსცილებად ფუნქციათა იმ კლასიდან, რომელიც წარმოადგენს სიმონენკოს კლასის გაფართოებას. 

დადგენილია ამოხსნადობის აუცილებელი და ზოგიერთი საკმარისი ნიშანი. ამოხსნადობის შემთხვევაში 

ამონახსნები აგებულია ცხადად.  

5. შემოღებულია ი. ვეკუას აზრით განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა სმირნოვის ტიპის 

ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები. მონაცემთა მიმართ სხვადასხვა პირობებში დადგენილია კუთხური 

სასაზღვრო მნიშვნელობების არსებობა და კოშის განზოგადებული ინტეგრალით წარმოდგენადობის 

შესაძლებლობა. 

6. ორი ცვლადის ჯამებადი ფუნქციებისათვის დადგენილია მიმართებები ამ ფუნქციების ჯერადი 

ექსპონენციალური ფურიეს მწკრივებთან. 

7. განხილულია ზომის თეორიისა და ნამდვილი ანალიზის ზოგიერთი აქტუალური საკითხი და ღია 

პრობლემა, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია  ზომის გაგრძელების ზოგად ამოცანასთან. 

ნაჩვენებია, რომ აღნიშნულ ამოცანას აქვს მრავალი ასპექტი, კერძოდ, წმინდა სიმრავლურ-თეორიული, 

ალგებრული და ტოპოლოგიური. შესწავლილია დასმული პრობლემების კავშირები თანამედროვე 

სიმრავლეთა თეორიის დამატებით აქსიომებთან (კონტინუუმის ჰიპოთეზასთან, განზოგადებულ 

კონტინუუმის ჰიპოთეზასთან, მარტინის აქსიომასთან, დიდი კარდინალური რიცხვების არსებობის 

აქსიომებთან). 

8. ნაშრომში გამოკვლეულია არათვლადი კომუტატიური ჯგუფების ისეთი ჰომომორფიზმები, რომლებსაც 

აქვთ პათოლოგიური დესკრიფციული სტრუქტურა (არაზომადი ჰომომორფიზმები, ბერის თვისების 

არმქონე ჰომომორფიზმები და სხვ.). დადგენილია, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ასეთი 

ჰომომორფიზმების წარმოშობა განპირობებულია აბსოლუტურად ნულზომადი არათვლადი 

კომუტატიური ჯგუფების არსებობით. 

9. დადგენილია ნამდვილ რიცხვთა ყველა მიმდევრობების სივრცეში სიგმა-სასრულო, ინვარიანტული, 

არასეპარაბელური, ერთადერთობის თვისების მქონე, ბორელის ზომათა ოჯახის სიმძლავრე. 

განხილულია ამ სივრცეში სიგმა-სასრულო, ინვარიანტული, ბორელის ზომის ყველა შესაძლო 

სეპარაბელური და არასეპარაბელური გაგრძელებათა კლასები და გამოკვლეულია ამ ზომათა კლასების 

ურთიერთდამოკიდებულება ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქციის ფარდობითად ზომადობის 

საკითხისადმი. 

10. აღწერილ იქნა ვეივლეტ-მატრიცების გენერირებისა და შევსების ახალი ალგორითმები, რომლებიც 

კომპიუტერული სიმულაციების შედეგად შედარებულ იქნა მსგავს უკვე ცნობილ ალგორითმებთან.  

 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 

 

 

ვ. კოკილაშვილი, 

ა. მესხი და ჰ. 

რაფეირო 

სინგულარული და პო-

ტენციალის ოპერატო-

რების კომუტატორების 

შემოსაზღვრულობა გან-

ზოგადებულ გრანდ 

მორის სივრცეებში და 

ზოგიერთი გამოყენება,  
Studia Mathematica 

217(2)  Instytut 

Matematyczny, 

PAN, Poland 

159-178 

2* ვ. კოკილაშვილი, VMO კოეფიციენტებიანი DOI, 1080/17 Taylor & Francis 1-17 
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ა. მესხი და ჰ. 

რაფეირო 

არადივერგენციული 

ელიფსური გა-

ნტოლებების შეფასებები 

განზოგადებულ გრანდ 

მორის სივრცეებში, 

Complex Variables and 

Elliptic Equations 

476933 831844,  Group, United King-

dom 

3* ვ. კოკილაშვილი, 

ა. მესხი 

პოტენციალები 

ნამრავლიანი გულებით 

გრანდ ლებეგის 

სივრცეებში. ერთწონიანი 

შეფასებები, Lithunian 

Math. Journal,  

53, N1 Springer Verlag, 

Germany-USA 
27-39 

4* ვ. კოკილაშვილი, 

ა. მესხი და  

მ. ზაიგუმი 

დადებითგულიანი 

ოპერატორები 
 xpL  

სივრცეებში, Positivity.  

DOI 10.1007/5 

11117-013-

0025-9 

Springer Verlag, 

Germany-USA 
 

5* ვ. კოკილაშვილი, 

ა. მესხი და  

მ. ზაიგუმი 

გულიანი ოპერატორების 

შემოსაზღვრულობისა და 

კომპაქტურობის 

კრიტერიუმები ცვლადმა-

ჩვენებლიან ამალგამ 

სივრცეებში, Journal of 

Inequaties and Applications.  

173, N 1 Hindway Publishing 

House, USA 

1-27 

6* ვ. კოკილაშვილი, 

ი. ნანობაშვილი 

 

ფურიეს ინტეგრალების 

შეჯამებადობის საშუა-

ლოების მაჟორანტების 

შემოსაზღვრულობის 

კრიტერიუმი ცვლადმაჩ-

ვენებლიან ლებეგის წო-

ნიან სივრცეებში და გამო-

ყენებები, Georgian Math. J. 

20, N 4 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

8 

7* ვ. კოკილაშვილი, 

ა. მესხი და ჰ. 

რაფეირო 

რისის ტიპის პოტენცია-

ლური ოპერატორები გან-

ზოგადებულ გრანდ მო-

რის სივრცეებში, Georgian 

Math. J. 

20, N 1 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

19 

8* ვ. კოკილაშვილი, 

ა. მესხი და 

მ. სარვარი 

ორწონიანი ნორმების შე-

ფასებები მაქსიმალური 

და კალდერონ-ზიგმუნ-

დის ოპერატორებისთვის 

ცვლადმაჩვენებლიან 

ლებეგის სივრცეებში, 

Georgian Math. J. 

20, N 3 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

25 

9 ვ. კოკილაშვილი 

და  

ვ. პაატაშვილი 

რიმანისა და დირიხლეს 

ამოცანები სასაზღვრო პი-

რობებით გრანდ ლებეგის 

სივრცეებიდან, Advances 

in Harmonic Analysis and 

Operator Theory. Advances 

and Applications 

229 Birkhäuser, Basel 18 

10 ა. მესხი და  

გ. მურთაზა 

რიმან-ლიუვილის დის-

კრეტული გარდაქმნების 

შემოსაზღვრულობის 

წონებით დახასიათება, J. 

9 Higjer Education 

Commision, 

Government of 

Pakistan 

13 
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Prime Res. Math. 

11* ა. ხარაზიშვილი აბსოლუტურად 

არაზომადი ფუნქციების 

ჯამები, Georgian Math. J. 

20 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

11 

12* ა. ხარაზიშვილი სავსებით 

დალაგებულობის ზომა-

დობის თვისებები, 

Georgian Math. J. 

20 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

12 

13 ა. ხარაზიშვილი გარკვეული კლასის 

პათოლოგიური 

ფუნქციების ადიციურო-

ბის თვისების შესახებ, 

Real Analysis Exchange 

38, n. 2 

 

Michigan University 

Press, USA 

11 

14* ა. ხარაზიშვილი კომუტატიური ჯგუფების 

აბსოლუტურად 

არაზომადი ჰომომორფი-

ზმების შესახებ, Studia 

Scientiarum 

Mathematicarum Hungarica 

50, n. 3 Springer 8 

15 ლ. ეფრემიძე, ე. 

ლაგვილავა და გ. 

ჯანაშია 

მატრიცის სპექტრალური 

ფაქტორიზაცია და 

ვეივლეტები, J. of Math. 

Sci. (N.Y.), 

195, no. 4445-

453, DOI: 

  0.1007/s10958-

013-1589-x 

Springer, New-York 8 

16* ვ. პაატაშვილი შემოსაზღვრული 

ზომადი ფუნქციების 

ფაქტორიზაციის შესახებ 

კოშის ტიპის ინტეგრალ-

თა კლასებში სიმკვრივით 

ცვლადმაჩვენებლიანი 

ლებეგის წონიანი 

სივრცეებიდან, 

Georgian Math. J. 

20, n4 Walter De Gruyter 

& Co, Germany 

22 

anotaciebi 

1. დადგენილია, რომ ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების ჩარჩოებში კალდერონ-ზიგმუნდის ტიპის 

ოპერატორებისა და პოტენციალების კომუტატორები, შემოსაზღვრული საშუალო ცვლილების 

ფუნქციების მიმართ, შემოსაზღვრულია განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში. მიღებული შედეგები 

გამოყენებულია ელიფსური განტოლებების ამონახსნების შიგა შეფასებების მისაღებად. 

2. დამტკიცებულია არადივერგენციული, VMO კოეფიციენტებიანი ელიფსური განტოლების ამონახსნთა 

რეგულარობა განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში. ამოცანა გამოკვლეულია სინგულარულ 

ინტეგრალთა და მათი წრფივი კომუტატორების ასახვის თვისებების შესწავლის საფუძველზე. 

3. გრანდ ლებეგის სივრცეებში შესწავლილია წილადური ინტეგრალები ნამრავლიანი გულებით და 

შესაბამისი ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციები. დადგენილია ერთწონიანი უტოლობების მართებულობის 

კრიტერიუმები. აღმოჩენილია გრანდ ლებეგის სივრცეების ნორმაში შემავალი ერთ-ერთი პარამეტრის 

არსებითი გავლენა შესაბამის შეფასებებზე. შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა 

მოცემულია ბ. მაკენჰაუპტის კლასის წონების ტიპის ფუნქციების ტერმინებში იმ განსხვავებით, რომ 

შესაბამის პირობებში ზუსტი ზედა საზღვარი კუბების ნაცვლად განიხილება კოორდინატთა ღერძების 

პარალელურგვერდებიანი პარალელეპიპედის მიმართ.   

4. დადგენილია იმ წონების სრული დახასიათება, რომლებიც განაპირობებენ წონიანი გულიანი 

ოპერატორების შემოსაზღვრულობას (კომპაქტურობას) ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში, როცა 

ცვლადი მაჩვენებელი აკმაყოფილებს ლოგარითმულ პირობას. განხილული ოპერატორების კლასი ფრიად 

ფართოა, იგი, კერძოდ, მოიცავს წილადურ ინტეგრალებს ცვლადი პარამეტრით. მიღებულია 

http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958
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არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებები. 

5. დადგენილია წონიანი გულიანი ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები 

ცვლადმაჩვენებლიან ამალგამ სივრცეებში. მიღებული შედეგები ახალია თვით მუდმივმაჩვენებლიან 

ამალგამ სივრცეებისთვისაც. 

6. მიღებულია ფურიეს ინტეგრალების ჩეზაროს აზრით შეჯამებადობის საშუალოების მაჟორანტის 

შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან 

სივრცეებში. კრიტერიუმი დადგენილია მაკენჰაუპტის ტიპის ცვლადმაჩვენებლიანი Aპ კლასის 

ტერმინებში. მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით ზემოხსენებულ სივრცეებში განზოგადებულია ს. 

ბერნშტეინის ცნობილი უტოლობა სასრული რიგის ექსპონენციალური ტიპის მთელი ფუნქციის 

წარმოებულის შესახებ. 

7. შემოღებულია განზოგადებული გრანდ მორის სივრცეები. ამ სივრცეებში დადგენილია ერთგვაროვან 

და არაერთგვაროვან სივრცეებზე განსაზღვრული რისის ტიპის ინტეგრალური გარდაქმნების 

შემოსაზღვრულობა. ნაშრომში დამტკიცებულმა ე.წ. დაყვანადობის ზოგადმა ლემამ საშუალება მოგვცა 

აგრეთვე დაგვედგინა ზომიან მეტრიკულ სივრცეზე განსაზღვრული ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური 

ფუნქციებისა და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორების შემოსაზღვრულობა ზემოხსენებულ სივრცეებში. 

8. კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული ჰარდის გარდაქმნის, ჰარდი-ლიტლვუდის 

მაქსიმალური ფუნქციებისა და სინგულარული ინტეგრალების ნორმებისათვის დადგენილია ორწონიანი 

უტოლობები. აღნიშნული შეფასებებისათვის მოძიებული პირობები გამოხატულია ცვლადმაჩვენებლიანი 

ლებეგის სივრცის ნორმებით და, მაგალითად, რადიალური ტიპის წონებისათვის აუცილებელიც არის. 

მოყვანილია წონების წყვილების მაგალითები, რომლებიც განაპირობებენ ორწონიანი უტოლობების 

მართებულობას. 

9. უბან-უბან გლუვი წირით შემოსაზღვრულ არეში ანალიზური ფუნქციებისათვის გამოკვლეულია 

რიმანის სასაზღვრო ამოცანა უბან-უბან უწყვეტი კოეფიციენტებით, როცა საძიებელი ფუნქცია 

წარმოიდგინება ისეთი კოშის ტიპის ინტეგრალით, რომლის სიმკვრივე გრანდ ლებეგის სივრციდანაა და 

სასაზღვრო პირობის მარჯვენა მხარე იმავე კლასს ეკუთვნის. დადგენილია ამოხსნადობის აუცილებელი 

და საკმარისი პირობები და ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნები აგებულია ცხადი სახით. 

ამოხსნილია დირიხლეს ამოცანა ჰარმონიული ფუნქციებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ისეთი კოშის 

ტიპის ინტეგრალებით წარმოდგენად ანალიზური ფუნქციების ნამდვილ ნაწილებს, რომელთა 

სიმკვრივეები გრანდ ლებეგის წონიანი სივრციდანაა და სასაზღვრო ფუნქციაც იმავე კლასს ეკუთვნის. 

დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა და ეს ამონახსნი დაწერილია ცხადად. 

10. დადგენილია კვალის უტოლობის კრიტერიუმი რიმან-ლიუვილის დისკრეტული გარდაქმნისათვის 

მაზია-ვერბიცკის ტიპის პირობის ქვეშ. 

11. დადგენილია, რომ მარტინის აქსიომის დაშვებით ნებისმიერი ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია 

წარმოიდგინება ორი, ინიექციური აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციის ჯამის სახით. ეს ფაქტი 

აღსანიშნავია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ დამატებითი სიმრავლურ-თეორიული აქსიომების 

დაშვების გარეშე შეუძლებელია აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციების დამტკიცება. 

12. გამოკვლეულია ორი ფუნდამენტური მათემატიკური სტრუქტურის _ზომისა და სავსებით დალაგების 

მიმართების _ თავსებადობის (კოჰერენტულობის) საკითხი. კერძოდ, ნაშრომის ძირითადი შედეგიდან 

გამომდინარეობს, რომ ამ ორი სტრუქტურის თავსებადობა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში 

ხორციელდება. 

13. სტატიაში გამოკვლეულია უწყვეტ არსად წარმოებად ფუნქციათა კლასის, სერპინსკი-ზიგმუნდის 

ფუნქციათა კლასისა და აბსოლუტურად არაზომად ფუნქციათა კლასის ადიტიური თვისებები. კერძოდ, 

თითოეული აღნიშნული კლასისათვის დამტკიცებულია იმავე სიმძლავრის ქვეჯგუფის არსებობა. 

 

14. სტატიაში დახასიათებულია ყველა ის კომუტატიური ჯგუფი, რომლისთვისაც არსებობს 

აბსოლუტურად არაზომადი ჰომომორფიზმი ნამდვილ რიცხვთა ადიტიურ ჯგუფში (ან ერთეულოვან 

ტორში). ეს დახასიათება ემყარება კომუტატიური ჯგუფის პერიოდული ნაწილის სტრუქტურის აღწერას. 

15. გადმოცემულია მატრიც ფუნქციების სპექტრალური ფაქტორიზაციის თეორიაში მიღებული შედეგები 

და მათი კავშირი ვეივლეტების თეორიასთან. 
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16. დამტკიცებულია, რომ თუ სასაზღვრო ამოცანის კოეფიციენტი ფაქტორიზებადია, მაშინ 

სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორი ნეტერისეულია და პირიქით. ეს შედეგი წარმოადგენს 

ინტეგრებადობის მუდმივი მაჩვენებლის შემთხვევაში ი. სიმონენკოს შედეგის განზოგადებას. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 
ლ.ეფრემიძე, ა. 

გამყრელიძე,  

ნ. სალია 

ვეივლეტ-მატრიცების კონსტრუირე-

ბის სხვადასხვა ალგორითმების 

რიცხვითი შედარებები, შავი ზღვის 

პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია კომუნიკაციებსა და 

ქსელებში 

3-5 ივლისი, 2013, ბათუმი 

2 ა. კირთაძე ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუ-

ნქციების ფარდობითად ზომადობა 

ზომათა გარკვეული კლასის მიმართ, 

ა. რაზმაძის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

3 ვ. კოკილაშვილი კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულა-

რული ინტეგრალები გრანდ ლე-

ბეგის სივრცეებში და გამოყენებები, 

საქართველოს მათემატიკური 

საზოგადოების მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია 

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი 

4 ა. ხარაზიშვილი ლუზინისა და სერპინსკის ერთი 

თეორემის შესახებ, ა. რაზმაძის მა-

თემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

5 ა. მესხი ცალმხრივი ოპერატორების ნორმე-

ბის დაზუსტებული შეფასებების შე-

სახებ, ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

6 ა. მესხი არადივერგენციული VMO კოეფიცი-

ენტებიანი ელიფსური გან-

ტოლებების შიგა შეფასებები და 

რეგულარობა, საქართველოს მათემა-

ტიკური საზოგადოების მე-4 საერ-

თაშორისო კონფერენცია 

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი 

7 ო. ძაგნიძე კვატერნიონული ფუნქციის H  წა-

რმოებულის არსებობა, ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტის სამეც-

ნიერო კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

8 ო. ძაგნიძე ნამდვილ, კომპლექსურ და კვა-

ტერნიონულ ფუნქციათა დიფერენ-

ცირებადობის შესახებ, საერთა-

შორისო კონფერენცია "ფურიეს 

ანალიზი და აპროქსიმაცია" 

23-28 ოქტომბერი, 2013, ბაზალეთი 

9 ო. ძაგნიძე ქართული მათემატიკური ტერმინთ-

ფორმირების ისტორია,  საქა-

რთველოს მათემატიკური საზოგა-

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი 
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დოების მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია 

10 შ. ტეტუნაშვილი სერპინსკის ერთი თეორემის განზო-

გადების შესახებ, საერთაშორისო 

კონფერენცია "ფურიეს ანალიზი და 

აპროქსიმაციის თეორია" 

22-23 ოქტომბერი, ბაზალეთი 

11 შ. ტეტუნაშვილი ერთმაგი შერეული ფუნქციური 

მწკრივები და მრავალი ცვლადის 

უწყვეტ ფუნქციათა აპროქსიმაცია, ა. 

რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

12 ვ. პაატაშვილი რიმან-ჰილბერტის ამოცანის ნეტე-

რისეულობის კრიტერიუმი ცვლა-

დმაჩვენებლიან სმირნოვის 

კლასებში უბან-უბან გლუვსაზღ-

ვრიან არეებში, ა. რაზმაძის მათემა-

ტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

13 ვ. კოკილაშვილი მრავალგანზომილებიანი ფურიეს 

ანალიზის ზოგიერთი ასპექტი, ა. 

რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცი ა 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. აღწერილ იქნა ვეივლეტ-მატრიცების გენერირებისა და შევსების ახალი ალგორითმები, რომლებიც 

კომპიუტერული სიმულაციების შედეგად შედარებულ იქნა მსგავს ალგორითმებთან 

2. დამტკიცებულია, რომ ნამდვილ რიცხვთა ყველა მიმდევრობების სივრცეში არსებობს 

არასეპარაბელური ზომის მიმართ მასიური გრაფიკის მქონე ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია, 

რომელიც განაპირობებს ასეთი თვისების მქონე ფუნქციის ფარდობითად ზომადობას ზომათა გარკვეული 

კლასის მიმართ 

3. დადგენილია გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების 

შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები. მოყვანილია გამოყენებები ანალიზურ ფუნქციათა თეორიისა და 

მათემატიკური ანალიზის სასაზღვრო ამოცანებში 

4. გაანალიზებული იყო ლუზინისა სერპინსკის თეორემა ნამდვილი ღერძის კონტინუუმ რაოდენობის 

არაზომად ქვესიმრავლეებად დაშლის შესახებ. ნაჩვენები იყო დამოკიდებული ამორჩევის აქსიომის 

როლი ამ თეორემის მართებულობისათვის. ამის საფუძველზე დადგენილი იყო, რომ ლუზინისა და 

სერპინსკის ტრანსფინიტული კონსტრუქცია არის ზედმეტი.   

5. დადგენილია წონითი ფუნქციის მახასიათებლის საუკეთესო მაჩვენებელი ერთწონიან უტოლობაში 

ცალმხრივი მაქსიმალური და წილადური ოპერატორებისათვის. ნაშრომი  შესრულებულია ვ. კოკილაშ-

ვილთან და მ. ა. ზაიგუმთან  ერთად 

6. დადგენილია VMO კოეფიციენტებიან ელიფსურ განტოლებათა ამონახსნების შიგა შეფასებები და 

რეგულარობა. შედეგები მიღებულია სინგულარულ ინტეგრალთა კომუტატორების გრანდ მორის 

სივრცეებში შემოსაზღვრულობის დადგენის საფუძველზე 

 

7. დადგენილია, რომ თუ ფუნქცია H  წარმოებადია, მაშინ იგი არის დიფერენცირებადი ცვლადთა 

ოთხეულის მიმართ და ამ ცვლადთა მიმართ მისი კუთხური კერძო წარმოებულები გამოისახებს H  

წარმოებულით 

 

8. განხილული იყო ნამდვილ, კომპლექსურ და კვატერნიონულ ფუნქციათა დიფერენცირებადობის 

ზოგიერთი ასპექტი 

 

9. მოხსენებაში განხილული იყო ქართული მათემატიკური ტერმინთფორმირების ეტაპები. 
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10. შემოტანილია ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი მწკრივის ცნება. განზოგადებულია სერპინსკის 

თეორემა უნივერსალური ხარისხოვანი მწკრივების შესახებ და ნაჩვენებია, რომ მრავალი ცვლადის 

ნებისმიერი უწყვეტი ფუნქცია შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი 

მწკრივების საშუალებით. 

11. შემოტანილია ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი მწკრივის ცნება. განზოგადებულია სერპინსკის 

თეორემა უნივერსალური ხარისხოვანი მწკრივების შესახებ და ნაჩვენებია, რომ მრავალი ცვლადის 

ნებისმიერი უწყვეტი ფუნქცია შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი 

მწკრივების საშუალებით 

12. ვთქვათ  არე შემოსაზღვრულია ჟორდანის, შეკრული უბან-უბან გლუვი წირით, რომლის კუთხური 

წერტილებია  და ამ წერტილებში D არის მიმართ შიგა კუთხეების სიდიდეებია ,  

, . 

დამტკიცებულია, რომ როცა  ფუნქცია აკმაყოფილებს log-Holder პირობა, ხოლო  არის -ზე 

უწყვეტი ფუნქცია, მაშინ რიმან-ჰილბერტის ამოცანა 

 
ნეტერისეულია სმირნოვის ცვლადმაჩვენებლიან  კლასში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა 

 . 

13. მოხსენებაში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების პრინგსჰაიმის აზრით ნორმით კრებადობისა და 

შეჯამებადობის კრიტერიუმები ბანახის წონიან ფუნქციურ სივრცეებში; 

 ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების სფერული აზრით კრებადობისა და რისის აზრით 

შეჯამებადობის საკითხები. სახელდობრ, ნაჩვენები იქნება, რომ არ არსებობს ისეთი ინტეგრებადი 

წონა, რომლისთვისაც ჯერადი ტრიგონომეტრიული სისტემა იქნება ბაზისი შესაბამის ლებეგის წონიან 

 2  pL
p
w  სივრცეში სფერული კრებადობის აზრით;  

 ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების რისის სფერული საშუალოების მაჟორანტების 

ლებეგის წონიან სივრცეში შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. 

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 ვ. კოკილაშვილი ფუნქციათა აპროქსიმაციის საკი-

თხები ბანახის არასტანდარტულ 

ფუნქციურ სივრცეებში, ISAAC-

ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი 

5-9 აგვისტო, 2013, კრაკოვი, 

პოლონეთი 

2 ა. მესხი შემოსაზღვრულობისა და 

კომპაქტურობის კრიტერიუმები 

გულიანი ინტეგრალური 

ოპერატორებისათვის 

ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის 

სივრცეებში, ISAAC-ის მე-9 

საერთაშორისო კონგრესი 

5-9 აგვისტო, 2013, კრაკოვი, 

პოლონეთი 

3 ა. კირთაძე ელემენტარული მოცულობა ზო-

მის თეორიის თვალსაზრისით, 

მე-11 საერთაშორისო კონფერენ-

ცია გეომეტრიასა და გამოყენებე-

ბში 

01-06 სექტემბერი, 2013, ვარნა, 

ბულგარეთი 

4 ა. ხარაზიშვილი ევკლიდური სიბრტყის სამ ფე-

რად გაფერადებისა და მოცემუ-

ლი ტიპის ასოცირებული სამკუ-

თხედების შესახებ, მე-11 

01-06 სექტემბერი, 2013, ვარნა, 

ბულგარეთი 
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საერთაშორისო კონფერენცია 

გეომეტრიასა და გამოყენებებში 

5 შ. ტეტუნაშვილი უნივერსალური ხარისხოვანი 

მწკრივების შესახებ სერპინსკის 

ერთი თეორემის განზოგადება, 

მე-2 საერთაშორისო კონფერენ-

ცია მათემატიკა სომხეთში 

24-31 აგვისტო, 2013, წახკაძორი, 

სომხეთი 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. მოხსენებაში განხილული იყო ავტორის მიერ უკანასკნელ წლებში მიღებული შედეგები ფუნქციათა 

აპროქსიმაციის შესახებ ბანახის არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეებში. მათ შორის: ფურიეს 

გარდაქმნების შეჯამებადობის საშუალოების მაჟორანტების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმი 

ცვლადმაჩვენებლიან წონიან და გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში; ფურიეს ტრიგონომეტრიული 

მწკრივების ნორმით შეჯამებადობის საკითხები, ორწონიანი უტოლობები ფურიეს ჯერადი მწკრივების 

რისის საშუალოებისათვის. ბერნშტეინის უტოლობის განზოგადება სასრული რიგის ექსპონენციალური 

ტიპის მთელი ფუნქციის წარმოებულის შესახებ 

2. მოხსენებაში დადებითგულიანი ინტეგრალური ოპერატორებისათვის დადგენილია 

შემოსაზღვრულობის (კომპაქტურობის) აუცილებელი და საკმარისი პირობები. ცვლადი მაჩვენებელი 

აკმაყოფილებს ლოკალურ სუსტ და აგრეთვე უსასრულობაში ლოგარითმულ პირობას. როცა ოპერატორი 

არ არის კომპაქტური, მაშინ მიღებულია არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებები. განხილული 

ოპერატორები მოიცავენ მაგალითად წილადურ ინტეგრალურ გარდაქმნებს. წონიანი 

შემოსაზღვრულობის (კომპაქტურობის) კრიტერიუმები დამტკიცებულია ცვლადმაჩვენებლიან ამალგამ 

სივრცეებში მაქსიმალური ოპერატორებისა და დადებითგულიანი ინტგერალური ოპერატორებისათვის 

3. ჩამოყალიბებული იქნა ელემენტალური მოცულობები ინვარიანტული ზომების თეორიის თვა-

ლსაზრისით. ნაჩვენებია, რომ ევკლიდეს სივრცის ყველა შემოსაზღვრულ ქვესიმრავლეთა კლასზე არ 

არსებობს არაუარყოფითი, ადიტიური, იზომეტრიული გარდაქმნათა ჯგუფის მიმართ ინვარიანტული 

მოცულობა, რომელიც ერთეულოვან საკოორდინატო კუბზე ღებულობს ერთის ტოლ მნიშვნელობას. 

დამტკიცებულია, რომ კოში-ჰამელის ფუნქციებს შორის არსებობს ერთი მაინც ფუნქცია, რომელიც 

არაზომადია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ძვრების მიმართ ინვარიანტული ყველა იმ ზომის მიმართ, 

რომელიც არის  ლებეგის ზომის გაგრძელება. 

4. დამტკიცებულია, რომ ევკლიდური სიბრტყის წერტილთა სამ ფერად ნებისმიერი გაფერადებისას 

არსებობს კონტინუუმ რაოდენობის მოცემული ტიპის სამკუთხედები, რომელთა ყველა წვერო 

სხვადასხვა ფერისაა. მოყვანილია ამ ფაქტის გამოყენება ზოგიერთი ტიპის პათოლოგიური 

ფუნქციების აგებისათვის.   

5. მრავალგანზომილებიანი დასმით განზოგადებულია სერპინსკის თეორემა უნივერსალური 

ხარისხოვანი მწკრივების შესახებ 

 
სხვა ინფორმაცია  

1. სამოგზაურო გრანტები 

 
ალექსანდრე მესხი   04.08.2013-10.08.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი: პროექტის დასახელება: ISAAC-ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი (პროექტის 

ნომერი: 2013_tr_142). 

ვახტანგ კოკილაშვილი  04.08.2013-10.08.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი: პროექტის დასახელება: ISAAC-ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი (პროექტის 

ნომერი: 2013_tr_140). 

შაქრო ტეტუნაშვილი 04.08.2013-10.08.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი: პროექტის დასახელება: ISAAC-ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი (პროექტის ნომერი: 

2013_tr_139). 

2. საზღვარგარეთ მივლინებები 
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ალექსანდრე მესხი   23 ივნისი- 2 ივლისი, 2013,  მათემატიკისა და კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოზნანი, პოლონეთი. 

ალექსანდრე მესხი   18 იანვარი-14 თებერვალი, 2013,  მათემატიკურ მეცნიერებათა სკოლა, 

სამთავრობო კოლეჯ-უნივერსიტეტი, ლაჰორი, პაკისტანი.  

 

3. სადოქტორო (PhD) პროგრამის ხელძღვანელობა 
 ა. მესხის ხელძღვანელობით მომზადდა დისერტაცია ‘’ KERNEL OPERATORS IN SOME NEW 

FUNCTION SPACES’’, დისერტანტი მ. ა. ზაიგუმი. დაცვა შედგება 2014 წელს მათემატიკურ 

მეცნიერებათა სკოლაში, სამთავრობო კოლეჯ-უნივერსიტეტი, ლაჰორი, პაკისტანი.  

 ვ. კოკილაშვილი ხელმძღვანელობდა დოქტორანტის მუშაობას. 

 

4. რეცენზირება 

 
ვ. კოკილაშვილმა მოამზადა რეცენზიები ჟურნალებისთვის: Acta Mathematica Hungarica, Revista 

Mathematica Complutensa, Georgian Math. Journal, Journal of Inequalities. 

ა. მესხმა მოამზადა რეცენზიები შემდეგი ჟურნალებისათვის:  Georgian Math. Journal, Journal of 

Function Spaces and Applications (Hindawi),  Journal of Mathematical Analysis and Applications 

(Elsevier),  Abstract and Applied Analysis (Hindawi). 

შ. ტეტუნაშვილმა მოამზადა რეცენზიები შემდეგი ჟურნალისათვის:  Georgian Math. Journal. 

ლ. ეფრემიძე თანამშრომლობდა "Mathematical Review"-სთან. მან 5 შრომაზე დაწერა რეფერატი.  

ლ. ეფრემიძემ დაწერა რეცენზია ჟურნალისთვის Siam J. of Matrix Analysis and Applications. 
 

5. მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში 

 
ვ. კოკილაშვილი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი: 

 Georgian Mathematical Journal. Walter De Gruyter & Co, Germany  (სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი). 

 Function Spaces and Applications. Scientific Horizont (შვედეთი-ინდოეთი, სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი) 

 International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra. Nova Science Publishers, Inc. 

New York (სარედაქციო კოლეგიის წევრი). 

 Armenian Journal of Mathematics (სარედაქციო კოლეგიის წევრი). 

 Georgian International J. Sci. and Tech. Nova Science, New York (სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი). 

 Proc. A. Razmadze Mathematical Inst. (მთავარი რედაქტორი). 

 Euroasian Mathematical Journal. UK – Kazakhstan (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)  

 

ა. მესხი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი: 

 Journal of Mathematical Inequalities 

 Proceedings of  A. Razmadze Mathematical Institute 

 Tbilisi Mathematical Journal 

 Journal of  Prime Research in Mathematics 

 Revista Universitas Scientarium   

diferencialuri gantolebebis ganyofilebა 
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I.1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis andria razmaZis 

maTematikis instituti, diferencialuri gantolebebis ganyofileba 

I.2. ganyofilebis gamge, mTavari mecnieri TanamSromeli ivane kiRuraZe 

I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: sergo xaribegaSvili (mTavari mecnieri 

TanamSromeli), malxaz aSordia (ufrosi mecnieri TanamSromeli), givi berikelaSvili 

(ufrosi mecnieri TanamSromeli), nino farcvania (ufrosi mecnieri TanamSromeli), oTar 

joxaZe (ufrosi mecnieri TanamSromeli), maia jafoSvili (ufrosi laboranti) 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis  

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

# samuSaos dasaxeleba samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi 

 sawyis-sasazRvro da sasazRvro 

amocanebi evoluciuri diferencialuri 

gantolebebisaTvis 

i. kiRuraZe m. aSordia, g. 

berikelaSvili, i. 

kiRuraZe, n. farcvania,  

s. xaribegaSvili, o. 

joxaZe 

kvleviTi samuSaos dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia) 

dadgenilia aralokaluri (kerZod, orwertilovani da mravalwertilovani) sasazRvro 

amocanebis amoxsnadobis pirobiTad koreqtulobis aragaumjobesebadi pirobebi (i. kiRuraZe).  

arawrfiv funqcionalur diferencialur gantolebaTa singularuli sistemebisaTvis 

dadgenilia koSi-nikoletis tipis woniani amocanis amoxsnadobisa da koreqtulobis sakmarisi 

pirobebi (n. farcvania). 

damtkicebulia konti-opialis tipis pirobebi arawrfivi funqcionalur diferencialuri sis-

temebisaTvis zogadi sasazRvro amocanis amoxsnadobis Sesaxeb (m. aSordia). 

Seswavlilia erTi droiT aralokaluri amocana mravalganzomilebiani arawrfivi talRis 

gantolebisaTvis. napovnia pirobebi, dadebuli amocanis monacemebze, romlebic uzrunvelyofen 

amonaxsnis arsebobas da erTaderTobas. ganxilulia agreTve SemTxvevebi, rodesac amocanas ar 

gaaCnia amonaxsni. Seswavlilia Sereuli amocana arawrfivi talRis gantolebisaTvis arawrfivi 

sasazRvro pirobiT. gantolebaSi da sasazRvro pirobaSi Semavali arawrfivi wevrebis gaTvalis-

winebiT gamokvleulia amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis sakiTxebi. ganxilulia agreTve 

feTqebadi amonaxsnis arsebobis SemTxvevebi (s. xaribegaSvili, o. joxaZe). 

kvadratul  areSi ganxilulia puasonis gantolebisaTvis dasmuli Sereuli amocana: 

dirixles pirobebiT kvadratis or mosazRvre gverdze da integraluri SezRudvebiT sazRvris 

darCenil nawilze klasikuri pirobebis nacvlad; dadgenilia susti amonaxsnis arseboba da 

erTaderToba 1
2W  wonian sivrceSi. puasonis gantolebisaTvis marTkuTxa areSi ganxilulia 

aralokaluri sasazRvro amocana. mosazRvre gverdebis erT wyvilze dirixles da neimanis 

pirobebi, sazRvris darCenil nawilze sasazRvro pirobebis nacvlad ki integraluri saxis 

SezRudvebia mocemuli. agebuli da gamokvleulia Sesabamisi sxvaobiani sqema. energetikul 

utolobaTa meTodiT miRebulia sqemis amonaxsnis aprioruli Sefaseba. diskretizaciis 

cdomilebisaTvis miRebulia zusti amonaxsnis sigluvesTan SeTanxmebuli Sefaseba (g. 

berikelaSvili). 
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# proeqtis dasaxeleba 
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli 

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

arawrfivi sasazRvro amocanebi 

da maTi gamoyenebebi 

diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi 

SoTa rusTavelis 

erovnuli samecniero 

fondis granti  

# FR/317/5-101/12  

(# 31/07 sagranto 

xelSekruleba) 

i. kiRuraZe i. kiRuraZe, 

z. soxaZe, 

n. farcvania 

proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia) 

maRali rigis arawrfivi Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis, romlebsac gaaCniaT 

singularobebi fazuri cvladebis mimarT, dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobis optimaluri 

sakmarisi pirobebi (i. kiRuraZe). 

meore rigis arawrfivi diferencialuri utolobebisaTvis, romelTac gaaCniaT singularobebi 

rogorc fazuri, ise droiTi cvladis mimarT miRebulia arawrfiv aralokalur sasazRvro 

amocanaTa amonaxsnebis aprioruli Sefasebebi (i. kiRuraZe). 

damtkicebulia Teoremebi droiTi da fazuri cvladebis mimarT singularuli meore rigis 

diferencialuri utolobebis knezeruli amonaxsnebis aprioruli Sefasebebis Sesaxeb (n. 

farcvania). am Sedegebis safuZvelze meore rigis singularuli diferencialuri 

gantolebebisaTvis dadgenilia knezeris amocanis amoxsnadobis sakmarisi pirobebi (n. farcvania). 

# proeqtis dasaxeleba 
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli 

proeqtis 

Semsruleblebi 

2 krebadobis 

SeTanxmebuli 

Sefasebebi maRali 

rigis sxvaobebiT 

dazustebis meTodSi 

SoTa rusTavelis 

erovnuli samecniero 

fondis granti  

# FR/406/5-106/12 

(# 31/18 sagranto 

xelSekruleba) 

g. berikelaSvili g. berikelaSvili, 

b. midodaSvili 

proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia) 

mudmivkoeficientebiani meore rigis elifsuri gantolebisaTvis dasmuli dirixles amocanis 

amosaxsnelad gamoyenebulia sasrul sxvaobiani sqema. miRebuli amonaxsnis gamoyenebiT xdeba 

sqemis marjvena mxaris garkveuli koreqcia da ganmeorebiT amoixsneba sxvaobiani sqema. 

damtkicebulia meore etapze miRebuli miaxloebiTi amonaxsnis maRali rigis krebadoba. 

# proeqtis dasaxeleba 
damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli 

proeqtis 

Semsruleblebi 

3 zogierTi arawrfivi 

arastacionaruli 

modelis gamokvleva 

da ricxviTi amoxsna 

SoTa rusTavelis 

erovnuli samecniero 

fondis granti 

# FR/30/5-101/12 

(# 31/32 sagranto 

xelSekruleba) 

s. xaribegaSvili s. xaribegaSvili 

o. joxaZe,  

T. jangvelaZe, 

z. kiRuraZe 

proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia) 
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uwyvet funqciaTa klasSi arawrfivi talRis gantolebaTa erTi klasisaTvis Seswavlilia 

koSi-darbus sasazRvro amocana. ganxilulia globaluri amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa 

da ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia agreTve amocanis lokaluri amoxsnadoba. erTi 

arawrfivi integro-diferencialuri gantolebisaTvis dasmuli Sereuli sasazRvro pirobebiani 

amocanisTvis gamokvleulia amonaxsnis arseboba, erTaderToba da asimptoturi yofaqceva 

arawrfivi xarisxovani wyaros wevris SemTxvevaSi. agebulia Sesabamisi sxvaobiani sqemebi da 

Catarebulia ricxviTi eqsperimentebi. 

IV publikaciebi 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 g. yirmelaSvili,  

i. beJuaSvili,  

g. berikelaSvili,  

b. maspinZelaSvili 

albaTobis Teoria gamomcemloba `teqnikuri 

universiteti~, Tbilisi 

130 

anotaciebi 

saxelmZRvaneloSi, romelic gankuTvnilia teqnikuri universitetis studentebisaTvis, 

gadmocemulia albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis safuZvlebi da moyvanilia 

saTanado savarjiSoebi. 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 M. Ashordia,  

G. Ekhvaia,  

N. Kekelia 

On the Conti-Opial 

type existence and 

uniqueness theorems 

for general nonlinear 

boundary value 

problems for systems 

of impulsive equations 

with finite and fixed 

points of impulses 

actions.  

Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Volume 58  ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

125-134  

(10) 

2 M. Ashordia On a two-point singular 

boundary value 

problem for systems of 

nonlinear generalized 

ordinary differential 

Volume 58  ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

111-123  

(13) 
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equations.  

Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Tbilisi 

3 M. Ashordia On conditions for the 

well-posedness of a 

nonlocal boundary 

value problem for a 

class of systems of 

linear generalized 

ordinary differential 

equations with 

singularities.  

Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Volume 59 ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

105-112  

(8) 

4 G. Berikelashvili On a weak solution of 

one nonlocal boundary-

value problem.  

Proc. A. Razmadze 

Math. Inst.  

Volume 162  ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

116-120  

(5) 

5 I. Kiguradze On nonlocal problems 

with nonlinear 

boundary conditions 

for singular ordinary 

differential equations.  

Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Volume 59 ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

113-119  

(7) 

6. S. 

Kharibegashvili 

The Cauchy-Goursat 

multidimensional 

problem for one class 

of nonlinear hyperbolic 

systems.  

Proc. A. Razmadze 

Math. Inst.  

Volume 162 ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

141-143  

(3) 

7 S. 

Mukhigulashvili,  

N. Partsvania 

On one estimate for 

solutions of two-point 

boundary value 

problems for higher-

order strongly singular 

linear differential 

equations. 

Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Volume 58 ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

65-77  

(13) 

8 N. Partsvania On two-point boundary 

value problems for 

two-dimensional 

nonlinear differential 

systems with strong 

singularities. 

Volume 58 ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

147-152  

(6) 
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Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Tbilisi 

9 N. Partsvania On a nonlocal 

boundary value 

problem for two-

dimensional nonlinear 

singular differential 

systems.  

Mem. Differential 

Equations Math. Phys. 

Volume 59 ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universitetis 

gamomcemloba, 

Tbilisi 

121-125  

(5) 

anotaciebi 

1. ganxilulia zogadi saxis arawrfivi sasazRvro amocanebis amoxsnadobis sakiTxi kvaziwrfiv 

impulsur gantolebaTa sistemebisaTvis. aseTi amocanebisTvis damtkicebulia kontisa da 

opialis tipis arsebobis Teoremebi. maTze dayrdnobiT miRebulia amoxsnadobis efeqturi 

sakmarisi pirobebi. 

2. ganzogadebul singularobebian arawrfiv diferencialur gantolebaTa sistemebisTvis 

ganxilulia orwertilovani sasazRvro amocana. miRebulia am amocanis amoxsnadobis sakmarisi 

pirobebi. 

3. ganzogadebul wrfiv diferencialur gantolebaTa erTi klasis sistemebisTvis ganxilulia 

aralokaluri sasazRvro amocana. miRebulia am amocanis koreqtulobis sakmarisi pirobebi. 

4. kvadratul areSi ganxilulia puasonis gantolebisaTvis dasmuli Sereuli amocana: dirixles 

pirobebiT kvadratis or mosazRvre gverdze da integraluri SezRudvebiT sazRvris darCenil 

nawilze klasikuri pirobebis nacvlad; dadgenilia susti amonaxsnis arseboba da erTaderToba 

1
2W  wonian sivrceSi. 

5. droiTi cvladis mimarT araintegrebadi singularobebis mqone maRali rigis Cveulebrivi 

diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia zogierTi arawrfivi, aralokaluri sasazRvro 

amocanis amoxsnadobisa da calsaxad amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi. 

6. meore rigis arawrfiv hiperbolur sistemaTa erTi klasisaTvis gamokvleulia koSi-gursas 

sasazRvro amocanis erTi mravalganzomilebiani variantis koreqtulobis sakiTxi. 

7. maRali rigis Zlierad singularuli gadaxrilargumentebiani diferencialuri 

gantolebebisaTvis dadgenilia orwertilovani SeuRlebuli da marjvniv fokaluri sasazRvro 

amocanebis amonaxsnTa Sefasebebi. 

8. organzomilebiani arawrfivi diferencialuri sistemebisaTvis Zlieri singularobebiT 

droiTi cvladis mimarT dadgenilia orwertilovan sasazRvro amocanaTa amoxsnadobisa da 

calsaxad amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi. 

9. organzomilebiani arawrfivi diferencialuri sistemebisaTvis Zlieri singularobebiT 

droiTi cvladis mimarT dadgenilia nikoletis tipis aralokaluri sasazRvro amocanis 

amoxsnadobisa da koreqtulobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi. 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi (*-iT aRniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi gamoqveynebuli statiebi) 
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# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1* G. Berikelashvili, 

M.Mirianashvili 

On the convergence of 

difference schemes for 

generalized Benjamin-

Bona-Mahony equation.  

Numer. Methods Partial 

Differ. Equations 

DOI: 

10.1002/num.21

810 

 

 

John Wiley & 

Sons, New York, 

NY 

20 

2* G. Berikelashvili, 

N. Khomeriki 

On a numerical solution of 

one nonlocal boundary-

value problem with mixed 

Dirichlet-Neumann 

conditions.  

Lith. Math. J. 

Volume 53 

No. 4 

Springer, New 

York, NY 

367-380 (14) 

3* O. Jokhadze The global Cauchy problem 

for wave equations with 

nonlinear damping 

term. (Russian)  

Differentsial’nye 

Uravneniya 

 

Volume 49 

No. 12 

 

Nauka/Interperiod

ika, Moskva 

1-8 (8) 

4* O. Jokhadze, 

S. 

Kharibegashvili 

The Cauchy-Darboux 

problem for the one-

dimensional wave equation 

with power nonlinearity.  

Siberian Math. J. 

Volume 54  

No. 6 

Pleiades 

Publishing, 

Tortola, British 

Virgin Islands; 

Nauka/Interperiod

ica, Moscow; 

Springer, New 

York 

1121-1137 (17) 

5* O. Jokhadze, 

S. 

Kharibegashvili 

The Cauchy-Goursat 

problem for the wave 

equations with nonlinear 

dissipative term. (Russian).  

Mat. Zametki  

Volume 94  

No. 6 

Nauka/Interperiod

ika, Moskva 

889-907 (18) 

6* O. Jokhadze, 

S. 

Kharibegashvili 

Вторая задача Дарбу для 

волнового уравнения со 

степенной 

нелинейностью“. 

(Russian)  

Differentsial’nye 

Uravneniya  

Volume 49  

No. 12 

Nauka/Interperiod

ika, Moskva 

1623-1640 (17) 

7* I. Kiguradze The Cauchy problem for 

singular in phase variables 

nonlinear ordinary 

differential equations.  

Georgian Math. J. 

Volume 20 Walter De 

Gruyter & Co, 

Germany 

707-720 (14) 

8* S. 

Kharibegashvili, 

On the solvability of one 

boundary value problem for 

Volume 400 Elsevier, San 

Diego, CA 

345-362 (18) 
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B. Midodashvili one class of semilinear 

second order hyperbolic 

systems.  

J. Math. Anal. Appl.  

9* S. 

Kharibegashvili, 

B. Midodashvili 

One multidimensional 

version of the Darboux first 

problem for one class of 

semilinear second order 

hyperbolic systems.  

NoDEA Nonlinear Differ. 

Equ. Appl. 

Volume 20 

No. 3 

. 

 

Birkhäuser Verlag 

(Springer), Basel 

595-619 (24) 

10* S. 

Kharibegashvili, 

D. Natroshvili 

Investigation of hyperbolic 

systems with order 

degeneration arising in I. 

Vekua’s hierarchical 

models.  

Appl. Anal. 

Volume 92 

No. 12 

Taylor & Francis, 

Abingdon, Oxon 

2520-2537 

(18) 

anotaciebi 

1. benJamin-bona-mahonis ganzogadebuli arawrfivi gantolebisaTvis dasmuli sawyis-sasazRvro 

amocanisaTvis Seswavlilia samSriani konservatuli sqemebi. miRebuli algebruli gantolebebi 

wrfivia saZiebeli funqciis mniSvnelobebis mimarT yovel axal Sreze. damtkicebulia sqemis 

krebadoba 1k   rigiT, roca zusti amonaxsni miekuTvneba sobolev-slobodeckis 2

kW   1 3k   

sivrces. 

2. puasonis gantolebisaTvis marTkuTxa areSi ganxilulia aralokaluri sasazRvro amocana. mo-

sazRvre gverdebis erT wyvilze dirixles da neimanis pirobebi, sazRvris darCenil nawilze 

sasazRvro pirobebis nacvlad ki integraluri saxis SezRudvebia mocemuli. agebuli da 

gamokvleulia Sesabamisi sxvaobiani sqema. energetikul utolobaTa meTodiT miRebulia sqemis 

amonaxsnis aprioruli Sefaseba. diskretizaciis cdomilebisaTvis miRebulia zusti amonaxsnis 

sigluvesTan SeTanxmebuli Sefaseba. 

3. Seswavlilia koSis amocana arawrfivi damxSobi wevris Semcveli talRis gantolebisaTvis. 

ganxilulia arsebobis, erTaderTobisa da araerTaderTobis, agreTve globaluri klasikuri 

amonaxsnis arsebobis sakiTxebi. 

4. xarisxovani arawrfivobis Semcveli talRis gantolebisaTvis ganxilulia koSi-darbus 

sasazRvro amocana. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri amoxsnadobis, 

agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi. 

5. Seswavlilia koSi-gursas amocana arawrfivi disipatiuri wevris Semcveli talRis gantole-

bisaTvis. ganxilulia arsebobis, erTaderTobis, agreTve feTqebadi amonaxsnis arsebobis 

sakiTxebi. 

6. xarisxovani arawrfivobis Semcveli talRis gantolebisaTvis ganxilulia darbus meore 

sasazRvro amocana. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri amoxsnadobis, 

agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi. 

7. maRali rigis arawrfivi Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis, romlebsac gaaCniaT 

singularobebi fazuri cvladebis mimarT, dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobis optimaluri 
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sakmarisi pirobebi. 

8. meore rigis arawrfiv hiperbolur sistemaTa erTi klasisaTvis ganxilulia sobolevis 

sasazRvro amocana droiTi orientaciis mqone konusur areSi, romelic warmoadgens darbus 

meore amocanis mravalganzomilebian variants. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da 

globaluri amoxsnadobis, agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi. 

9. meore rigis arawrfiv hiperbolur sistemaTa erTi klasisaTvis ganxilulia darbus pirveli 

sasazRvro amocanis mravalganzomilebiani varianti. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da 

globaluri amonaxsnis arsebobis, agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi. 

10. erTi rigis gadagvarebis mqone hiperboluri sistemebisaTvis, romlebic warmoiSvebian i. 

vekuas ierarqiul modelSi, Seswavlilia erTi Sereuli amocanis koreqtulobis sakiTxi 

sobolevis Sesabamis wonian sivrceebSi. 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 m. aSordia,  

g. exvaia, 

n. kekelia 

impulsur gantolebaTa 

sistemebisTvis zogadi saxis 

arawrfivi sasazRvro 

amocanebis amoxsnadobis 

konti-opialis tipis 

Teoremebis Sesaxeb 

ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi 

maTematikis institutis XXVII 

gafarToebuli seminaris sxdomebi  

(q. Tbilisi, 22-24 aprili,  2013 w.) 

2 m. aSordia,  

g. exvaia, 

n. TofuriZe 

diskretul gantolebaTa 

sistemebisTvis zogadi saxis 

arawrfivi sasazRvro 

amocanebis amoxsnadobis 

konti-opialis tipis 

Teoremebis Sesaxeb 

ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi 

maTematikis institutis XXVII 

gafarToebuli seminaris sxdomebi  

(q. Tbilisi, 22-24 aprili,  2013 w.) 

3 g. axalaia, 

m. aSordia, 

n. TofuriZe 

arawrfiv diskretul 

gantolebaTa sistemebisaTvis 

zogadi sasazRvro amocanebis 

amoxsnadobis efeqturi 

sakmarisi pirobebis Sesaxeb 

akademikos viqtor kupraZis dabadebidan 110 

wlisTavisadmi miZRvnili 

saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV 

saerTaSoriso konferencia  

(Tbilisi-baTumi, 9-15 seqtemberi, 2013 w.) 

4 m. aSordia, 

g. exvaia, 

n. kekelia 

arawrfivi impulsuri 

sistemebisaTvis zogadi 

sasazRvro amocanis 

koreqtulobis efeqturi 

sakmarisi pirobebis Sesaxeb 

akademikos viqtor kupraZis dabadebidan 110 

wlisTavisadmi miZRvnili 

saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV 

saerTaSoriso konferencia  

(Tbilisi-baTumi, 9-15 seqtemberi, 2013 w.) 

5 m. aSordia 

 

erTi orwertilovani 

sasazRvro amocanis Sesaxeb 

arawrfiv ganzogadoebul 

Cveulebriv diferencialur 

gantolebaTa sistemebisaTvis 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 
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singularobebiT 

6 m. aSordia, 

g. exvaia, 

n. kekelia 

arawrfivi sasazRvro 

amocanebis Sesaxeb sasruli 

raodenoba impulsebis mqone  

diferencialur gantolebaTa 

sistemebisaTvis 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

7 m. aSordia, 

g. exvaia, 

n. TofuriZe 

zogadi sasazRvro amocanis 

Sesaxeb diskretuli 

sistemebisaTvis 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

8 g. 

berikelaSvili

, 

b. 

midodaSvili 

 

maRali rigis sxvaobebiT 

dazustebis meTodi dirixles 

sasazRvro pirobebiani 

elifsuri gantolebisaTvis 

akademikos viqtor kupraZis dabadebidan 110 

wlisTavisadmi miZRvnili 

saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV 

saerTaSoriso konferencia  

(Tbilisi-baTumi, 9-15 seqtemberi, 2013 w.) 

9 g. 

berikelaSvili

, 

n. xomeriki 

sxvaobiani sqemebi erTi 

srulad aralokaluri 

sasazRvro amocanisaTvis 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

10 i. kiRuraZe koSis amocana fazuri 

cvladebis mimarT 

singularuli arawrfivi 

diferencialuri 

gantolebebisaTvis 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis andria razmaZis 

maTematikis institutis samecniero 

konferencia  

(q. Tbilisi, 2-6 dekemberi, 2013 w.) 

11 i. kiRuraZe meore rigis singularuli 

gantolebebisaTvis arawrfivi, 

aralokaluri amocanebis 

dadebiTi amonaxsnebi 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

12 n. farcvania knezeris amocana meore rigis 

arawrfivi singularuli 

diferencialuri 

gantolebebisaTvis 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis andria razmaZis 

maTematikis institutis samecniero 

konferencia  

(q. Tbilisi, 2-6 dekemberi, 2013 w.) 

13 n. farcvania droiTi da fazuri cvladebis 

mimarT singularuli, meore 

rigis diferencialuri 

utolobebis knezeruli 

amonaxsnebis aprioruli 

Sefasebebi 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

14 n. farcvania, 

b. puJa 

meore rigis singularuli 

diferencialuri gantolebebis 

knezeruli amonaxsnebis 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 
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Sesaxeb Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

15 s. 

xaribegaSvili 

droiT aralokaluri amocana 

mravalganzomilebiani 

arawrfivi talRis 

gantolebisaTvis 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

16 o. joxaZe, 

s. 

xaribegaSvili 

kuTxovan areebSi erTi 

sasazRvro amocanis 

amoxsnadobis Sesaxeb talRis 

gantolebisaTvis xarisxovani 

arawrfivobiT 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis andria razmaZis 

maTematikis institutis samecniero 

konferencia  

(q. Tbilisi, 2-6 dekemberi, 2013 w.) 

17 o. joxaZe, 

s. 

xaribegaSvili 

erTi sasazRvro amocana 

talRis gantolebisaTvis 

xarisxovani arawrfivobiT 

Tbilisis saerTaSoriso konferencia 

`gamoyenebiTi maTematikis Tanamedrove 

problemebi~, miZRvnili ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis 95 da ilia vekuas saxelobis 

gamoyenebiTi maTematikis institutis 45 

wlisTavs  

(Tbilisi, 4-7 seqtemberi, 2013 w.) 

18 o. joxaZe, 

s. 

xaribegaSvili 

Sereuli amocana arawrfivi 

talRis gantolebisaTvis 

arawrfivi sasazRvro pirobiT 

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100 

wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

vorkSopi diferencialur gantolebaTa 

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013 

(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.) 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. moyvanilia konti-opialis tipis Teoremebi kvaziwrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis 

zogadi sasazRvro amocanebis amoxsnadobis Sesaxeb. 

2. kvaziwrfiv diskretul gantolebaTa sistemebisTvis ganxilulia zogadi saxis arawrfivi 

sasazRvro amocanebi. moyvanilia konti-opialis tipis arsebobis Teoremebi.  

3. ganxilulia arawrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis zogadi saxis sasazRvro 

amocanebis koreqtulobis sakiTxi. moyvanilia koreqtulobis efeqturi sakmarisi pirobebi. 

4. moyvanilia Teoremebi arawrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis zogadi saxis 

sasazRvro amocanebis amoxsnadobis Sesaxeb. 

5. ganzogadebul arawrfiv diferencialur gantolebaTa singularuli sistemebisaTvis 

dadgenilia nikoletis tipis orwertilovani sasazRvro amocanis amoxsnadobis sakmarisi 

pirobebi. 

6. sasruli raodenoba impulsebis mqone diferencialur gantolebaTa sistemebisaTvis 

dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa amoxsnadobis sakmarisi pirobebi. 

7. arawrfiv diskretul gantolebaTa sistemebisTvis dadgenilia zogadi sasazRvro amocanis 

amoxsnadobis pirobebi. 

8. aRwerila meore rigis elifsuri gantolebisaTvis dasmuli dirixles amocanis Sesabamisi 

sxvaobiani sqemis amonaxsnis dazustebis meTodi. dadgenilia sqemis krebadobis rigi. 

9. agebuli da gamokvleulia puasonis gantolebisTvis dasmuli aralokaluri amocanis maaproq-
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simebeli sxvaobiani sqemebi, roca sazRvris arcerT nawilze araa klasikuri monacemi. 

10. maRali rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis singularobebiT fazuri 

cvladebis mimarT dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobis optimaluri sakmarisi piroba. 

11. meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis, romelTac gaaCniaT 

singularobebi rogorc fazuri, ise droiTi cvladis mimarT, dadgenilia arawrfiv, 

aralokalur sasazRvro amocanaTa dadebiTi amonaxsnebis arsebobis aragaumjobesebadi sakmarisi 

pirobebi. 

12. meore rigis arawrfivi singularuli diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia 

knezeris amocanis amoxsnadobis optimaluri sakmarisi pirobebi. 

13. moyvanilia Teoremebi droiTi da fazuri cvladebis mimarT singularuli meore rigis dife-

rencialuri utolobebis knezeruli amonaxsnebis aprioruli Sefasebebis Sesaxeb. 

14. moyvanilia usasrulobaSi qrobadi da nulisagan mowyvetili knezeruli amonaxsnebis 

arsebobis Teoremebi meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis singularobebiT 

droiTi da fazuri cvladebis mimarT. 

15. Seswavlilia droiT aralokaluri erTi amocana mravalganzomilebiani arawrfivi talRis 

gantolebisaTvis. napovnia pirobebi, romlebic uzrunvelyofen amonaxsnis arsebobas da 

erTaderTobas. ganxilulia agreTve SemTxvevebi, rodesac amocanas ar gaaCnia amonaxsni. 

16. kuTxovan areebSi gamokvleulia koSi-darbus tipis amocana talRis gantolebisaTvis 

xarisxovani arawrfivobiT. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri 

amoxsnadobis, agreTve amonaxnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi. 

17. kuTxovan areSi gamokvleulia erTi sasazRvro amocana talRis gantolebisaTvis xarisxovani 

arawrfivobiT. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri amoxsnadobis, agreTve 

amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi. 

18. Seswavlilia Sereuli amocana arawrfivi talRis gantolebisaTvis arawrfivi sasazRvro 

pirobiT. gantolebaSi da sasazRvro pirobaSi Semavali arawrfivi wevrebis gaTvaliswinebiT 

gamokvleulia amonaxsnis arsebobis da erTaderTobis sakiTxebi. ganxilulia agreTve feTqebadi 

amonaxsnis arsebobis SemTxvevebi. 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis dro da adgili 

1 M. Ashordia,  

G. Ekhvaia,  

N. Kekelia 

On the well-posed of general  

nonlinear boundary value 

problems for system of 

impulsive equations with finite 

and fixed points of impulses 

IX saerTaSoriso kongresi `isaaki~ 

(poloneTi, krakovi, 6-9 agvisto, 2013 w.). 

9th International ISAAC Congress (Krakow, Poland, 

August 5-9, 2013) 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ganxilulia arawrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis zogadi saxis sasazRvro 

amocanebis koreqtulobis sakiTxi. moyvanilia Sesabamisi Teoremebi. 

 
 
 

sxva informacia 

http://erdalkarapinar.wordpress.com/2013/09/13/9th-international-isaac-congress-august-5-9-2013-krakow-poland/
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 Catarebuli samecniero forumebi 

ganyofilebis mier organizebuli iyo prof. l. maRnaraZis dabadebidan 100 wlisTavisadmi 

miZRvnili saerTaSoriso vorkSopi diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi _ 

QUALITDE-2013, romelic Catarda TbilisSi 2013 wlis 20-22 dekembers. 

 saerTaSoriso samecniero TanamSromloba 

ivane kiRuraZe:  

rogorc saredaqcio kolegiis wevri, TanamSromlobda ucxour samecniero JurnalebTan: 

“Boundary Value Problems”; “Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations”; 

“Nonlinear Oscillations”; “Fasciculi Mathematici”; “Functional Differential Equations”; “Journal of 

Applied Mathematics, Statistics and Informatics”, xolo rogorc recenzenti _ JurnalebTan: 

“Дифференциальные уравнения”, “Nonlinear Analysis”. 

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saprogramo komitetis Tavmjdomare. 

malxaz aSordia: 

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saorganizacio komitetis wevri. 

givi berikelaSvili: 

rogorc recenzenti, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan “Lithuanian Mathematical 

Journal”, “Numerical Methods for Partial Differential Equations”, “Journal of Applied Mathematics and 

Computing”, “Proceedings of  A. Razmadze Mathematical Institute”. 

rogorc referenti, TanamSromlobda referatur Jurnal “Mathematical Reviews”-Tan. 

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saorganizacio komitetis wevri. 

nino farcvania: 

rogorc recenzenti, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan “Boundary Value Problems”, 

“Acta Applicandae Mathematicae”.   

aris referatuli Jurnalis “Mathematical Reviews” referenti.     

aris saerTaSoriso Jurnalis “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics” aso-

cirebuli redaqtori. 

aris saerTaSoriso Jurnalis “Miskolc Mathematical Notes” saredaqcio kolegiis wevri. 

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saorganizacio komitetis Tavmjdomare. 

brnos teqnologiuri universitetis maTematikisa da informatikis institutis direqtor 

b. puJasTan erTad moamzada erToblivi samecniero naSromi, romlis Sedegebi moxsenda 

saerTaSoriso vorkSops QUALITDE-2013. 

sergo xaribegaSvili: 

rogorc saredaqcio kolegiis wevri, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan: “Georgian 

Mathematical Journal” da “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”. 

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saprogramo komitetis 
 

maTematikuri fizikis ganyofileba 
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I. 1. i. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis a. razmaZis 
maTematikis institutis maTematikuri fizikis ganyofileba 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli profesori roland duduCava 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: roland  
duduCava, Tengiz buCukuri, avTandil gaCeCilaZe, roland gaCeCilaZe,  
daviT kapanaZe, oTar Wkadua.  
 
TanamSromlebi sazogadoebriv sawyisebze: ekaterine peseckaia, medea caava, 
TamTa wuwunava.  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

მაქსველის სისტემა 

ანიზოტროპულ გარემოში 

რ.დუდუჩავა, დ.კაპანაძე რ.დუდუჩავა, დ.კაპანაძე,  თ. 

ბუჩუკური, მ. ცაავა (saz. 

sawyisebze),  ე. პესეცკაია 
(saz. sawyisebze), 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

ანიზოტროპული მაქსველისა და ჰელჰოლცის განტოლებები შევისწავლეთ ბრტყელი 

კონფიგურაციის არეებში კუთხოვანი საზღვრით დირიხლეს, ნეიმანის, იმპედანსისა და 

შერეული სასაზღვრო პირობებით ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. დამტკიცებულია 

ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-

დიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი შესწავლა მოხდა ფსევდოდიფერენციალური 

ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში მიღებულია არსებობისა 

და რეგულარობის შედეგები. 
 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 
diferencialuri opera-
torebi zedapirebze da 
maTi gamoyeneba 

r. duduCava 

r. duduCava, T. buCuku-
ri,  m. caava (saz. Sawyi-
sebze), g. tefnaZe, T. wu-
wunava (saz. sawyisebze), 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ლაპლას-ბელტრამის დიფერენციალური განტოლებისათვის გლუვ ჰიპერზედაპირზე გლუვი 

საზღვრით  შესწავლილია შერეული  ტიპის (დირიხლე-ნეიმანის) სასაზღვრო ამოცანები ორი 

მიდგომით. პირველი: ლაქს-მილგრამის ლემის გამოყენებით დადგენილია ასეთი სასაზღვრო 

ამოცანის ამოხსნადობა და ამოხსნის ერთადერთობა სუსტი კლასიკური 

დასმით  როდესაც ამონახსი იძებნება სობოლევის W1    სივრცეში.   მეორე: პოტენციალთა 

მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სასაზღვრო ინტეგრო-დიფერენციალურ 

განტოლებაზე, რომლის გამოკვლევის შედეგად დადგენილია  ამოცანის ამოხსნადობის და 

ამოხსნის ერთადერთობა კრიტერიუმი  სუსტი არაკლასიკური დასმით  როდესაც ამონახსი 

იძებნება სობოლევის W p 1    სივრცეებში და როდესაც  p>1. მიღებული კრიტერიუმი 

დამოკიდებულია p  მაჩვენებელზე.    
 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

3 

ელექტრო-მაგნიტო-

დრეკადობის დინამიკის 

შერეული სასაზღვრო 

ამოცანების ასიმპტოტური 

d. natroSvili (teqnikuri 
universiteti)  

o. Wkadua, T. buCukuri, 
d. natroSvili 
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ანალიზი ბზარის მქონე 

არეებში. 
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

saangariSo periodSi Seswavlilia 3-ganzomilebiani dinamikis Sereuli sasazRvro 
amocana eleqtro-magneto-drekadobis anizotropuli erTgvarovani bzaris mqone 
sxeulebisaTvis. kerZod, Seswavlilia amocanis amoxsnadoba da amonaxsnis 
asimptoturi Tvisebebi. laplasis gardaqmnis, potencialTa da 
fsevdodiferencialur gantolebaTa Teoriis gamoyenebiT damtkicebulia 
amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis Teoremebi beselis potencialTa 
sivrceebSi. miRebulia amonaxsnis asimptoturi formulebi bzaris kidesa da im 
wiris maxloblobaSi sadac icvlebian sasazRvro pirobebi. Seswavlilia 
amonaxsnis singularoba am  gansakuTrebuli wirebis midamoSi. kerZod, bzaris 
kidis maxloblobaSi singularoba tolia 1/2, xolo im wiris maxloblobaSi sadac 

icvlebian sasaზRvro pirobebi  sigularoba sazogadod damokidebulia rogorc 
drekad aseve eleqtrul da magnitur mudmivebze da im wiris geometriaze sadac 
icvlebian sasazRvro pirobebi da SeuZlia miiRos nebismieri mniSvneloba (0,1/2] 
intervalidan. zogierTi transversalurad izotropuli klasisaTvis naCvenebia 
amocanis amonaxsnis araoscilirebadoba da miRebulia amonaxsnis singularobis 
gamosaTvleli efeqturi formulebi.  

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

4 

ლოკალიზებული ინტეგრა-

ლურ განტოლებათა მეთო-დი 

ელექტრო-მაგნეტო-

დრეკადობის არაერთგვა-

როვანი ანიზოტროპული 

თეორიის დირიხლეს 

ამოცანისათვის. 

s. mixailovi (brunelis 
universiteti, didi 
britaneTi) 

o. Wkadua, d.natroSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

განვითარებულია ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდი   ელექტრო-მაგნეტო-დრეკა-დობის 

არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი დირიხლეს ამოცანის 

შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალი-ზებული 

პოტენციალების გამოყენებით დირიხლეს ამოცანა დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-

სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე. შესწავლილია დირიხლეს სასაზღვრო 

ამოცანისა და მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა 

სისტემის ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, 

რომ ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა  ოპერატორი, 

რომელიც ეკუთვნის ბუტე დე მონველის ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და დადგენილია მისი 

შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევის სივრცეებში. 
 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

5 

ინტეგრალურ განტოლება-თა 

მეთოდი  სკალარული მეორე 

რიგის ცვლად 

კოეფიციენტიანი დიფერენ-

ციალური განტოლებისათ-ვის 

გარე არეში დასმული 

შერეული სასაზღვრო 

ამოცანის შემთხვევაში. 

s. mixailovi (brunelis 
universiteti, didi 
britaneTi) 

o. Wkadua, ს. მიხაილოვი, 
d.natroSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

შესწავლილია  სკალარული მეორე რიგის ცვლად კოეფიციენტიანი დიფერენციალური 

განტოლებისათვის 3-განზომილებიანი გარე არეში დასმული შერეული სასაზღვრო ამოცანის 

შესაბამისი სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემები. დამტკიცებულია 

ეკვივალენტობა სასაზღვრო შერეულ ამოცანასა და შესაბამისი სასაზღვრო-სივრცული 
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ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის. დამტკიცებულია შესაბამისი  სასაზღვრო-სივრცული 

ინტეგრალური ოპერატორის შებრუნებადობა წონიან სობოლევის სივრცეებში. 
 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

5 

drekadobis Teoriis 
statikis da dinamikis 
sasazRvro sakontaqto 
amocana erTgvarovani 
hemitropuli 
sxeulisaTvis xaxunis 
gaTvaliswinebiT 

d. natroSvili (teqnikuri 
universiteti) 

ა. gaCeCilaZე, 

რ. gaCeCilaZე da d. 
natroSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
2013 wlis saangariSoO periodSi Seswavlil iqna drekadobis Teoriis statikis da 
dinamikis sasazRvro sakontaqto amocana erTgvarovani hemitropuli sxeulisaTvis 
xaxunis gaTvaliswinebiT. dinamikis SemTxvevaSi sasazRvro sakontaqto amocana 
ekvivalenturad daiyvaneba sivrciT variaciul utolobaze, romlis 
regularizaciis Sedegad vRebulobT parametrze damokidebul variaciul 
gantolebas. Aam gantolebis Seswavla Catarebulia galiorkinis meTodis 

gamoyenebiT da bolos, parametris მimarT zRvarze gadasvlis Sedegad miRebulia 
dasmuli amocanis amonaxsni. 
statikis sasazRvro sakontaqto amocanas erTgvarovani hemitropuli 
sxeulebisaTvis xaxunis gaTvaliswinebiT. ganxilul SemTxvevaSi xaxunis Zala 
warmoiqmneba sxeulis ara mxebi mimarTulebiT gadaadgilebisas, aramed xaxuni 
Seesabameba normaluri mimarTulebiT gadaadgilebas. Ganxilulia ori SemTxveva, 
koercitiuli (rodesac sxeuli Tavisi sazRvis garkveuli nawiliT Camagrebulia) 
da arakoercitiuli (rodesac aseTi Camagrebebi ar gvaqvs). Oorive SemTxveaSi 
Seswavlilia susti amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis da aseve amonaxsnis  
amocanis monacemebze uwyvetad damokidebulebis sakiTxi. Arakoercitiul 
SemTxvevaSi cxadi saxiT amowerilia amonaxsnis arsebobis aucilebeli piroba, 
romelic damatebiT SezRudvebSi warmoadgens amonaxsnis arsebobis sakmaris 
pirobasac. 

 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

6 
ელიფსური კვაზი–

ვარიაციული უტოლობები 

ორმხრივი შეზღუდვებით 

 ა. gaCeCilaZე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

განხილულია  ელიფსური კვაზი–ვარიაციული უტოლობები ორმხრივი შეზღუდვებით.  

ეს შეზღუდვები, ანუ ამონახსნზე დამოკიდებული (არაცხადი) წინაღობები შეიძლება იყოს 

როგორც საზღვარზე, ისე არეში. მსგავსი წინაღობის ოპერატორი რომელშიც მონაწილეობს 

ამონახსნის კონორმალით წარმოებული, არის სინიორინის არაცხად ამოცანაში, რომელიც 

წარმოადგენს ზემოთნახსენები ამოცანების ცალმხრივ სასაზღვროშეზღუდვებიან ვარიანტს.  

ცვლადკოეფიციენტებიანი ელიფსური კოერციტიული ფორმისთვის განხილული ორმხრივი 

ვარიაციული უტოლობებისთვის (როგორც სასაზღვრო ისე არეში შეზღუდვებით)  

დამტკიცებულია გარკვეული ტიპის მონოტონური დამოკიდებულება ამონახსნსა და ამოცანის 

მონაცემებს შორის; კერძოდ, სასაზღვროშეზღუდვებიანი უტოლობის შემთხვევაში 

დამტკიცებულია მონოტონური დამოკიდებულება ამონახსნისა და მონაცემების კონორმალით 

წარმოებულებს შორის. ეს საშუალებას გვაძლევს ზემოთნახსენები ორმხრივშეზღუდვებიანი 

კვაზივარიაციული უტოლობებისთვის გამოვიყენოთ მონოტონურობის მეთოდი უწყვეტობის 

მეთოდთან ერთად. 

ამ ამოცანებისთვის დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა და მდგრადობა. აგებულია 

ზრდადი და კლებადი იტერაციული პროცესები, დამტკიცებულია მათი კრებადობა და 

მოყვანილია ნაშთითი წევრის შეფასებები. 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
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samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

Txeli garsis 
asimptoturi 
modeli 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecni-
ero fondi, granti 
DI/10/5-101/12, 

xelSekruleba 13/14,   

e. Sargorodski 
(kings koleji, 
londoni, didi 
britaneTi)  
r. duduCava 

e. Sargorodski, 
r.duduCava, T. bu-
Cukuri, m. caava g. 
tefnaZe, T. wuwu-
nava (saz. sawyis.)  

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 
Seswavlilia gama-krebadobis gamoyeneba maTematikuri fizikis konkretul 
amocanebSi, kerZod, giunteris warmoebulebis gamoyenebiT gamoyvanilia siTbos 
gavrcelebis gantoleba Txel garsSi. Seswavlilia Sereuli sasazRvro amocana 
laplas- beltramis operatorisTvis potencialTa meTodiT da laqs-milgramis 
lemis gamoyenebiT. 

 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

2 ekranis tipis amo-
canebi anizot-ro-
puli maqsvelis 
gantolebebisaTvis: 
asimpto-turi 
analizi da ricx-
viTi miaxloebebi 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecni-
ero fondi, gra nti 
FR/6/5-101/12. 
xelSekruleba31/39. 

დ. კაპანაძე დ. კაპანაძე, რ. დუ-

დუჩავა, ე. პესეცკაია  
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

ანიზოტროპული მაქსველისა და ჰელჰოლცის განტოლებები შევისწავლეთ ბრტყელი 

კონფიგურაციის არეებში საზღვართან ურთირთქმედებაში მყოფი ეკრანით/ბზარით დირიხლეს, 

ნეიმანის, იმპედანსისა და შერეული სასაზღვრო პირობებით ბესელის პოტენციალთა 

სივრცეებში. დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია 

ნახევარღერძზე ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი შესწავლა მოხდა ვინერ-

ჰოფისა და ჰენკელის ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, მიღებულია არსებობისა და 

რეგულარობის შედეგები. 

        მიღებული შედეგები წარმოდგენილია მათემატიკურ ჟურნალებში ორი გამოქვეყნებული 

სტატიის სახით. 

        მიღებული შედეგებზე დაყრდნობით მომზადა სამი საკონფერენციო თეზისი, რომლებიც 

მოხსენებული იყო საერთაშორისო კონფერენციებზე „Journées Singulières Augmentées 2013“ 

(საფრანგეთი),Conference MITRE 2013 (მოლდოვა), საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV 

ყოველწლიურ კონფერენციასა (ბათუმი) და საერთაშორისო კონფერენციაზე „გამოყენებითი 

მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“. 

 

მომზადდა და 06 ნოემბერს ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში გაიმართა ვორკშოპი 

„ეკრანის ტიპის ამოცანები ანიზოტროპული მაქსველის განტოლებებისათვის: ასიმპტოტიკური 

ანალიზი და რიცხვითი მიახლოებები“. 
 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

3 Mathematical Analysis 

of Localized   Boundary-

Domain                                                                                       

Integral Equations for 

variable-coefficient 

Boundary Value 

Problems 

EPSRC – Engineering  

and Physics Research 

Council Grant: 

EP/H020497/1, 

1-4-2010—1-4-2013. 

დიდი ბრიტანეთი. 

ლონდონის 

ბრიუნელის 

უნივერსიტეტის 

პროფესორი             ს. 

მიხაილოვი 

ო. ჭკადუა,              დ. 

ნატროშვილი 

http://jsa2013.sciencesconf.org/
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

პროექტში შესრულებული სამუშაო ეძღვნება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის 

განვითარებას 3-განზომილებიანი მეორე რიგის ძლიერად ელიფსური ცვლადკოეფიციენტებიანი 

დივერგენციული ფორმით ჩაწერილი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემისათვის 

დასმული დირიხლეს, რობენის ტიპის ამოცანების შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური 

წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების გამოყენებით დირიხლესა და 

რობენის  ამოცანები დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ 

განტოლებათა სისტემებზე. შესწავლილია დირიხლესა და რობენის სასაზღვრო ამოცანებისა და 

მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემების 

ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ 

ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა  ოპერატორები, 

რომლებიც ეკუთვნიან ბუტე დე მონველის ალგებრას, არიან ფრედჰოლმური და დადგენილია 

მათი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევის სივრცეებში.   

  ასევე       ლოკალიზებული         პარამეტრიქსის    მეთოდი   განვითარებულია 3-

განზომილებიანი მეორე რიგის ძლიერად ელიფსური ცვლადკოეფიციენტებიანი 

დივერგენციული ფორმით ჩაწერილი დიფერენციალური განტოლებისათვის დასმული  

ნეიმანის, შერეული, ბზარისა და  სასაზღვრო ამოცანების შემთხვევაში.  ეს მეთოდი ასევე 

განვითარებულია აკუსტიკური გაბნევის ამოცანებში არაერთგვაროვანი წინაღობების დროს. 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi  (varskvlavebiT moniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi 
gamoqveynebuli naSromebi) 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 
 

R. Duduchava, M. 
Tsaava 

 

Mixed boundary va-
lue problems for the 
Helmholtz equation 
in arbitrary 2D-sec-
tors, Georgian Ma-
thematical Journal 

20, 3 
 
 

a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

 

20 (439-468) 

 
 

2 
 

R. Duduchava 
 

Mellin convolution 
operators in Bessel 
potential spaces 
with Admissible me-
romor phic kernels, 
Memoirs on Diffe-
rential Equations 
and Mathematical 
Physics 

60, 2013 

 

 

a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

 

41 

 

3 
 

T. Buchukuri, 
R. Duduchava, 

D. Kapanadze, M. 
Tsaava 

 

Localization of a 

Helmholtz boundary 

value problem in a 

domain with piece-

wise-smooth boun-

dary, Proceedings of 

162 

 
a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

 

8 (37-44)_ 
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A. Razmadze Mathe-

matical Institute 

4 ლ. კასტრო, 

დ. კაპანაძე 

 
 

The mixed boundary 

value problems of 

Diffraction by a half-

plane with a screen/ 

crack perpendicular 

to the boundary, 

Proceedings of A. 

Razmadze Mathe-

matical Institute 

162 

 

a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

6 
 

5 O. Chkadua, 

S.E. Mikhailov, 
D. Natroshvili 

Localized Boundary-

Domain Integral 

Equations  Approach 

for Robin type Prob-

lem for Second order 

Strongly Elliptic 

System with Varia-
ble Coefficients . 

Proceedings of A. 

Razmadze Mathe-

matical Institute 

162 
 

a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

13 
 
 

6 O.Chkadua, 

D. Natroshvili 
 

Localized Boundary-

Domain Integral 

Equations  Approach 

for Dirichlet  Prob-

lem of the Theory of 

Piezo-Elasticity for 

Inhomogeneous So-

lids. Memoirs on 

Differential Equa-

tions and Math-

ematical Physics. 

60 
 

a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

37 
 

7 ა.გაჩეჩილაძე, 

რ.გაჩეჩილაძე 
 

The boundary 

contact problem for 

hemitropic elastic 

solids whit friction 

arising along the 

normal,  Proceeding 

of A. Razmadze Ma-

thematical Institute 

163 
 

a. razmaZis 
maTematikis 
instituti, 
Tbilisi 

18 

აnotaciebi 

1.. გამოიკვლეულია შერეული (დირიხლე-ნეიმანის)  (მოდელური  სასაზღვრო ამოცანა ჰელმჰო-

ლცის განტოლებისათვის   ბრტყელ  კუთხეში.  პირველ რიგში მტკიცდება ამოცანის ამოხსნის 

ერთადერთობა გრინის ფორმულაზე დაყრდნობით.                   

          ამოცანის შესწავლა ხდება პოტენციალთა მეთოდით. შედეგად სასაზღვრო ამოცანა დაიყვა-

ნება სასაზღვრო ინტეგრალურ განტოლებაზე,რომელიც წარმოადგენს მელინის კონვოლუციის 

განტოლებას (განტოლებას უძრავი სინგულარობით).  ხდება მიღებული განტოლების 

ამოხსნადობის სრული გამოკვლევა, რაც გვაძლევს საშუალებას,გავაკეთოთ დასკვნები საწყისი 

სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის და ამოხსნის თვისებების შესახებ. 

2. naSromi miZRvnilia melinis konvoluciis operatorebisadmi meromorfuli 
birTvebiT, romlebic moqmedeben beselis potencialTa sivrceebSi. aseTi 
operatorebi gvxvdeba sasazRvro amocanebis gamokvlevebSi elifsuri 
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diferencialuri gantolebebisaTvis brtyel 2-ganzomilebian areebSi kuTxovani 
sazRvriT. rodesac vswavlobT aseT amocanebs potencialTa meTodiT da 
lokalizaciis gamoyenebiT, Sedegad vRebulobT modelur sasazRvro amocanebs 
$\alpha$ gaSlis brtyel kuTxeSi. Sesabamisi  sasazRvro integraluri operatorebi 
warmoadgenen melinis konvoluciebs meromodfuli birTvebiT, romlebic moqmedeben 
beselis potencialTa sivrceebSi naxevarRerZze. 
    Cveni gamokvleva eyrdnoba or Sedegs. pirveli exeba melinis konvoluciebis da 
beselis potencialebis komutants: beselis potencialis operatori ganicdis 
arsebiT cvlilebas melinis konvoluciis operatorTan gadasmis Sedegad da es 
cvlileba damokidebulia meromorfuli birTvis polusebze (furies konvoluciis 
operatorisagan gansxvavebiT, romelTanac gadasmis Sedegad beselis potenciali 
ar icvleba). 
    meore mniSvnelovan Sedegi romelsac veyrdnobiT, warmoadgens operatorebis 
gamokvlevis Sedegebi banaxis algebridan, romelic warmoqmnilia melinis 
konvoluciis da furies konvoluciis operatorebis mier lebegis wonian 
sivrceebSi, romlebic miRebulia statiis avtoris mier.  

      ganxilulia melinis konvoluciis operatorebis magaliTebi. 

3.. შესწავლილია ჰელჰოლცის განტოლებები  ბრტყელი კონფიგურაციის არეებში კუთხოვანი 

საზღვრით დირიხლეს, ნეიმანის, იმპედანსისა და შერეული სასაზღვრო პირობებით ბესელის 

პოტენციალთა სივრცეებში. გამოყენებულია ლოკალიზაციის მეთოდი და ამოცანა დაყვამილია 

მოდელური სასაზღვრო ამოცანების შესწავლაზე ბრტყელ კუთხეებში. დამტკიცებულია 

ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-

დიფერენციალურ განტოლებებზე.               

4. შეისწავლება შერეული ამოცანები  ჰელჰოლცის განტოლებები  ბრტყელი კონფიგურაციის 

არეებში  ვინერ-ჰოფისა და ჰანკელის ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, მიღებულია 

არსებობისა და რეგულარობის შედეგები. 

5. naSromi eZRvneba lokalizebuli parametriqsis meTodis ganviTarebas 3-
ganzomilebiani meore rigis Zlierad elifsuri cvladkoeficientebiani 
divergenciuli formiT Cawerili diferencialuri gantolebaTa 
sistemisaTvis dasmuli robenis tipis sasazRvro amocanis SemTxvevaSi. 
grinis warmodgenis formulisa da lokalizebuli potencialebis 
Tvisebebis gamoyenebiT amocana daiyvaneba lokalizebul sasazRvro-
sivrcul integralur gantolebaTa sistemaze. Seswavlilia robenis tipis 
sasazRvro amocanisa da miRebuli lokalizebuli sasazRvro-sivrcul 
integralur gantolebaTa sistemis ekvivalentoba. viner-hofis 
faqtorizaciis meTodis gamoyenebiT naCvenebia, rom lokalizebuli 
sasazRvro-sivrculi integraluri operatori, romelic ekuTvnis bute de 
monvelis algebras, aris fredholmuri da dadgenilia misi Sebrunebadoba 
Sesabamis sivrceebSi. 

6.   ნაშრომი ეძღვნება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის განვითარებას   პიეზო-

დრეკადობის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი დირიხლეს 

ამოცანის შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და 

ლოკალიზებული პოტენციალების გამოყენებით დირიხლეს ამოცანა დაიყვანება 

ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე. 

შესწავლილია დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანისა და მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-

სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის 

ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ ლოკალიზებული სასაზღვრო-

სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა  ოპერატორი, რომელიც ეკუთვნის ბუტე დე 

მონველის ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და დადგენილია მისი შებრუნებადობა 

შესაბამის სივრცეებში. 
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7. შესწავლილია დრეკადობის თეორიის სტატიკის სასაზღვრო საკონტაქტო ამოცანა 

ერთგვაროვანი ჰემოტროპული სხეულებისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამ 

შემთხვევაში ხახუნის ძალა წარმოიქმნება არა სხეულის მხები მიმართულებით 

გადაადგილებისას არამედ ხახუნი შეესაბამება ნორმალის მიმართულებით 

გადაადგილებას. განხილულია ორი შემთხვევა, კოერციტიული (როდესაც დრეკადი 

სხეული საზღვრის ნაწილით ჩამაგრებულია) და არა კოერციტიული (როდესაც ასეთი 

ჩამაგრებები არ გვაქვს). ამოცანა ექვივალენტურად დაიყვანება სივრცით  ვარიაციულ 

უტოლობაზე და მასზე დაყრდნობით დამტკიცებულია სუსტი ამონახსნების არსებობის 

და ერთადერთობის თეორემები. ასევე, კოერციტიულ შემთხვევაში ნაჩვენებია 

ამონახსნის ამოცანის მონაცემებზე უწყვეტად დამოკიდებულება. არა კოერციტიულ 

შემთხვევაში ცხადი სახით ამოწერილია ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა. ეს 

პირობა დამატებით შეზღუდვებში წარმოადგენს ამონახსნის არსებობის საკმარის 

პირობასაც. 
 

 
2) ucxoeTSi 

d) statiebi (varskvlavebiT moniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi 

gamoqveynebuli naSromebi. 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

  
3* 
 
 
 

R. Duduchava,  
N. Kvergelidze,  
M. Tsaava 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O.Chkadua,     
R. Duduchava   
D. Kapanadze 

 

 

 

 

 

ლ. კასტრო,  

დ. კაპანაძე 

 

Fredholm criteria 
for a singular 
integral operator 
on an open arc in 
weighted Lebes-
gue's and 
Hoelder's spaces,  
Integral Equati-
ons and 
Operator Theory 
 

Potential methods 

for anisotropic 

pseudo-Maxwell’s 

equations in scre-

en type problems. 

Operator Theory: 

Advances and 

Applications, 

 
Wave diffraction 

by a half-plane 

with an obstacle 

perpendicular to 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 228 

 

 

 

 

 

    

   

254 

 

 

Birkhauser- 

Springer Basel  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Birkhauser- 

Springer Basel  
 
 
 

 
 

 

Elsevier 
 

 

18 (39-56)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 (73-94) 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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4* 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
5* 

 

 

 

O.Chkadua,S.E. 

MIkhailov and 

D. Natroshvili 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

O.Chkadua, 
S.E. MIkhailov  
D. Natroshvili 

 
 

the boundary, 

Journal of Diffe-
rential Equations 

Localized Bou-

ndary-Domain 

Singular Integ-ral 

Equations Based 

on Har-monic 

Parame-trix for 

Dive-rgens-form 

Elliptic PDEs with 

Variable Matrix 

Coefficients 

.Integral Equati-

ons and Operator 

Theory, 

Analysis of  Direct 

Segregated 

Boundary-Domain 

Integral Equations 

for Variable 

Coefficient Mixed 

BVPs in Exterior 

Domains.  

Analysis and 

Applications, 

 

 

 

 

Vol..76, # 4, 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.11,#4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkhauser- 

Springer Basel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Scientific 

Publishing 

Company 
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33 
 
 
 

 

anotaciebi 

1.  ნაშრომში  შესწავლილია  კოშის გულიანი სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორი 

უწყვეტი კოფიციენტებით  ლებეგის სივრცეში, ხარისხოვანი “ხვედელიძის წონით”  ღია          

გლუვ  რკალზე .  

          კარგად არის ცნობილი, რომ ნორმალურობის პირობა   წარმოადგენს  მხოლოდ 

აუცილებელს  ოპერატორის ფრედჰოლმურობისათვის და მას ემატება  “რკალური პირობა”, 

რომელიც გადააქცევს ფრედჰოლმურობის  პირობას  საკმარისად. 

          მოყვანილია  ოპერატორის ფრედჰოლმურობის ზემოთ ნახსენები კრიტერიუმის ახალი 

პირდაპირი დამტკიცება, რომელიც იყენებს პუანკარე-ბერტრანის ფორმულას  სინგულარული 

ინტეგრალური ოპერატორების კომპოზიციის შესახებ, ნ.მუსხელიშვილის ფორმულებს 

სინგულარული ფუნქციებისათვის, ფრედჰოლმის ოპერატორების ჰომოტოპიას და ინდექსის 

მდგრადობის თვისებას.          

2. შესწავლილია დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანები ჰელმჰოლცის 

განტოლებებისათვის ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. დამტკიცებულია ამონახსნის 

ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-დიფერენციალურ 

განტოლებებზე და მათი გამოკვლევა მოხდა ვინერ-ჰოფისა და ჰანკელის ოპერატორების 

თვისებების გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში მიღებულია არსებობისა და რეგულარობის 

შედეგები. 

3.  naSromi eZRvneba lokalizebuli parametriqsis meTodis ganviTarebas 3-
ganzomilebiani meore rigis Zlierad elifsuri skalaruli cvladkoeficien-
tebiani divergenciuli formiT Cawerili diferencialuri gantolebaTa 
sistemisaTvis dasmuli dirixles, neimanisa da robenis tipis sasazRvro amocanebis 
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SemTxvevaSi. Seswavlilia dirixles, neimanisa da robenis tipis sasazRvro 
amocanebisa da Sesabamisi lokalizebuli sasazRvro-sivrcul integralur 
gantolebaTa sistemebis ekvivalentoba. viner-hofis faqtorizaciis meTodis 
gamoyenebiT naCvenebia, rom lokalizebuli sasazRvro-sivrculi integraluri 
operatorebi, romlebic ekuTvnis bute de monvelis algebras, aris fredholmuri 
da dadgenilia maTi Sebrunebadoba Sesabamis sobolevis sivrceebSi. 

4. naSromSi Seswavlilia skalaruli meore rigis cvladkoeficientiani 
koeficientiani diferencialuri gantolebisaTvis 3-ganzomilebiani gare areSi 
dasmuli Sereuli sasazRvro amocanis Sesabamisi sasazRvro-sivrcul integralur 
gantolebaTa sistemebi. damtkicebulia Sereuli sasazRvro amocanisa da Sesabamisi 
sasazRvro-sivrcul integralur gantolebaTa sistemis ekvivalentoba. naCvenebia, 
sasazRvro-sivrculi integraluri operatorebis Sebrunebadoba wonian sobolevis 
sivrceebSi. 

5. naSromSi gamokvleulia erTgvarovani anizotropuli fsevdo-maqsvelis 
gantolebaTa sistemisaTvis dasmuli ekranis tipis neimanis sasaZRvro amocana. 
potencialTa meTodisa da fsevdo-maqsvelis gantolebasTan dakavSirebuli 
oradwrfivi formis koercitiulobis gamoyenebiT damtkicebulia amocanis 
amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa da regularobis Teoremebi. 

 
2) gamosaqveyneblad gadacemuli naSromebi 

d) statiebi (varskvlavebiT moniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi 

gamoqveynebuli naSromebi). 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1^* 
 
 

 
 

 
2 

 

V. Didenko,  

R. Duduchava 

 

 

 

L.P. Castro,  

R. Duduchava, 

F.-O. Speck 

Mellin convolution operators in 

the Bessel potential spaces. Sub-

mitted to Journal of Functional 

Analysis  
 

Diffraction from Polygonal-Co-

nical Screens-an operator ap-

proach 

 
 
 
 
 
 

Birkhäuser, Basel 

      26  
 
 
 
 
 
     30 

 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1. 

 

 

 

 
   2. 

 

r. duduCava, მ. ცაავა 

 

 

 

 

დ. კაპანაძე 

 

ნახევრადპლენარული მოხსენება: 

Mixed boundary value problems for 

the Helmholtz 

equation in arbitrary 2D-sectors 

 

ნახევრადპლენარული მოხსენება: 
The boundary value problems of wave 

diffraction by a half-plane with an 

9-15 სექტემბერი, 2013, ბა-

თუმი, საქართველოს მათე-

მატიკოსთა კავშირის IV 

საერთაშორისო კონფე-

რენცია 

9-15 სექტემბერი, 2013, ბა-

თუმი, საქართველოს მათე-

მატიკოსთა კავშირის IV 
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3. 
 
 
 
 

 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

 
 
7. 
 

 
 
 
 
 
8. 
 
 

 
   
9. 

 

 

დ. კაპანაძე 

 

 

 

 

 

ო. ჭკადუა 

 

 

 

 

 

ო. ჭკადუა 

 

 

 

 
რ. გაჩეჩილაძე 

 

 

 

 

 

რ. გაჩეჩილაძე 

 

 

 

 

 

 

ა .გაჩეჩილაძე 

 

 

 

 

ა .გაჩეჩილაძე 
 
 

obstacle perpendicular to the 

boundary 

 

ვინერ-ჰოფს პლუს ჰანკელის 

ტიპის ოპერატორები ტალღის 

დიფრაქციის ამოცანებში 

საზღვართან ურთიერთ-

ქმედებაში მყოფი ეკრანით  

 

ელექტრო-მაგნიტო-დრეკა-

დობის დინამიკის შერეული 

სასაზღვრო ამოცანების 

ასიმპტოტური ანალიზი ბზარის 

მქონე არეებში. 

 

ელექტრო-მაგნიტო-დრეკა-

დობის დინამიკის შერეული და 

ბზარის ტიპის ამოცანების 

ამოხსნადობა და ამონახსნის 

ასიმპტოტიკა. 

 
Boundary contact problem for 

hemitropic elastic solids with friction,  
IV International Conference of the 

Georgian Mathematical Union 

 
 

 

Unilateral contact problem with 

regard to friction 
 

 

 
 

The modified monotonicity method 

for elliptic quasi-variational 

inequalities; 

 

 
 

On one elliptic quasi-variational 

inequalit with two implicit obstacles. 

საერთაშორისო კონფე-

რენცია 

 
2-6 დეკემბერი, 2013, თბი-

ლისი, ა. რაზმაძის 

მათემატიკის  ინსტიტუტის 

ყოველწლიური 

კონფერენცია. 

 
9-15 სექტემბერი, 2013, ბა-

თუმი, საქართველოს მათე-

მატიკოსთა კავშირის IV 

საერთაშორისო კონფე-

რენცია 

 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბი-

ლისი, ა. რაზმაძის 

მათემატიკის  ინსტიტუტის 

ყოველწლიური 

კონფერენცია. 

9-15 სექტემბერი, 2013, ბა-

თუმი, საქართველოს მათე-

მატიკოსთა კავშირის IV 

საერთაშორისო კონფე-

რენცია 

 
2-6 დეკემბერი, 2013, თბი-

ლისი, ა. რაზმაძის 

მათემატიკის  ინსტიტუტის 

ყოველწლიური 

კონფერენცია. 
 

9-15 სექტემბერი, 2013, ბა-

თუმი, საქართველოს მათე-

მატიკოსთა კავშირის IV 

საერთაშორისო კონფე-

რენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, თბი-

ლისი, ა. რაზმაძის 

მათემატიკის  ინსტიტუტის 

ყოველწლიური 

კონფერენცია. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. გამოიკვლეულია შერეული (დირიხლე-ნეიმანის)  (მოდელური  სასაზღვრო ამოცანა ჰელმჰო-

ლცის განტოლებისათვის   ბრტყელ  კუთხეში.  პირველ რიგში მტკიცდება ამოცანის ამოხსნის 

ერთადერთობა გრინის ფორმულაზე დაყრდნობით.                   

          ამოცანის შესწავლა ხდება პოტენციალთა მეთოდით. შედეგად სასაზღვრო ამოცანა დაიყვა-

ნება სასაზღვრო ინტეგრალურ განტოლებაზე,რომელიც წარმოადგენს მელინის კონვოლუციის 
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განტოლებას (განტოლებას უძრავი სინგულარობით).  ხდება მიღებული განტოლების 

ამოხსნადობის სრული გამოკვლევა, რაც გვაძლევს საშუალებას,გავაკეთოთ დასკვნები საწყისი 

სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის და ამოხსნის თვისებების შესახებ. 

 2. შესწავლილია შერეული (დირიხლე-ნეიმანის) სასაზღვრო ამოცანები ჰელმჰოლცის განტოლე-

ბებისათვის ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში ბრტყელ არეში კუთხოვანი საზღვრით 

ნებისმიერი კუთხის შემთხვევაში. დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, 

ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი 

გამოკვლევა მოხდა ვინერ-ჰოფისა და ჰანკელის ოპერატორების თვისებების 

გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში მიღებულია არსებობისა და რეგულარობის შედეგები. 

3. შესწავლილია ტალღის დიფრაქციის ამცანებში წარმოქმნილი ვინერ-ჰოფს პლუს ჰანკელის 

ოპერატორების შებრუნებადოსბის საკითხი ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში.  მიღებული 

შედეგები გამოყენებულია შესაბამისი ტალღის დიფრაქციის სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნის 

არსებობისა და რეგულარობის საკითხების დასადგენ. 

4. შესწავლილია 3-განზომილებიანი დინამიკის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ელექტრო-

მაგნეტო-დრეკადობის ერთგვაროვანი, ანიზოტროპული ბზარის მქონე სხეულებისათვის. 

ლაპლასის გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის 

გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. 

გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში სადაც 

იცვლებიან სასაძღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ 

დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის 

გეომეტრიაზე სადაც იცვლება სასაზღვრო პირობების ტიპი. 

5. შესწავლილია ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის დინამიკის შერეული და ბზარის ტიპის 

ამოცანის ამოხსნადობა და ამონახსნის ასიმპტოტიკა. კერძოდ, განხილულია ბზარის ზედაპირზე 

ტრანსმისიის ტიპის პირობები, სადაც ელექტრული გადაადგილება და მაგნიტური ინდუქცია 

უწყვეტად გადადის ბზარის ზედაპირზე. გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა 

განსაკუთრებული წირების მახლობლობაში. 

6. .გამოკვლეულია დრეკადი ერთგვაროვანი ჰემიტროპული სხეულის ცალმხრივი კონტაქტის 

ამოცანა ხახუნის ეფექტის გათვალისწინებით, როდესაც ხახუნი შეესაბამება სხეულის ნორმალის 

მიმართუდლებით გადაადგილებას და არა მხები მიმართულებით გადაადგილებას, როგორც ეს 

ჩვეულებრივ შემთხვევებში განიხილება. სივრცით ვარიაციულ უტოლობაზე ექვივალენტურად 

დაყვანის გზით შესწავლილია სუსტი ამონახსნების არსებობის და ერთადერთობის 

საკითხი,ასევე მონაცემებზე ამონახსნის უწყვეტად დამოკიდებულება. დადგენილია, რომ 

კოერციტიულ შემთხვევაში (როდესაც დრეკადი სხეული საზღვრის ნაწილით ჩამაგრებულია) 

ამოცანა ამოხსნადია ცალსახად და უპირობოდ, ხოლო არაკოერციტიულ შემთხვევაში (სხეული 

არ არის ჩამაგრებული) ცხადი სახით იწერება ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა.  

7.  განიხილება დრეკადობის ჰემიტროპული თეორიის სტატიკის სასაზღვრო-საცონტაქტო 

ამოცანა, როდესაც სხეული საზღვრის გარკვეული ნაწილით კონტაქტშია აბსოლუტურად მყარ 

სხეულთან და გათვალისწინებულია ხახუნის ეფექტის ზეგავლენა. შესწავლილია სუსტი 

ამონახსნის არსებობის და ერთადერთობის  საკითხი. 

8. A ოპერატორით მოცემული ცალმხრივ და ორმხრივშეზუდვებიანი ელიფსური ვარიაციული 

უტოლობებისთვის დამტკიცებულია Au-ს გარკვეული მონოტონურობის თვისებები, სადაც u 

უტოლობის ამონახსნია. მასზე დაყრდნობით აგებულია მონოტონურობის მეთოდი  ელიფსურ 

კვაზი–ვარიაციულ უტოლობათა კლასისითვის, როცა წინაღობის ოპერატორი არ არის 

წერტილობრივი (თითქმის ყველგან) აზრით ზრდადი ან კლებადი. მოყვანილია შემთხვევები 

როდესაც ეს მეთოდი იძლევა ამონახსნის ერთადერთობას, მდგრადობას და იტერაციული 

პროცესების აგების საშუალებას. 

9. განხილულია  ერთი ელიფსური კვაზი–ვარიაციული უტოლობა ორმხრივი შეზღუდვებით. ამ 

ამოცანისთვის დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა და მდგრადობა. აგებულია ზრდადი 
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და კლებადი იტერაციული პროცესები, დამტკიცებულია მათი კრებადობა და მოყვანილია 

ნაშთითი წევრის შეფასებები. 

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
   4. 

 
 
 

  
 5. 

 
 
 
 
6. 
 
 
 

 

r. duduCavaO 
 
 
 
 
 
r. duduCavaO  
 
 
 
 

r. duduCavaO 
 
 
 
 
 

 
r. duduCavaO 
 
 
 
 
r. duduCavaO 
 
 

 

 

ო. ჭკადუა 

მოხსენების გარეშე, მონაწილეობდა 

დისკუსიებში და მრგვალ მაგიდებში 

. 

 

 

 
plenaruli moxseneba:   Mellin 

convolution operators in Bessel 

potential spaces with admissible 

meromorphic kernels 
 
plenaruli moxseneba:  The Wiener-

Hopf method for crack problems 

 

 

 

 
 

plenaruli moxseneba:   Mellin 

convolution operators in Bessel 

potential spaces with admissible 

meromorphic kernels 
 

სექციური მოხსენება: Calculus of 

Gunter’s derivatives and shell theory 

 

 

 

სექციური მოხსენება: Localized 

Boundary-Domain Integral Equations  

Approach for Dirichlet and Robin 

Problems of the Theory of Piezo-

Elasticity for Inhomoge-neous Solids. 

Meeting of Presidents of the 

European mathematical Unions \& 

Danish Mathematical Weekend, 

April 5-7, 2013. Aarhus, 

Denmark. Delegate of Georgia 
 
saerTaSoriso konferencia 

MITRE 2013, moldaveTi, 

kiSiniovis universiteti 2013 

wlis 15-22 agvisto 

 
saerTaSoriso konferencia 

«Modern problems of solid 

mechanics, differential and 

integral equations»‘, ukraina, 
odesis universiteti 2013 

wlis 22-25 agvisto 
 
saerTaSoriso konferencia 

“Journées Singulières Augmentées 

2013” 
 
 
saerTaSoriso konferencia 

lWOTA 2013,  Indian lnstitute of 

Science, Bangalore,  India,  

16  -20  December, 20l3 

 
saerTaSoriso konferencia 

MAFELAP -2013, Brunel  Uni-

versity, UK, 10-14 June 2013. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. მოხსენების გარეშე, მონაწილეობდა დისკუსიებში და მრგვალ მაგიდებში. 
2. moxseneba mieZRvna melinis konvoluciis operatorebs meromorfuli birTvebiT, 
romlebic moqmedeben beselis potencialTa sivrceebSi. aseTi operatorebi 
gvxvdeba sasazRvro amocanebis gamokvlevebSi elifsuri diferencialuri 
gantolebebisaTvis brtyel 2-ganzomilebian areebSi kuTxovani sazRvriT. rodesac 
vswavlobT aseT amocanebs potencialTa meTodiT da lokalizaciis gamoyenebiT, 
Sedegad vRebulobT modelur sasazRvro amocanebs $\alpha$ gaSlis brtyel 
kuTxeSi. Sesabamisi  sasazRvro integraluri operatorebi warmoadgenen melinis 
konvoluciebs meromodfuli birTvebiT, romlebic moqmedeben beselis 
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potencialTa sivrceebSi naxevarRerZze. 
    Cveni gamokvleva eyrdnoba or Sedegs. pirveli exeba melinis konvoluciebis da 
beselis potencialebis komutants: beselis potencialis operatori ganicdis 
arsebiT cvlilebas melinis konvoluciis operatorTan gadasmis Sedegad da es 
cvlileba damokidebulia meromorfuli birTvis polusebze (furies konvoluciis 
operatorisagan gansxvavebiT, romelTanac gadasmis Sedegad beselis potenciali 
ar icvleba). 
    meore mniSvnelovan Sedegi romelsac veyrdnobiT, warmoadgens operatorebis 
gamokvlevis Sedegebi banaxis algebridan, romelic warmoqmnilia melinis 
konvoluciis da furies konvoluciis operatorebis mier lebegis wonian 
sivrceebSi, romlebic miRebulia statiis avtoris mier.  

      ganxilulia melinis konvoluciis operatorebis magaliTebi. 

3.moxsenebaSi mimoxiluli iyo ukanaskneli 20 wlis ganmavlobaSi miRebuli 
Sedegebi  
bzarebis TeoriaSi fsevdodiferencialuri gantolebebis da viner-hopfis 
faqtorizaciis meTodebiT, romleTa miRebaSi qarTverl maTematikosebs 
gansakuTrebuli roli aqvT Sesrulebuli.  
 
4. moxseneba mieZRvna melinis konvoluciis operatorebs meromorfuli birTvebiT, 
romlebic moqmedeben beselis potencialTa sivrceebSi. aseTi operatorebi 
gvxvdeba sasazRvro amocanebis gamokvlevebSi elifsuri diferencialuri 
gantolebebisaTvis brtyel 2-ganzomilebian areebSi kuTxovani sazRvriT. rodesac 
vswavlobT aseT amocanebs potencialTa meTodiT da lokalizaciis gamoyenebiT, 
Sedegad vRebulobT modelur sasazRvro amocanebs $\alpha$ gaSlis brtyel 
kuTxeSi. Sesabamisi  sasazRvro integraluri operatorebi warmoadgenen melinis 
konvoluciebs meromodfuli birTvebiT, romlebic moqmedeben beselis 
potencialTa sivrceebSi naxevarRerZze. 
    Cveni gamokvleva eyrdnoba or Sedegs. pirveli exeba melinis konvoluciebis da 
beselis potencialebis komutants: beselis potencialis operatori ganicdis 
arsebiT cvlilebas melinis konvoluciis operatorTan gadasmis Sedegad da es 
cvlileba damokidebulia meromorfuli birTvis polusebze (furies konvoluciis 
operatorisagan gansxvavebiT, romelTanac gadasmis Sedegad beselis potenciali 
ar icvleba). 
    meore mniSvnelovan Sedegi romelsac veyrdnobiT, warmoadgens operatorebis 
gamokvlevis Sedegebi banaxis algebridan, romelic warmoqmnilia melinis 
konvoluciis da furies konvoluciis operatorebis mier lebegis wonian 
sivrceebSi, romlebic miRebulia statiis avtoris mier.  

      ganxilulia melinis konvoluciis operatorebis magaliTebi.  

5. moxseneba mieZRvna giunteris mxebi diferencialuri operfatorebis aRricxvas 

hiperzedapirebze, da mis gamoyenebebs. kerZod, ლაპლას-ბელტრამის დიფერენციალური 

განტოლებისათვის გლუვ ჰიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით  შესწავლილია შერეული  ტიპის 

(დირიხლე-ნეიმანის) სასაზღვრო ამოცანები ორი მიდგომით. პირველი: ლაქს მილგრამის ლემის 

გამოყენებით დადგენილია ასეთი სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნადობა და ამოხსნის 

ერთადერთობა სუსტი კლასიკური დასმით  როდესაც ამონახსი იძებნება სობოლევის W1    

სივრცეში.   მეორე: პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სასაზღვრო 

ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე, რომლის გამოკვლევის შედეგად დადგენილია  

ამოცანის ამოხსნადობის და ამოხსნის ერთადერთობა კრიტერიუმი  სუსტი არაკლასიკური 

დასმით  როდესაც ამონახსი იძებნება სობოლევის W p 1    სივრცეებში როდესაც  p>1. მიღებული 

კრიტერიუმი დამოკიდებულია p  მაჩვენებელზე. 

         განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შედეგებს იძლევა ასეთი აღრიცხვის გამოყებენება 

თხელი გარსების განტიოლებების მისაღებად  Г-კრებადობის გამოყენებით როდესაც თხელ 
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მაგრამ არანულოვანი სისქის დრეკად სხეულში  ლამეს გამტოლება  ჩაიწერება გიუნტერის და 

ნორმალური წარმოებულების ტერმინებში  და ხდება ზღვარზე გადასვლა სისქის ნულისაკენ 

მისწრაფებით.  შედეგად მიირება გარსის 2-განზომილებიანი განტოლება ჰიპერზედაპირზე. ამ 

მიდგომი სრულ განხორციელებას გააჩნია სიძნელეები და მოხდა მიდგომის დემონსტრირება 

ზემოთ მოყვანილი ლაპლას-ბელტრამის  დიფერენციალური  განტოლებისათვის, რომელიც 

აღწერს სითბოგამტარებლობას თხელ სხეულში. 

6.  მოხსენება ეხება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის განვითარებას   პიეზო-

დრეკადობის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი დირიხლეს 

და რობენის ტიპის ამოცანების შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის 

ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების გამოყენებით დირიხლეს და რობენის 

ამოცანები დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა 

სისტემებზე. შესწავლილია დირიხლესა და რობენის სასაზღვრო ამოცანებისა და მიღებულ 

ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემების 

ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ 

ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა  ოპერატორები, 

რომლებიც ეკუთვნის ბუტე დე მონველის ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და 

დადგენილია მათი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევის სივრცეებში. 

 
sxva informacia 

 
Catarebuli samecniero konferenciebi 

 
    saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV yovelwliuri konferencia, 
miZRvnili v. kupraZis dabadebis 110 wlisTavisadmi, Tbilisi-baTumi, 9-15 

seqtemberi, 2013 weli r. duduCava-saorganizacio komitetis Tavmjdomare. თ. 

ბუჩუკური, მ. ცაავა-საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები.  

 
saerTaSoriso samecniero TanamSromloba 
 

როლანდ დუდუჩავა 
1. მიწვეული იყო ერთობლივი სამეცნიერო კვლევებისათვის პროექტის “კონვოლუციის 

ტიპის ოპერატორები: თვისებები, აპროქსიმაცია, გამოყენებები” 2013 წლის 9 

ნოემბრიდან 9 დეკემბრამდე ბრუნეი დარუსსალამის უნივერსიტეტში, Bბრუნეი. 

2. miwveuli iyo indoeTis samecniero institutSi (bangalori, indioeTi) saerTo 

interesebis Temebზe sasaubrod da moxsenebisaTvis, 9-16 dekemberi, 2013 w. 

daviთ kapanaZe   

3. მიწვეულია 2013 წლის 15 დეკემბრიდან 6 თვით ერთობლივი სამეცნიერო 

კვლევებისათვის ავეიროს უნივერსიტეტში, პორტუგალია. ვიზიტს აფინანსებს შოთა 

რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

ეკატერინე პესეცკაია   

4. მიწვეულია 2013 წლის 15 დეკემბრიდან 6 თვით ერთობლივი სამეცნიერო 

კვლევებისათვის ავეიროს უნივერსიტეტში, პორტუგალია. ვიზიტს აფინანსებს შოთა 

რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 
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samecniero gamocemebis redkolegiebis wevrebi 
 

როლანდ დუდუჩავა: 
1. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser 

2. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter 

3. Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, International Scientific Press 

4. Memoirs on partial Di_erential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi.  

5. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers 

6. Tbilisi Mathematical Journal, Tbilisi.   

ოთარ ჭკადუა: 
 Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi 

 
saerTaSoriso samecniero gamocemebis recenzentebi da referentebi 

 

როლანდ დუდუჩავა: 

1. Georgian Mathematical Journal 

2. Mathematical Methods in Applied Sciences 

3. Integral Equations and Operator Theory 

4. Complex Variables and Elliptic Equations 

5. Journal of Mathematical Analysis and Applications  

6. Operator Theory: Advances and Applications 

7. Mathematical Reviews 

8. Zentralblatt fur Mathematik 

 

     ოთარ ჭკადუა: 

Georgian Mathematical Journal 
 
sazoigadoebrivi saqmianoba  
 

1. r. duduCava, arCeulia saqarTvelos maTematikosTa kavSiris prezidentad 
2. o. Wjadua, arCeulia saqarTvelos maTematikosTa kavSiris vice-prezidentad 
   

ucxouri samecniero organizaciebis wevrebi 
 
როლანდ დუდუჩავა _ amerikis maTematikuri sazogadoeba 

 
erToblivi samecniero kvlevevbi 
როლანდ დუდუჩავა: 

მიწვეული იყო ერთობლივი სამეცნიერო კვლევებისათვის პროექტის “კონვოლუციის 

ტიპის ოპერატორები: თვისებები, აპროქსიმაცია, გამოყენებები” 2013 წლის 9 

ნოემბრიდან 9 დეკემბრამდე ბრუნეი დარუსსალამის უნივერსიტეტში, Bბრუნეი.   

ucxoeTSi wakiTxuli saleqcio kursebi და მოხსენებები 
როლანდ დუდუჩავა: 

1. University of Brunei Darussalam, “Calculus of differential operators on surfaces and their applications”. November 30, 2013. 

2. Indian Institute of Science, Bangalore, India “Helmholtz equation in arbitrary 2D domains with angular points on the boundary”, 

December 12, 2013  
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დrekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba 
 

 

I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტი,  drekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba  
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:  revaz bancuri  
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba^: nugzar 
SavlayaZe, sergo kukujanovi, giorgi kapanaZe, luiza SafaqiZe, lida 
gogolauri.  

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

Uuwyvet tanTa meqanikis 
sasazRvro-sakontaqto 
da Seruli sasazRvro 

amocanebi  

revaz bancuri Nnugzar SavlayaZe, sergo 
kukujanovi, giorgi kapanaZe, 

luiza SafaqiZe, lida 
gogolauri. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Gganxilulia blantidrekadobis TeoriaSi cocvadobis Tvisebebis mqone 
brtyeli erTgvarovani sxeulis cvladi sixistis drekad CarTvasTan 
urTierTqmedebis sakontaqto amocana. Aamocana daiyvaneba  volteras 
tipis organzomilebian singularul integralur gantolebaze.ACarTvis 
sixistis xarisxovani kanoniT cvlilebis pirobebSi gamokvleulia 
furies integraluri gardaqmnisa da analizur funqciaTa Teoriis 
meTodebis gamoyenebiT miRebuli karlemanis tipis gadaadgilebiani 
sasazRvro amocana, miRebulia misi amonaxsni kvadraturebSi da 
Seswavlilia  sakontaqto Zabvebis gansakuTrebulobaTa xasiaTi 
singularul wertilebSi. zogierT SemTxvevaSi saWiroa volteras 
integraluri gantolebis miaxloebiTi amoxsnis ageba mimdevrobiTi 
miaxloebis meTodiT.  
Ggamokvleulia drekadobis brtyeli Teoriis nawilobriv 
ucnobsazRvriani amocanebi, kerZod mravalkuTxa aris SigniT 
Tanabradmtkice konturis moZebnis amocana, romelsac mivyavarT 
texilebiT SemosazRvruli oradbmuli aris wriul rgolze 
konformulad gadamsaxi funqciis agebis problemasTan. Aam 
ukanasknelis amoxsnis safuZvelze dasmuli amocanis amonaxsni 
agebulia efeqturad analizuri formiT.  N  
  Seswavlilia orTotropuli cilindrulTan maxlobeli drekadi 
Semavseblis mqone brunviTi garsebis Termomdgradoba, rodesac igi 
imyofeba normaluri wnevisa da temperaturis moqmedebis qveS. 
Gganxilulia rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi gausis simrudis mqone 
garsebi. miRebulia formulebi rogorc wnevisa da temperaturis, aseve 
talRuri formis gansazRvrisaTvis, romlebic damokidebulia 
orTotropuli parametrebze,   temperaturasa da wnevaze, drekadi 
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fuZis simtkicesa da cilindruli garsis gadaxris amplitudaze. 
  ganixileba or  forovan cilindrs Soris blanti ukumSi   siTxis 
dinebis mdgradobis amocana radianuli da RerZuli wnevis 
moqmedebisas.  
Seswavlilia siTxis dinebis mdgradobis dakargvis Sedegad 
warmoqmnili meoradi dinebebi, maTi mdgradobis sakiTxebi da 
bifurkaciebi.  gamoyenebuliaHhidrodinamikuri mdgradobis Teoria 
ricxviT meTodebTan erTad, ramac mogvca saSualeba Segveswavla 
gadasvlebi im rTuli reJimebisaken, romlebic warmoiqmnebian 
neitraluri mrudebis gadakveTis wertilis mcire midamoSi.   
 Gganxilulia zRvruli optimalobis amocana ucnobxvrelebiani 
drekadi kvadratisaTvis, rodesac xvrelis sazRvari Tavisufalia gare 
datvirTvisagan, xolo kvadratis gverdebze moqmedebs sworfuZiani 
absoluturad xisti Stampebi. Stampebis Sua wertilebze modebulia 
Seyursuli Zalebi. gansazRvrulia xvrelebis ucnobi sazRvari im 
pirobiT,  rom masze tangencialuri normaluri Zabva Rebulobs erTi 
da igive mudmiv mniSvnelobas.  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlo
ba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

r. bancuri, 
g kapanaZe 

mravalkuTxedi
s SigniT Ta-
nabradmtkice 
konturis mo-
Zebnis amocana. 
Proc. A. Raz-

madze Math. Inst.  

163 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმ-

წიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

7 

2 n. SavlayaZe anizotropuli 
firfitisaTvis 
sakontaqto 
amocanis 
miaxloebiTi 
amoxsna. Proc. A. 

Razmadze Math. 

Inst. 

163 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმ-

წიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

11 

3 s. 
kukujanovi 

drekadi Semav-
seblis mqone 
formiT cilin-
drulTan max-
lobeli brun-
viTi garsebis 
Termomdgradob
a. Proc. A. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმ-

წიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

8 
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Razmadze Math. 

Inst. 
4 l. SafaqiZe or forovan 

cilindrs 
Soris araizo-
Termuli dine-
bis mdgradobis 
sakmarisi piro-
bebis Sesaxeb. 
Proc. A. Raz-

madze Math. Inst. 

162 ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბი-

ლისის სახელმ-

წიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

5 

Aanotaciebi 

1. Gganxilulia drekadobis brtyeli Teoriis Tanabradmtkice konturis moZbnis 
amocana sasruli oradbmuli arisaTvis, romlis gare sazRvari warmoadgens 
amozneqil mravalkuTxeds, xolo Siga sazRvari-gluv Sekrul konturs. 
mravalkuTxedis gverdebze  moqmedebs gluvi xisti Stampebi, romelzedac moqmedeben 
normaluri mkumSavi Zalebi, Siga konturi Tavisufalia datvirTvisagan. Aamocana 
mdgomareobs ganisazRvros saZiebeli konturis analizuri saxe im pirobiT, rom 
masze tangencialuri normaluri Zabva Rebulobdes mudmiv mniSvnelobas. Aanalizur 
funqciaTa sasazRvro amocanebisa da konformuli gadasaxvis meTodiT ganxiluli 
amocana amoxsnilia efeqturad. 

2. naSromSi ganxilulia drekadobis Teoriis sakontaqto amocana anizotropuli 
firfitisaTvis, romelic Seicavs cvladi sixistis mqone drekad CarTvas. sakontaqto 
Zabvebis mimarT amocana miiyvaneba cvladkoeficientebian integro-diferencialur 
gantolebaTa sistemaze. orTogonalur polinomTa meTodis gamoyenebiT miiReba 
usasrulo wrfiv algebrul gantolebaTa dualuri sistema. Ees sistema 
gamokvleulia kvazi-regularobaze SemosazRvrul mimdevrobaTa sivrceSi da 
Sesabamisad reduqciis meTodi dafuZnebulia miaxloebiTi amonaxsnis misaRebad. 

3. ganixileba orTotropuli cilindrulTan maxlobeli drekadi Semavseblis mqone 
brunviTi garsebis Termomdgradoba, rodesac igi imyofeba normaluri wnevisa da 
temperaturis moqmedebis qveS. GmiRebulia formulebi rogorc wnevisa da 
temperaturis, aseve talRuri formis gansazRvrisaTvis, romlebic damokidebulia 
orTotropuli parametrebze,   temperaturasa da wnevaze, drekadi fuZis simtkicesa 
da cilindruli garsis gadaxris amplitudaze. 

4. Seswavlilia or forovan cilindrs Soris siTbogamtari siTxis mdgradobis 
amocana, radianuli dinebisa da  radianuli temperaturuli  gradientis 
gaTvaliswinebiT.  amocanis parametrebis garkveuli mniSvnelobebisaTvis miRebulia 
siTxis dinebis mdgradobis sakmarisi pirobebi. damtkicebulia Teorema. 

 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 
 
 

r. bancuri, 
n. SavlayaZe 

Eeleqtrodrekadobi
s sasazRvro-sako-
ntaqto amocanebi 
piezoeleqtruli 
firfitisaTvis Car-
TviT da naxevarsiv-
rciisaTvis WriliT. 
Prikl. Mat. I Mekh. 
Eng. Transl.:Journal 

Appl. Math. Mech. 

77 ruseTis mecn. 
Aakademia, 
meqanikis 
problemebis 
instituti, 

  Eng. 

Transl.:”Elsevier 

10 
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Aanotaciebi 

ganixileba meqanikuri da eleqtruli velebis gansazRvris amocana piezoeleqtrul 
areebSi, romlebic gamagrebulia drekadi CarTvebiT an Sesustebulia bzariT. Aanalizur 
funqciaTa Teoriis meTodebiT dasmuli  amocanebi miyvanilia Sesabamisad singularul 

integro-diferencialur gantolebaTa sistemaze an singularul integralur gantolebaze 
uZravi singularobiT. orTogonalur polinomTa meTodis an integraluri gardaqmnebis 

meTodis gamoyenebiT miRebulia amocanebis miaxloebiTi an  zusti amoxsnebi. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

n. SavlayaZe, a. 
saakiani 

frTis Teoriis gantolebis 
pirdapiri ricxviTi integrirebis 
ori algoriTmis Sesaxeb da 
MmaTi SedarebiTi analizi. 

საქართველოს მათემატიკosTa 

kavSiris  მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია 

9-15 seqtemberi, 2013, 
baTumi. 

2 n. SavlayaZe zogierTi sakontaqto amocana 
blanti drekadobis TeoriaSi. 
saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-4 yovelwliuri 
konferencia 

8-10 noemberi, 2013, quTaisi 

3 r. bancuri, n. 
SavlayaZe 

Eeleqtrodrekadobis sakontaqto 
amocana uban-uban erTgvarovani 
piezo-eleqtruli masalisaTvis 
sasruli CarTviT. a. razmaZis 
maTematikis institutis 
samecniero konferencia 

2-6 dekebmeri, 2013, 
Tbilisi 

4 l. SafaqiZe or forovan cilindrs Soris 
bifurkaciebis gadkveTis 
wertilSi Sesabamisi amplitudur 
gantolebaTa arawrfivi 
dinamiuri sistemebis Sesaxeb. 
saerTaSoriso konferencia Li-s 
jgufebSi, dif. gantolebebsa   
da geometriaSi 

10-22 ivnisi, 2013, baTumi 

5. l. SafaqiZe Oor forovan cilindrs Soris 
siTxis dinebaSi gadasvlebis 
Sesaxeb radianuli da RerZuli 
wnevis gradientis moqmedebisas. 
saqarTvelos meqanikosTa 
kavSiris me-4 yovelwliuri 
konferencia 

8-10 noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ganixileba prandtlis tipis integro-diferencialuri gantolebis, eg. wod. 
TviTmfrinavis  frTis gantolebis ricxviTi amoxsnis ori sxvadasxva algoriTmi 
meqanikuri kvadraturebis meTodis gamoyenebiT da Catarebulia SedarebiTi analizi. 

2. ganixileba organzomilebiani integro-diferencialuri gantolebis amoxsna, romelic 
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dakavSirebulia naxevrad usasrulo drekadi elementisa da cocvadobis Tvisebis mqone  
firfitis urTierTqmedebasTan, rodesac drekadi elementis sixiste icvleba xarisxovani 
kanoniT. sawyis momentSi CarTva itvirTeba mxolod tangencialuri an normaluri ZalebiT.  

ganisazRvreba tangencialuri da normaluri sakontaqto Zabvebis ganawilebis kanoni 
sakontaqti wiris gaswvriv, maTi asimptoturi yofaqceva da intensivobis koeficientebi.   

3.Gganixileba Eeleqtrodrekadobis sakontaqto amocana uban-uban erTgvarovani 
piezo-eleqtruli masalisaTvis sasruli CarTviT. Aanalizur funqciaTa meTodebis 
gamoyenebiT amocana miiyvaneba singularul integro-diferencialur gantolebaze 
uZravi singularobebiT. integraluri gardaqmnebis gamoyenebiT miRebulia zusti 
amoxsnebi. 
4. dadgenilia რომ ორ ფოროვან ცილინდრს შორის სითხის დინებაში ,  რადიანული  და 

ღერძული წნევის გრადიენტის მოქმედებისას. mdgradobis dakargva SeiZleba ganxorcieldes  
rogorc RerZsimetriuli, ise araRerZsimetriuli bifurkaciebis  Sedegad. moZebnili iqna 
am bifurkaciebis gadakveTis wertili da am wertilis mcire midamoSi dawerilia 
Sesabamisi  amplituduri gantolebebi, romelTa wonasworobebi  warmoadgenen garkveul 
dinebebs. 

5. moxsenebaSi warmodgenilia ორ ფოროვან ცილინდრს შორის სითხის დინებაში , რადიანული  და 

ღერძული წნევის გრადიენტის მოქმედებისას , mdgradobis dakargvis Sedegad warmoqmnili meoradi 

dinebebi da maTi gadasvlebi.  

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 r. bancuri,  
n. SavlayaZe 

drekadi araerTgvarovani Zelis 
urTierTqmedebis sakontaqto 
amocana blantidrekadi Tvisebis 
mqone firfitasTan. saerTaSoriso 
samecniero konferencia “Taname-
drove problemebi myari sxeulTa 
meqanikaSi, diferencialur da 
integralurgantolebebSi.”GGDDDä 

23-26 agvisto, 2013, odesa, 
ukraina 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. agebulia amoaxsni integroßdiferencialuri gantolebisa, romelic dakavSirebulia 
drekadi naxevradusasrulo CarTvisa da firfitis urTierTqmedebasTan, rodesac firfitis 
masalas aqvs cocvadobis Tviseba, xolo CarTvis drekadi da geometriuli parametrebi 
kontaqtis wiris gaswvriv icvleba xarisxovani kanoniT.  
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geometria-topologiis ganyofileba 
 

I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტის გომტრიისა და ტოპოლოგიის განყოფილება 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  თორნიკე ქადიშვილი 
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba nodar 
berikaSvili, malxaz bakuraZe, aleqsandre elaSvili, vaxtang lomaZe, 
samson sanebliZe, manana miqiaSvili. 

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

ტოპოლოგიურ, ალგებრულ 

და გეომეტრიულ ობიქტთა 

ალგებრული მოდელები და 

მათი გამოყენებანი 

თორნიკ ქადეიშვილი nodar berikaSvili, malxaz 
bakuraZe, aleqsandre 
elaSvili, vaxtang lomaZe, 
samson sanebliZe, manana 
miqiaSvili. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

მგრეხი ელემენტები ჰომოტოპიურ ალგებრებში (თ. ქადიშვილი). აგებულია ნ. 

ბრიკაშვილის  D-ფუნქტორის ანალოგი  A(∞)-ალგებრებისათვის, დამტკიცებულია 

თეორმეა სუსტი ექვივალნტობის შესახებ და მისი მეშვეობით აღწერილის სიმთა 

თორიის მოძრაობის განტოლების ამოხსნათა კლასები ჰომოლოგიებში - 

დაკვირვებადებთა ალგებრაში.  (მოხსენება რმი13-ზე) 

მარყუჟთა სივრცის მოდელები (ს. სანებლიძე). აგებულია  ორ წარმომქმნელიანი 

ოპერადა, რომელიც რეალიზებულია,  როგორც პერმუტოედრის  უჯრედოვანი 

ჯაჭვური კომპლექსი.  ამ ოპერადის მიმართ ალგებრას წარმოადგენს, მაგალითად, 

ორმაგ მარყუჟთა სივრცის ისეთი მოდელი, როგორიცაა ადამსის კობარ 

კონსტრუქცია პონტრიაგინის რგოლზე. 

სასრული ჯგუფების მორავას K-თეორიის ატლასი (მ. ბაკურაძე, ა. ლომაძე, 

დოქტორანტი, ნ. გაჩეჩილაძე, დოქტორანტი). gamoTvlilia moravas K-

Teoriis rgoli K*(BG),  G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis hal-senioris 
siidan. 

რაციონალურ  ბორდიზმების რგოლზე ganxilulia ბუხშტაბერ-კრიჩევერის  

ფორმალური ჯგუფის მაკლასიფიცირებელი ჰომომორფიზმი.  

mravali cvladis) wrfivi diferencialuri sistemebis aqsiomaturi 

daxasiaTeba (ვ. ლომაძე). wrfivi dinamiuri sistema es aris simravle, 
romelic SeiZleba warmodgenil iqnas rogorc wrfivi mudmiv-
koeficientebian kerZo warmoebulian diferencialur gantolebaTa 
sistemis amonaxsnebis simravle. 1991 wels ian vilemsma dasva amocana 
Tu ra pirobebs unda akmayofilebdes simravle, rom is iyos wrfivi 
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dinamiuri sistema. Cven vaCveneT, rom es pirobebia: wrfivoba, droSi 
invariantuloba da jet-sruloba 

ფრობენიუსის ლის ალგებრები (ა. ელაშვილი). მიღებულია პერიოდული 

ფრობენიუსის ლის ალგებრების რიცხვის ცხადი ფორმულიები და მათი 

ასიმპტოტიკაც. მზადდება ერთობლივი სტატია მ. ჯიბლაძესთან ერთად.  
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

#  FR/37/5-103/12, # 

31/52 

winaaRmdegobaTa 

Teoriis sakiTxebi 

seris fibracciebSi, 

iterirebul 

maryuJTa sivrceebis 

modelebSi da 

maRali rigis 

homotopiur 

algebrebSi 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ. ქადიშვილი ნ. ბრიკაშვილი, 

ს. სანებლიძე, 

თ. ქადეიშვილი, 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

დასრულებულია ori  6-თვიანი პერიოდი.    

sivrcis kuburi postnikovis koSkebi (ნ. ბერიკაშვილი). ბმული ტოპოლოგიური 

სივრცისათვის აგებულია კუბური მინიმალური კომლექსი და მის საფუძველძე აგებულია 

პოსტნიკოვის კუბური კოშკი (მოხსენება რმი13) 

winaaRmdegobaTa Teoria gadagvarebulobis, deformaciis gavrcelebis 

problemebisaTvis A∞, C∞-algebrebis SemTxvevaSi (თ. ქადეიშვილი). აგებულია ამ 

ამოცანების წინააღმდეგობათა თეორიები ჰოხშილდის და, შესაბამისად, ჰარისონის 

კოჰომოლოგიებში    (მოხსნება სმკ13) 

iterirebul maryuJTa sivrcis kohomologiebi (ს. სანებლიძე). QHHA-modeliს  

საშუალებით   გამოთვლილია მარყუჟთა სივრცის კოჰომოლოგიური ალგებრის სტრუქტურა 

ისეთი სივრცეებისთვის, რომელთა კოჰომოლოგიები wakveTili mravalwevrTa algebrebia 

(მოხსენება რმი13) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 DI/27/5- 103/12  

 

ჰომოლოგიური და 

კატეგორიული 

მეთოდები 

ტოპოლოგიაში, 

ალგებრასა და 

სტეკების თეორიაში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თ. ფირაშვილი თ. ფირაშვილი, 

თ. ქადეიშვილი, 

ი. პაჭკორია, 

თ. დათუაშვილი, 

რ. ქურდიანი  
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

დასრულებულია ori  6-თვიანი პერიოდი.    
ჰირშის ალგერის სტრუქტურა კოჰომოლოგიებზე (თ. ქადიშვილი). ტოპოლოგიური სივრცის 

კოჰომოლოგიებში აგებულია ჰირშის ალგებრის სტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს 

გამრავლებას ბარ კოსტრუქციაში, შესაბამისად მარყუჟთა სივცის კოჰომოლოგიის ალგებრას. 

მომზადდა სტატია T. Kadeishvili, Cohomology Operations Defining Cohomology Algebra of the 

Loop Space 

 
3 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 
 
 
 

DI/16/5-103/12 

ამოზნექილი 

ტოპოლოგია: 

მრავალწახნაგების 

კატეგორიულ-

ალგორითმული 

კვლევა 

რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი 
 

 

ი. გუბელაძე მ.  ბაკურაძე, 

ა.  გამყრელიძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

დასრულებულია ori  6-თვიანი პერიოდი.   აღწერილია პოლიტოპური კომპლექსის 

ჰომ- კომპლექსები კომპლექსების მონოტონური ასახვების ტერმინებში. 

 

IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverdebis 
raodenoba 

1 თ. ქადეიშვილი Homotopy 

gerstenhaber 

algebras: examples 

and applications 

 

Journal of 

Mathematical 

Sciences 

December 

2013, Volume 

195, Issue 4, pp 

455-459 

Springer 5 

2 Mm.alxaz 
bakuraZe 

Formal group laws 

by Buchstaber, 

Krichever and 

Nadiradze coincide 

Russ. Math. Surv. 

(68) 571. (2013)  

Uspekhi Mat. 

Nauk, 2013, 

Volume 68, 

Issue 3(411),  

Turpion 2 

3 Mm.alxaz 
bakuraZe 

Computing the Journal  of   Springer 6 

http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958
http://link.springer.com/journal/10958/195/4/page/1
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=contents&option_lang=eng&jrnid=rm&vl=68&yl=2013&series=0#showvolume
http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=rm&year=2013&volume=68&issue=3&series=0&&option_lang=eng
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Krichever genus Homot. And  Relat.  

Struct., August 21,  

2013, DOI 

10.1007/s40062-

013-0049-0  

4 Mm.alxaz 
bakuraZe 

Transferred 

characteristic classes 

and generalized 

cohomology rings 

  J.  Math. Sci., 189, 

1 (2013) 

Springer 65 

5 მ. ბაკურაძე, მ. 

ჯიბლაძე 

Morava K-theory 

rings of groups 

$G_{38},...,G_{41}$ 

of order 32 

 

Journal of  K-

theory, (2013), 

Dec. 06, 
 DOI: http://dx.doi.
org/10.1017/is013

011009jkt245. 

Cambridge 

Univ. Press 

29 

6 

 

V. Lomadze  A note on 

Ehrenpreis' 

fundamental 

principle, Linear 

Algebra and its 

Applications 

438 (2013) ElsevierEEE 2083--2089 

7 V. Lomadze Duality in the 

behavioral systems 

theory, 

Automatica  

      49 (2013) 

 

ElsevierE 1510--1514 

8 V. Lomadze PBH test for 

multivariate LTID 

systems, Automatica  

      49 (2013) 

 

ElsevierE 2933--2937 

9 V. Lomadze "Reduced 

polynomial 

matrices" in several 

variables, SIAM J. 

Control Optim.   

      51 (2013)         
Philadelphia 
            SIAM  

      3258--3273 
 

10 A. Elashvili, V. 

Kac, E. Vinbegr 

Cyclic Elements in 

Semisimple Lie 

Algebras. 

Transformation 

Groups 

18(2013) Springer 97-130 

anotaciebi 

1. ნაშრომში აღწერილია ჰომოტოპიური გერსტენჰაბერის ალგებრის სამი ძირითადი ასპექტი: (ა) 

განსაზღვრავს გერსტენჰაბერის სტრუქტურას ჰომლოგიაში, (ბ)  განსაზღვრავს გამრავლებას ბარ 

კონსტრუქციაში, (გ) აკონტროლებს გადახრას კომუტატურობიდან; სამი ძირითადი მაგალითი: 

(ა) ტოპოლოგიური სივრცის კოჯჭვები, (ბ) ჰოხშილდის კომპლექსი, (გ) ბიალგებრის ბარ 

კონსტრუქცია; და სამი ძირითადი გამოყენება: (ა) სტრუქტურა ჰოხშილდის კომპლექსში ხსნის 

დელინის ჰიპოთეზას, აკონტროლებს მინიმალური მოდელის გადაგვარებულობას; (ბ) 

სტრუქტურა ცოჯაჭებში განსაზღვრავს მარყუჟთა სივრცის კოჰომოლოგიის ალგებრას; (გ) 

სტრუქტურა ბიალგებრის ბარ კონსტრუქციაში განსაზღვრავს გერსტენჰაბერის ალგებრის 

http://dx.doi.org/10.1017/is013011009jkt245
http://dx.doi.org/10.1017/is013011009jkt245
http://dx.doi.org/10.1017/is013011009jkt245
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სტრუქტურას ორმაგ მაყუჟთა სივრცის ჰომოლოგიაში. 

2. gamoTvlilia moravas K-Teoriis rgoli K*(BG),  G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis hal-

senioris siidan. 

3. ვამტკიცებთ,  რომ ბუხშტაბერის კრიჩევერის და ნადირაძის ფორმალური ჯგუფები 

ერთმანეთს ემთხვევა. 

4. vTqvaT ψ არის გვარი რომლის ინვარიანტული დიფერენციალი არის ფესვი მეოთხე რიგის 

პოლინომიდან  და κ  აკლასიფიცირებს ფორმალურ ჯგუფს, რომელიც იზომორულია 

უნივერსალური ფორმალური ჯგუფის მკაცრი იზომორფიზმით  ჩვენ ვამტკიცებთ,  რომ 

რაციონალურ ბორდიზმების რგოლზე კრიჩევერ-ჰოჰნის გვარი    არის კომპოზიცია ψ .  ჩვენ 

ვაგებთ გარკვეულ ელემენტებს  ლაზარის რგოლში და ვიძლევით  კრიჩევერის 

უნივერსალური ფორმალური ჯგუფის ალტერნატიულ განსაზღვრებას.  აქედან 

გამომდინარეობს რომ  კრიჩევერის ფორმალური ჯგუფის კოეფიციენტების რგოლი არის 

ლაზარის რგოლის ფაქტორი  ,  ელემენტებით წარმოქმნული იდეალით.  

5. Seiswavleba urTierTkavSiri fibraciis trasferirebul maxasiaTebel klasebsa 

da transferirebuli fibraciis maxasiaTebel klasebs Soris.  

6. ერენპრაისის ფუნდამენტური პრინციპი განზოგადებულია (F)sigma-სიმრავლეზე 

განსაზღვრული წრფივი კერძო წარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისთვის. 

7. აგებულია ორადობა ვილემსის ტიპის წრფივი დინამიური სისტემებისთვის, და ნაჩვენებია 

რომ მართვადობის და დაკვირვებადობის ცნებები ორადულია ერთმანეთის მიმართ. 

8. პოპოვ-ბელევიჩ-ჰაუტუსის კლასიკური ტესტი მართვადობის შესახებ განზოგადებულია 

მრავალი ცვლადის  წრფივი დინამიური სისტემებისთვის. 

9. მრავალი ცვლადის  წრფივი დინამიური სისტემებისთვის აგებულია დაყვანილი წრფივი 

პოლინომური რეზოლვენტები და   განსაზღვრულია მათი მთელი ინვარიანტები. 

10. მიღებულია ნახევრადმარტივ ლის ალგებრათა ციკლური ელემენტების კლასიფიკაცია და 

აღწერა 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

ბ1 Mm. bakuraZeE 
 
 
 

buxStaberis kriCeveris da 
nadiraZis formaluri 
jgufebi emTxveva. 

თსუ პირველი 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბილისი, 22-

26 იანვარი, 2013. 

ბ2 m. bakuraZeE 
 
 

sasruli jgufebis 
moravas K-Teoria. 

თსუ ა. razmaZis maT. 

instიტუტის კონფრნცია,   
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 თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

ლ1 ვ. ლომaZeE 
 
 
 

დისკრეტული 

ტრაექტორიების „აწევა“ 

თსუ პირველი 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბილისი, 22-

26 იანვარი, 2013. 

ლ2 ვახტანგ ლომაძე 
 
 
 

წრფივი დიფერენციალური 

სისტემების ტეილორის 

აპროქსიმაციები 

თსუ ა. razmaZis maT. 

instიტუტის კონფრნცია,   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

ქ1 თ. ქადეიშვილი Minimality Theorems and their 

Applications in Topology and 

Physics 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის IV 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 2013 წლის 9-

15 სექტემბერი, ქ. ბათუმში. 

ქ2 თ. ქადეიშვილი A(∞)-algebra structure in 

(co)homology and its 

applications 

Marie Curie's International 

Research Staff Exchange 

Scheme (IRSES), International 

Conference and Workshop Lie 

groups, differential equations 

and geometry, June 10-22, 

2013, Batumi, Georgia 
 

ქ3 თ. ქადეიშვილი მგრეხი ელემენტები 

ჰომოტოპიურ ალგებრებში 

თსუ ა. razmaZis maT. 

instიტუტის კონფრნცია,   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

ბ1 ნ. ბერიკაშვილი ტოპოლოგიური სივრცის 

კუბური პოსტნიკოვის 

კოშკები 
 

თსუ ა. razmaZis maT. 

instიტუტის კონფრნცია,   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

ს1 ს. სანებლიძე დიფრენციალური აღრიცხვის 

ელემენტები მონიდურ 

კატეგორიაში 

თსუ ა. razmaZis maT. 

instიტუტის კონფრნცია,   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

ე1 ა. ელაშვილი, მ.ჯიბლაძე ფრობენიუსის ლის 

ალგებრების შესახებ 

თსუ ა. razmaZis maT. 

instიტუტის კონფრნცია,   

თბილისი,  2-6 dekemberi  

2013. 

moxsenebaTa anotaciebi 

ბ1. naCvenebia, rom buxStaberis kriCeveris da nadiraZis formaluri jgufebi 
erTmaneTs emTxveva 

ბ2. gamoTvlilia moravas K-Teoriis rgoli K*(BG),  G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis 
hal-senioris siidan. 

ლ1. ნაჩვენებია, რომ პოლინომური მატრიცის ყოველი დისკრეტული ტრაექტორია შეიძლება 

აწეულ იქნას მის უწყვეტ ტრაექტორიამდე. ეს შედეგი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც  

ბორელის კლასიკური თეორემის განზოგადება. 
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ლ2. წრფივი დიფერენციალური სისტემისთვის აგებულია  ტეილორის აპროქსიმაციები. 

ნაჩვენებია, რომ ეს აპროქსიმაციები წარმოადგენენ სისტემის სრულ ინვარიანტს, ანუ, მთლიანად 

განსაზღვრავენ მას. 

ქ1. აგებულია ამ ამოცანების წინააღმდეგობათა თეორიები ჰოხშილდის და, შესაბამისად, 

ჰარისონის კოჰომოლოგიებში    (მოხსნება სმკ13) 

ქ2. გადმოცმული იყო ავტორის მინიმალობის თეორემის გამოყნებები მათმატიკაში - 

რაციონალრ ჰომოტოპიურ თორიაში და ფიზიკაში - სიმთა თეორიაში   

ქ3. აგებულია ნ. ბრიკაშვილის  D-ფუნქტორის ანალოგი  A(∞)-ალგებრებისათვის, 

დამტკიცებულია თეორმეა სუსტი ექვივალნტობის შესახებ და მისი მეშვეობით აღწერილის 

სიმთა თორიის მოძრაობის განტოლების ამოხსნათა კლასები ჰომოლოგიებში - 

დაკვირვებადებთა ალგებრაში. 

ბ1. ბმული ტოპოლოგიური სივრცისათვის აგებულია კუბური მინიმალური კომლექსი და მის 

საფუძველძე აგებულია პოსტნიკოვის კუბური კოშკი 

ს1. კატეგორიაში, რომლის ყოველ ობიექტზე მოცემულია გამრავლების ოპერაცია და 

ასევე არსებობს ორი ობიექტის ნამრავლი, განმარტებულია დიფერენცირების ცნება 

მორფიზმთა ოჯახის მიმართ, რომელსაც აქვს შემდეგი ორი ძირითადი თვისება. ეს 

ცნება ჩაკეტილია: 1.  ორი მორფიზმის კომპოზიციის მიმართ; 2. ორი მორფიზმის 

ნამრავლის მიმართ. განხილულია სათანადო მაგალითები. 

ე1.  მიღებულია ფრობენიუსის ლის ალგებრების ასიმპტოტიკა ბიპარაბელურ ქველაგებრათა 

შორის 

 
2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

ქ4 თ. ქადეიშვილი A(1)-algebra structure in 

(co)homology and its applications 
 School and Workshop: Topological 

Materials: New Physics and Gateway to 

New Critical Technologies, to be held at 

the Institute of Theoretical and Applied 

Physics (ITAP), July 15-24, 2013, 

http://itap-

tthv.org/applforms/poster.php?code=6713

81 

ბ5 მ. ბაკურაძე On some rational and integral 

complex genera 

 

Algebraic Topology and Abelian 

Functions, Conference in honour of 

Victor Buchstaber,  

Steklov Mathematical Institute of RAS, 

Lomonosov Moscow State University, 

Bogolyubov Laboratory of Geometrical 

Methods in Mathematical Physics P. G. 

Demidov Yaroslavl State University, 

Delone Laboratory of Discrete and 

Computational Geometry 

 Moscow, 18–22 June 2013 

http://www.mathnet.ru/php/presentation.p

html?option_lang=eng&presentid=7026 

ე1 ა. ელაშვილი Cyclic Elements in Semisimple 

Lie Algebras. Transformation 

Integrable Systems, Praga, 14-19 Jun 

2013 

 

http://itap-tthv.org/applforms/poster.php?code=671381
http://itap-tthv.org/applforms/poster.php?code=671381
http://itap-tthv.org/applforms/poster.php?code=671381
http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=eng&presentid=7026
http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=eng&presentid=7026
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ალგებრის განყოფილება 
 

I. 1 ა.რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ალგებრის განყოფილება  
 

I. 2  ხელმმძღვანელი აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე 
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:   
თ.დათუაშვილი, დ.ზანგურაშვილი, ა.პაჭკორია,  ბ.მესაბლიშვილი, ნ.ინასარიძე, 

ე.ხმალაძე, ხ.ინასარიძე. 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 

 

 

 

ჰომოლოგიური ალგებრა, K-

თეორია, კატეგორიათა 

თეორია და არაკომუტაციური 

გეომეტრია 

 

 ხ.ინასარიძე 

 

თ.დათუაშვილი, 

დ.ზანგურაშვილი, 

ა.პაჭკორია,  

ბ.მესაბლიშვილი, 

ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე, 

ხ.ინასარიძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

K- თეორიის მეთოდების გამოყენებით დამტკიცდა რომ საკუთრივად უნიფორმულაფდ 

შემოსაზღვრული აპროქსიმაციული ერთეულის მქონე ფრეშეს ალგებრებს გააჩნიათ K-

რეგულარობის თვისება. Semotanilia axali tipis interesis kategoriis cneba. Ees 
kategoria akmayofilebs porteris mier Camoyalibebul operaciebiani jgufebis 
kategoriis yvela aqsiomas garda erTisa, romelic Secvlilia axali aqsiomiT, da 
akmayofilebs, agreTve, Oorzexis mier Semotanil interesis kategoriis or 
aqsiomas. aseTi kategoriis magaliTebia kategoriebi, romlebic eqvivalenturia 
jvaredini da winajvaredini modulebis kategoriebisa lis, laibnicis, asociur da 
asociur komutaciuri algebrebis kategoriebSi. Ffon neimanis regularuli 
rgolebis kategoria aris agreTve axali tipis interesis kategoria. aseT 
kategoriebs vuwodeT “modificirebuli interesis kategoria”. movaxdineT 
interesis kategoriaSi ganmartebuli cnebebis adaptireba aseTi kategoriaSi, maT 
Soris eqTorisa da universaluri mkacri zogadi eqToris cnebebisa. es 
ukanaskneli ganmartebuli da agebuli iyo Cems erTobliv naSromSi kazasTan da 
ladrasTan erTad. Dgamokvleulia moqmedebasTan dakavSirebuli sxva 
sakiTxebic.Aamave dros Seswavlilia modificirebuli interesis kategoriis 
konkretuli magaliTebi moqmedebebis TvalsazrisiT. kerZod, napovnia eqToris 
arsebobis sakmarisi piroba asociuri algebrebis jvaredini modulebis 

kategoriaSi da monaxulia Sesabamisi konstruqcia.  ნაჩვენებია რომ შრომებში M. and 

Chase, S.U., Generalized Hopf modules for bimonads, Theory Appl. Categ. 27 (2013), 263–326, და Bohm, 

G., Chen, Y. and Zhang, L., On Hopf monoids in duoidal categories, J. Algebra 394 (2013), 139–172, 

მიღებული ძირითადი შედეგები არის ჩვენი სტატიის (Mesablishvili, B. and Wisbauer, R., Notes on 

bimonads and Hopf monads, Theory Appl. Categ. 26 (2012), 281–303) ერთი შედეგის კერძო 

შემთხვევები. მოცემულია ორი ენდოფუნქტორის რაციონალური დაწყვილების ცნება, რომელიც 

ანზოგადებს კოალგებრების კატეგორიაზე იგივე ცნების ყველა მნიშვნელოვან თვისებას. 

დამტკიცებულია, რომ კომუტაციური რგოლების წმინდა მორფიზმები არიან ეფექტური 

დაწევის მორფიზმები მოდულებისათვის. გამტკიცებულია, რომ წმინდა მორფიზმები 
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ლოკალურად წარმოდგენად მონოიდურ კატეგორიაში არიან ეფექტური დაწევის მორფიზმები 

ამ კატეგორიის კომუტაციური მონოიდებითა და მათზე მოდულებით განსაზღვრული 

ინდექსირებული კატეგორიის მიმართ. გაგრძელდა ფუნქტორის ჯგუფების მრავალნაირობიდან 

ჯგუფების კატეგორიაში წარმოებული ფუნქტორების ხარისხის კვლევა. დადგინდა, რომ 

გარკვეულ პირობებში სიმპლიციალური აბელის მონოიდის ჰომოლოგიის მონოიდები ემთხვევა 

მის ჰომოტოპიის ჯგუფებს. გაგრძელდა არააბელური ლაიბნიცის კოჰომოლოგიების შესწავლა. 

მიღებულია მეორე კოჰომოლოგიის დახასიათება გარკვეული სახის. გაფართოებების 

საშუალებით. ლის ალგებრებისათვის დადგენილია კავშირი არააბელურ ლის და ლაიბნიცის 

კოჰომოლოგიებს შორის. აგებულია შეუღლება ჯგუფების და ასოციური ალგებრების 

ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის და დამტკიცებულია, რომ ჯგუფების ჯვარედინ 

მოდულზე მოდულების კატეგორია ექვივალენტურია მის შესაბამის ალგებრების ჯვარედინ 

მოდულზე მოდულების კატეგორიის. აგებულია ლის ჯვარედინი მოდულის უნივერსალური 

მომვლები ჯვარედინი მოდული და შესაბამისად შეუღლება ლის და ასოციური ალგებრების 

ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის. დამტკიცებულია, რომ ლის ჯვარედინ 

მოდულზე და მის უნივერსალურ მომვლებ ჯვარედინ მოდულზე მოდულების კატეგორიები 

ექვივალენტურია. დამტკიცებულია, რომ ნებისმიერ კატეგორიაში ფულბეკებით, 

კოგანმატოლებლებით და რეგულარულ ეპი-მონო ფაქტორიზაციებით რეგულარული 

ეპიმორფიზმების კლასი მყარია ე.წ. დაბალანსებული ეფექტური დაწევის მოფიზმების გასწვრივ 

ფულბეკების მიმართ. ხოლო, თუ კატეგორია ადიციურია, მაშინ „დაბალანსებული― აქ 

შეიძლება მოვაცილოთ. ეფექტური დაწევის მორფიზმს p:E B ეწოდება დაბალანსებული, თუ E 

-ს ყოველი ისეთი ქვეობიექტი, რომელიც შეიცავს p-ს ბირთვს, არის B -ს რაიმე ქვეობიექტის 

ფულბეკი p-ს გასწვრივ. აღწერილია მონომორფიზმები და იზომორფიზმები მოდულების 

სტაბილურ კატეგორიაში, როცა ძირითადი რგოლი არის ფსევდო-მემკვიდრეობითი, ხოლო 

ეპიმორფიზმებისათვის მოძებნილია შესაბამისი საკმარისი პირობა. ნაჩვენებია, რომ ასეთ 

რგოლზე მოდულების სტაბილური კატეგორია არც აბელურია და არც ტრიანგულირებული. 

მოდულების სტაბილურ კატეგორიაში პროექციული მოდულების აღწერის საკითხი 

დაყვანილია მოდულების ჩვეულებრივ კატეგორიაში ეპიმორფიზმების გარკვეული კლასის 

მიმართ პროექციული მოდულების აღწერის საკითხზე; დამყარებულია კავშირი უნივერსალური 

ალგებრების მრავალნაირობებში ფუშაუტების ელემენტებისათვის ნორმალური ფორმების 

არსებობის საკითხის ტერმების გადაწერის სისტემების თეორიაში კარგად ცნობილი 

კონფლუენტობის პირობასთან. ამ თეორიის ზოგიერთი შედეგის გამოყენებით შემუშავებულია 

გამოთვლიოთი მეთოდი იმის დასადგენად, აქვთ თუ არა ფუშაუტების ელემენტებს 

ნორმალური სახეები მოცემულ მრავალნაირობაში. მიღებული შედეგები გამოყენებულია 

უნივერსალური ალგებრებრების მრავალნაირობებში ეფექტური კოდაწევის მორფიზმების 

აღწერისათვის. 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

უცხოელ 

თანამემამულესთან 

ერთობლივი გრანტი 

„Simplicial 

algebra,homology 

theories,K-theory and 

applications for algebraic 

and topological 

structures― DI/12/5 – 

103/11, (2012-2014) 

რუსთაველის 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ნიკო ინასარიძე ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე, 

ხ.ინასარიძე, 

ბ.მესაბლიშვილი 
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IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

B.Mesablishvili Pure Morphisms Are 

Effective for Modules, 

Applied Categorical 

Structures 

21(6)(2013) Springer 801-809 

 
2 

 

B.Mesablishvili 

R.Wisbauer 
On Rational Pairings 

of Functors, Applied 

Categorical Structures 

Vol. 21(3) 

(2013) 
Springer 249-290 

 

3 E. Khmaladze On non-abelian 

Leibniz cohomology, 

Journal of 

Mathematical Sciences 

195 (4) (2013)  481-485 

4 J. M. Casas 

T. Datuashvili 

M. Ladra 

Actor of a Lie--

Leibniz algebra, 

Communications in 

Algebra 

41(4) (2013), 

(DOI 

10.1080/0092. 

7872.2011.6446

08) 

 1-18 

5 N. Inassaridze 

T. Kandelaki 

M. Ladra 

Categorical 

interpretations of some 

key agreement 

protocols, Journal of 

Mathematical Sciences 

195 (4) (2013)  439-444 

ანოტაციები 

1,  Yet another proof of the result asserting that a morphism of commutative rings is an effectivedescent 

morphism for modules if and only if it is pure is given. Moreover,  

it is shown that  this  result cannot be  derived from Moerdijk's descent criterion. 

2.  In the theory of coalgebras $C$ over a ring $R$, the rational functor relates the category of modules 

over the algebra $C^*$ (with convolution product) with the category of comodules over $C$. It is based   

on the pairing of the algebra $C^*$ with the coalgebra $C$ provided by the evaluation map $\ev:C^*\ot_R 

C\to R$. We generalise this situation by defining a pairing betweenendofunctors $T$ and $G$ on any 

category $A$ as a map, natural in $a,b\in \A$, $$\beta_{a,b}:\A(a, G(b)) \to\A(T(a),b),$$ and we call it 

rational if these all are injective. In case $T$ is a monad and $G$ is a comonad on $A$, additional 

compatibility conditions are imposed on a pairing between $T$ and $G$. If such a pairing is given and is 

rational, and $T$ has a right adjoint monad $H$, we construct a {\em rational functor} as the functor-part 

of an idempotent comonad on the $T$-modules which generalises the crucial properties of the rational 

functor for coalgebras. As a special case we consider pairings on    monoidal categories. 

3. In this note, by using a generalized notion of the Leibniz algebra of derivations, we present the constructions 

of the zero, first, and second non-Abelian Leibniz cohomologies with coefficients in crossed modules, which 

generalize the classical zero, first, and second Leibniz cohomology. For Lie algebras we compare the non-

Abelian Leibniz and Lie cohomologies. We describe the second non-Abelian Leibniz cohomology via 

extensions of Leibniz algebras by crossed modules.  

4. We define the category of Lie-Leibniz algebras and its full subcate- gory LL1 action conditions in LL1 and 

according to the general construction given in [6], we construct the univer- sal strict general actor USGA(A) of 

any object A in LL1 then there exists an actor Act(A) of A and Act(A) = USGA(A). 
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5. We give interpretations of some known key agreement protocols in the framework of category theory and in 

this way we give a method of constructing of many new key agreement protocols. 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 
 

დ.ზანგურაშვილი რეგულარული 

ეპიმორფიზმების ზოგიერთი 

კლასის მდგრადობის 

ზოგიერთი თვისება 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის კონფერენციაზე, 4 

დეკემბერი, 2013 

2 ა.პაჭკორია კოჰომოლოგიები 

კოეფიციენტებით აბელის 

მონოიდებში 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტის კონფერენციაზე, 3 

დეკემბერი, 2013 

ანოტაციები 

1. 90-იანი წლების დასაწყისში მ. სობრალმა და წ. ტოლენმა დასვეს საკითხი იმის შესახებ, 

არის თუ არა რეგულარული ეპიმორფიზმების კლასი მდგრადი ეფექტური დაწევის 

მორფიზმების გასწვრივ ფულბეკების მიმართ, და უკვე შემდეგ (ჯ. რეიტერმანთან ერთობლივ) 

სტატიაში გასცეს უარყოფითი პასუხი ამ კითხვაზე. ნაშრომის მიზანია შევისწავლოთ, 

კატეგორიაზე რა შეზღუდვების დროს ზემოთ-აღნიშნული პირობა სრულდება. კერძოდ, ჩვენ 

ვაჩვენებთ, რომ ამ პირობას აქვს ადგილი თუ კატეგორია ადიციურია. ფულბეკების, 

კოგანმატოლებლების და რეგულარული ეპი-მონო ფაქტორიზაციის მქონე მონიშნული 

კატეგორიისათვის კი, ჩვენ შემოქვაქვს ე.წ. დაბალანსებული მორფიზმის ცნება, და ვაჩევნებთ, 

რომ რეგულარული ეპიმორფიზმების კლასი მდგრადია დაბალანსებული ეფექტური დაწევის 

მორფიზმების გასწვრივ პულბეკების მიმართ. გარდა ამისა, ნაჩვენების, რომ ეფექტური დაწევის 

მორფიზმების კლასი მყარია ფუშაუტების მიმართ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა კატეგორია 

არის თითქმის ზუსტი (ბარის აზრით), ხოლო დაწევის მორფიზმების კლასი მდგრადია 

ფუშაუტების მიმართ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა კატეგორია რეგულარულია. 

2. შემოღებულია ნახევრადმოდულების ჯაჭვური კომპლექსის ახალი კოჰომოლოგიის 

მონოიდები. შესწავლილია მათი თვისებები და მოცემულია  გამოყენებები. დადგენილია, რომ 

ახალი კოჰომოლოგიის მონოიდები უფრო  გამოთვლადია ვიდრე ადრე  ცნობილი 

კოჰომოლოგიის მონოიდები. 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 

e.xmalaZe ჰომ-ლის ალგებრების 

არააბელური ტენზორული 

ნამრავლი და გამოყენებები 

სანტიაგოს დე კომპოსტელას 

უნივერსიტეტის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი, 5 

ნოემბერი 2013 

2 ნ.ინასარიძე Simplicial degree of derived 

functors 
სანტიაგოს დე კომპოსტელას 

უნივერსიტეტის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი, 

14 მარტი 2013 

3 ნ.ინასარიძე Adjunction between crossed 

modules of groups and algebras 
სანტიაგოს დე კომპოსტელას 

უნივერსიტეტის მათემატიკის 

ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი, 

10 სექტემბერი 2013 
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ანოტაციები 

1. მოხსენების პირველ ნაწილში ვაჩვენეთ თუ როგორ შეიძლება ჰომ-ლის ალგებრების 

არააბელური ტენზორული ნამრავლის აგება თავისუფალი ობიექტის გამოყენების გარეშე. მისი 

საშუალებით აღვწერეთ ჰომ-ლის ალგებრების უნივერსალური ცენტრალური გაფართოებები და 

დავახასიათეთ მისი კავშირი ჰომ-ლის ალგებრების (დაბალგანზომილებიან) ჰომოლოგიებთან. 

 მოხსენების მეორე ნაწილში მოვიყვანეთ ჰომ-ლის ალგებრების არააბელური ტენზორული 

ნამრავლის გამოყენება ჰომ-ასოციური ალგებრების ციკლურ ჰომოლოგიაში. კერძოდ, 

თავდაპირველად მიმოვიხილეთ თუ როგორ ხდება ციკლური ჰომოლოგიის თეორიის გადატანა 

ჰომ-ასოციურ ალგებრებზე. შემდეგ კი ჰომ-ლის ალგებრების ტენზორული ნამრავლის 

გამოყენებით ვაჩვენეთ ჰომ-ასოციური ალგებრის პირველ ციკლურ და მილნორის ციკლურ 

ჰომოლოგიებს შორის კავშირი ზუსტი მიმდევრობების ტერმინებში. 

 
2. მოხსენება ეხება ფირაშვილის ჰოპოთეზას არააბელური წარმოებული ფუნქტორების 

სიმპლიციური ხარისხის სასრულობის შესახებ. კერძოდ მტკიცდება შემდეგი დებულება: 

ვთქვათ T არის ფუნქტორი ჯგუფების      მრავალნაირობიდან ჯგუფების კატეგორიაში და 

k>0. თუ T-ს i-ური არააბელური წარმოებული ფუნქტორის სიმპლიციური ხარისხი 

sdeg(Li(T))< = k      ნებისმიერი T-თვის რომლის ხარისხი deg(T)=1, მაშინ  sdeg(Li(T))< = nk 

ნებისმიერი T-თვის რომლის ხარისხი deg(T)=n. 

 

3.  We construct a pair of adjoint functors between the categories of crossed modules of groups and 

associative algebras and establish a one-to-one correspondence between module structures over a crossed 

module of groups and its respective crossed module of associative algebras. 
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მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება 
 

 

I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტი, მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli მამუკა ჯიბლაძე  
 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba ნიკოლოზ 

ბეჟანიშვილი, დავით გაბელაია, ლევან ურიდია. 
 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 
 
 
 

შემოსაზღვრული 

დამტკიცების თვისება და 

მისი სემანტიკური 

მახასიათებლები 

ნიკოლოზ 

ბეჟანიშვილი 

ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

განვითარებულია ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც მოდალური სისტემების კვლევის 

ახლებურ და პროდუქტიულ მიდგომას უყრის საფძველს. მეთოდი ემყარება თავისუფალი 

მოდალური ალგებრების აღწერას სასრული, ნაწილობრივი ალგებრებით მიახლოების 

გზით. შემოტანილია ახალი ცნება - შემოსაზღვრული დამტკიცების თვისება (bounded proof 

property, bpp), რომელიც გულისხმობს ფიქსირებული n მოდალური სირთულის 

ფორმულის გამოყვანადობას არაუმეტეს იმავე n სირთულის ფორმულებიდან. 

შემუშავებულია ამ თვისების სემანტიკური კრიტერიუმი. კერძოდ, შემოტანიალია 

საფეხურა ალგებრისა და საფეხურა ფრეიმების ცნებები. საფეხურა ფრეიმები აღწერენ 

ისეთი მოდალური ფორმულების ყოფაქცევას, რომლებიც არ შეიცავენ მოდალური 

ოპერატორის იტერაციას. დამტკიცებულია, რომ მოდალურ აქსიომატურ სისტემას გააჩნია 

bpp და აქვს სასრული მოდელების თვისება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ მისი შესაბამისი 

საფეხურა ფრეიმები მიიღება მისი სასრული ფრეიმებიდან p-მორფული ასახვის 

საშუალებით. ეს სემანტიკური დახასიათება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 

საშუალებას იძლევა ადვილად შევამოწმოთ bpp და სასრული მოდელების თვისება 

მოდალურ სისტემათა ფართო კლასისათვის. შემუშავებული ახლებური მეთოდოლოგია, 

რომელიც კონკრეტული მოდალური სისტემისთვის ითვალისწინებს აქსიომატური 

სისტემის გადაწერას საფეხურა გამოყვანის წესების ერთობლიობად, შესაბამისი საფეხურა 

ფრეიმების აღწერას და შემდეგ დამტკიცებას, რომ ნებისმიერი საფეხურა ფრეიმი მიიღება 

რომელიმე სასრული ფრეიმის p-მორფულ ანასახად. მეთოდი გამოყენებულია და 

აპრობირებულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოდალური სისტემის მაგალითზე.  

2 samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

 
metrikuli sivrceebis 
modaluri logikis 

Seswavla 
daviT gabelaia 

daviT gabelaia 
mamuka jiblaZe 

nikoloz beJaniSvili 
levan uridia 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 
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metrikuli sivrceebis modaluri logikis Seswavla daiwyo jer kidev makkinsisa 
da tarskis funamentur SromaSi, Tumca iq mxolod konkretuli klasi – Tavis 
TavSi mkvrivi, separabeluri metrikuli sivrceebi iyo gamokvleuli. Cveni mizania 
srulad davaxasiaToT metrikul sivrceTa mier warmoqmnili modaluri logikebis 
ierarqia. am mxriv miRebulia Semdegi Sedegebi: amomwuravad aris daxasiaTebuli 
gaiSviaTebul metrikul sivrceTa klasis nebismieri qveklasis modaluri logika. 
aseve gamokvleuli da daxasiaTebulia sustad gaiSviaTebul metrikul sivrceTa 
modaluri logika. aseve miRebulia amomwuravi daxasiaTeba im modaluri 
logikebisa, romlebic miiReba srulad metrizebadi sivrceebis raime qveklasiT. 

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

modaluri logikis 
topologiuri semantika 

(ხელშეკრულების ნომერი: 

FR/11-29, 2012-2015) 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

დ. გაბელაია 

 

მ. ჯიბლაძე,  

ნ. ბეჟანიშვილი,  

ლ. ურიდია 

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia 

Semotanilia axali dasaSvebi c-semantika modaluri logikisaTvis. da 
damtkicebulia misi sruli  adekvaturoba S4 modaluri sistemis 
gafarToebebisaTvis. am axali midgomis gamoyenebiT aRmoCenilia S4-is 
gafarToebebis moulodnelad homogenuri semantikuri aRwera. kerZod, yoveli 
aseTi gafarToeba srulia racionalur ricxvTa sivrceze an kantoris sivrceze 
dafuZnebuli ganzogadebuli topologiuri sivrcis mimarT, xolo yoveli bmuli 
aseTi gafarToeba srulia namdvil ricxvTa sivrceze dafuZnebuli ganzogadebuli 
topologiuri sivrcis mimarT. 

superintuicionisturi (si-) logikebisaTvis miRebulia Sedegi, rom nebismieri si-
logika srulia namdvil ricxvTa sivrceze dafuZnebuli ganzogadebuli 
topologiuri sivrcis mimarT. analogiuri Sedegebi miRebulia racionalur 
ricxvTa sivrcisa da kantoris sivrcis mimarTac. 

 

IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 

 

 

მ. ბაკურაძე, 

მ. ჯიბლაძე 

32 რიგის G38, …, G41  

ჯგუფების მორავას K-

თეორიის რგოლები K-

theory 

 DOI: http://dx.doi.org
/10.1017/is01301100

9jkt245 

Springer-Verlag, 

Germany 

23 

2* ნ. 

ბეჟანიშვილი

,  

გ. 

ბეჟანიშვილი

მოდალური 

ოპერატორები 

კომპაქტურ 

რეგულარულ 

ფრეიმებზე და დე-

DOI 
10.1007/s10485-

013-9332-9 

Springer 

Netherlands 
10 

http://dx.doi.org/10.1017/is013011009jkt245
http://dx.doi.org/10.1017/is013011009jkt245
http://dx.doi.org/10.1017/is013011009jkt245
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,  

ჯ. ჰარდინგი 

ვრისის ალგებრები, 

Applied Categorical 

Structures. 

3* გ. 

ბეჟანიშვილი

, 

დ. გაბელაია, 

მ. ჯიბლაძე 

ფუნაიამას თეორემასთან 

დაბრუნება, Algebra 

universalis 

Volume 70, Issue 3, 

pp 271-286 

Springer Basel 16 

4* ლ. 

ბეკლემიშევი

,  

დ. გაბელაია 

GLP დამტკიცებადობის 

ლოგიკის 

ტოპოლოგიური 

სისრულე, Annals of Pure 

and Applied Logic 

164 (2013), pp. 

1201-1223. DOI: 

10.1016/j.apal.2013.

06.008 

Elsevier 23 

5 ა. ბალტაგი, 

 ნ. 

ბეჟანიშვილი

, 

ა. ოზგუნი, 

ს. სმეტსი 

შეხედულებების, 

შეხედულებათა 

რევიზიისა და 

გადახედვადი ცოდნის 

ტოპოლოგიები. Logic, 

Rationality, and 

Interaction, 4th 

International Workshop, 

LORI 2013, Hangzhou, 

China, October 9-12, 2013, 

Proceedings 

Lecture Notes in Computer 

Science 

Volume 8196, 2013, 

pp 27-40. 

DOI 

10.1007/978-3-642-

40948-6_3 

Springer Berlin 

Heidelberg 

14 

anotaciebi 

1. ბ. შუსტერმა დაამტკიცა, რომ 32 რიგის ყველა ჯგუფის 2-ლოკალური მორავას K-თეორიათა რგოლები 

წარმოქმნილია ლუწი ხარისხის ელემენტებით. ჰოლ-სენიორის სიის ჯგუფებისთვის ნომრებით 38, 39, 40 და 41 

დამტკიცებულია, რომ ეს რგოლები წარმოქმნილია გადმოტანილი ჩერნის კლასებით. ჩვენ მივაღწიეთ ამ 

რგოლების სრულ აღწერას წარმოქმნელებითა და თანაფარდობებით; კერძოდ, დამტკიცებული გვაქვს, რომ 

თითოეული ამ რგოლთაგანი არის 6 ცვლადის მრავალწევრთა რგოლის ფაქტორი იდეალით, რომლის 

წარმომქმნელები ცხადად გვაქვს ჩამოწერილი.   

2. მოცემულია პირდაპირი, ამორჩევის თეორემისგან თავისუფალი დამტკიცება, რომ მოდალური 

კომპაქტურად რეგულარული ფრეიმების კატეგორია ეკვივალენტურია მოდალური დე ვრისის ალგებრების 

კატეგორიისა. აღწერილია კავშირი მოდალურ კომპაქტურად რეგულარულ ფრეიმებსა და ფრეიმებზე 

ვიეტორისის კონსტრუქციის ჯონსტონისეულ ვერსიას შორის.  

3.  ნაშრომში განხილულია ფუნაიამას თეორემის რამდენიმე არსებული დამტკიცება, მოცემულია ამ თეორემის 

განზოგადება და ახლებური დამტკიცება და დახასიათებულია შესაბამისი მესრები.  

4.  პოლიმოდალური ლოგიკა GLP მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დამტკიცებადობის შესწავლის თეორიაში. 

ამ ლოგიკას რა გააჩნია ადეკვატური კრიპკე სემანტიკა, თუმცა აქვს ბუნებრივი ტოპოლოგიური 

ინტერპრეტაცია ზღვრის ოპერატორის ტერმინებში. შესაბამის პოლიტოპოლოგიურ სივრცეებს GLP-სივრცეები 

ეწოდება. ნაშრომში აგებულია არატრივიალური GLP-სივრცეები და დამტკიცებულია  GLP სისტემის 

ტოპოლოგიური სისრულე. 

5. შემოტანილია ახალი ტოპოლოგიური სემანტიკა დოქსასტური ლოგიკისათვის. ნაჩვენებია, რომ ეს სემანტიკა 

ყველაზე ზოგადია ისეთებს შორის, რომლებიც აკმაყოფილებენ „ძლიერი რწმენის“ სტალნაკერისეულ 

აქსიომებს. დამტკიცებულია სისრულის თეორემები და მოცემულია შედარება მანამდე არსებულ სემანტიკურ 

მიდგომასთან. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 
ლ. ურიდია სისრულე მოდალური 

ლოგიკისათვის კანტორ-

ბენდიქსონის ზღვრის 

ოპერატორის იტერაციის 

ინტერპრეტაციით, 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“ 

TbiLLC-2013. 

23-27 სექტემბერი, 2013, გუდაური. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. განხილულია მოდალური ლოგიკის ახალი ტოპოლოგიური ინტერპრეტაცია და დამტკიცებულია 

სისრულის თეორემა. 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 ნ. ბეჟანიშვილი კანონიკური ფორმულები ლოკა-

ლურად სასრული რედუქტების 

გზით და განზოგადებული ორა-

დობები, მიწვეული მოხსენება, 

ტოპოლოგია, ალგებრა და 

კატეგორიათა თეორია ლოგიკაში, 

TACL 2013. 

28 ივლისი -1 აგვისტო, 2013, ნეშვილი, 

აშშ. 

2 დ. გაბელაია S4-ის გაფართოებების ტოპოლო-

გიური სისრულე, ტოპოლოგია, 

ალგებრა და კატეგორიათა თეორია 

ლოგიკაში, TACL 2013. 

28 ივლისი -1 აგვისტო, 2013, ნეშვილი, 

აშშ. 

3 მ. ჯიბლაძე ფუნაიამას თეორემა,  ტოპოლოგია, 

ალგებრა და კატეგორიათა თეორია 

ლოგიკაში, TACL 2013. 

28 ივლისი -1 აგვისტო, 2013, ნეშვილი, 

აშშ. 

4. ნ. ბეჟანიშვილი შეხედულებათა რევიზიისა და გა-

დახედვადი ცოდნის ტოპოლოგიე-

ბი. Logic, Rationality, and Inte-

raction, 4th International Workshop, 

LORI 2013. 

9-12 ოქტომბერი, 2013, იანგჟუ, ჩინეთი. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. განხილულია ალგებრული მიდგომა კანონიკური ფორმულებისადმი. წარმოდგენილია ახლებური 

მეთოდოლოგია, რომელიც ჰაიტინგის ალგებრებს შეისწავლის, ერთი მხრივ, უიმპლიკაციო რედუქტების 

საშუალებით, ხოლო მეორე მხრივ, უდიზიუნქციო რედუქტების საშუალებით. რადგან ორივე 

შემთხვევაში ლოკალურად სასრულ მრავალსახეობებს ვღებულობთ, შესაძლებელი ხდება მძლავრი 

ალგებრული აპარატის გამოყენება და ფართო სპექტრის შედეგების მიღება. მეთოდოლოგია 

ილუსტრირებულია მნიშვნელოვან მაგალითებზე. 
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2. შემოტანილია ტოპოლოგიური სემანტიკის განზოგადებული ვერსია და დამტკიცებულია ზოგადი 

სისრულის თეორემები S4 მოდალური სისტემის გაფართოებებისათვის. შედეგები გადატანილია 

სუპერინტუიციონისტურ კონტექსტში. 

3. განხილულია ფუნაიამას თეორემის რამდენიმე არსებული დამტკიცება, მოცემულია ამ თეორემის 

განზოგადება და ახლებური დამტკიცება და დახასიათებულია შესაბამისი მესრები.  

4. შემოტანილია ახალი ტოპოლოგიური სემანტიკა დოქსასტური ლოგიკისათვის. ნაჩვენებია, რომ ეს 

სემანტიკა ყველაზე ზოგადია ისეთებს შორის, რომლებიც აკმაყოფილებენ „ძლიერი რწმენის“ 

სტალნაკერისეულ აქსიომებს. დამტკიცებულია სისრულის თეორემები და მოცემულია შედარება მანამდე 

არსებულ სემანტიკურ მიდგომასთან. 

 
 

სხვა ინფორმაცია 
 

1. საზღვარგარეთ მივლინებები 

ლევან ურიდია   

19 ივლისი - 20 აგვისტო, 2013, პოლ საბატიეს უნივერსიტეტის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების კვლევითი ინსტიტუტი, ტულუზა, საფრანგეთი. 

20  ივლისი - 29 აგვისტო, 2013, მადრიდის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი. 

 

დ. გაბელაია, მ. ჯიბლაძე 

1 – 10 აგვისტო, 2013. ნიუ მექსიკოს შტატის უნივერსიტეტი, აშშ. 

 

2. გრანტები 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის დასახელება: 

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. პროექტის შიფრი: YS/60/5-105/13. 

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 

პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსი. პროექტის შიფრი: PG/72/4-102/13. 

 

 

3. რეცენზირება 

დ. გაბელაიამ მოამზადა რეცენზია ჟურნალისთვის: Annals of Pure and Applied Logic. 
 

 

4. მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში 

მ. ჯიბლაძე არის შემდეგი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი: 

Georgian Mathematical Journal. Walter De Gruyter & Co, Germany  (სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი). 

 

ნ. ბეჟანიშვილი არის შემდეგი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი:  

Mathematical Logic Quarterly 

 

5. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზება 

დ. გაბელაია და ნ. ბეჟანიშვილი არიან შემდეგი საერთაშორისო კონფერენციის 

ორგანიზატორები: International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation 
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ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება 

I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტი, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის 

განყოფილება. 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. მიხეილ მანია 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: მიხეილ მანია, თენგიზ 

შერვაშიძე, ნანული ლაზრიევა, თეიმურაზ ტორონჯაძე, ომარ ფურთუხია.  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 

 

 

 

ოპტიმალური 

ინვესტირებისა და 

ჰეჯირების ამოცანები 

შეზღუდული ინფორმაციისა 

და მოდელის 

განუზღვრელობის 

პირობებში 

მიხეილ მანია, მიხეილ მანია, თენგიზ 

შერვაშიძე, ნანული ლაზრიევა, 

თეიმურაზ ტორონჯაძე, ომარ 

ფურთუხია 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

ნაჩვენებია, რომ თუ მიზნობრივი ფუნქცია ორჯერ უწყვეტად დიფერენცირებადია და 

საბაზისო აქციის ფასი აკმაყოფილებს სტრუქტურულ პირობას, მაშინ ოპტიმალური 

ინვესტირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქციაც იქნება ორჯერ 

უწყვეტად დიფერენცირებადი და მისი პირველი წარმოებული წარმოადგენს 

სემიმარტინგალს, რომლის სასრული ვარიაციის ნაწილი აბსოლუტურად უწყვეტია 

ლებეგის ზომის მიმართ. 

ფასის ფუნქციის ზემოაღნიშნულ თვისებებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ 

ოპტიმალური ინვესტირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქცია 

წარმოადგენს შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლების ერთადერთ 

ამონახსნს და ოპტიმალური კაპიტალის პროცესი პირდაპირი სტოქასტური 

დიფერენციალური განტოლების ამონახსნით მოიცემა. 

წლის განმავლობაში გრძელდებოდა მუშაობა რობასტულობის პრობლემის შესასწავლად 

სხვადასხვა დასმებში და დისციპლინებში. ამჯერად დაისვა რობასტულობის პრობლემა 

ფინანსური ამოცანების კონტექსტში . კერძოდ, განხილული იქნა დიფუზიური ბაზრის 

მოდელი დაუზუსტებელი ჩანაცვლებისა და ვოლატილობის კოეფიციენტებით და 

ამოცანა ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: ვიპოვოთ საშუალო კვადრატული აზრით 

ჰეჯირების მინიმაქსური პრობლემის ამონახსნი. მოცემულია ამონახსნის ცხადი 

დახასიათება ჰამილტონ–იაკობი–ბელმან–აიზეკის განტოლების ამონახსნის მეშვეობით. 
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ბლეკ-შოულსისა და მერტონის მოდელებისთვის რობასტული ინვესტირების ამოცანის 

შესაბამისი ფასისთვის გამოყვანილია სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები, 

რომელთა ამონახსნის გამოყენებით აგებულია ოპტიმალური სავაჭრო სტრატეგიები.  

მოცემულია სასრულგანზომილებიანი პარამეტრის M-შეფასებების ასიმპტოტურად 

ეკვივალენტური რეკურსიული შეფასების კონსტრუქცია. 

დამტკიცებულია სობოლევის ტიპის უტოლობები ნორმალური მარტინგალებისთვის. 

მიღებულია ბურკჰოლდერისა და მეიერის უტოლობები პუასონის ფუნქციონალების 

სობოლევის ტიპის სივრცეებისთვის.  

დავიდოვისა და როტარის ცნობილი შედეგი დამოუკიდებელი შემთხვევითი 

სიდიდეების ორი მიმდევრობის შედარების შესახებ გადატანილია სუსტად 

დამოკიდებული შემთხვევითი სიდიდეების მიმდევრობებისთვის ვარიაციული 

მანძილის გამოყენებით.  

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

 

 

 

 

პირველი და მეორე 

რიგის შექცეული 

სტოქასტური 

დიფერენციალური 

განტოლებები და 

მათი გამოყენება 

სტოქასტურ 

მართვასა და 

ფინანსურ 

მათემატიკაში. 

#FR/69/5-104/12 

საგრანტო 

ხელშეკრულება № 

31/68,  

2013-2014 წლები. 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

m.mania მ. მანია,  

თ. შერვაშიძე,  

ნ. ლაზრიევა,  

თ. ტორონჯაძე,  

ო. ფურთუხია 

რ.თევზაძე,  

ბ. ჩიქვინიძე,  

ზ. ქვათაძე,  

თ. უზუნაშვილი  

შესწავლილია რობასტული ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის დიფუზიური 

მოდელისათვის. ოპტიმალური სტრატეგიები წარმოდგენილია ამოცანის შესაბამისი 

ბელმან-ისააკის შექცეული განტოლებების ამონახსნის საშუალებით. 

შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების გამოყენებით 

მიღებულია BMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები 

stoqasturi warmoebulis cxadi konstruqciis gamoyenebiT e. w. normaluri 
martingalebis klasisa da puasonis funqcionalebisaTvis SemoRebulia 
sobolevis tipis sivrceebi da damtkicebulia sobolevis, sobolev-puanka-
resa da logariTmuli sobolevis tipis utolobebi funqcionalebisaTvis 
am sivrceebidan.  
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

b) saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 

saxelmZRvanelos 
saxelwodeba 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

o.furTuxia SemTxveviT 
procesTa Teoria 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

296 

სaxelmZRvaneloSi gadmocemulia Tanamedrove SemTxveviT procesTa Teoriis 
ZiriTadi Sedegebi da meTodebi, aRwerilia SemTxveviT procesTa mniSvnelovani 
klasebi, romlebic realuri procesebis dinamikis adekvaturi maTematikuri 
aRweris SesaZleblobas iZlevian. naSroms erTvis sailustracio magaliTebi da 
amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis. wigni gankuTvnilia maTematikis 
mimarTulebis studentebisa da magistrantebisaTvis. igi sasargeblo iqneba 
SemTxveviT procesTa Teoriis gamoyenebebiT dainteresebuli sxvadasxva pro-
filis specialistTa farTo wrisaTvis. 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 

 

თ. ტორონჯაძე Computational Business 

Administration 

GAU Business School, 

Georgia, Tbilisi, 2013. 

165 

#3 avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 

3 

თ. ტორონჯაძე Essentials of Business 

Administration 

GAU Business School, 

Georgia, Tbilisi, 2013. 

338 

ფინანსური მათემატიკის პრობლემების ჩამოყალიბების, გადაჭრის და იმპლემენტაციის 

მეთოდიკა ეფუძნება შემდეგ კომპონენტებს: 

1. თავად ფინანსთა თეორია 

2. ფინანსთა თეორისათვის ალბათურ-სტატისტიკური მოდელების შემუშავება, ანალიზი და 

დასკვნების მიღება. 

3. მიღებული შედეგების კომპიუტერული გათვლა და რეალიზაცია. 

წინამდებარე სახელმძღვანელოები (2-3) ეძღვნება მათ შორის ფინანსთა თეორიის ძირითადი 

ცნებების და მეთოდების აღწერასა და კომპიუტერული რეალიზაციების მეთოდების 

გადმოცემას. სახელმძღვანელო გათვლილია სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისთვის და 

მეცნიერ მუშაკთათვის. 

g) krebulebi 

# avtori/avtorebi 

krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

o.furTuxia albaTur-
statistikuri 

amocanebi 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

563 

krebulSi srulad aris gadmocemuli Tanamedrove albaTobis Teoriisa da ma-
Tematikuri statistikis winaSe wamoWrili umniSvnelovanesi praqtikuli da Teo-
riuli xasiaTis sakiTxebi. TiToeul Temas win uZRvis aucilebeli Teoriuli Se-
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degebi, Semdeg moyvanilia mravali sailustracio da samotivacio magaliTi ada-
mianis moRvaweobis sxvadasxva sferodan, ganxilulia maTi gadawyvetis meTodebi 
da xerxebi. aseve moyvanilia amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis. mas darTu-
li aqvs ZiriTadi da mniSvnelovani albaTuri ganawilebebis cxrilebi, EXCEL-is 
statistikuri funqciebis aRwera da ukanasknel xuT weliwadSi Tsu-Si Sualedur 
da saboloo gamocdebze motanili bileTebis nimuSebi. saxelmZRvanelo Sedgeni-
lia Tsu-Si amJamad moqmedi saswavlo programebisa da silabusebis mixedviT. 

saxelmZRvanelo gankuTvnilia Tbilisis saxelmwifo universitetis im studen-
tebisa da magistrantebisaTvis, romlebic swavloben albaTobis Teoriasa da ma-
Tematikur statistikas. igi sasargeblo iqneba agreTve albaTur-statistikuri me-
Todebis praqtikuli gamoyenebebiT dainteresebuli sxvadasxva profilis specia-
listTa farTo wrisaTvis. 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 o.furTuxia 

Sobolev and 

Logarithmic 

Sobolev Type 

Inequalities. 

Applied 

Mathematics, 

Informatics and 

Mechanics 

AMIM 

Vol.17 No.2, 

pp. 26-39. 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba  

14 

2 

 

b.doWviri, 
o.furTuxia, 
g.soxaZe, 

g.tyemalaZe 

“On the Stochastic 

Model of a 

Chemical 

Reaction“.Bulletin 

of the Georgian 

National Academy 

of Sciences  

vol. 7, no. 2, 

2013, pp. 92-

96. 

Tbilisi, saq. 
mecn. erovn. 
akademiis 
gamomcemloba 

5 

3 p.babilua, 
b.doWviri, 

o.furTuxia, 
g.soxaZe  

“On the optimal 

stopping of partially 

observable 

processes”.Reports 

of Enlarged Sessions 

of the Seminar of I. 

Vekua Institute of 

Applied 

Mathematics  

Volume 27, 

2013. 

 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

6 

1. stoqasturi warmoebulis cxadi konstruqciis gamoyenebiT e. w. 
normaluri martingalebis klasisa da puasonis funqcionalebisaTvis 
SemoRebulia sobolevis tipis sivrceebi da damtkicebulia sobolevis, 
sobolev-puankaresa da logariTmuli sobolevis tipis utolobebi 
funqcionalebisaTvis am sivrceebidan.  

2. ganxilulia pirveli rigis qimiuri reaqcia, rodesac reagentis koncen-
tracia ganawilebulia binomuri kanoniT. miRebulia reagentis da 
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produqtis koncentraciebis maTematikuri lodinisa da dispersiis cxadi 
gamosaxulebebi. agebulia agreTve pirveli rigis reaqciis stoqasturi 
modeli. 

3. ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi 
SemTxveviTi procesebisaTvis. arasruli monacemebiT optimaluri gaCerebis 
amocana dayvanilia optimaluri gaCerebis amocanaze sruli monacemebiT. 
damtkicebulia gadasaxadis funqciaTa krebadobebi, roca daukvirvebadi 
da dakvirvebadi procesebis SeSfoTebis mcire paramatrebi miiswrafian 
nulisaken. 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 R. Tevzadze, T. 

Toronjadze and T. 

Uzunashvili,  

 

Robust utility 

maximization for a 

diffusion market 

model with 

misspecified 

coefficients, 

«Finance and 

Stochastics” 

17, 2013. Springer 28 

2 V. Gupta and T. 

Shervashidze,  

Upper Bounds for 

Bernstein Basis 

Functions, 

, Prokhorov and 

Contemporary 

Probability Theory 

Vol. 33 , 2013,  Springer Series pp.293-303 

 M. Mania and 

B. Chikvinidze 

New proofs of some 

results on BMO 

martingales using 

BSDEs, accepted in 
«Journal of 

Theoretical 

Probability» 

Published online 

at October 2013 

DOI: 

10.1007/s10959-

013-0524-x,  

 

Springer 16 

1. შესწავლილია რობასტული ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის 

დიფუზიური მოდელისათვის. ოპტიმალური სტრატეგიები წარმოდგენილია 

ამოცანის შესაბამისი ბელმან-ისააკის შექცეული განტოლებების ამონახსნის 

საშუალებით. 
2. MmiRebulia bernSteinis sabaziso funqciis zeda sazRvris Sefasebebi 

3. შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების 

გამოყენებით მიღებულია BMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები 

 

 

http://www.springer.com/978-3-642-33548-8
http://www.springer.com/978-3-642-33548-8
http://www.springer.com/978-3-642-33548-8
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

# 

momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

o.Rlonti, o.furTuxia On the Clark integral 

representation of Brownian 

functional with explicit wiew of 

integrand 

პირველი საფაკულტეტო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში (თსუ - 95), 

თბილისი, 2013 წლის 22–26 

იანვარი. 

2 o.furTuxia, v.jaoSvili Log Sobolev type inequalities for 

Poisson functional 
პირველი საფაკულტეტო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში (თსუ - 95), 

თბილისი, 2013 წლის 22–26 

იანვარი. 

3 o.Rlonti, o.furTuxia Clark’s type formulas and 

applications in barrier options 

hadging 

გმი XXVII გაფართოებული 

სემინარის სხდომები, 

თბილისი, 2013 წელი, 22-25 

აპრილი. 

4 p.babilua, b.doWviri, 
o.furTuxia, g.soxaZe 

On the optimal stopping of 

partially observable processes 
გმი XXVII გაფართოებული 

სემინარის სხდომები, 

თბილისი, 2013 წელი, 22-25 

აპრილი. 

5 o.Rlonti, o.furTuxia Clark representations and 

independence and dependence of 

Brownian functional 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„გამოყენებითი 

მათემატიკის თანამედროვე 

პრობლემები“, თბილისი, 

2013 წლის 4-7 სექტემბერი. 

6 p.babilua, b.doWviri, 
o.furTuxia, g.soxaZe 

On the problem of optimal 

stopping with incomplete data 
მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„გამოყენებითი 

მათემატიკის თანამედროვე 

პრობლემები“, თბილისი, 

2013 წლის 4-7 სექტემბერი. 

7 o.Rlonti, o.furTuxia Clark representation with explicit 

integrand and the knock-out 

barrier option pricing 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IV საერთაშორისო 

კონფერენცია, თბილისი-

ბათუმი, 2013 წლის, 9-15 

სექტემბერი. 

8 p.babilua, b.doWviri, 
o.furTuxia, g.soxaZe 

On the reduction and 

convergence of payoffs 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IV საერთაშორისო 
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კონფერენცია, თბილისი-

ბათუმი, 2013 წლის, 9-15 

სექტემბერი. 

9 b.doWviri,  

g.soxaZe, o.furTuxia, 

o.Rlonti 

Radon-Nikodym Derivative of 

Solution of Nonlinear Equations 

with Random Right Side 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IV საერთაშორისო 

კონფერენცია, თბილისი-

ბათუმი, 2013 წლის, 9-15 

სექტემბერი. 

10 m. mania da r. TevzaZe On the properties of the dynamic 

value functions in the problem of 

optimal 

investing in incomplete markets 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„გამოყენებითი 

მათემატიკის თანამედროვე 

პრობლემები“, თბილისი, 

2013 წლის 4-7 სექტემბერი. 

11 m. mania da r. TevzaZe სარგებლიანობის 

მაქსიმიზაციის ამოცანასთან 

დაკავშირებული 

ფასის ფუნქციის თვისებების 

შესახებ 

ა. რაზმაძის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

2-6 დეკემბერი, 2013, 

თბილისი 

ანოტაციები 

1. damuSavebulia klarkis integralur warmodgenaSi integrandis povnis meTodi 
kvadratiT integrebadi brounis funqcionalebisaTvis, romelTa pirobiTi 
maTematikuri lodini malivenis azriT warmoebadia. es meTodi SesaZleblobas 
gvaZlevs iZleva davadginoT integrandius cxadi saxe im SemTxvevaSi, roca 
funqcionals ar gaaCnia malivenis azriT warmoebuli.  

2. kompensirebuli puasonis procesisaTvis SemoRebuli stoqasturi warmoebulis 
cnebis saSualebiT puasonis funqcionalebisaTvis SemoRebulia sobolevis tipis 
sivrceebi da damtkicebulia sobolevis, sobolev-puankaresa da logariTmuli 
sobolevis tipis utolobebi SemTxveviTi sidideebisaTvis am sivrceebidan.  

3. vineris procesis erTi funqcionalisaTvis, romelic finansuri bazris 
baSelies modelis SemTxvevaSi warmoadgens gadasaxadis funqcias barieruli 
ofcionisaTvis, miRebulia klarkis integraluri warmodgena. dadgenilia 
integrandis cxadi saxe, romelic warmoadgens optimaluri hejur strategias 
barieruli ofcionisaTvis.  

4. ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi SemT-
xveviTi procesebisaTvis. arasruli monacemebiT optimaluri gaCerebis amocana 
dayvanilia optimaluri gaCerebis amocanaze sruli monacemebiT. damtkicebulia 
gadasaxadis funqciaTa krebadobebi, roca daukvirvebadi da dakvirvebadi 
procesebis SeSfoTebis mcire paramatrebi miiswrafian nulisaken. 

5. ganxilulia ori SemTxveviTi sididis nawilobrivi damokidebulebis cneba da 
moyvanilia aratrivialuri sailustracio magaliTebi. SemuSavebuli ori 
SemTxveviTi sididis damokidebulebis lokaluri kriteriumi. brounis funq-
cionalebis SemTxvevaSi, bunebrivi gziT ganmartebulia SemTxveviTi sidideebis 
damokidebulebis sazomi sibrtyis nebismier wertilSi.  

6. ganxilulia nawilobriv dakvirvebadi SemTxveviTi mimdevroba, sadac dakvir-
vebadi mimdevroba Seicavs arasrul informacias daukvirvebadi mimdevrobis 
Sesaxeb da damokidebulia SeSfoTebis mcire parametrze. wrfivi mogebis 
funqciis SemTxvevaSi naCvenebia nawilobriv dakvirvebadi fasebis srulad 
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dakvirvebadi fasisken krebadoba, roca SeSfoTebis mcire parametri miiswrafis 
nulisaken. 

7. vineris procesis erTi funqcionalisaTvis, romelic finansuri bazris 
baSelies modelis SemTxvevaSi warmoadgens gadasaxadis funqcias nokaut-
barieruli ofcionisaTvis, miRebulia klarkis integraluri warmodgena. es funq-
cionali warmoadgens evropuli kol ofcionis gadasaxadis funqciisa da garkve-
uli xdomilebis indikatoris namravls. vpoulobT integrandis cxad formas. es 
integrandi aris optimaluri hejuri strategia nokaut-barieruli ofcionis 
replicaciisaTvis baSelies modelis SemTxvevaSi. 

8. ganxilulia nawilobriv dakvirvebadi SemTxveviTi mimdevroba, sadac dakvir-
vebadi mimdevroba Seicavs arasrul informacias daukvirvebadi mimdevrobis 
Sesaxeb da damokidebulia SeSfoTebis mcire parametrze. kvadratuli mogebis 
funqciis SemTxvevaSi naCvenebia nawilobriv dakvirvebadi fasebis srulad 
dakvirvebadi fasisken krebadoba, roca SeSfoTebis mcire parametri miiswrafis 
nulisaken. 

9. hilbertis sivrceSi ganixileba gantoleba , sadac SemousazRvreli wrfivi 
operatoria, SemosazRruli gluvi operatori da ki SemTxveviTi elementi -Si 
gluvi ganawilebiT . igulisxmeba, rom -s gaaCnia logariTmuli warmoebuli -is 
yvelgan mkvrivi qvesivrcidan . Seswavlilia aRniSnuli gantolebis amonaxsnis 
ganawilebis logariTmuli warmoebulis arsebobis sakiTxebi. 

10. შესწავლილია ინვესტირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქციის 

დიფერენცირებადობის პირობები. 

11. ფასის ფუნქციის თვისებებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ ოპტიმალური ინვესტირებისა 

და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქცია წარმოადგენს შექცეული სტოქასტური 

დიფერენციალური განტოლების ერთადერთ ამონახსნს. 

2) ucxoeTSi 

# 

momxsenebeli/ 

momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 p.babilua, b.doWviri, 
g.soxaZe, 

o.furTuxia 

“Об оптимальной остановке 

Стандартного марковского 

процесса”  

 

ХХI международная 

конференция “Проблемы 

управлении безопасностью 

сложных систем”, Москва, 

2013. 

2 p.babilua, b.doWviri, 
g.soxaZe, 

o.furTuxia 

 

“Об оптимальной остановке и 

вариационных неравенствах” 

ХХI международная 

конференция “Проблемы 

управлении безопасностью 

сложных систем”, Москва, 

2013. 

ანოტაციები 

1. standartuli markovis procesisaTvis gadawyvetilia optimaluri gaCerebis 
amocana. 

2. dadgenilia kavSiri SemTxveviTi procesis optimaluri gaCerebis amocanebsa da 
variaciul utolobebs Soris. 
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სხვა ინფორმაცია 

სადოქტორო (PhD) პროგრამის ხელძღვანელობა 

მ. მანიას ხელძღვანელობით მომზადდა დისერტაცია ‘’ Backward Stochastic Differential 

Equations with Convex Generators”. დისერტანტი ბ. ჩიქვინიძე. დისერტაციის დაცვა 

შედგა 2013 წლის 11 ივლისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

რეცენზირება 

მ. მანიამ მოამზადა რეცენზიები ჟურნალებისთვის: Quantitative Finance, Applied 

Mathematics and Optimization (სტატიებზე "Making Mean-Variance Hedging Implementable in a 

Partially Observable Market", "Maximization of recursive utilities under convex portfolio 

constraints") 

ნ. ლაზრიევამ მოამზადა რეცენზია ჟურნალისათვის: Georgian Math. Journal. 
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თეორიული ფიზიკის განყოფილება 

 
I. 1. i.javaxiSvilis Tbilisis sax. Uuniversiteti, a.razmaZis maTematikis 
instituti, Teoriuli fizikis ganyofileba 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: m. eliaSvili 

 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: v.garsevaniSvili, 
z.giunaSvili, v.gogoxia, m.eliaSvili, a.kvinixiZe, g.lavrelaSvili, b.maRraZe, 
a.xvedeliZe, g.ciciSvili, g.jorjaZe   

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

yaliburi kvanturi 
velebis Teoriis 

maTematikuri modelebis 
kvleva 

m.eliaSvili v.garsevaniSvili, 
z.giunaSvili, v.gogoxia, 
m.eliaSvili, a.kvinixiZe, 
g.lavrelaSvili, 
b.maRraZe, a.xvedeliZe, 
g.ciciSvili, g.jorjaZe  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

amocana 1a. integrebadoba simis da velis TeoriebSi   
 
Seswavlili iqna   bozonuri simis dinamika  statikur yalibSi, risTvisac 
statikuri yalibis midgoma ganzogadoebuli iqna gamrudebuli  sivrce–droisTvis. 
naCvenebi iqna, rom statikuri yalibis hamiltoniani mudmivia simis gaswvriv da es 
mudmivi emTxveva simis energiis kvadrats, romelic kvadratulia kanonikuri 
impulsebis mimarT.  
klasikur doneze detalurad iqna gaanalizirebuli   SemTxveva da agebuli iqna 
sivrcis izometriis jgufis Sesabamisi Senaxvadi sidideebi. sistemis kvanturi 
speqtris Sesaswavlad ganxiluli iqna martivi qvesistema, romelSic nulovan 
modasTan erTad aRgznebulia mxolod erTi moda simis AdS nawilSi. dadgenili 
iqna fazuri sivrcis SezRudvebi, romlebic dinamikurad ar cvlis qvesistemis 
konfiguracias. Seabamisi fazuri sivrce AdS nawilSi aRmoCnda 10 ganzomilebiani. 
napovni iqna qvesistemis kanonikuri cvladebi da naCvenebi iqna, rom sistema 
invariantulia sivrce drois izometriuli jgufis mimarT. es simetria sakmarisi 
aRmocnda qvesistemis sruli integrebadobisTvis, rac cxadi saxiT miRweuli iqna 
cvladebis gancalebis meTodiT. gancalebad cvladebSi dakvantvam mniSvnelovnad 
gaamrtiva energetikuli speqtris gamoTvla.  
operatorebis dalagebis araacalsaxobis Tavidan asacileblad gamoyenebuli iqna 
supersimetiuli mosazrebebi. Sedegad miRebuli energetikuli speqtri dabali 
aRgznebebisTvis emTxveva sazazRvro konformuli TeoriiT nawinaswarmetyveleb 
Sedegs.   
   
amocana 1b 
liuvilis velis TeoriaSi gamokvleuli iqna Svinger–daisonis gantoleba da mis 
safuZvelze gamoyvanili iqna gantoleba 3–wertilovani korelaciuri funqciis 
struqturuli konstantisaTvis. meore analogoiri gantoleba miRebuli iqna 
liuvilis Teoriis  im dualobis safuZvelze, romelic iTvaliswinebs konstanta 
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b–s   icvlebas 1/b –Ti. 
or gantolebaze dayrdnobiT, ganalizirebuli iqna struqturuli konstantis 
calsaxobis sakiTxi da misi kavSiri  DOZZ SemoTavazebasTan. 
 
amocana 1g 
supersimis kvanturi Teoria minkovskis sivrce–droSi gaanalizirebuli iqna 
statikir yalibSi. naCvenebi iqna, rom, msgavsad sinaTlis konusis yalibisa, 
kritikuli gamzomileba 10–is tolia. 
 
amocana 2. instantonuri amoxsnebis Seswavla brtyel potencialbSi  

Cven detalurad SeviswavleT O(4)-invariantuli instantonuri amoxsnebis arseboba 
da Tvisebebi skalaruli velis TeoriaSi minimalui bmiT ainStainis 
gravitaciasTan brtyeli potencialebis SemTxvevaSi, anu roca skalaruli velis 
potencialis meore 

warmoebuli mcirea potencialis maqsimumTan. Cven vipoveT sxvadasxva tipis 
amoxsnebi: houking-moss, simetriuli da asimetriuli  koleman-de luCia, 
oscilirebadi instantonebi, da agreTve sxva arastandartuli amoxsnebi 
damatebiTi uaryofiTi modebiT fluktuaciebis speqtrSi. Cveni kvlevidan sCans rom 
am amoxsebis sxvadasxva Stoebi dakavSirebulni arian erTmaneTTan kritikuli 
instantonebis saSualebiT, romlebsac gaaCniaT damatebiTi nulovani moda. 
mTlianobaSi sasrul qmedebiani amoxsnebis sivrce brtyel potenciur barierebSi 
saocrad mdidari da sainteresoa. Cven davadgineT rom kritikuli instantonebi 
TamaSoben sakvanZo rols am amoxsnebis arsebobis SeswavlaSi da Tvisebebis 
gagebaSi.          

აmocana3.a 
Seswavlilia sasrul temperaturebze fazuri gadasvlebi klasikuri yofaqcevidan 

kvanturi yofaqcevis reJimSi.  Gganxilulia skalaruli velis modeli   SU(2)-
simetriis damrRvevi potenciuri energiiT. napovnia velis klasikuri  
gantolebebis zusti amoxsna  sasruli energiebisTvis, romelic warmoadgens velis 
periodul konfiguracias da energiis mixedviT axorcielebs interpolacias 
vakuumsa da barieris wveros Sesabamis mdgomareobas Soris. naCvenebia, rom aseTi 
konfiguracia pasuxismgebelia fazur gadasvlebze sasruli temperaturebisTvis 
velis klasikuri yofaqcevidan (bolcmanis ganawilebis kanoni) kvantur 
yofaqcevaze (potencialuri barieris gaJonva). naCvenebia, rom adgili aqvs meore 
gvaris fazur gadasvlas. kritikuli temperatura Seesabameba potencialur bariers 

ამocana 3b 
gamokvleulia skalaruli velis Teoria, romlis potenciuri energia arRvevs 

SU(3)-simetrias SU(2) simetriis doneze. Gsistemis stacionaruli mdgomareobebis 
Sesaswavlad ganxilulia Sredingeris    gantoleba. Mmis amosaxsnelad gamoiyeneba 
SeSfoTebis Teoria. Kkanonikuri gardaqmnebis sasualebiT simetriis jgufis 
parametrebi Semotanilia, rogorc fazuri sivrcis dinamiuri cvladebi. naCvenebia, 
rom sistemis energetikuli speqtri ikvanteba  Teoriis simetriis jgufis 
invariantebis Sesabamisad. 
amocana 4 

naCvenebia, rom kvantur qromodinamikaSi SesaZlebelia masuri parametris Semotana, 
romelic ar arRvevs feris SU(3) simetrias. Ees saSualebas iZleva  kvanturi 
qromodinamikis infrawiTeli singularobebi akumulirebul iqnas gluonis srul 
propagatorSi. Es singularobebi ufro mkacrad aris ganmartebuli, vidre 
Tavisufali gluonis propagatoris infrawiTeli singularobebi da warmoiqmneba 
umaso gluonuri modebis  TviTurTierTqmedebis gamo. Masuri RriWos gareSe es 
singularobebi qreba da kvanturi qromodinamika aris regularuli nulSi. Mmasuri 
RriWos gadanormireba ganawilebis Teoriis Sesabamisad saSualebas iZleva 
analizurad Camoyalibdes konfainmentis gluonuri kriteriumi gamomdinare 
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pirveladi principepidan. 

აmocana 5. kvanturi qromodinamikis gamokvleva  saSualo da dabali energiebis 
areSi.  standartuli modelis parametrebis  ricxviTi mniSvnelobebis dazusteba 

kvantur qromodinamikaSi  gamokvleuli iqna tau-leptonis inkluziuri adronuli 
daSlebi  veqtorul (ara-ucnaur) arxSi.  
ganviTarebuli iqna dispersiuli SeSfoTebis Teoria romelic Tanmimdevrulad 
iTvaliswinebs renormalizaciur invariantobas 
da analizurobis princips.  Laxal midgomaSi landaus  arafizikuri 
singularobebis arseboba efeqtur muxtSi ar qmnis Teoriul winaaRmdegobas. 
gamoyvanili iqna sasrul energiul jamTa wesebi romlebic akavSireben Teoriis 

parametrebs (Zlieri urTierTmoqmedebis 
s  mudmivas da  vakuumur kondensatebs) 

eqsperimentalur monacemebTan. jamTa wesebSi gamoyenebuli iqna ALEPH2005/2008A 

kolaboraciis eqsperimentaluri monacemebi. pirvel etapze სპეციალურად შერჩეული 

ორი jamTa wesის gamoyenebiT  gamoTvlili iqna ძლიერი ურთიერთმოქმედების  mudmiva 

ტაუ–ლეპტონის სკალაზე da SeSfoTebis Teoriis sasazRvro impulsis ricxviTi 

სიდიდე დროისებრ არეში, maTi eqsperimentaluri cTomilebebiთ. am Sedegis 
gamoyenebiT sxva jamTa wesebidan gamoTvlili iqna vakuumuri kondensatebis 
ricxviTi mniSvnelobebi. gamokvlevis mniSvnelovani nawilia  kondensatebis 
eqsperimentaluri cTomilebebis gamoTvla. kondensatis niSani ganisazRvra 
formuliT: (-1)^(d/2) sadac d kondensatis ganzomolebaa.  gamoTvlili iqna 
kondensatebi ganzomilebebiT  d=4,6,8...16. 

gamokvleuli iqna ვილსონის operatoruli ნამრავლის gaSlis asimptoturi mwkrivis 

krebadobის ამოცანა tau-leptonis daSlasTan asocirebuli adleris funciisaTvis. 

mwkrivis krebadoba tau-leptonis masis skalaze შეიმჩნევა Tu mwkrivSi საკმარისად 

didi raodenobis (d=30 ganzomilebamde) wevrebs SevinarCunebT.  miRebuli ricxviTi 
Sefasebebi kondensatebisTvis cTomilebis farglebSi Tavsebadia   sxva meTodebiT 

miRebul  SedegebTan   (Tumca Cven  miviReT ufro დიდი  რიცხვითი mniSvnelobebi).  

amocana 6. kidura mdgomareobebis kvleva mWidro bmis modelebSi 

ganviTarebulia meseruli modelebis kidura mdgomareobebis kvlevis meTodi 
CebiSevis polinomebis gamoyenebiT. aRniSnuli meTodis meSveobiT Seswavlilia 
samkuTxa da kvadratul meserebze agebuli mWidro bmis anizotropuli modelebi. 
dadgenilia, rom kidura mdgomareobebis warmoiqmneba meseris kidis mxolod 
xerxisebri formis SemTxvevebSi. ganxiluli sistemebisaTvis miRebulia sxvadasxva 
maxasiaTeblebi: parametrebis kritikuli mniSvnelobebi da sxva. 

აmocana 7. zegamtaruli denebisa da goldstounis modebis kvleva holis orSrian 
sistemebSi 

Camoyalibebulia efeqturi hamiltonianis agebis sistematuri meTodi holis 
orSriani sistemis sxvadasxva (feromagnituri, singleturi da antiferomagnituri) 
fazebisaTvis. am meTodis gamoyenebiT gamoTvlilia aRniSnul sistemebSi 
goldstounis modebis dispersiuli Tanafardobebi da koherentobis sigrZeebi. 
naCvenebia, rom SreTaSorisi tunelirebis nulovan zRvarSi yalibdeba erTi umaso 
agzneba rac iwvevs jozefsonis tipis zegamtaruli denis formirebas 

amocana 8.. კვარკებისგან შემდგარი მატერიის ყოფაქცევა სასრულ სიმკვრივეების და 

ტემპერატურის შემთხვევაში. ფაზური გადასვლები მატერიის მდგომარეობების შორის. 

ცნობილია რომ ნამბუ-იონა-ლაზინიოს მოდელი გადაუნორმვადია და ამიტომ ამ მოდელის 

ფარგლებში მიღებული მატერიის თვისებები დამოკიდებული რეგულარიზაციის პარამეტრზე. 

ნაჩვენებია, რომ ამის მიუხედავად შესაძლებელია ზოგიერთი თვისებების პარამეტრზე 

დამოუკიდებელი ანალიზი, თუ გამოიყენება განზომილებითი რეგულარიზაცია. 
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis 

dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 

 

simis 
zedapirebi da 
integrebadi 
struqturebi 
AdS/CFT 
SesabamisobaSi 

germanuli 
granti 
`VolkswagenStiftung’.  

 

harald dorni giorgi jorjaZe  
ian plefka,  
zurab kepulaZe,  
luka megreliZe  

 

2 “denebi 
kiraluri 
efeqturi 
velis 
Teoriis 
ramdenime 
nawilakis 
seqtorSi” 
sagranto 

proeqtი 

 # 11/31 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ხელმძღვანელი.  

ჯ. გეგელია 

 

თანახელმძღვანელი:  

ალექსანდრე 

კვინიხიძე 

 

ალექსანდრე კვინიხიძე 

ბადრი მაღრაძე 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi anotacia 

amocana 1a 
sivrceSi simis Teoriis wilakis magvari amoxsnebisTvis SemoTavazebuli iqna 
dakvantvis da energiis speqtris gamoTvlis sqema huftis Zlieri bmis 
konstantisaTvis. klasikuri amoxsnebis ageba moxda cxadi saxiT konformul 
yalibSi, misi sruli fiqsirebiT. 
amocana 1b 
 SL(2,R)/U(1) koseturi modeli Seswavlili iqna hamiltonuri reduqciis 
farglebSi. 
detalurad iqna gaanalizirebuli hiperboluri seqtori, naCvenebi iqna am sistmis 
sruli integrebadoba da kavSiri liuvilis TeoriasTan.  

ამოცანა 2. 

შესწავლილი იქნა ტაუ ლეპტონის ინკლუზიური ადრონული დაშლა აქსიალურ ვექტორულ 

(არაუცნაურ) არხში. კვანტური ქრომოდინამიკის რენორმ–ინვარიანტული–დისპერსიული 

მოდგომის გამოყენებით დამუშავებული იქნა ALEPH2005/2008 კოლაბორაციის 

ექსპერიმენტალური მონაცემები შესწორებული 2008–2010 წლებში. განსაზღრული იქნა ძლიერი 

ურთიერთმოქმედების მუდმივას რიცხვითი მნიშვნელობა ტაუ ლეპტონის მასის სკალაზე. 

მიღებული მნიშვნელობა ძალიან ახლოსაა ვექტორული არხიდან მიღებულ შედეგთან. 

შეფასებული იქნა რომ კვარკ–ადრონული დუალობის  ზღურბლის შესაბამისი ენერიის სიდიდე 

აქსიალურ არხში. იგი გაცილებით უფრო პატარა აღმოჩნდა ვიდრე ვექტორულ არხის 

შესაბამისი ენერგია. 

ამოცანა 3 

 miRebul iqna integraluri gantolebebi deitronis struqturuli funqciebisTvis. 
napovni iqna ricxobrivi amonaxsnebi kompiteruli programebis gamoyenebiT. 

daTvlil iqna deitronis eleqtromagnituri form-faqtorebi.  

მეზონის სამ ფოტონად დაშლის ამპლიტუდისთვის miRebul iqna ყალიბურად 

ინვარიანტული გამოსახულება  
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

ა. კვინიხიძე ყალიბური 

ინვარიანტობა 

პროცესების დინამიკის 

დადგენაში 

საქართველოს 

მათემატიკური 

საზოგადოების მე-4 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

თეზისების კრებული  

თბილისი 1 

2 ა.კვინიხიძე უწყვეტი კვანტური 

ქრომოდინამიკა, 

ყალიბური 

ინვარიანტობა და 

პროცესების დინამიკა, 

მე-7 საერთაშორისო 

კონფერენციის „ფიზიკა 

ადრონული 

კოლაიდერის ერაში“ 

შრომათა კრებულში 

თბილისი 9 

3 m.eliaSvili, 
g.jafariZe, 
g.ciciSvili 

The quantum group and 
Harper equation on a 
honeycomb lattice 

Proc. Intl. Conf. Lie 
groups, differential 

equations and 
geometry. (Batumi 
2013) v1.pp 91-95 

5 

anotaciebi 

1. წარმოდგენილია მეთოდი რომლის საშუალებით აიგება ყალიბურად ინვარიანტული 

ამპლიტუდები. ამ ამპლიტუდებში კვარკების დინამიკა გამოვლენილია ველის თეორიის 

მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილებით 

2. განხილულია დინამიკური განტოლებების რამოდენიმე შემთხვევა სადაც 

გადაწყვეტილია ორმაგი თვლის პრობლემა. ეს პრობლემა წარმოადგენს ძირითად 

სიძნელეს უწყვეტ კვანტურ ქრომოდინამიკაში განტოლებების მიღების დროს,   

 
2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

v. gogoxia, g. 
barnafoldi 

Theory of mass gapM 
masuri RriWos 
Teoria (inglisur 
enaze) 

singapuri,  
World scientific 

207 
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g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis raodenoba 

1 
 

ა. კვინიხიძე პროგრესი „უწყვეტი 

კვანტური 

ქრომოდინამიკის“ 

მიდგომაში  

D31, ბირთვულ 

ფიზიკისსაერთაშორის

ოსიმპოზიუმის(მუმბა

ი, ინდოეთი, 2-6/12, 

2013) შრომების 

კრებულში 

674-675 

 
 

d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1* 

 

 

G. Jorjadze,  

C. Kalousios,  

Z. Kepuladze 
 

Class. Quant. Grav. 

IF-3.562 

30 (2013) 

025015 
 

IOP Publishing 

 

12 

 

2* L.Battarra, 

G.Lavrelashvili and 

J.-L.Lehners 

 

Zoology of instanton 

solutions in flat 

potential barriers, 

Phys. Rev. D 

88  (2013) 

104012 

aSS, 
amerikuli 
fizikuri 

sazogadoeba 

19 

3* ა. კვინიხიძე რეგულარიზაციის 

პარამეტრზე 

დამოუკიდებელი 

ანალიზი ნამბუ-

იონაოლაზინიოს 

მოდელში Regu-

larization parame-

ter independent an-

alysis in NJL model 

 International 

Journal of 

Modern 

Physics A 

Vol.28, 31, 

page 1350164-

1 (2013) 

Singapore, 
New Jersey, 

London, 
Geneva. 

Word Scientific 

 

16  

4 M. Eliashvili,  
G. Tsitsishvili 

Algebraic aspects of 
the Hofstadter pro-
blem in graphene 
Journal of Mathe-
matical Sciences 

193 (3)(2013) Springer, NY 9pp 

5* Y. Hama, G. 

Tsitsishvili, and Z.F. 

Ezawa 

“Spin supercurrent 

in the canted 

antiferromagnetic 

phase”, Phys. Rev. 

B87, 104516  4 pp 

6* Y. Hama, Y. Hidaka, 

G. Tsitsishvili, and 

Z.F. Ezawa 

“Goldstone modes 

in bilayer quantum 

Hall systems at 

v=2”, Journal of 

Physics: Conference 

Series 

456, 012012   
5 pp 

7* Y. Hama, G. 

Tsitsishvili, and Z.F. 

Ezawa 

“Nambu-Goldstone 

modes and the 

Josephson 

supercurrent in the 

2013  33 pp 
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bilayer quantum 

Hall system”, Prog. 

Theor. Exp. Phys 
8*   V.Gerdt, 

S.Gogilidze, 

A.Khvedelidze, D. 

Mladenov, V. 

Sanadze,  

 

Entanglement of 

spins under a strong 

laser influence , 

Physica Scripta T 

153,  014026-5,  

(2013)  

153,  014026-5,  

(2013) 
  

Aanotaciebi 

1. რელატივისტური ნაწილაკის დინამიკა შესწავლილი იქნა  სივრცეში. 

კლასიკური თეორიის ასაღწერად გამოყენებული იქნა სტატიკურ ყალიბი, რომელსაც 

კვანტურ დონეზე მივყავართ კოორდინატულ წარმოდგენასთან სივრცით 

კოორდინატებზე დამოკიდებული ტალღური ფუნქციებით. აგებული იქნა ენერგიის 

კვადრატის ოპერატორი, რომელიც კვადრატულია ნაწილაკის იმპულსებისი მიმართ და 

შეიცავს სკალარული სიმრუდის წევრს. გაანალიზდა ამ ოპერატორის 

თვითშეუღლებადობა და გამოთვლილი იქნა მისი სპექტრი. შემდეგ აგებული იქნა 

სივრცის იზომეტრიის ჯგუფის უნიტარული წარმოდგენები და დადგინდა კვანტური 

თანაფარდობები კაზიმირის რიცხვებს შორის. 

2. Cven detalurad SeviswavleT O(4)-invariantuli instantonuri amoxsnebis 
arseboba da Tvisebebi skalaruli velis TeoriaSi minimalui bmiT 
ainStainis gravitaciasTan brtyeli potencialebis SemTxvevaSi, anu roca 
skalaruli velis potencialis meore warmoebuli mcirea potencialis 
maqsimumTan. Cven vipoveT sxvadasxva tipis amoxsnebi: houking-moss, 
simetriuli da asimetriuli  koleman-de luCia, oscilirebadi instantonebi, 
da agreTve sxva arastandartuli amoxsnebi damatebiTi uaryofiTi modebiT 
fluktuaciebis speqtrSi. Cveni kvlevidan sCans rom am amoxsebis sxvadasxva 
Stoebi dakavSirebulni arian erTmaneTTan kritikuli instantonebis 
saSualebiT, romlebsac gaaCniaT damatebiTi nulovani moda. mTlianobaSi 
sasrul qmedebiani amoxsnebis sivrce brtyel potenciur barierebSi saocrad 
mdidari da sainteresoa. Cven davadgineT rom kritikuli instantonebi 
TamaSoben sakvanZo rols am amoxsnebis arsebobis SeswavlaSi da Tvisebebis 
gagebaSi 

 
 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
2 
 
 
 

 

 

 

 

g. jorjaZe 
 
g. jorjaZe 
 
g. jorjaZe 

 
g. jorjaZe 

1.  String dynamics in static 

gauge 

 

2–4 

Static Gauge and Energy 

Spectrum of Single-mode Strings 

in   

1. თბილისი, 15.03.2013 

VW meeting 

2.  თბილისი, 24.09.2013 

VW Workshop 

3. თბილისი, 15.10.2013 

Physics in the LHC Era 

4. თბილისი, 04.12.2013 

რმი–ის კონფერენცია 
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3 b.maRraZe ტაუ–ლეპტონის დაშლების 

ანალიზი დისპერსიული 

მიდგომით კვანტურ 

ქრომოდინამიკაში 

 

გამოქვეყნდება 

მე–7 saertaSoriso 

კონფერენციის “Physics in the 

LHC Era” შრომებში 

 

4 ა. კვინიხიძე მრავალი ნაწილაკის 

ურთიერთქმედების ამღწერი 

ფუნქციების კავშირი ერთი 

კვარკის გავრცელების 

ფუნკციასთან  ა. რაზმაძის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კონფერენცია 

2-6 დეკემბერი, 2013, 

თბილისი 

5 ა. კვინიხიძე ყალიბური ინვარიანტობა 

პროცესების დინამიკის 

დადგენაში, საქართველოს 

მათემატიკური საზოგადოების 

მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია 

9-15 სექტემბერი, 2013, 

ბათუმი 

6 ა. კვინიხიძე უწყვეტი კვანტური 

ქრომოდინამიკა, ყალიბური 

ინვარიანტობა და პროცესების 

დინამიკა, მე-7 საერთაშორისო 

კონფერენცია „ფიზიკა 

ადრონული კოლაიდერის 

ერაში“  

14-18 ოქტომბერი, 2013, 

თბილისი 

 g. ciciSvili “bloxis mdgomareobaTa 
struqtura fiWur 
meserze” 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis pirveli 
safakulteto samecniero 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi, 
22-26 ianvari 2013 weli. 

http://conference.ens-

2013.tsu.ge/lecture/view/18 

 m.eliaSvili “kvanturi jgufi da 
harperis gantoleba  

fiWur meserze” 

saerTaSoriso 
konferencia lis 
jgufebi, 
diferencialuri 
gantolebebi da 
geometria, baTumi, ivnisi 
15-22 2013. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ნაწილაკის აღწერა სტატიკურ ყალიბში განზოგადოებული იქნა სიმის თეორიისთვის და 

შემოთავაზებული იქნა შესაბამისი დაკვანტვის სქემა, დაფუძნებული მეორე გვარის ბმების 

გამოყენებაზე. 

2.  სიმისთვის აგებული იქნა ერთ–მოდიანი ამოხსნათა კლასი, რომელიც 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/18
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ინვარიანტულია სივრცე–დროის იზომეტრული ჯგუფის მიმართ. ეს ამოხსნები მოიცემა 

ელიფსური ინტეგრალებით. კვანტურ დონეზე რეალიზებული იქნა იზომეტრიის ჯგუფი და 

გამოთვლილი იქნა ენერგეტიკული სპექტრი. 

3. განვითარებული იქნა დისპერსიული მიდგომა კვანტურ ქრომოდინამიკაში ტაუ–

ლეპტონის დაშლების მონაცემების აღსაწერად ვექტორულ არაუცნაურ არხში. ALEPH2005/2008 

კოლაბორაციის მონაცემებიდან თვითშეთანხმებულად იქნა განსაზღვრული რიცხვითი 

მნიშვნელობები ძლიერი ურთიერთქმედების მუდმივასათვის და მაღალი განზომილების 

ვაკუუმური კონდენსატებისთვის (განზომილება d=16 ჩათვლით). შეფასებული იქნა ამ არხში 

კვარკ–ადრონული დუალობის საზღვარი მინკოვსკის არეში. 

4.ნაჩვენებია რომ ერთნაწილაკოვანი გავრცელების ფუნკცია შეიცავს სრულ ინფორმაციას 

მრავალნაწილაკოვანი პროცესების დინამიკაზე და აღწერილია მეთოდი რომლის საშუალებით 

ეს ინფორმაცია მიიღება. 

5.  წარმოდგენილია მეთოდი რომლის საშუალებით აიგება ყალიბურად ინვარიანტული 

ამპლიტუდები. ამ ამპლიტუდებში კვარკების დინამიკა გამოვლენილია ველის თეორიის 

მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილებით 

6. განხილულია დინამიკური განტოლებების რამოდენიმე შემთხვევა სადაც გადაწყვეტილია 

ორმაგი თვლის პრობლემა. ეს პრობლემა წარმოადგენს ძირითად სიძნელეს უწყვეტ კვანტურ 

ქრომოდინამიკაში,   

7. ganxilulia fiWur meserze agebuli mWidro bmis modeli erTgvarovani magnituri 
velis pirobebSi. naCvenebia, rom ZiriTad gantolebas gaaCnia polinomuri amoxsnebi 
da Seswavlilia aseT amoxsnaTa Tvisebebi, rogorc analizuri, aseve ricxviTi 
meTodebis gamoyenebiT 

8. mimoxilulia kvanturi jgufis warmoqmnis sakiTxebi fiWur meserze. ganxilulia 
Sesabamisi konformuli simetria da am simetriis geometriuli Sinaarsi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

 

g. jorjaZe/m. Haince 
 
g. jorjaZe 

1. Quantization of Single Mode Strings  

2. Coherent State Quantization 

 

 

1. ბერლინი, 15.02.2013 
 

2.  გოლმი, გერმანია, 04–

06.09 

ლექციების ციკლი 
 

2 g.lavrelaSvili Tunneling transitions with gravity in flat 

potentials 

July 7-13, 2013, GR20, the 20th  

International Conference on 

General Relativity and 

Gravitation, Warsaw, Poland 

3 v. gogoxia, a. 
SurRaia 

ratom aris ALCOR-is modeli 
koreqtuli? 

 

zimanis zamTris skola 
mZime ionebis fizikaSi. 
2-6 dekemberi 2013w.  

4 ა. კვინიხიძე პროგრესი „უწყვეტი კვანტური 

ქრომოდინამიკის“ მიდგომაში 

ატომური ენერგიის კომიტეტის 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ბირთვულ ფიზიკაში 

2-6 დეკემბერი, 2013, მუმბაი, 

ინდოეთი 
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5 g.ciciSvili “Noncommutative topological solitons in 

quantum Hall systems” 
Institute of Theoretical and 

Applied Physics, Marmaris, 

Turkey, July 2013. 

6 a.xvedeliZe On the inequalities defining the 

entanglement   space of 2-qubits 

 

 

 The International Conference  

Polynomial Computer Algebra 

May 6-10, 2013  

Saint-Petersburg, Russia,  Euler 

International Mathematical 

Institute 

 

 

7 a.xvedeliZe  On the geometric probability of mixed 

entangled states 

 

 

The International Conference  

Polynomial Computer Algebra 

May 6-10, 2013  

Saint-Petersburg, Russia,  Euler 

International Mathematical 

Institute 

 

 

8 a.xvedeliZe On the separability problem for quantum 

composite systems 

 

 

Mathematical Modeling and 

Computational Physics 2013 

JINR, Laboratory of 

Information Technologies, 

Dubna, Russia July 8 - July 12, 

2013 

 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 სივრცეში სიმის დინამიკა შეზღუდული იქნა ერთ მოდიანი შემთხვევისთვის და 

გაანალიზირებული იქნა დაკვანტვის სხვადასხვა გზები და მათი ურთიერთკავშირი. 

მიმოხილული იქნა ლის ჯგუფებთან დაკავშირებული კოჰერენტული მდგომარეობები, 

დაპარამეტრიზირებული ფაზური სივრცის წერტილებით.  სასრულგანზომილებიანი შემთხვევა 

განზოგადოებული იქნა უსასრულო განზომილებიან ფაზურ სივრცეებზე და უსასრულო 

რაოდენობის პარამეტრების მქონე ჯგუფებისთვის. განხილული იქნა თავისუფალი უმასო 

ველის თეორია 2–განზომილებიან სივრცე–დროში და შესაბამისი კონფორმული ჯგუფი. 

აგებული იქნა ამ ჯგუფტან დაკავშირებული კოჰერენტული მდგომარეობები.  

tuneluri gadasvlebi brtyel potencialebSi gravitaciis gaTvaliswinebiT  
 Cven ganvixilavT tunelur gadasvlebs skalarul velis TeoriaSi  
 minimaluri bmiT gravitaciasTan da SeviswavliT SedarebiT brtyel potencialebis 
SemTxvevas. kerZod detalurad SeviwavliT  fubinis instantonebs da maT 
ganzogadoebas. Cven vaCvenebT rom fubinis instantonebs  
brtyel sivrce droSi gaaCniaT erTi uaryofiTi moda mcire SeSfoTebebis 
speqtrSi, anu sinamdvileSi isini arian bounsebi da aRweren daSlis process.      
Semdgom ganvixilavT Tu ra aris cnobili fubinis instantonebis ganzogadoebis 
Sesaxeb maqsimalurad simetriul bekgraundebSi. gravitaciasTan TviTSeTanxmebul 
amoxsnebis SemTxvevaSi calke ganvixilavT kosmologiuri konstantis sxvadasxva 
mniSvnelobas. Cven agreTve SeviswavliT wrfiv SeSfoTebebis spektrs am amoxsnebis 
maxloblobaSi da warmovadgenT amoxsnebs romlebsac gaaCniaT zustad erTi 
uaryofiTi moda da aRweren tunelirebas. agreTve SeviswavliT amoxsnebis sxva 
Stoebs, romlebsac gaaCniaT damatebiTi arastabilurobebi  
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ALCOR-is modelis ZiriTadi idea mdgomareobs imaSi, rom kvark-gluonuri plazma 
gajerebulia masiuri kvarkebiT sakmaod maRal temperaturaze - TviT kritikul 
temperaturaze ufro maRali temperaturebisvisac ki. moxsenebaSi warmodgenilia  
analizuri gamoTvlebi da Tvisobrivi argumentebi am yofaqcevis sasargeblod. Ees 
xsnis Tu ratom aris kvark-gluonuri plazma Zlerad bmuli sistema kritikuli 
temperaturis Semdgom. 

განხილულია განტოლებების გამოყვანის ორი მეთოდი. ერთი ტრადიციულია, იგი ეყრდნობა 

დაუყვანადი ფეინმანის დიაგრამების გამოყოფას, მეორე  ახალია, მასში გამოიყენება ჩვენს მიერ 

დამუშავებული „განტოლებების გაყალიბების“ პროცედურა. ოთხნაწილაკოვანი განტოლების 

მაგალითზე ნაჩვენებია მეორე მეთოდის ეფექტურობა პირველთან შედარებით.  გამოყვანილია 4-

ნაწილაკოვანი განტოლებები რომელშიც გათვალისწინებულია წყვილების ანიგილაცია. ეს ეხება, 

მაგალითად, ორი კვარკის და ორი ანტიკვარკისგან შედგენილ სისტემას. ბოლო დრომდე 

იყენებდნენ ჩვენს მიერ მიღებულ განტოლებებს, რომელიც სამართლიანი ოთხი კვარკის 

შემთხვევაში, ანუ, სადაც წყვილის ანიგილაცია არ არის გათვალისწინებული. 

mimoxilulia holis mTelmniSvnelovani kvanturi sistemebi da iq arsebul 
elementarul agznebaTa arakomutaciuri kinematika, arakomutaciuri topologiuri 
maxasiaTeblebi da sxva. mimoxilulia arakomutaciuri dinamikis zogadi sakiTxebi. 
kerZo magaliTebad ganxilulia holis kvanturi sistemebSi skirmionuli agznebebi 

 
 

სხვა ინფორმაცია 
 

გ. ჯორჯაძე 

 მივლინებები საზღვარგარეთ 

04.01.2013–04.03.2013,  ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 

15.06.2013–15.08.2013,  ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 

16.08.2013–21.09.2013,  გოლმი, მაქს პლანკის გრავიტაციის ინსტიტუტი 

     სადოქტორო (PhD) პროგრამის ხელძღვანელობა: 

დოქტორანტი m. haince,  ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 

თანახელმძღვენელობა პროფ. იან პლეფკასთან ერთად.  

დოქტორანტი პ. დუტა, გოლმი, მაქს პლანკის გრავიტაციის ინსტიტუტი 

თანახელმძღვენელობა პროფ. ჰერმან ნიკოლაისთან ერთად 

რეცენზირება 

   გ. ჯორჯაძემ მოამზადა სტატიების რეცენზია ჟურნალებში: Letters in Mathematical Physics,  

Journal of Physics A  

გ. ჯორჯაძე იყო რეცენზენტი სადოქტორო დისერტაციისა Exact methods in one-

dimensional and quasi-one-dimensional systems. ავტორი: ტიგრან ჰაკობიანი, დაცვა შედგა 2013 

წლის ივლისში, ერევანში 

პრიზები: 

 ნაშრომი   Bosonic string quantization in static gauge   George Jorjadze, Jan Plefka, Jonas Pollok, J.Phys. 

A45 (2012) 485401 ArXiv:1207.4368 [hep-th]  მოხვდა ჟურნალის 2012 წლის საუკეთესო სტატიებს 

შორის (A Highlights of 2012 collection) 

 

ა. კვინიხიძე 

 იყო ტრისტან სკავრონსის (ავსტრალიის ფლინდერსის უნივერსიტეტიდან) 

თანახელმძღვანელი. 2013 წელს ტ. სკავრონსკის ფილოსოფიის დოქტორის წოდება 
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ა. კვინიხიძე მიწვეული იყო დისერტაციის ოპონენტად და მოამზადა რეცენზია daviT 
mWedliSvilis sadisertacio naSromze “neitron-protonuli gadamuxtvis 
amplitudis yofaqcevis Seswavla COSY amaCqarebelze ANKE speqtrometris 
gamoyenebiT”, akademiuri doqtoris xarisxis mosapoveblad. 

ა. კვინიხიძე იყო საქართველოს მათემატიკური საზოგადოების მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენციის (9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი) პროგრამული კომიტეტის წევრი. 
 

 
g. lavrelaSvili 
saerTaSoriso TanamSromlobis mizniT miwveuli iyo gravitaciuli fizikis maqs 
plankis institutSi (potsdami, germania): 2013 wlis 25 ianvari - 27 Tebervali, 8-13 
agvisto, 10-27 seqtemberi da 2013 wlis 22 noemberidan 2014 22 ianvramde.  
g.lavrelaSvili agreTve 2013 wlis 18 ivnisi – 17 agvisto, miwveuli iyo triestSi, 
italia, abdus salamis saxelobis Teoriuli fizikis saerTaSoriso centrSi 
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problems for systems of nonlinear impulsive equations with finite and fixed points of impulses. 

Bound. Value Probl. (submitted). 

2. P. Babilua, B. Dochviri, O. Purtukhia and G. Sokhadze, Radon-Nikodym Derivative of 

Solution of nonlinear Equations with Random right Side and Applications, (გადაცემულია 

ბაქოს მათემატიკის ინსტიტუტის შრომებში) 

3. R. Bantsuri and N. Shavlakadze, Solution of integro-differential equations related to contact 

problems of viscoelasticity. Georgian. Math. J. 

4. *G. Berikelashvili, Согласованные оценки сходимости в методе уточнений разностямы 

высших порядков. (Russian) Differentsial’nye Uravneniya (submitted).  

5. G. Bezhanishvili and N. Bezhanishvili, Locally finite reducts of Heyting algebras and 

canonical formulas. Submitted, 2013. 

6. G. Bezhanishvili, D. Gabelaia and J. Lucero-Bryan. Topological completeness of logics 

above S4, Submitted, 2013. 

7. N. Bezhanishvili and S. Ghilardi, The bounded proof property via step algebras and step 

frames. Submitted, August 2013. 

8. M. Casas, T. Datuashvili and M. Ladra, Actions in the category of alternative algebras, 

Journal of Algebra and Its Applications (submitted).  

9. L.P. Castro, R. Duduchava and F.-O. Speck, Diffraction from Polygonal-Conical Screens-an 

operator approach, Birkhäuser, Basel. 

10. *V. Didenko, R. Duduchava, Mellin convolution operators in the Bessel potential spaces. 

Submitted to Journal of Functional Analysis.  

11. S. Frolov, M. Heinze, G. Jorjadze  and Jan Plefka,  Static Gauge and Energy Spectrum of 

Single-mode Strings in  , Submitted to  Journal of Physics A. 

12. O. Glonti and O. Purtukhia. „On the Clark integral representation of Brownian functional 

with explicit wiew of integrand“. გადაცემულია „Georgian Mathematical Journal”-ში, 

რეგისტრირებულია ნომრით #GMJ/2013^167 . 

13. O. Glonti and O. Purtukhia. “Clark Representation of Wiener Functionals and Hedging of 

Barrier Option”. გადაცემულია „Bull. of the Georgian National Academy of Sciences“-ში. 

14. H. Inassaridze, K-regularity of locally convex algebras, Journal of Non-Commutative Geometry, 

2013 (submitted).  

15. O. Jokhadze, The Cauchy problem for one-dimensional wave equations with nonlinear 

dissipative term. Eurasian Math. J. (submitted). 

16. *S. Kharibegashvili, On the solvability of one nonlocal in time problem for semilinear 

multidimensional wave equations. (Russian) Ukr. Math. J. (submitted). 

17. S. Kukujanov, On the influence of orthotropy on the thermostability of shellsof revolution, 

close by their form to cylindrical ones, with an elastic filler. Proc. A. Razmadze Math.Inst. 

18. *M. Mania and R. Tevzadze, On the properties of the dynamic value functions in the problem 

of optimal investing in incomplete markets, submitted to Georgian Mathematical Journal.  

19. N. Shavlakadze and A. Sahakyan, On two algorithms for direct numerical integration of the 

equation of the theory of finite span wing and their comparative analysis. JNM and MF 

20. L. Shapakidze, On the nonlinear dynamical systems of amplitude equations corresponding to 

intersections of bifurcations in the flow between permeable cylinders with radial and axial 

flow, J Math. Sci., 2013. 
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დანართი 2 

 

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2013 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან 

ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით 
 

 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის D/13-23, 2012-2015.  

ინტეგრალური ოპერატორები და სასაზღვრო ამოცანები ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; 

ფურიეს ანალიზისა და ვეივლეტების თეორიის ახალი ასპექტები, ხელმძღვანელები რ. 

გეწაძე, ვ. კოკილაშვილი, შემსრულებლები ლ.ეფრემიძე, ა.  მესხი, შ. ტეტუნაშვილი, ვ. 

პაატაშვილი, ვ. ბუღაძე, თ. ტეტუნაშვილი, ი. ნანობაშვილი 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის  31/47, 2013-2016. ჰარმონიული ანალიზის, აპროქსიმაციის თეორიისა 

და ინტეგრალურ ოპერატორთა თეორიის თანამედროვე პრობლემები ახალ ფუნქციურ 

სივრცეებში; გამოყენებები სასაზღვრო ამოცანებში, ხელმძღვანელი ლ. ეფრემიძე, 

შემსრულებლები  ვ. კოკილაშვილი, ა.  მესხი, შ. ტეტუნაშვილი, ვ. პაატაშვილი, ც. ცანავა, 

ნ. დანელია 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის 31/24, 2013-2014. დინამიკურ სისტემათა თეორიის ზოგიერთი საკითხი, 

ხელმძღვანელი გ. გიორგაძე, შემსრულებლები ა. კირთაძე, გ. ფანცულაია 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის 31/25, 2013-2016. სიმრავლეებისა და ფუნქციების ზომადობის ცნების 

ზოგიერთი მოდიფიკაცია და მათი გამოყენებები, ხელმძღვანელი გ. ფანცულაია, 

შემსრულემლები ა. ხარაზიშვილი ა. კირთაძე, მ. ბერიაშვილი 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის FR/317/5-101/12, 31/07. arawrfivi sasazRvro amocanebi da maTi 

gamoyenebebi diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi,   ხელმძღვანელი  i. 

kiRuraZe,  შემსრულებლები i. kiRuraZe, z. soxaZe, n. farcvania 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის  FR/406/5-106/12, 31/18.   krebadobis SeTanxmebuli Sefasebebi maRali 

rigis sxvaobebiT dazustebis meTodSi , ხელმძღვანელი g.berikelaSvili, 

შემსრულებლები g. berikelaSvili, b. midodaSvili 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის  FR/30/5-101/12, 31/32. zogierTi arawrfivi arastacionaruli modelis 

gamokvleva da ricxviTi amoxsna,    ხელმძღვანელი s. xaribegaSvili, შემსრულებლები s. 
xaribegaSvili, o. joxaZe, T. jangvelaZe, z. kiRuraZe 

 SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondiს granti უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის DI/10/5-101/12, 13/14. 

Txeli garsis asimptoturi modeli, ხელმძღვანელები e. Sargorodski (kings 

koleji, londoni, didi britaneTi), r. duduCava, შემსრულებლები e. 
Sargorodski, r.duduCava, T. buCukuri, m. caava g. tefnaZe, T. wuwunava 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის  FR/37/5-103/12, 2013-2015. winaaRmdegobaTa Teoriis sakiTxebi seris 

fibracciebSi, iterirebul maryuJTa sivrceebis modelebSi da maRali rigis homotopiur 
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algebrebSi   ხელმძღვანელი  თ. ქადეიშვილი, შემსრულებლები ნ. ბრიკაშვილი, ს. 

სანებლიძე, თ. ქადეიშვილი 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი   უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის DI/27/5- 103/12, 2013-

2015. ჰომოლოგიური და კატეგორიული მეთოდები ტოპოლოგიაში, ალგებრასა და 

სტეკების თეორიაში, ხელმძღვანელები  თ. ფირაშვილი, რ. ქურდიანი, შემსრულებლები 

თ. ფირაშვილი, თ. ქადეიშვილი, ი. პაჭკორია, თ. დათუაშვილი, რ. ქურდიანი 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი   ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის DI/12/5 – 103/11, 2012-2014. Simplicial algebra,homology theories,K-theory 

and applications for algebraic and topological structures, ხელმძღვანელი  ნ. ინასარიძე, 

შემსრულებლები ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე, ხ.ინასარიძე, ბ.მესაბლიშვილი 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის FR/69/5-104/12, 2013-2014. პირველი და მეორე რიგის შექცეული 

სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება სტოქასტურ 

მართვასა და ფინანსურ მათემატიკაში.  ხელმძღვანელი მ. მანია, შემსრულებლები მ. 

მანია,  თ. შერვაშიძე, ნ. ლაზრიევა,  თ. ტორონჯაძე,  ო. ფურთუხია, რ.თევზაძე, ბ. 

ჩიქვინიძე, ზ. ქვათაძე, თ. უზუნაშვილი  

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის   FR/11-29, 2012-2015. modaluri logikis topologiuri 

semantika, ხელმძღვანელი  დ. გაბელაია, შემსრულებლები  მ. ჯიბლაძე, ნ. ბეჟანიშვილი,  

ლ. ურიდია 

 შოთა რუსთაველის   ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის  11/31, denebi 
kiraluri efeqturi velis Teoriis ramdenime nawilakis seqtorSi,   

ხელმძღვანელები  ჯ. გეგელია, ა. კვინიხიძე,  შემსრულებლები ა. კვინიხიძე, ბ. მაღრაძე 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი YS/60/5-105/13. 

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი PG/72/4-102/13 

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის 

კონკურსი 

 EPSRC – Engineering  and Physics Research Council Grant: EP/H020497/1, 1-4-2010—1-4-

2013. Mathematical Analysis of Localized   Boundary-Domain                                                                                       

Integral Equations for variable-coefficient Boundary Value Problems, ხელმძღვანელი  

ლონდონის ბრიუნელის უნივერსიტეტის პროფესორი  ს. მიხაილოვი, შემსრულებლები 

ო. ჭკადუა, დ. ნატროშვილი 

 VolkswagenStiftung, simis zedapirebi da integrebadi struqturebi AdS/CFT 

SesabamisobaSi, ხელმძღვანელი harald dorni, შემსრულებლები giorgi 
jorjaZe, ian plefka, zurab kepulaZe, luka megreliZe  
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დანართი 3 
 

ინსტიტუტის საგამომცემლო სქმიანობა  
 

Jurnali “a. razmaZis maTematikis institutis Sromebi” 
(“Proceedings  of A. Razmadze Mathematical Institute”) 

 
2013 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: t. 161 – 138 gverdis moculobiT, 

t. 162  – 164 gverdis moculobiT, t. 163 – 135 gverdis moculobiT.  
161 tomSi gamoqveynda 8 didi moculobis statia (3 – qarTveli  avtorebis, 1 

– pakistaneli avtoris, 1 – rusi avtoris, 1 – alJireli avtorebis, 1 – saerTo 
ungreli da pakistaneli avtorebis, 1 – Turqi da qarTveli avtorebis, 1 – Turqi 
da azerbaijaneli avtorebis).  
     162 tomSi gamoqveynda 9 didi moculobis samecniero statia (6 – qarTveli 
avtorebis, 1 – saerTo alJireli da marokoeli avtorebis, 1 – saerTo qarTveli 
da didi britaneTis avtorebis, 1 – saerTo qarTveli da portugalieli avtorebis) 
da 10 mokle moxsenebebi, wakiTxuli institutis yovelwliur samecniero 
konferenciaze.                                                                                                                                                       
    163 tomSi gamoqveynda 9 didi moculobis statia (7 – qarTveli avtorebis, 1 – 
saerTo pakistaneli da xorvati avtorebis, 1 – saerTo azerbaijaneli avtorebis). 
 
 

“saqarTvelos maTematikuri Jurnali” 
(“Georgian Mathematical Journal”) 

 
2013 wels gamovida 4 nomeri (832 gverdis moculobiT). tomi 45 statias Seicavs. 

aqedan 10 qarTveli avtorebisaa, 33 – ucxoeli avtorebis, xolo 2 erToblivia 
qarTveli avtorebisa portugaliel da pakistanel avtorebTan. gamoqveynebuli 
statiebidan Sesrulebulia: erToblivad andria razmaZis maTematikis institutsa 
da ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetSi – 2, andria razmaZis 
maTematikis institutSi – 4, ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi – 3, akaki wereTlis saxelmwifo universitetSi – 1, samma avtorma 
ori statia gamoaqveyna, erTma – 3. 

 
 

Jurnali “memuarebi diferencialur gantolebebsa da maTematikur fizikaSi” 
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)  

 
2013 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: 58-e – 160 gverdis moculobiT, 59-e 

– 128 gverdis moculobiT, romelic mieZRvna profesor levan (leo) maRnaraZis 
dabadebidan 100 wlisTavs, me-60 – 182 gverdis moculobiT, romelic mieZRvna 
profesor viqtor kupraZis dabadebidan 110 wlisTavs. 

58-e tomSi gamoqveynda 5 didi moculobis samecniero statia (3 – qarTveli 
avtorebis, 1 – alJireli avtoris, 1 – iaponeli avtoris) da 6 mokle moxseneba (4 
– qarTveli avtorebis, 1 – saerTo qarTveli da azerbaijaneli avtorebis, 1 – 
saerTo qarTveli da Cexi avtorebis). 

59-e tomSi gamoqveynda Cexi da berZeni avtorebis monografiAda 3 mokle 
moxseneba (qarTveli avtorebis).  

me-60 tomSi gamoqveynda 5 didi moculobis samecniero statia (2 – qarTveli 
avtorebis, 1 – amerikeli avtorebis, 1 – portugalieli avtorebis, 1 – italieli 
da Svedi avtorebis). 



 
I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba.  
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis folkloris 
ganyofileba  

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. rusudan ColoyaSvili  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: rusudan ColoyaSvili, 

zaza abzianiZe, qeTevan elaSvili, nestan ratiani, oTar oniani, eka CxeiZe, nino 
balanCivaZe, irma yvelaSvili, dalila bedianiZe, marina turaSvili, eTer inwkirveli.  

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

saxismetyveleba qarTul 
folklorSi.   nawili I 
miTosi da zRapari.  

r. ColoyaSvili  n. balanCivaZe, n. ratiani, 
e. CxeiZe, o. oniani, 
i. yvelaSvili, d.bedianiZe. 
e. inwkirveli. 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

samwliani proeqtis mizania qarTuli folkloris yvela Janris mxatvrul- 
gamomsaxvelobiTi saSualebebis gamomzeureba da Seswavla. am etapze 
ganxorcielda zRapruli eposis calkeul nawarmoebTa personaJebis, poetikis, 
saxe-simboloebis, Seswavla. tropTa funqciebis swori gaazreba garkveulad 
gagvixsnis gzas mTqmelTa koncefciis, mrwamsis, mxatvruli azrovnebis 
Semecnebisaken, Tu rogor iZens esa Tu is saxe esTetikur srulyofilebas. am 
mizniT Seswavlilia: cxovelTa zRaprebis orsaxovani gmirebi, metamorfozis 
Zalis mqone personaJebi, jadosnuri sagnebi, zebunebrivi arsebani, zRaparSi 
tragikuli da komikuri motivebis sakraluri mniSvneloba. ricxvTa, ferTa, 
cxovelTa, mcenareTa saxe-simboloebi.   
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
2 
 
 
 

folkloris arqivSi 
dacul xelnawerTa 

aRweriloba (2009-2013 ww.)
  

       m. turaSvili  m. turaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

2011-13 wlebSi folkloris arqivma damuSava da aRwera petre umikaSvilis 
arqivis daumuSavebeli xelnawerebi. 
 
am etapze Sesrulebuli samuSaoebis mixedviT petre umikaSvilis xelnawerTa 
koleqciaSi gamoiyo Semdegi masivebi: 

1. literaturuli nawarmoebebi (moTxrobebi, leqsebi da a. S. daaxl. 15-mde 
teqsti);  

2. filipe gogiCaiSvilis konspeqtebi; 
1. 3. dRiurebi; 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
3 
 

Zalauflebis simboloTa 
mxatvruli diapazoni. 

z. abzianiZe  q. elaSvili, q. 
niniZe, m. xarbedia. 



 2 

 
 

nawiliII.  imperiata 
Zalauflebis simboloebi 
da me-19 saukunis qarTuli 
mwerlobis „mxatvruli 

orientacia“.   

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

wliuri Temis farglebSi, Seswavlili iqna Zalauflebrivi cnobierebisa da 
Sesabamis simboloTa diapazoni me-19 saukunis qarTul mwerlobaSi. es epoqa, 
1801 wlis aneqsiis Sedegad, gauqmebuli qarTuli samefo karis gamo, samoqalaqo 
Tu erovnuli cnobierebis erTgvar tranformacias ganicdis, rasac friad 
saintereso gamoZaxili mohyva qarTul mxatvrul Tu sazogado azrovnebaSi. 

 

 

 

 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

mxatvruli 
azrovnebis 

transformaciis  
formebi qarTul 
folklorSi  

   

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 

r. ColoyaSvili o. oniani, i. 
yvelaSvili, b. 

mosia, n. ratiani, q. 
sixaruliZe, 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

cxovelTa eposis nimuSebSi daiZebna mxatvrul gamomsaxvelobiTi saSualebebi, saxe-
simboloebi,  gamorCeuli motivebi, dakvirveba Catarda maTi transformaciis 
formebze, ris Sesaxebac  r. ColoyaSvilma dawera Teoriuli xasiaTis gamokvleva. 
aseve daiZebna mxatvrul-gamomsaxvelobiTi saSualebebi, saxe-simboloebi, Tqmuleba-
gadmocemebSi, svanur da megrul zRaprebSi, sawesCveulebo poeziaSi,  ”amiranianis” 
teqstebSi. 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 „folkloris 
arqivSi daculi 
fono Canawerebis 
xelmisawvdomobis 
uzrunvelyofa 

digitalizaciisa 
da eleqtronuli 
sistematizaciis 

gziT“ 
  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi  

m. xuxunaiSvili-
wiklauri 
 
 
 
 
 
 

  

m. turaSvili, e. 
dadunaSvili, d. 
makalaTia, d. 

SuRliaSvili, q. 
maTiaSvili. 

 
 
 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

proeqtis farglebSi SemuSavda programis modeli, romelic iTvaliswinebda 
eqspertebisa da damxmare personalisaTvis virtualuri samuSao garemos Seqmnas. 



 3 

audio CanawerTa eleqtronuli sistematizaciis qseluri programis Teoriuli 
modelisa da misi funqcionirebis ZiriTadi principebis gansazRvris safuZvelze 
Seiqmna Sesabamisi kompiuteruli programa. 

fono Canawerebi daiyo masivebad, ris mixedviTac droSi ganawilda damxmare 
personalisTvis Sesasrulebeli samuSao. 

ganxorcielda fono Canawrebis digitalizacia. 
 

3 proeqtis dasa-
xeleba  

 

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

 

proeqtis 
Semsruleblebi 

 
 

„liberalizmis 
epoqa“ qarTul 
mwerlobaSi 

    

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samecniero fondi 
zaza abzianiZe 

 
 

 

Tamaz vasaZe, oTar 
janeliZe, maia 
jaliaSvili, 

qeTevan elaSvili, 
qeTevan niniZe 

 
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
1. bibliografiis Sesadgenad da Sesabamisi sailustracio masalis mosapoveblad 

biblioTekebSi, eleqtronul biblioTekebSi, blogebze da sxva eleqtronul 
resursebSi moiZies proeqtis ganxorcielebisTvis saWiro masala qarTul, 
rusulsa da inglisur enebze (wignebi, gamokvlevebi, statiebi, da Seadgines 
momavali naSromisTvis  aucilebeli bibliografia. 

2. klasificirda da sistemaSi moeqca biblioTekebSi, eleqtronul biblioTekebSi, 
blogebze da sxva eleqtronul sivrceSi proeqtis ganxorcielebisTvis moZiebuli 
saWiro masala 

3. proeqtis xelmZRvanelma, zaza abzianiZem, dawera naSromi, romelSic 
gaanalizebulia liberalizmis epoqa da misi mniSvneloba Cveni 
TanamedroveobisaTvis. 

4. proeqtis ZiriTadma Semsrulebelma, oTar janeliZem, dawera naSromi, romelSic 
mimoixila me-19 saukunis meore naxevris saqarTvelos istoriuli da socialuri 
sinamdvile 

3. proeqtis ZiriTadma Semsrulebelma, Tamaz vasaZem, dawera naSromi, romelSic 
warmoaCina da gaanaliza liberalizmis zogadsakacobrio postulatebi 

5. proeqtis ZiriTadma Semsrulebelma, qeTevan elaSvilma, dawera naSromi, romelSic 
warmoaCina me-19 saukunis liberalizmis sakulto figurebi; gaaanaliza, Tu ra 
gamoZaxili mohyva evropisa  da amerikis erovnul-ganmaTavisuflebel da 
socialur moZraobebs qarTul mwerlobaSi. 

6. proeqtis ZiriTadma Semsrulebelma, maia jaliaSvilma dawera naSromi, romelSic  
gamoikvlia urTierTmimarTeba pirovnebasa da moraluri marTlmsajulebis 
fenomens Soris. 

7. proeqtis ZiriTadma Semsrulebelma, qeTevan niniZem, dawera naSromi, romelSic 
gaaanaliza, rogor warimarTa sxvadasxva Taobis, e.w. „mamebisa da Svilebis brZola“ 

qarTuli presis furclebze. 

 

 

 

 

 

 

IV publikaciebi: 

 



 4 

 
 statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1. 
 

r. 
ColoyaSvili
  

  

warsulidan 
danaxuli 
nacarqeqias 
arqetipuli 

saxe, 
literaturuli 

Ziebani 

XXXIV Tbilisi.: 
”literaturis 
instituti” 

7 

anotaciა 

nacarqeqia devebis dammarcxebeli, mTeli maTi qonebis damsakuTrebeli, sruliad 
damsaxureblad aRwevs am gamarjvebas. is xom mTeli dRe kerasTan jdomiT da 
nacarSi CxiriT qeqviT icavs ojaxis mTavar komponents, sadac sruldeboda 
religiuri ceremoniebi;  wminda nacarSi ki uTuod gamosaxavda magiur niSnebs, raTa 
gamoewvia ojaxSi siuxve da nayofiereba. didi mniSvneloba aqvs ojaxis sakralur 
nivTebsac, nacarqeqiac xom saxlidan xelcarieli ar midis, roca asrulebs ojaxSi 
”gantevebis vacis” funqcias, Tavis Tavze iRebs ra ojaxis codvebs, midis ”Sinidan”  
”gareT”, raTa ganaxlebuli dabrundes, rac ojaxis Semdgomi aRorZinebisTvis iyo 
aucilebeli. e.i. nacarqeqias gamarjvebas rwmenis erTguleba ganapirobebes. 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2. 
 

z. abzianiZe „duelis 

fenomeni~ 

Jurn. 

„istorianni“ 

 

# 3,4,5 Tbilisi: 
`palitra L~ 

 
18 

 anotaciebi  

Jurnal `istorianis~ furclebze gamoqveynebuli istoriul-literaturuli 
statiebis cikli miznad isaxavs qarTvel mkixvels misTvispraqtikulad ucnobi 
kulturologiuri fenomeni gaacnos: samive werilSi avtorma miznad daisaxa ara 
mxolod mdidrad ilustrirebuli istoriuli masala moexmo, aramed is 
literaturuli masalac Seexsenebina mkiTxvelisaTvis, romelic am dramatul 
fenomens mieZRvna.  

 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 



 5 

3. z. abzianiZe `ernesto Ce 

gevara~ 

(bolosityvaoba 

ioseb lavreckis 

wignisa 

`ernesto Ce 

gevara~  

`adamianebi, 
romelTac 
Secvales 
msoflio~,   

Tbilisi 
gam-ba 

`qarTuli 
biografiuli 

centri~,  
2013 

2 

anotaciა 

 
bolosityvaobaSi lakonurad Sejamda Cegevaras biografiis ZiriTadi etapebi. amave 
dros xazi gaesva am istoriuli pirovnebis damaxasiaTebel Tvisebebs, misi 
cxovrebis rogorc naTel ise arcTu sasurvel epizodebs. `asi adamianis~ 
sagamomcemlo seriis mTavari redaqtoris azriT, Cegevaras biografiis Setana 
sagamomcemlo nusxaSi imitomac iyo gamarTlebuli, rom dRevandel msoflioSi jer 
kidev ar Senebula interesi am romantikuli, magram imavdroulad sastiki 
revolucionerisadmi. 

 

 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4. q. elaSvili 1. saxelisuflo 
cnobierebis 
`romantikuli 
kodi~, Ziebani  

XXXIV Tbilisi: 
literaturis 
instituti 

 

 
anotaciა 

 

Cveni romantikosebi, didgvarovani da keTilSobiluri warmomavlobis gamo, araTu 
martooden Tavisuflebismoyvare meamboxe suliskveTebiT gamoirCevian, aramed 
bagrationTa dinastiis zneobrivi pasuxismgeblobis `jvarsac~ atareben. TumcaRa, 
swored es ganzogadebuli `saxelisuflo ritorika~ garkveul orazrovnebas iwvevs 
da araerTgvarovan kiTxvebs badebs romantikuli tendenciebiT aRqmul 
saxelisuflo fenomenis mimarT. 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

5. q. elaSvili maradiulobis 

sentimentalizmi 

(nikoloz 

Cxotuas 

`maradiuli~). 

literaturs 

 Tbilisi: 
literaturis 
instituti 
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devnilobaSi 

emigrantebis 

mwerloba (me-20 

saukunis 

gamocdileba) 

anotaciა 

maradiuloba usasrulobis upasuxismgeblobaSi erTgvari harmoniis SegrZnebaa. 

emociis amgvarma ganzogadebam Seqmna swored qarTuli emig-rantuli mwerloba 

nikoloz Cxotuas romani `maradiuli~ es cxovrebis dasasrulis logikuri 

gamijvnaaa simboluri `araarsisgan~. da Sesabamisad, _ sikvdilis Semdgomi 

amosunTqviT ilustrirebuli... 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

6. 
 

n. ratiani viqtor nozaZis 
„vefxistyaosanis 
ferTametyveleba“ 
da sityva „feris“ 
xelaxali 
gaazrebisaTvis 
„vefxistyaosanSi“. 
literatura 
devnilobaSi 
emigrantebis 
mwerloba (me-20 
saukunis 
gamocdileba) 

 Tbilisi: 
literaturis 
instituti 

 

 
anotaciა 

 
moxsenebaSi Sevecade, aristoteles teqstebze dayrdnobiT, dameanalizebina, Tu 
ras unda niSnavdes sityvebi “Zala” da “feri” “vefxistyaosanSi”. Tu ki rusTvelis 
poemis pirveli strofis Cemeuli wakiTxva sworia da teqstis es monakveTi 
aristoteles konteqstSi unda gaviazroT, maSin gamodis, rom “romelman” ki ar 
Seqmna Zlieri ZaliT samyaro, aramed, rogorc ukve aRvniSneT, romelman samyaro 
Seqmna Zlieri ZaliT, e. i. Zlieri Zala samyaros da ara Semoqmedis kuTvnilebaa. 
am or wakiTxvaSi ki sworedac rom rusTveliseuli Sexeduleba ikveTeba, imis 
mixedviT, Tu romel wakiTxvas mivaniWebT upiratesobas. Tuki Zlieri Zala 
Semoqmeds ekuTvnis, maSin, Cemi azriT, am adgilis berZnulad an laTinurad 
gadatanisas, ikveTeba mosazreba, rom Semoqmedi potenciiT moqmedebs, Tanac mas 
Zlieri potenciis garda susti potenciac unda gaaCndes, rac Teologiurad 
miuRebeli unda iyos. aqedan gamomdinare, me aristoteleseul konteqstSi 
wakiTxvas vaniWeb upiratesobas da pirveli strofi ise mesmis, rogorc es manamde 
ganvmarte. asea Tu ise, davarRvevT enis gramatikis kanonebs da wavikiTxavT 
aristoteleseul konteqstSi Tu davarRvevT aristoteles moZRvrebas da 
wavikiTxavT gramatikulad sworad, mkiTxvelis arCevania. 

 

 
d) statiebi 



 7 

 

# 
avtori/ 
avtorebi 

 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 
 

gverdebis 
raodenoba 

 

7. 
 
 

n. balanCivaZe sityvis magia 

da rituali.: 

literatura 

devnilobaSi 

emigrantebis 

mwerloba /me-20 

saukunis 

gamocdileba/ 

 Tbilisi: 
literaturis 
instituti 

5 

anotaciა 
 
Cumi,  Caketili, martosuli, TiTqmis melanqoliuri – aseTi viyavi bavSvobaSio , 
werda grigol robaqiZe. sabolood ki  swamda da sjeroda, rom adamianTa arsi 
erTia yvelgan da yovelTvis, xolo saxe maTi - nairnairi. 
        qarTuli saqmis gageba moiTxovs saqarTvelos gagebas. saqarTvelos gageba 
moiTxovs Tavis mxriT gagebas cnebisa “xalxi”. xalxi  cocxali arsia zepirovnuli 
bunebisa. arsad ar cxaddeba es ise mkafiod, rogorc enaSi…  yoveli sagani Tu 
movlena amsaxveli sarkea meore sagnisa Tu movlenisa. ena amzeurebs am saidumlos - 
„sityva fiqris sxeulia“. 
       genia qarTuli xasiaTisa robaqiZisaTvis zeciuri madlia. amitomac  natrobs 
xmamaRla: "nu mogaklos madli zecierma, mudam iyavi: mziuri, mziani, mzeosani, 
mzegrZel! "wyaros Tvali" ar daiSriteba. 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

8. 

 

 

e. inwkirveli  

 

da moRalate 
qalis 
folkloruli 
transformaciebi 
solomon 
brZenTan 
dakavSirebul 
narativebSi – 
saerTaSoriso 
samecniero 
konferenciis –
,,kulturaTSorisi 
dialogebi” – 
Sromebi 
  

  

 

II 

 

Telavi, 2013  

anotaciა 
 
bibliuri solomon brZenis mravacolianobisadmi xalxis uaryofiTi 

damokidebuleba folklorSi avi dedakacis motiviT aris transformirebuli.  es 
motivi, romelic saerTaSorisoa,  gasdevs solomonis ciklis TiTqmis yvela 
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Tqmulebas. naSromSi qarTuli xalxuri masalis paralelurad moyvanilia ebrauli, 
ukrainuli, Zveli franguli, rusuli, italiuri da sxva xalxTa folkloruli 
masalebi, romelTa SedarebiTi analizi  cxadyofs, rom solomonis xalxur 
TqmulebebSi erT–erTi warmmarTveli – avi dedakacis Tema, romelic folklorSi 
uzneo dedis an moRalate colis variantiT aris warmodgenili, evropaSi Soreuli 
aRmosavleTidan unda Semosuliyo Sua saukuneebSi xalxTa da kulturaTa migraciis 
Sedegad. 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

9. 

 

 

e. inwkirveli  

 

semiotikuri 
centris 
dinamika 
,,nacarqeqias“ 
zRaparSi – 
samecniero  
Jurn. 
,,semiotika“, 

XIII 

 

Tbilisi, 

ilias 

saxelmwifo 

universiteti, 

2013. 

 

anotacia 
 
naSromSi qarTuli xalxuri zRapris – ,,nacarqeqias“ magaliTze ganxilulia 

semiotikuri centris dinamikis sakiTxi. keriasTan mjdomi gmiris, romelic kargad 
flobs semiotikuri centris struqturas, qmedeba mimarTulia centridan 
periferiisken. zRurblis gadalaxviT gmiri iwyebs periferiis aTvisebas, rac axali 
semiotikuri centrebis konstruirebiT aris motivirebuli (mdinaresTan, devis 
saxlSi – keria da Weri, ezoSi – Rvinis qvevri). gmiris funqcia – keriis mfarveli 
qalRmerTis qurumoba – gamarTlebulia imiTac, rom zRapari ar mTavrdeba 
qorwiliT. piriqiT, gmiri swored saidumlo qorwilidan gamodis, gadalaxavs ra 
saxlis zRurbls. 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

10. 
 
 

e. inwkirveli sikvdil–

sicocxlis 

metaforebi 

qarTul 

xalxur ,,iobis 

leqsSi“ – 

weliwdeuli 

V quTaisi, 2013.  

anotacia 
 
naSromSi tradiciuli sazogadoebisTvis damaxasiaTebeli sikvdil–sicocxlis 

erTianobisa da ganuyoflobis sakiTxi mocemulia sami teqstis – bibliuri ,,iobis 
wignis“, apokrifuli ,,iobis anderZis“ da qarTuli xalxuri ,,iobis leqsis“ – 
urTierTmimarTebis safuZvelze. qarTuli xalxuri leqsis, ebrauli originalisa da 
berZnuli apokrifis  SedarebiTma analizma gamokveTa, rom qarTuli folkloris 
werilobiTi wyaro mxolod biblia ar yofila da is apokrifuli siuJetebiT aris 
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gajerebuli. siaxles qarTul xalxur leqsSi ki qmnis sikvdil–sicocxlis 
metaforebis siWarbe, rac Tavis mxriv folkloruli tradiciiT aris 
ganpirobebuli. sikvdil–sicocxlis metaforebi ,,iobis leqsSi“ mocemulia 
avadmyofobis, SimSilis, matlis, futkris, mananis foTlis, abreSumiis Wiisa da 
parkis, Teslisa da peplis saxiT. metaforebis Tanmimdevruli gaazrebiT cxadi 
xdeba, rom iobis tanjva da sikvdili, sinamdvileSi mis axlad dabadebas moaswavebs 
da xalxSi sikvdilis Semdeg kvlav dabadebis rwmenis gaZlierebas emsaxureba. 
 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

11. 
 
 

i. yvelaSvili TviTSewirvis 
funqcia gr. 

robaqiZis “imam 
SamilSi”.,  

literatura 
devnilobaSi 
emigrantebis 

mwerloba / me-
20 saukunis 

gamocdileba/ 

 Tbilisi.: 

”SoTa 
rusTavelis 
literaturis 

instituti” 

5 

anotacia 

   rogorc msxverplSewirvis, aseve TviTSewirvis kosmogoniuri aqtis koncefcia 
xelaxla dabadebis, ganaxlebis ideaSi mdgomareobs.  “imam SamilSi” TviTSewirviT 
xdeba darRveuli wesrigis aRdgena, romlis umTavresi funqcia aris is, rom 
pirovneba daubrundes sawyiss, axal sicocxles. Samilis TviTSewirvis 
nebayoflobiT aqts zneobrivi magaliTis mniSvnelobac aqvs. aq mTavaria ara 
procesis bolomde miyvana, aramed neba da ganwmendis survili. TviTSewirviT gmirs 
uCndeba xelaxla warmoSobis unari. TviTdasjis ritualiT xdeba ganaxleba, kvlav 
gmirad qceva, romelsac avtori gvixatavs kentavrad, rogorc udidesi energiis da 
pirvelyofil ZalTa simbolos. 

 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

12. 
 

 

e. CxeiZe grigol 
robaqiZe 

bolSevizmis 
arsis Sesaxeბ 
(kale salias 
intervius 
mixedviT) 

„literatura 
devnilobaSi. 
emigrantebis 
mwerloba  

(me-20 saukunis 

 Tbilisi.: 
”SoTa 

rusTavelis 
literaturis 
instituti”. 
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gamocdileba)“ 
anotaciა 

1953 wlis 2 Tebervals k. saliam grigol robaqiZisagan aiRo interviu JurnalisTvis 
`bedi qarTlisa~. intervius dasrulebis Semdeg k. salia werda: `bevri gamokvlevebi 
wamikiTxavs bolSevizmze, bevri mifiqria am movlenis irgvliv, magram aseTi 

daxasiaTeba da gageba, rogorc b. grigolisgan movismine, arsad ar Semxvedria. 
grigol robaqiZis azriT, bolSevizmis demonur marwuxebSi moqceuli adamianis 
suli grafikulad waagavs cifrs _ 8, radgan: `erTi naxevari am cifrisa 
bolSevisturi elementia, meore ki adamianuri. am or elementTa Soris ganuwyveteli 
brZolaa gamarTuli. xSirad pirveli ereva meores _ garna momrevi ver adgens 
mTlianobas~. grigol robaqiZis azriT, adamianis RvTiuri arsic (misi sulis 
gauryvneli nawilic) da misive sulis bolSevizmis mier gaxrwnili nawilic ver 
iqceva (Tu isev grafikulad gamovsaxavT) wred _ 0-ad. iq mainc rCeba 8-is meore 
naxevari, rogorc sabWoTa sinamdvileSi adamianis gaorebuli Sinagani samyaros 
naTeli dadastureba.  

 

 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

13. 
 
 

m. turaSvili „erTi emigrantuli 
gazeTis – elada – 
istoria“„literatura 
devnilobaSi. 
emigrantebis 
mwerloba  
(me-20 saukunis 
gamocdileba)“ 

 Tbilisi.: 
`SoTa 

rusTavelis 
literaturis 
instituti~. 

 

anotaciebi 

migracia Tanamedrove samyaroSi globalizaciisa da saerTaSoriso integraciuli 
procesebis mniSvnelovan elements warmoadgens.  

Cven yuradReba gavamaxvileT gasuli saukunis 90-iani wlebidan dRemde periodze, 
radgan saqarTvelo swored am droidan xdeba migraciuli procesebis aqtiuri 
monawile, rac sabWoTa kavSiris sivrcis rRvevisas warmoqmnili mZime ekonomikuri da 
politikuri krizisisiT iyo gamowveuli. am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
migraciuli procesebi saqarTvelodan saberZneTSi.  

bolo monacemebiT saqarTvelodan saberZneTSi wasulia 100 000-dan 150 000-mde 
moqalaqe, Sesabamisad qarTuli saTvistomo iq ufro mravalricxovania. maT 
saberZneTSi patara saqarTvelo aqvT. eklesia, kulturis centri da gazeTi - 
„elada“, romlis damfuZnebeli, redaqtori da sulis Camdgmeli qarTveli emigranti 
qalbatoni ana yurSaviSvilia. 

mravalrubrikiani gazeTi „elada“ qarTul-berZnul publicistikur sarbielze 
2002 wlidan dRemde gamodis. redaqtori mtkivneulad ixsenebs TiToeuli nomris 
Seqmnis istorias. 

gazeTSi gamoqveynebuli statiebis avtorebi umeteswilad qalebi arian. ToToeuli 
maTganisTvis gazeTis ocdaoTxi gverdi sakuTari gancdebis warmoCenis saukeTeso 

saSualebaa. 

d) statiebi 
 
# avtori/ statiis saTauri, Jurnalis/ gamocemis gverdebis 
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avtorebi Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

krebulis 
nomeri 

adgili, 
gamomcemloba 

raodenoba 

14. 
 

o. oniani qristianuli 
miTosuri 
personaJebi (wminda 
giorgi) svnur 
zepirsityvierebaSi,  
gelaTis 
mecnierebaTa 
akademiis Jurnali 

# 9-10 quTaisi, 
`inteleqti~ 

13 

 
anotacia 

 
wminda girogize arsebuli svanuri miTosuri gadmocemebis mecnieruli mniSvneloba 
gansakuTrebulia. maTze damyarebiT SegviZlia Tvali gavadevnoT mTavarmowameze 
arsebuli  wyaroebis xalxurSi gadasvilsa da miTadqmndobis  process, aseve  
wmindanad   gardaqmna-Camoyalibebis gzebsa da safaxurebs, cad amaRlebas... 
mamaRmerTma, macxovarma, miqael mTavar angelozma da iovane naTlismcemelma igi 
zena saufloSi aiyvanes, angelozad gardasaxes da daajildoves adamianTa 
mfarvelobis ZalmosilebiT. ,,jgragi,, wm. giorgi svanuri jadosnuri  zRaprebis da 
saerTod folkloruli Janrebis aqtiuri personaJia... adamianebi gasaWiris Jams mas 
SesTxoven Svelas... 
 
 
 
 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

15. 
 
 

o. oniani  saintereso 
naSromi 
qarTuli 
xalxuri eposis 
mcodneobaSi. 
 saqarTvelos 
teqnikuri 
universiteti, 
,,ganaTleba,, 

# 3 Tbilisi.: 
”saqarTvelos 

teqnikuri 
universiteti”. 

8 

anotaciა 
  Teimuraz jagodniSvilis naSromSi, pirvelad qarTul folkloristikaSi, 
gamovlenili da dadgenilia qarTl-kaxeTis mefis erekle II -is Sesaxeb Seqminili 
xalxur eposis teqstebi. garkveulia , rom erekles eposi SinaarsiT  sagmiro-
istoriulia, xolo struqturiT cikluri... 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

16. 

 

d. bedianiZe  miTosur-
folkloruli 

1-2 quTaisi, 
`inteleqti~ 

6 
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 nakadi oTar 
CxeiZis romanSi 
”nakrZali”., 
gelaTis 
mecnierebaTa 
akademiis 
Jurnali 

anotaciა 

oTar CxeiZe araerTgzis mimarTavs rogorc qarTul, aseve antikur folklors da 
miToss, iyenebs maT rig SemTxvevebSi ama Tu im personaJis dasaxasiaTeblad, rig 
SemTxvevebSi ki qveteqstis Sesaqmnelad. yvelaze xSirad masTan gvxvdeba 
SemoqmedebiTad aTvisebuli qarTuli andazebi. 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

17. 
 
 

d. bedianiZe folklorul-
miTosuri 

nakadi tician 
tabiZis 
poeziaSi; 
gelaTis 

mecnierebaTa 
akademiis 
Jurnali 

7-8 quTaisi, 
`inteleqti~ 

6 

anotaciა 

folklorul-miTosuri nakadi tician tabiZis poeziis masazrdoebeli wyaroa. tician 
tabiZe iRebs miTosur personaJebs da saxeebs da maTi saSualebiT gamoxatavs Tavis 
TanamedroveobasxSir SemTxvevaSi paralelebi daudgenelia, Tu ras an vis 
gulisxmobs miTosur-folklorul masalaSi, romelsac iyenebs Tavis SemoqmedebaSi. 

 
 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

18. 
 
 

d. bedianiZe ”vTendebi 
axla” 
(miTosur-
folkloruli 
nakadi kato 
javaxiSvilis 
poeziaSi). 
literaturuli 
palitra. 

#3 Tbilisi 5 

anotaciა 
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kato javaxiSvili qarTul poeziaSi SedarebiT axali saxelia. mis SemoqmedebaSi 
mniSvnelovania is, rom garda Cveni Tanamedroveobisa,  mis leqsebSi aris 
folklori, qarTuli sityva-Tqmebi da andazebi, romlebic mas SemoqmedebiTad 
auTvisebia. 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
qeTevan 

elaSvili,  

 

cisa feris 
mxatvruli 
diapazoni 

`cisferyanwelebTan~ 
(valerian 

gafrindaSvili),  

leqsmcodneoba, V, 
cisferyanwelebisadmi 

miZRvnili 
leqsmcodneobis 

meeqvse samecniero 
sesia (masalebi).  

Tb., 2012 6 

anotaciebi 

feri Tvalsawieris Seucnobeli emociaa, _ mZafrad momnusxavi da impulsuri, 
sruliad mouxelTebeli da daumorCilebeli. qarTuli eTnokulturasa Tu 
eTnofsiqologiaSi lurji feris mxatvruli diapazoni erTgvarad mitacebuli aqvs 
cisfers, romelic lurji ferisgan gansxvavebiT daclilia yovelgvari 
mistikurobisa, idumalebisgan, usasrulobisgan, da, rac mTavaria, _ `momxiblavi 
araarsis~ gancdisgan. es ferTametyvelebis erTgvari cdomileba `cisferyanwelTa~ 
SemoqmedebaSi mkveTrad ikveTeba, _ simboluri Tvalsawieris gamZafrebis gamo. 

 

 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 
# avtori/avtorebi krebulis gamocemis adgili, gverdebis 
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saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 
1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

     

 

anotaciebi 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

r. ColoyaSvili  meliis mxatvruli saxis 
transformaciis formebi 
qarTul folklorSi  

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi. 2013 w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

  melia folklorSi mravalferovan saxes qmnis da gvxvdeba, rogorc zRapruli 
eposis samive qveJanrSi (jadosnur, novelistur, cxovelTa zRaprebSi), aseve 
poeziaSi, Tumca ZiriTadad mainc cxovelTa zRaprebis mTavari gmiria. aq xuTi tipis 
zRaprebSi gvxvdeba: pirvelSi triqsteria - Tavisze Zlieris dammarcxebeli;  
meoreSi frinvelebTan marcxdeba; mesameSi damoukideblad veRar aRwevs mizans da 
damxmares uxmobs; meoTxeSi mosamarTlea da kacis mxsneli; mexuTeSi miwaTmoqmedebis 
motivTan arias dakavSirebuli. xSirad mcenareul sakvebs etaneba (vazs, 
marcvleuls), rasac ukve sakraluri daniSnuleba aqvs. asea poeziaSic, aq igi xil-
bostneulsac miirTmevs. 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 
 
 
 

z. abzianiZe emigracia, rogorc 

kulturis fenomeni 

 

me-7 saerTaSoriso 
simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 

mwerloba  
(me-20 saukunis 
gamocdileba)“. 
2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 
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CvenTvis sainterso Temis ramdenime aspeqti arsebobs: 1. ama Tu im emigrantuli 

kulturis Seswavla SesaZlebelia, rogorc TavisTavadi, damoukidebeli fenomenis, 

warmoSobisa da ganviTarebis imanenturi kanonzomierebebiTa da cikliT; 2. kidev er-

Ti aspeqti emigrantuli kulturisa gaxlavT misi kavSiri da zegavlena mSobliur 

kulturaze; 3. dabolos, arsebobednen emigrantuli kulturebi, romelnic 

mniSvnelovan zegavlenas axdendnen `maspinZeli qveynis~ literaturasa Tu 

xelovnebaze.  

am aspeqtebis Seswavla SesaZleblobas mogvcms ara mxolod gavixsenoT 

sayovelTaod cnobili magaliTebi, vTqvaT, `emigrantul kulturaTa~ kaledeiskopisa 

amerikul sinamdvileSi da Tavis mxriv, pirveli msoflio omis Semdgom amerikelTa 

kulturuli eqspansiisa safrangeSTi, aramed ganvazogadod calkeuli kulturul-

istoriuli realiebi da warmovisaxoT emigrantuli kulturis universaluri 

modeli, romelSic Tavisi adgili moeZebneba qarTul emigrantul kulturasac. 

 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

3 
 

n. ratiani  zogierTi mxatvruli 
saxis transformaciis 
ramdenime aspeqti akvnis 

sinRerebSi 

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi.  
2013 w. Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

araerTma samecniero kvlevam aCvena da daadgina, rom akvnis simRerebis erTi 

jgufi momdinareobs bavSvTa infeqciuri daavadebebis, e. w. batonebis, dros 

Sesasrulebeli sawesCveulebo simRerebidan. 

adreul stadiaze yofaSi arsebuli sinamdvile aisaxeba ritualur teqstSi, Semdeg 
es teqsti ganicdis garkveul cvlilebas, bolos ki Secvlili teqstis `wyalobiT~, 
praqtikaSi damkvidrebuli wesebic icvleba da axali wesis saxes iRebs. am procesSi 
mTavari `damnaSave~ ki teqstis mxatvruli saxea. moxsenebaSi swored am mimarTebis 
kvlevis Sedegebs warmovadgen. 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

4 
 

n. ratiani viqtor nozaZis 
„vefxistyaosanis 

ferTametyveleba“ da 
sityva „feris“ xelaxali 

gaazrebisaTvis 
„vefxistyaosanSi“ 

me-7 saerTaSoriso 
simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 

mwerloba  
(me-20 saukunis 
gamocdileba)“. 
2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

       moxsenebaSi Sevecade, aristoteles teqstebze dayrdnobiT, dameanalizebina, Tu 
ras unda niSnavdes sityvebi “Zala” da “feri” “vefxistyaosanSi”. Tu ki 
rusTvelis poemis pirveli strofis Cemeuli wakiTxva sworia da teqstis es 
monakveTi aristoteles konteqstSi unda gaviazroT, maSin gamodis, rom 
“romelman” ki ar Seqmna Zlieri ZaliT samyaro, aramed, rogorc ukve aRvniSneT, 
romelman samyaro Seqmna Zlieri ZaliT, e. i. Zlieri Zala samyaros da ara 
Semoqmedis kuTvnilebaa. am or wakiTxvaSi ki sworedac rom rusTveliseuli 
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Sexeduleba ikveTeba, imis mixedviT, Tu romel wakiTxvas mivaniWebT upiratesobas. 
Tuki Zlieri Zala Semoqmeds ekuTvnis, maSin, Cemi azriT, am adgilis berZnulad 
an laTinurad gadatanisas, ikveTeba mosazreba, rom Semoqmedi potenciiT 
moqmedebs, Tanac mas Zlieri potenciis garda susti potenciac unda gaaCndes, 
rac Teologiurad miuRebeli unda iyos. aqedan gamomdinare, me aristoteleseul 
konteqstSi wakiTxvas vaniWeb upiratesobas da pirveli strofi ise mesmis, 
rogorc es manamde ganvmarte. asea Tu ise, davarRvevT enis gramatikis kanonebs 
da wavikiTxavT aristoteleseul konteqstSi Tu davarRvevT aristoteles 
moZRvrebas da wavikiTxavT gramatikulad sworad, mkiTxvelis arCevania. 

 

 
 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

5 
 

n. ratiani dagvianebuli SekiTxvebi 
 

quTaisi. 2013 w. 

moxsenebaTa anotaciebi 

Zv. w. 399 wels aTenSi gaimarTa sasamarTlo procesi. asamarTlebdnen filosofos 
sokrates. braldebis mxares sami aTeneli moqalaqe warmoadgenda. sokrates, 
poetTa, xelosanTa da oratorTa saxeliT, brals sdebdnen axalgazrdebis 
garyvnasa da oficialurad aRiarebuli RmerTebis uaryofaSi. meletosi, romelic 
poetTa mxares icavda, erT-erT mtkicebulebad aristofanes komedia “Rrublebs” 
iyenebda. ucnauria, rom sasamarTlo procesze aravis gasCenia SekiTxva imis gamo, 
rom ZiriTadad mxatvruli nawarmoebis personaJs edeboda brali da ara 
realurad arsebul adamians. komediam, romelic 423 wlis dionisiebze daidga, 
aristofanes warmateba ver moutana. Tumca cnobilia, rom ucxoeli mayureblebi 
gakvirvebulebi kiTxulobdnen, vin iyo komediaSi erT-erT mTavar gmirad 
gamoyvanili sokrate. damswreebis replikebisa da misken gamoSverili TiTebiT 
daRlili sokrate fexze uxmod amdgara da am qmedebiT gaucia pasuxi 
momabezrebeli mayureblisTvis.  
416 wels, anu komediis dadgmidan Svidi wlis Semdeg, aristofane da sokrate 
agaTonis mier gamarTul nadimze Sexvdnen erTmaneTs. am nadimze stumrebma 
siyvarulis sadidebeli sityvebi warmoTqves. dasasruls darbazSi SezarxoSebuli 
alkibiade SemoiWra da sokrates axalgazrdebis SecdenaSi dasdo brali. am dros 
aTensa da spartas Soris, peloponesis omis saxeliT cnobili, ocdaaTwliani omi 
mimdinareobda. agaTonis wveulebidan erTi wlis Semdeg alkibiade mtris banakSi 
gadavida da amis gamo aTenSi Zalian aqtualuri gaxda imis ganxilva, Tu ra moxda 
wveulebaze, xom ar iTqva iq iseTi ram, ramac alkibiades Ralatisken ubiZga. 
albaT, amitomac Seqmna platonma dialogi “nadimi”. avtors mosaxleobisTvis 
saintereso ambebis gadmocema ufro ainteresebda da ara is, rac misi dasrulebis 
Semdeg moxda. daRlil stumrebs CasZinebodaT, sokrate da aristofane ki dialogs 
ganagrZobdnen. Cven ar viciT, maTi saubari rogor warmimarTa, magram viciT, rom 
sokrate aristofanes umtkicebda, rogor SeiZleba komediis avtori gadaiqces 
tragediis Semqmnelad. Cemi azriT, esaa sokrates winaswarmetveleba, rogor 
SeiZleboda sruliad uwyinrad Seqmnili komedia “Rrublebi” gadaqceuliyo erTi 
pirovnebisTvis tragediad.  
nebismier SekiTxvas adresati hyavs. Cems SekiTxvebs, ramdenad iyo damnaSave 
aristofane, rodesac misi komedia gamoiyena braldebis mxarem mtkicebulebad an 
ratom daxuWa Tvali sasamarTlom ususur mtkicebulebaze, ver eyoleba mopasuxe. 
amitom Sevecdebi, SekiTxvas pasuxi Cems xelT arsebuli masalidan (sami avtoris 
oTxi teqsti) gamomdinare Tavadve gavce.       
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# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

6 
 

n. balanCivaZe  adamianad yofnis tkbili 
sevda  

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi. 2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

adamianis Sexedulebam cxovrebis Sesaxeb, miwiermac da amaRlebulmac, 
fericvaleba ganicada, vidre  sakuTari "mdgradi" da ucvleli ieriT  
damkvidrdeboda Ze xorcielis  cnobierebaSi. 

goderZi Coxeli jer kidev ymawvilkacobaSi Camovida gudamyridan da mTeli 
cxovreba TbilisSi gaatara, Tumca mTeli arsebiT mijaWvuli iyo im kuTxesTan, 
sadac daibada da gaizarda. bevri amas naklad uTvlida:"riT ver moswyda Tavis 
Coxsa da gudamayarso!" magram imas ki aRar ambobdnen, rom amas Segnebulad 
akeTebda. 

"siyvaruli da upirvelesad siyvaruli gadaarCens  am qveyanaso"-es aris goderZi 
Coxelis rwmena da cxovrebiseuli kredo. 

amitomac dResac aRsarebad unda CaiTvalos misi sityvebi:" ise nu gaafermkTaleb 
dedaSvilobis madls, ise nu mogvakleb siyvaruls, rom devebs ufro vecodebodeT 
Cveni Cadenili codvebisaTvis, vidre Cven erTimeore". 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

7 
 

n. balanCivaZe sityvis magia da rituali     me-7 saerTaSoriso 
simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 

mwerloba  
(me-20 saukunis 
gamocdileba)“. 
2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

Cumi, Caketili, martosuli, TiTqmis melanqoliuri – aseTi viyavi bavSvobaSio, 
werda grigol robaqiZe. sabolood ki  swamda da sjeroda, rom adamianTa arsi 
erTia yvelgan da yovelTvis, xolo saxe maTi - nairnairi. 
qarTuli saqmis gageba moiTxovs saqarTvelos gagebas. saqarTvelos gageba 

moiTxovs Tavis mxriT gagebas cnebisa “xalxi”. xalxi  cocxali arsia 
zepirovnuli bunebisa. arsad ar cxaddeba es ise mkafiod, rogorc enaSi…  yoveli 
sagani Tu movlena amsaxveli sarkea meore sagnisa Tu movlenisa. ena amzeurebs am 
saidumlos - „sityva fiqris sxeulia“. 
genia qarTuli xasiaTisa robaqiZisaTvis zeciuri madlia. amitomac  natrobs 

xmamaRla: "nu mogaklos madli zecierma, mudam iyavi: mziuri, mziani, mzeosani, 
mzegrZel! "wyaros Tvali" ar daiSriteba. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

8 
 

e. CxeiZe grigol robaqiZe 
bolSevizmis arsis 

Sesaxeბ (kale salias 
intervius mixedviT) 

 

me-7 saerTaSoriso 
simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 

mwerloba  
(me-20 saukunis 
gamocdileba)“. 
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2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1953 wlis 2 Tebervals k. saliam grigol robaqiZisagan aiRo interviu JurnalisTvis 
`bedi qarTlisa~. intervius dasrulebis Semdeg k. salia werda: `bevri gamokvlevebi 
wamikiTxavs bolSevizmze, bevri mifiqria am movlenis irgvliv, magram aseTi 

daxasiaTeba da gageba, rogorc b. grigolisgan movismine, arsad ar Semxvedria. 
grigol robaqiZis azriT, bolSevizmis demonur marwuxebSi moqceuli adamianis 
suli grafikulad waagavs cifrs _ 8, radgan: `erTi naxevari am cifrisa 
bolSevisturi elementia, meore ki adamianuri. am or elementTa Soris ganuwyveteli 
brZolaa gamarTuli. xSirad pirveli ereva meores _ garna momrevi ver adgens 
mTlianobas~. grigol robaqiZis azriT, adamianis RvTiuri arsic (misi sulis 
gauryvneli nawilic) da misive sulis bolSevizmis mier gaxrwnili nawilic ver 
iqceva (Tu isev grafikulad gamovsaxavT) wred _ 0-ad. iq mainc rCeba 8-is meore 
naxevari, rogorc sabWoTa sinamdvileSi adamianis gaorebuli Sinagani samyaros 
naTeli dadastureba.  

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

9 
 

e. CxeiZe satrfialo lirikis saxe-
simboloebi 

(vardis mxatvruli 
funqcia) 

 

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi. 2013 w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

    vardis simbolikas qarTul xalxur poeziaSi gamorCeuli adgili ukavia 
(gansakuTrebiT satrfialo lirikisTvisaa damaxasiaTebeli). vardis simbolikis 
kvleva qarTul xalxur poeziaSi Semdgnair suraTs warmogvidgens Tvalwin: 
vardi aris sicocxlisa da siyvarulis simbolo, qalis silamaze, mSveniereba, 
siwmindis gamoxatva, surneleba, yvavili da ganSorebis niSani.  
es metaforebi, epiTetebi, Sedarebebi, paralelebi xalxur leqsebSi qalis 
fizikuri silamazis, mSvenierebis gamoxatvas emsaxureba: pirvardi, dilis vardi, 
maisis vardi, samoTxis vardi, gaSlili vardi, edemis vardi, vardis kona da sxv. 
vardisferi silamazis feria. TeTri vardi ubiwoebis, siwmindis simboloa, xolo 
wiTeli ki _ vnebisa da ltolvis. amasTanave is ganasaxierebs daRvril sisxls, 
gancdas, sikvdilsa da aRorZinebas. qristianebisaTvis mewamuli vardis feri aris 
sisxlis, TviTon qristesa da RvTismSoblis simbolo. xalxur poeziaSi vardis 
saxelTan dakavSirebuli qristianuli simbolika TiTqmis ar gvxvdeba, Tu ar 
CavTvliT qalis Sedarebas edemis, igive samoTxis vardTan, magaliTad: `qalo, 
gaSlil vards gamsgavse, edemSi msxmoiaresa~ an `edem baRnaris vardi xar da 
silamaziT yvavixar~ da sxv. magram am leqsebSic sityva `edems~ ufro gadataniTi 
mniSvneloba aqvs da igulisxmeba Tvalwarmtaci, yvelafriT Semkobili adgili. 
tradiciuli formulebi _ `vardis akrefa~, `vardis gaSla~, `vardis dafena~ _ 
satrfialo poeziisaTvis damaxasiaTebeli simbolikaa. `vardis wylis~, `vardis 
nabanis~ erTmaneTisTvis gadasxma satrfialo lirikaSi siyvarulis SeTvlis, 
siyvarulis gaJRavnebis niSania. 

 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

10 i. yvelaSvili TviTSewirvis funqcia gr. me-7 saerTaSoriso 
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 robaqiZis “imam SamilSi” simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 
mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba)“. 
2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

rogorc msxverplSewirvis, aseve TviTSewirvis kosmogoniuri aqtis koncefcia 
xelaxla dabadebis, ganaxlebis ideaSi mdgomareobs.  “imam SamilSi” TviTSewirviT 
xdeba darRveuli wesrigis aRdgena, romlis umTavresi funqcia aris is, rom 
pirovneba daubrundes sawyiss, axal sicocxles. Samilis TviTSewirvis 
nebayoflobiT aqts zneobrivi magaliTis mniSvnelobac aqvs. aq mTavaria ara 
procesis bolomde miyvana, aramed neba da ganwmendis survili. TviTSewirviT gmirs 
uCndeba xelaxla warmoSobis unari. TviTdasjis ritualiT xdeba ganaxleba, kvlav 
gmirad qceva, romelsac avtori gvixatavs kentavrad, rogorc udidesi energiis da 
pirvelyofil ZalTa simbolos. 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

11 
 

q. elaSvili maradiulobis 

sentimentalizmi 

(nikoloz Cxotuas 

`maradiuli~) 

 

me-7 saerTaSoriso 
simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 
mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba)“. 
2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

maradiuloba usasrulobis upasuxismgeblobaSi erTgvari harmoniis SegrZnebaa. 

emociis amgvarma ganzogadebam Seqmna swored qarTuli emig-rantuli mwerloba 

nikoloz Cxotuas romani `maradiuli~ es cxovrebis dasasrulis logikuri 
gamijvnaaa simboluri `araarsisgan~. da Sesabamisad, _ sikvdilis Semdgomi 
amosunTqviT ilustrirebuli.. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

12 
 

q. elaSvili deda-dedoflis 

saxelisuflo diapazoni 

jadosnur zRaparsa Tu 

literaturul ZeglSi 

 

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi. 2013 w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

sagulisxmoa isic, rom miuxedavad qarTvel dedofalTa saocari istoriuli 

portretebisa mxatvrul azrovnebaSi es fenomeni met-naklebad represirebuli Tu 

tabuirebuli saxiTaa warmodgenili. swored amitom, saocaria, rom am TvalsazrisiT 

erTgvari vakuumia qarTul mxatvrul azrovnebaSi. 

 

 
 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  
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momxseneblebi  dro da adgili 
13 
 

q. elaSvili  იoseb griSaSvilis erTi 
leqsis (`Talxi kaba~) 
saxismetyveleba 

leqsmcodneobis VII 
samecniero sesia, 15-16 
maisi, 2013.  Tbilisi 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

Talxi kabis simbolika erTgvarad warmoadgens im fsiqologiur enas, romelsac 
erotikuli xiblis elferic dakravs. 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

14 
 

m. turaSvili  „erTi emigrantuli 
gazeTis – elada – 

istoria“ 

me-7 saerTaSoriso 
simpoziumi: „literatura 
devnilobaSi. emigrantebis 
mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba)“. 
2013w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

migracia Tanamedrove samyaroSi globalizaciisa da saerTaSoriso 
integraciuli procesebis mniSvnelovan elements warmoadgens.  

Cven yuradReba gavamaxvileT gasuli saukunis 90-iani wlebidan dRemde periodze, 
radgan saqarTvelo swored am droidan xdeba migraciuli procesebis aqtiuri 
monawile, rac sabWoTa kavSiris sivrcis rRvevisas warmoqmnili mZime ekonomikuri 
da politikuri krizisisiT iyo gamowveuli. am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
migraciuli procesebi saqarTvelodan saberZneTSi.  

bolo monacemebiT saqarTvelodan saberZneTSi wasulia 100 000-dan 150 000-mde 
moqalaqe, Sesabamisad qarTuli saTvistomo iq ufro mravalricxovania. maT 
saberZneTSi patara saqarTvelo aqvT. eklesia, kulturis centri da gazeTi - 
„elada“, romlis damfuZnebeli, redaqtori da sulis Camdgmeli qarTveli emigranti 
qalbatoni ana yurSaviSvilia. 

mravalrubrikiani gazeTi „elada“ qarTul-berZnul publicistikur sarbielze 
2002 wlidan dRemde gamodis. redaqtori mtkivneulad ixsenebs TiToeuli nomris 
Seqmnis istorias. 

gazeTSi gamoqveynebuli statiebis avtorebi umeteswilad qalebi arian. 
ToToeuli maTganisTvis gazeTis ocdaoTxi gverdi sakuTari gancdebis warmoCenis 
saukeTeso saSualebaa. 

 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

15 
 

m. turaSvili „qarTuli xalxuri 
cxovelTa zRaprebis 
tipologiuri analizi 
zRapris saerTaSoriso 
katalogis ATU 15 tipis 

konteqstSi“  

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi. 2013 w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

saarqivo teqstebis analizis safuZvelze dadginda, rom qarTul folklorul 
repertuarSi didi raodenobiTaa warmodgenili gareul cxovelTa jgufis SigniT 
ganTavsebuli zRaprebi. tipTa relevanturobis safuZvelze gairkva, rom qarTul 
xalxur zRaprul repertuarSi gansakuTrebiT popularulia tipi ATU 15 - “naTliis” 
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mier saWmlis qurdoba”.   
zRapris saerTaSoriso katalogis tipi ATU 15 - “naTliis” mier saWmlis 

qurdoba” sakmaod mravalferovnadaa warmodgenili qarTul xalxur zRaprul 
repertuarSi. aRniSnul tips erovnuli repertuarisTvis damaxasiTebeli 
Taviseburebic mravlad aqvs SeZenili. erT-erT zRaparSi magaliTad, napovn yvels 
personaJebi yvelierisTvis inaxaven, ramdenime zRaparSi qons qvevrSi an xlamSi 
(Tixis WurWelSi) inaxaven da a. S. es ki iZleva imis Tqmis mniSvnelovan safuZvels, 
rom qarTul xalxur repertuarSi saanalizo tipSi erovnuli Taviseburebebi 
mravladaa asaxuli. 

 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

16 
 

o. oniani  mTavar mowame giorgis 
kulti  svanur 

zepirsityvierebaSi  

folkloristTa 
samecniero 

konferencia.,2013w. 
Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

svanuri gadmocemebis mixedviT wminda giorgis bediswera winaswaraa ganaszRvruli, 
masze sulieri Zalebi meTvaleyureoben farulad, igi bavSvobidanve iyo RTiT 
xeldebuli da sulierma Zalebma maTTan gverdiT myofad gardasaxes, uboZes miwieri 
sauflos patronoba.. 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

17 
 

e. inwkirveli 
 
 
  

solomon brZenis 
funqciis folkloruli 

transformaciebis 
formebi 

folkloristTa 
samecniero konferencia., 
3-4 ivnisi. 2013 w. Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

moxsenebaSi ganxilulia solomon brZenis paraleluri saxeebi folklorSi da 
maTi funqcia. gamokveTilia ramdenime paraleluri saxe: solomon brZenis funqcia 
imeorebs ieso qristes yovelisSemZleobas (mas SeuZlia ,,xmeli“ mamlis ayivleba da 
sityviT Tevzis gacocxleba), aseve mas miewereba kulturuli gmiris funqciac (is 
aris mWedlobis damfuZnebeli da flobs mWedlobis saidumlos). folklorul 
narativebSi solomon brZenis funqcia xSirad transformirebulia da ukavSirdeba 
mwyemsis intuitiur Wvretas, brma msajulis samarTlianobas, ucodveli yrmis 
gonebamaxvilobas da mrZeni moxucis empiriul gamocdilebas. moxsenebaSi qarTuli 
xalxuri teqstebis paralelurad moxmobilia sxvadasxva xalxis folkloruli 
masala. 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

18 
 

e. inwkirveli 
 

centrisa da periferiis 
semiotika ,,nacarqeqias“ 

zRaparSi  

semiotikis IV samecniero 

konferencia, Tbilisi, 

ilias saxelmwifo 

universiteti, 2013 wlis 19 

oqtomberi; 
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moxsenebaTa anotaciebi 

naSromSi qarTuli xalxuri zRapris – ,,nacarqeqias“ magaliTze ganxilulia 
semiotikuri centris dinamikis sakiTxi. keriasTan mjdomi gmiris, romelic kargad 
flobs semiotikuri centris struqturas, qmedeba mimarTulia centridan 
periferiisken. zRurblis gadalaxviT gmiri iwyebs periferiis aTvisebas, rac axali 
semiotikuri centrebis konstruirebiT aris motivirebuli (mdinaresTan, devis 
saxlSi – keria da Weri, ezoSi – Rvinis qvevri). gmiris funqcia – keriis mfarveli 
qalRmerTis qurumoba – gamarTlebulia imiTac, rom zRapari ar mTavrdeba 
qorwiliT. piriqiT, gmiri swored saidumlo qorwilidan gamodis, gadalaxavs ra 
saxlis zRurbls.  

 
 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

19 
 

e. inwkirveli 

 

avi da moRalate qalis 
folkloruli 
transformaciebi 
solomon brZenTan 
dakavSirebul narativebSi
  

 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia 

,,kulturaTSorisi 
dialogebi II”, Telavi, 
Telavis saxelmwifo 

universiteti, 2013 wlis 
24–26 oqtomberi; 

moxsenebaTa anotaciebi 

bibliuri solomon brZenis mravacolianobisadmi xalxis uaryofiTi 
damokidebuleba folklorSi avi dedakacis motiviT aris transformirebuli.  es 
motivi, romelic saerTaSorisoa,  gasdevs solomonis ciklis TiTqmis yvela 
Tqmulebas. naSromSi qarTuli xalxuri masalis paralelurad moyvanilia ebrauli, 
ukrainuli, Zveli franguli, rusuli, italiuri da sxva xalxTa folkloruli 
masalebi, romelTa SedarebiTi analizi  cxadyofs, rom solomonis xalxur 
TqmulebebSi erT–erTi warmmarTveli – avi dedakacis Tema, romelic folklorSi 
uzneo dedis an moRalate colis variantiT aris warmodgenili, evropaSi Soreuli 
aRmosavleTidan unda Semosuliyo Sua saukuneebSi xalxTa da kulturaTa migraciis 
Sedegad. 

 
 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

20 
 

e. inwkirveli 
 

sikvdil–sicocxlis 
metaforebi qarTul 

xalxur ,,iobis leqsSi“ 

V saerTaSoriso 

samecniero konferencia, 

quTaisis samecniero 

biblioTeka, quTaisi 16–17 

noemberi 

moxsenebaTa anotaciebi 
 

naSromSi tradiciuli sazogadoebisTvis damaxasiaTebeli sikvdil–sicocxlis 
erTianobisa da ganuyoflobis sakiTxi mocemulia sami teqstis – bibliuri ,,iobis 
wignis“, apokrifuli ,,iobis anderZis“ da qarTuli xalxuri ,,iobis leqsis“ – 
urTierTmimarTebis safuZvelze. qarTuli xalxuri leqsis, ebrauli originalisa da 
berZnuli apokrifis  SedarebiTma analizma gamokveTa, rom qarTuli folkloris 
werilobiTi wyaro mxolod biblia ar yofila da is apokrifuli siuJetebiT aris 
gajerebuli. siaxles qarTul xalxur leqsSi ki qmnis sikvdil–sicocxlis 
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metaforebis siWarbe, rac Tavis mxriv folkloruli tradiciiT aris 
ganpirobebuli. sikvdil–sicocxlis metaforebi ,,iobis leqsSi“ mocemulia 
avadmyofobis, SimSilis, matlis, futkris, mananis foTlis, abreSumiis Wiisa da 
parkis, Teslisa da peplis saxiT. metaforebis Tanmimdevruli gaazrebiT cxadi 
xdeba, rom iobis tanjva da sikvdili, sinamdvileSi mis axlad dabadebas moaswavebs 
da xalxSi sikvdilis Semdeg kvlav dabadebis rwmenis gaZlierebas emsaxureba. 

 
 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

21 
 

d. bedianiZe  miTosur-folkloruli 
nakadi jemal qarCxaZis 
romanSi „zebuloni“  

folkloristTa 
samecniero 

konferencia.,2013w. 
Tbilisi. 

moxsenebaTa anotaciebi 

jemal qarCxaZis romanSi zebuloni mkveTrad aris gamovlenili miTosur-
folkloruli nakadi. gansakuTrebiT xSirad mwerali mimarTavs zRaprul 
personaJebs, motivebs da formulebs.  miTosur-folkloruli nakadi amdidrebs 
qarCxaZis romans. 

 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

n. ratiani The Legato Model  in Georgian 
Soviet Culture: 

 

amerikis SedarebiTi 
literaturis samecniero 

konferencia, braunis 
universiteti. 2013 w. 

moxsenebaTa anotaciebi 

Different frozen models are used by the mankind during the crisis periods to find the ways of solution. One 

of such models can be called the legato model of Telemachus. When the change of certain things was 

needed during the crisis on the Ithaca the son of Odysseus held an assembly. In the speech he used legatos 

because he wanted the attendees to remember Odysseus – the hero who could find solution in any 

situation. While using the legato model, Telemachus tried to make people to identify him with his hero 

father.  

Georgian literature and art also used the legato model of Telemachus, when the country was in the bloody 

claws of Soviet regime: writers and producers dedicated their works to the heroic deeds of individual 

Georgians. Later this tendency continued in monumental art. Usage of this model was suitable to 
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authorities only in literature and arts: people should believe that the times of heroes will return but at the 

reason that it could not take place during the regime, people should identify these heroes with someone 

else who  was equal to them by status. Unfortumately the literary model was moved into politics and it had 

not help the nation. This model still works in Georgia. 

In my paper I will try to research how the legato model of Telemachus began to work in Georgian culture 

through the period of Soviet regime.      

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

2 

 

 
 

m. turaSvili Alliteration in the Georgian Folk 

Poetry (The Caucasus) 
"Alliterativa causa" a conference 

about alliteration in prose and 

verse organised by the Folklore 

Society, the University of Tartu 
and the Warburg Institute  

Warburg Institute, Woburn 

Square, London,  
WC1H 0AB 

moxsenebaTa anotaciebi 

Alliteration is the popular skill of the musical instrumentation of the Georgian folk poetry. Alliteration is 

widely used in the Georgian Short folk genres: riddles, proverbs and tongue-twisters.  

Certain forms of consonant playing are remarkable for the Georgian tongue-twisters. For example: “Ertsa 

katsa bliskinelsa, bliskalatit bliskhidzeda bali gaaqvs da gamoaqvs” (faa33105, ID 17280) and etc. 

In the Georgian folk poetry can be found repeating of two or more sounds based on the different sound 

combinations.  
Alliteration in the analyzed Georgian samples has not only the role of the phonetic element but the 

emotional-expressive function too.   
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danarTi 
 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda iyos 
qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 
 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, 
laboratoria) dasaxeleba – galaktionis kvlevis centri. 

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli _ Teimuraz doiaSvili. 
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  Teimuraz 
doiaSvili,  levan bregaZe, rostom CxeiZe, naTia sixaruliZe, mamuka 
Selegia, nana kobalaZe.   

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

 

გალაკტიონ ტაბიძის 1930-

იანი წლების შემოქმედება 

 

თეიმურაზ დოიაშვილი 

 
levan bregaZe 
rostom CxeiZe 

    naTia sixaruliZe 
 mamuka Selegia 
nana kobalaZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 
    ,,galaktionis kvlevis centris~ 2013 wlisTvis dagegmili da 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi iTvaliswinebda 

cikls naSromebisa mecnierulad naklebad Seswavlil Temaze _ 

,,galaktion tabiZis 1930-iani wlebis Semoqmedeba~, romelic moicavs 

istoriul-literaturul, Teoriul, teqstologiur da memuarul 

aspeqtebs. kerZod, mecnier-TanamSromelTa mier warmodgenilia 

Semdegi sakvlevi Temebi:  

1. ,,galaktioni proletmwerlobis pirispir~, gvacnobs samwerlo 

cxovrebis koliziebsa da peripetiebs umZimesi epoqis fonze 

(rostom CxeiZe). 2. ,,galaktioni da 1937 wlis tragedia~ 

qronologiuri sizustiT aRadgens poetis cxovrebisa da 

Semoqmedebis faqtebs represiebis mZvinvarebis pikze (mamuka 

Selegia). N3. naSromSi `galaktionis sabWour Tematikaze dawerili 

leqsebis gulwrfelobis xarisxi~ Teoriul aspeqtSia ganxiluli 
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poetis sabWoTa Tematikaze Seqmnili nawarmoebebis gulwrfelobis 

problema (levan bregaZe). 4. mopovebulia teqstologiuri masala 

poetis 20-30-iani wlebis mijnaze dawerili poemebisa (,,epoqa~, 

pacifizmi~, ,,revoluciuri saqarTvelo~), romlis safuZvelze, 

meore etapze (2014 w.) daiwereba narkvevi _ ,,galaktion tabiZis sami 

poema: ,,epoqa“, ,,pacifizmi“, ,,revolucionuri saqarTvelo“ - 

SemoqmedebiT istoria“ (naTia sixaruliZe). 5. saTanado 

komentarebiT da SeniSvnebiT momzadda ori memuaruli masala: 

galaktionis mogoneba giorgi quCiSvilze da e. didimamiSvilis 

mogoneba galaktionze (nana kobalaZe). 

   dasrulebuli wliuri naSromebi saTanado redaqtirebis Semdeg 

daibeWdeba samecniero-literaturul krebulSi ,,galaktionologia~. 
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IV publikaciebi: 

 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

 
 
1 
 

 
Teimuraz 
doiaSvili  

 
motiral-
mocinari 

 

 
Tbilisi,  

gamomcemloba 
,,sityva~ 

 

 
 

461 gv. 

                                   

                                   anotacia 

   wignSi Sesulia nawili avtoris mier bolo aTwleulSi (2003-2013) 
gamoqveynebuli gamokvlevebis, werilebis, eseebisa da gamoxmaurebebisa, 
sadac mocemulia qarTveli klasikosebis (sulxan-saba orbeliani, nikoloz 
baraTaSvili, ilia WavWavaZe, akaki wereTeli, galaktion tabiZe, mixeil 
javaxiSvili), agreTve, Tanamedrove avtorTa teqstebis analizi da Sefaseba. 

 

 
 
2 
 

 
 

levan bregaZe 

 
mogzauroba      
`le kokaz  
iliustres~  
furclebze.  

 

 
Tbilisi, 

gamomcemloba 
`artanuji~. 

 
 

170 gv. 

anotacia 

naSromSi monografiuladaa Seswavlili TbilisSi 1889-1902 wlebSi 
gamomavali franguli Jurnali `le kokaz iliustre~ da misi redaqtor-
gamomcemlis Jiul muries moRvaweoba kavkasiis xalxTa kulturebis 
evropaSi popularizaciisaTvis. umTAavresi yuradReba eTmoba frangul-
qarTuli literaturul-kulturuli urTierTobis sakiTxebs. 

 

3  
levan bregaZe 

 

qarTuli    
Jargonis  
leqsikoni.  
(mesame    
Sevsebuli  
gamocema)  

 

 
Tbilisi, `bakur 

sulakauris 
gamomcemloba~.  

 
 

227 gv. 

                            
                               anotacia 

qarTuli Jargonis leqsikonis~ am gamocemaSi 1500-mde Jargonuli sityva 
da gamoTqmaa ganmartebuli (wina gamocemaSi 1000 iyo) da maTi mniSvneloba 
mweralTa da JurnalistTa nawarmoebebidan moyvanili citatebiT aris 
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dadasturebuli. 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
 

rostom CxeiZe 
 

 
gadamwvari 
mze (uSangi 
CxeiZis 
biografiuli 
natexebi) 

 
Tbilisi,  

`Cveni mwerloba~ 

 
260 gv. 

anotacia 

      
    „gadamwvari mze“ rostom CxeiZisaTvis niSandoblivi mxatvrul-
dokumenturi stiliTa da fsiqologiur CaRrmavebiT warmoaCens qarTuli 
Teatraluri sinamdvilis scenasac da kulisebsac da uSangi CxeiZis sulis 
labirinTebSic miikvlevs gzas. 

 

 
 
5 
 
 

 
 

rostom CxeiZe 
 

 
dardi 
faruli 
(grigol 
abaSiZe) 
 

 
 

Tbilisi,  
`Cveni mwerloba~ 

 
 
 

136 gv. 

                              

                                    anotacia 

    biografiul natexTa ciklis am nimuSSi rostom CxeiZe warmosaxavs XX 
saukunis qarTuli mwerlobis erT-erTi TvalsaCino da kolorituli 
warmomadgenlis grigol abaSiZis fsiqologiur portrets. mis sulier 
dramatizmsa da, gansakuTrebiT, Cveni saliteraturo da sazogadoebrivi 
yofis im mRelvare epizods, romelic „laSarelas“ biografiis ganuyofeli 
nawilicaa da meoce aswleulis saqarTvelos kulturul-politikuri 
istoriisac. 

 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 
 

rostom CxeiZe 
 

 
 
viTa sizmari Ramisa 
(rezo gabaSvilis 
cxovrebis qronika) 

 
 

Tbilisi,  
`Cveni mwerloba~ 

 
 

536 gv. 

anotacia 
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    biografiuli romani mTlianad moicavs TvalsaCino politikuri 
moRvawisa da mwerlis revaz gabaSvilis cxovrebas, romlis fonzec 
warmosaxulia saqarTvelosa da dasavleT evropaSi datrialebuli umwvavesi 
sazogadoebriv-politikuri movlenebi memuarul, dokumentur, istoriul da 
sxvadasxva saarqivo masalaze dayrdnobiT. TxrobaSi Cndeba uamravi 
istoriuli personaJi, romelTa mxrebzec gadavida saqarTvelos 
saxelmwifoebriobisaTvis brZola _ aq Tu emigraciidan.  

 

 

 
 
 
8 
 

 
 
 

naTia sixaruliZe  
 

qarTuli 
romantizmis 

poeturi tradicia 
da galaktion 

tabiZis Semoqmedeba 
(sadisertacio 

macne) 

 
 

Tbilisi 

 
 

40 gv. 

anotacia 

naSromSi Seswavlilia galaktionis mimarTebis xasiaTi qarTuli 

romantizmis warmomadgenlebTan; garkveulia, Tu ra roli Seasrula qarTvel 

romantikosTa Semoqmedebam galaktionis adreuli Semoqmedebis formirebis 

procesSi; naCvenebia, Tu rogor arian warmodgenilni qarTveli romantikosebi 

galaktionis poeziasa da CanawerebSi, rogoria winamorbed avtorTa 

Semoqmedebis galaktioniseuli Sefaseba; gaanalizebulia poetis mier Semdeg 

wlebSi Seqmnili calkeuli nawarmoebebi, romlebic dakavSirebuli arian 

qarTvel romantikosTa qmnilebebTan. 

 

 
 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

mamuka Selegia  reklama 
maskomunikaciaSi 

Tbilisi,  
gamomcemloba 
,,universali~. 

 
130 gv. 

 

anotacia 

wigni warmoadgens damxmare saxelmZRvanelos, romelic gankuTvnilia 
Jurnalistikis specialobis studentebisa da mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. 
naSromSi Seswavlilia qarTuli beWduri reklamis istoria, ganxilulia 
reklamis Seqmnisa da gamoyenebis xerxebi da saSualebebi, reklamis adgili 
XXI saukunis globalur struqturebSi. 
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d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 

 
Teimuraz 
doiaSvili  

motiral-mocinari 
sulxan-saba. 

 
saliteraturo, 

religiur-filosofiuri 
da sazogadoebrivi 
Jurnali ,,afra~ 

 

 
 

#19 

 
Tbilisi, 

,,kavkasiuri 
saxli~ 

 
gv. 202-208. 

                                    anotacia 

   gamokvlevaSi gaanalizebulia sulxan-saba orbelianis ,,sibrZne sicruisas~ 
sakvanZo igavi ,,motirali da mocinari~, romelic ganxilulia antikuri 
filosofiis ori kolosis _ ,,motirali~ heraklitesa da ,,mocinari~ 
demokrites msoflmxedvelobriv-eTikur koncefciebTan mimarTebiT. igavSi 
gamoxatuli sazrisi religiur-Teologiuri eTikis msjavria postrenesansuli 
adamianis mimarT, romelis daSorda RmerTs da axali sekularizebul-
individualisturi moralis gavleniT sikeTis uaryofamde mivida. 

 

 

 
2 

 
Teimuraz 
doiaSvili  

 

 
me mimoza davinaxe... 

Jurnali ,,Cveni 
mwerloba~. 

 
 

#23 

 
 

Tbilisi 

 
 

gv. 2-4 

                                 

                                 anotacia 

    narkvevSi dadgenilia g. tabiZis adreuli lirikis erT-erTi nimuSis _ 
,,TviT mimoza~ _ genezisi da Seqmnis TariRi: leqsi STagonebulia poetis 
siWabukis megobris _ mixeil boWoriSvilis moTxrobiT ,,mimoza~ da 
dawerilia 1912 wlis miwuruls. 

 

 

 
3 

 
Teimuraz 

 
erTi isteriis istoria 
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doiaSvili  (mixeil javaxiSvilis 
,,kurdReli~) 

Jurnali ,,Cveni 
mwerloba~. 

 

#26 Tbilisi gv. 12-24 

                                   

                                 anotacia 

    gamokvlevaSi mixeil javaxiSvilis cnobili moTxroba ,,kurdReli~ 
ganxilulia z. froidis fsiqoanalizis Suqze, axsnilia mTavari personaJis 
uCveulo xasiaTisa da qcevis logika, fsiqologiuri narativis mxatvrul 
koncefciad formirebis rTuli meqanizmi. 

 

 
4 
 

 
levan 
bregaZe 

`viT nuSis guli...~ 
(versifikaciuli 

novela). Jurnali `Cveni 
mwerloba~ 

 
 

# 12 

 
 

Tbilisi 

 
 

gv. 41-42. 

anotacia 

werilSi saubaria ioseb griSaSvilis versifikaciul ostatobaze. 

 

 
 
 
5 

 
 

levan 
bregaZe 

 
konstantine 

gamsaxurdias novela 
`mSveniereba~ da misi 

mimarTeba folklorul 
wyaroebTan. J. `gelaTis       
mecnierebaTa akademiis 

Jurnali~ 
 

 
 
 
 

# 7-8 

 
 
 
 

Tbilisi 

 
 
 
 

  gv. 3-20. 

 

anotacia 

    naSromi warmoadgens dasabuTebas imisa, rom k. gamsaxurdias novelis 
`mSveniereba~ uSualo wyaro qarTuli xalxuri zRapris `miwa Tavisas 
moiTxovs~ frangulenovani versiaa, rusuli versiidan baron de bais mier 
Targmnili da 1900 wels wignad gamocemuli parizSi. 

 

 
6 
 

 
levan 
bregaZe 

 

 
`diriJori TviT iyo...~ 

`literaturuli gazeTi~ 

 
#108 

 
Tbilisi 

 
gv. 2-3. 
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anotacia 

recenzia rostom CxeiZis mier galaktion tabiZis cxovrebisa da 
Semoqmedebis Sesaxeb daweril monografiaze `komikosi tragediaSi~. 

 

 
 
 
7 

 
 

levan 
bregaZe 

 
wignebSi gadasaxleba 

 
 VII saerTaSoriso 
simpoziumi. 
literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi. 
literatura 
devnilobaSi, 
emigrantebis mwerloba 
(me-20 saukunis 
gamocdileba). masalebi.  

 
 
nawili 
pirveli. 
literaturis 
institutis 
gamomcemloba 

 
 
 

Tbilisi 

 
 
 

gv. 350-354. 

anotacia 

naSromSi saubaria mweral givi margvelaSvilis biografiasa da 
Semoqmedebas Soris organul kavSirze, ramac mniSvnelovanwilad ganapiroba 
misi samwerlo manerisTvis damaxasiaTebeli Taviseburebani. 

 

 
 
 
8 

 
 

rostom 
CxeiZe 

 
`pavlianuri~ 
rkali 
(mixeil 
javaxiSvilis 
CaniSvnani).  
 

 
 
 

kreb. 
ciskari 160. 

 
 
 

Tbilisi 

 
 
 

gv. 203-207 

                                 anotacia 

   naSromSi calkea gamokrebili yvela is realia Tu detali, romelic pavle 
ingoroyvas exeba mixeil javaxiSvilis ubis wignakebSi, zogjer 
daSifruladac aRniSnuli. gaxsnilia zogadi Tu Zalze mokle  miniSnebani da 
darTuli aqvs vrceli eqskursebi.  

 

 
 
 
9 
 

 

 

rostom CxeiZe  

 

sulis saswori 
(simon Ciqovanis 

Canawerebi), 
Jurnali 

`literaturuli 
palitra~. 

 
 

ianvari, #1. 

 
 

Tbilisi 

 
 

gv. 149-156 
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anotacia 

    naSromSi gaanalizebulia simon Ciqovanis dRiuris fragmentebi, misi 
Taviseburebani da is garemoebani, romelTa fonis aRdgeniTac warmoisaxeba 
qarTuli literaturis istoriis sagulisxmo suraTebi.  

 

 

 
10 
 

 

rostom CxeiZe  

 

dauviwyar xmaTa 
sagalobeli 

(rezo 
kveselavas 

literaturuli 
portretebi), 

Jurnali 
`literaturuli 

palitra~. 

 
Tebervali, 

#2. 

 
 

Tbilisi 

 
 

gv. 148-152. 

anotacia 

   naSromSi ganxilulia rezo kveselavas ubis wignakis CanawerTa Janruli 
Tavisebureba _ umTavresad agebuli siluetsa da literaturul 
portretze. warmoCenilia am Janris mniSvneloba da avtoris uxv memuarul 
cnobaTa aucilebloba ama Tu im istoriuli pirovnebis xasiaTSi 
gasarkvevad da maTi Semoqmedebis calkeul aspeqtTa Sesacnobad.  

 

 
 
11 

 
 

rostom CxeiZe 

 

dawunebuli 

moTxrobebi 

(oTar CxeiZe), 

Jurnali 

literaturuli 

palitra. 

 

 
 

ivnisi, #6. 

 
 

Tbilisi 

 
 

gv. 140-161 

anotacia 

    qarTuli literaturis istorias axsovs metad originaluri krebuli 
`xeleuri~, gamocemuli 1966 wels. masSi Tavi moiyara im moTxrobebma da 
novelebma, romlebic redaqtorTa gadametebuli sifrTxilisa Tu cenzuris 
mZvinvarebis gamo ver daibeWda saliteraturo Jurnal-gazeTebis 
furclebze. naSromSi aRdgenilia krebulis momzadebis istoriac da 
momdevno aseTive krebulis momzadebis procesic. amasTan gaanalizebulia 
es beletristuli nimuSebi imis naTelsayofad, Tu ra iyo sruliad 
miuRebeli sabWouri azrovnebisa da socialisturi realizmisaTvis.  

 
 
12 
 

 
naTia 

sixaruliZe 
  

 
ori komentari: 

გალაკტიონი და ჟემჩუჟნიკოვი; 

ჰავაელი პატარა ქალი - 

 
 
 

#9 

 
 
 

Tbilisi 

 
 
 

gv. 25-26. 
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სახელად ემმა. 
Jurnali ,,Cveni 

mwerloba~. 
 

                              anotacia 

     werilis pirvel nawilSi dadgenilia, rom galaktion tabiZis ori 
epigrama (,,Jurnali ,,kvali~, ,,Zveli cenzori) dakavSirebulia XIX saukunis 
rusi poetis _ aleqsei JemCuJnikovis epigramebTan. werilis meore nawilSi 
ki  garkveulia, rom galaktionis leqsis _ ,,pirveli vardis~ interteqsts 
warmoadgens eli bertis moTxroba ,,emma _ havaeli patara qali~. 

 
 
13 

 
 

mamuka 
Selegia 

 

ერთი ლექსის ინტერპრეტაცია. 

J. ,,გელათის მეცნიერებათა 

აკადემიის ჟურნალი~. 
 

 
#5-6 

 
quTaisi 

 
gv. 26-34 

anotacia 

statia galaktion tabiZis leqsis _ ,,uZilo Rameebi~ _ simboloebiT 
aRZruli warmodgenebis warmoCenis, nawarmoebis invariantuli wakiTxvis 

cdas warmoadgens. 

 

 
14 

 
mamuka 

Selegia 

 

ერთი ლექსის საბჭოური 

ისტორია (galaktionis 

,,Tovli~), კრებულში: 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

მსოფლიო წესრიგი და კავკასია 

(მასალები). 
 

  
 

Tbilisi 

 
 

gv. 170-
172 

anotacia 

    naSromSi naCvenebia, Tu rogor Seicvala galaktion tabiZis leqsis _ 
,,Tovli~ _ saTqmeli pirveli publikaciis (1927 w.) Semdeg, sakvanZo 
sityvebis Secvla-amoRebis Sedegad da rogor umalavdnen mkiTxvels 
imdroindeli reJimisadmi galaktionis namdvil damokidebulebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
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V. samecniero forumebis muSaobaSi  

monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

 
1 
 

 
Teimuraz doiaSvili 

 

 
motiral-mocinari 

sulxan-saba 

2013 wlis 14 ivnisi. 
gori. goris 
saxelmwifo saswavlo 
universiteti. iakob 
gogebaSvilisadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
konferencia 

moxsenebis anotacia 

 

gamokvlevaSi gaanalizebulia sulxan-saba orbelianis ,,sibrZne sicruisas~ 
sakvanZo igavi ,,motirali da mocinari~, romelic ganxilulia antikuri 
filosofiis ori kolosis _ ,,motirali~ heraklitesa da ,,mocinari~ 
demokrites msoflmxedvelobriv-eTikur koncefciebTan mimarTebiT. igavSi 
gamoxatuli sazrisi religiur-Teologiuri eTikis msjavria 
postrenesansuli adamianis mimarT, romelis daSorda RmerTs da axali 
sekularizebul-individualisturi moralis gavleniT sikeTis uaryofamde 
mivida. 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

levan bregaZe 

 
 
 
 

ioseb griSaSvilis 
riTma 

 
15-16 maisi. Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
instituti / ioseb 
griSaSvilis 
biblioTeka muzeumi: 
ioseb griSaSvilisadmi 
miZRvnili 
leqsmcodneobis VII 
samecniero sesia. 
 

moxsenebis anotacia 

naSromSi saubaria ioseb griSaSvilis versifikaciul ostatobaze. 

 
 
3 
 

 
levan bregaZe 

 
`konstantine 

gamsaxurdias novela 
`mSveniereba~ da misi 

mimarTeba folklorul 
wyaroebTan~. 

5 ivnisi. Tbilisi, SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis 
instituti. vaxtang 
kotetiSvilis 120 
wlisTavisadmi 
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miZRvnili 
folkloristTa 
samecniero konferencia.  
 

moxsenebis anotacia 

 
 
4 
 

 
 

levan bregaZe 

 
 

siyvaruli da ukvdaveba 
(grigol orbelianTan 

galaktion tabiZis erTi 
interteqstualuri 
Sexvedris gamo). 

 
14 ivnisi. gori. goris 
saxelmwifo saswavlo 
universiteti, qarTuli 
enisa da literaturis 
saswavlo-samecniero 
centri. iakob 
gogebaSvilisadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
konferencia.  

 

moxsenebis anotacia 

 

naSromSi gaanalizebulia interteqsualuri Sexvedra,romelic SeiniSneba 
galaktion tabiZis leqss `usiyvarulod~ (1914) da grigol orbelianis 
`sadRegrZelos~ im monakveTs Soris, romelic siyvaruls eZRvneba. 

 

 

 
 
 
5 
 

 
 
 

levan bregaZe 

 
 
 

wignebSi gadasaxleba 

25-27 seqtemberi. 
Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis 
instituti. VII 
saerTaSoriso 
simpoziumi 
`literaturaTmcodneob
is Tanamedrove 
problemebi~. 
literatura 
devnilobaSi.  

 

 

 

moxsenebis anotacia 

naSromSi saubaria mweral givi margvelaSvilis biografiasa da 
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Semoqmedebas Soris organul kavSirze, ramac mniSvnelovanwilad ganapiroba 
misi samwerlo manerisTvis damaxasiaTebeli Taviseburebani. 

 

 
6 
 

 
levan bregaZe 

 
germaneli mwerali 
Zvel qarTvel 
kaligrafTa Sesaxeb 

15-16 noemberi. gori. 
goris saxelmwifo 
saswavlo universitetis 
VI saerTaSoriso 
konferencia 
`ganaTlebis 
Tanamedrove 
gamowvevebi~.  

 

 

moxsenebis anotacia 

naSromi warmoadgens TbilisSi mcxovrebi germaneli mwerlis, artur 
laistis, daumTavrebeli moTxrobis („beri“) SemorCenili fragmentis 
originalisa da misi qarTuli Targmanis publikacias da komentarebs 
(fragmentis xelnaweri daculia giorgi leoniZis saxelobis saqarTvelos 
saxelmwifo literaturuli muzeumis artur laistis fondSi). 

 

 
8 
 

 
 

naTia sixaruliZe 

 
 

ioseb griSaSvili da 
germanuli mwerloba 

(ori SeniSvna) 
 

 
15-16 maisi. Tbilisi, 
SoTa rusTavelis 
qarTuli literaturis 
instituti / ioseb 
griSaSvilis 
biblioTeka muzeumi: 
ioseb griSaSvilisadmi 
miZRvnili 
leqsmcodneobis VII 
samecniero sesia. 

 

moxsenebis  anotacia 

  naSromSi gaanalizebulia ioseb griSaSvilis ori leqsi: ,,ici, olol...~ 
da ,,legenda~; naCvenebia, rom pirveli maTgani warmoadgens goeTes 
,,axalgazrda verteris vnebanis~ erTi fragmentis galeqsil, gaqarTulebul 
variants, xolo meore dakavSirebulia hainrix haines cnobil nawarmoebTan 
,,lorelai~. 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba. 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis 
literaturis Teoriis da komparativistikis ganyofileba 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli 
gaga lomiZe 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
gaga lomiZe, irma ratiani, venera kavTiaSvili, giorgi gaCeCilaZe, irakli 

kenWoSvili, Tamar nucubiZe, maia naWyebia, rusudan canava, rusudan Turnava, nino 
gagoSaSvili, konstantine bregaZe, Sorena SamanaZe, nino popiaSvili, arCil 
werediani, Tamar barbaqaZe, irine modebaZe 
 
 
 
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 
 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

literaturis Teoria. 
nawili I 
 literaturuli procesi 
antikurobidan 

modernizmamde. 

 
gaga lomiZe 
irma ratiani 

gaga lomiZe 
irma ratiani 
giorgi gaCeCilaZe 
irakli kenWoSvili 
maia naWyebia 
rusudan canava 
konstantine bregaZe 
Tamar barbaqaZe 
maka elbaqiZe 
Teimuraz doiaSvili 
ivane amirxanaSvili 
goCa kuWuxiZe 
manana kvaWantiraZe 
mariam karbelaSvili 
solomon tabucaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

proeqtis pirveli nawilis mixedviT Sesasrulebeli samuSao dasrulebulia, 
mimdinareobs redaqtireba. dagegmili samuSao iTvaliswinebda sakmaod vrceli 
masalis sistematizebas da damuSavebas. amis Semdeg ki momzadda konkretuli 
naSromebi momavali wignisTvis. aqedan winswrebiT gamova ramdenime wignaki. 
proeqtis es etapi iTvaliswinebs literaturis Teoriis pirveli nawilis 
daweras – antikuri epoqidan renesansis epoqis CaTvliT. momzadda Semdegi 
naSromebi: 
1. antikuri epoqa:  
rusudan canava – epoqis mimoxilva, antikuri eposi, igav–araki; 
irma ratiani – antikuri poetika, antikuri tragedia, antikuri komedia; 
malxaz xarbedia – antikuri romani; 
Tamar barbaqaZe – saleqso Janrebi; 
2. Suasaukuneebi: 
maka elbaqiZe – epoqis mimoxilva;  
ivane amirxanaSvili – agiografia; 
maka elbaqiZe, mariam karbelaSvili – vefxistyaosani. poetika da esTetika; 
goCa kuWuxiZe – himnografia; 
Tamar barbaqaZe – rainduli poezia; 
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irma ratiani – Suasukuneebis poetika; 
3. renesansi:  
gaga lomiZe – epoqis mimoxilva;  
irakli kenWoSvili – renesansuli romani. rable, servantesi; 
irakli kenWoSvili –  novela;  
Tamar barbaqaZe – soneti. 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
2 
 
 
 

literaturis Teoriis 
qrestomaTia tomi III 

 
gaga lomiZe 
irma ratiani 

gaga lomiZe 
irma ratiani 
venera kavTiaSvili 
Tamar ciciSvili 
irakli kenWoSvili 
Tamar nucubiZe 
maia naWyebia 
nino gagoSaSvili 
konstantine bregaZe 
Sorena SamanaZe 
arCil werediani 
irine modebaZe 
solomon tabucaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

proeqtis amocana iyo inglisur, germanul, frangul da rusul enebze 
arsebuli teqstebis CamonaTvlis Sedgena, maTi mopoveba, qarTul enaze Targmna-
redaqtireba da gamosacemad momzadeba. 
`literaturis Teoriis qrestomaTiis~ mesame nawili moamzada 
literaturaTmcodneTa jgufma. Sedegad Seikriba Semdegi Targmanebi 
(CamonaTvalSi miTiTebulia mTargmnelTa saxelebic): 

1. iungi. „poeziasTan analitikuri fsiqologiis mimarTeba“ – levan bregaZe 
2. gadameri. „zemoqmedebis istoria da gamoyeneba“ – levan bregaZe 
3. gadameri. „gagebis wris Sesaxeb“ – konstantine bregaZe 
4. roman ingardeni. „konkretizacia da rekonstruqcia“ – levan bregaZe 
5. barti. „avtoris sikvdili“ – malxaz xarbedia 
6. barti. „weris nulovani xarisxi“ – maka naWyebia 
7. barti. „miTologiebi“ – nino gagoSaSvili 
8. hans robert iausi. „literaturuli tradicia da modernulobis 

Tanamedrove gageba“ – Tamar ciciSvili 
9. hans robert iausi. literaturis istoria, rogorc 

literaturismcodneobis provokacia – levan bregaZe 
10. zigmund froidi. nawyveti „fsiqoanalizidan“ 
11. miSel fuko. „ra aris avtori?“ – arCil werediani 
12. iuri lotmani – “semiotika” – Sorena SamanaZe 
13. iuri lotmani _ “poeturi qmnilebis leqsikuri done” – Tamar lomiZe 
 
damateba: 
1. moris blanSo. TargmanisaTvis  
2. valter beniamini. „mTargmnelis amocana“– irakli kenWoSvili 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
3 
 
 
 

komparativistikis 
anTologia. tomi I 

irma ratiani 
gaga lomiZe 

gaga lomiZe 
irma ratiani 
irakli kenWoSvili 
Tamar nucubiZe 
rusudan Turnava 
nino gagoSaSvili 
Sorena SamanaZe 
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nino popiaSvili 
irine modebaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

komparativistikis anTologiis momzadeba iTvaliswinebda Tanamedrove 
komparativistuli literaturis Teoriis warmomadgenlebis qrestomaTiuli 
naSromebis Targmnas ucxo enebidan qarTulad, teqstebis Sesabamisi samecniero 
aparaturiT (SeniSvnebi, ganmartebebi) aRWurvas. da   proeqtSi CarTulma 
mkvlevarTa jgufma ucxoenovani teqstebi Targmna da amJamad gamosacemad 
mzaddeba. Sesrulebulia Semdegi naSromebis Targmanebi (avtorTa da 
mTargmnelTa saxelebic miTiTebulia): 
1) anri remaki, komparativistuli literatura: definicia da funqcia 
2) Janrebis miTopoetika (rusudan Turnava) 
3) rene ueleki. komparativistuli literaturis krizisi (irakli 
kenWoSvili) 
4) ana balakiani. literaturis Teoria da komparativistuli literatura 
(irakli kenWoSvili) 
5) konradi. Tanamedrove SedarebiTi literaturadmcodneobis problemebi (irina 
modebaZe) 
6) n. baseli. literaturaTaSorisi urTierTobebis problemebi:  
guSin da dRes (nino popiaSvili) 
7) neupokoeva. baraTaSvili da evropuli poezia (irakli kenWoSvili) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis 

xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 
1 

 

 

 

 

 
`qarTuli 
mwerlobis 
interkulturuli 
modeli da 
erovnuli 
identobis 
problema“ 
 
 

rusTavelis 

samecniero fondi 
naTela 

Citauri/aleqsandre 

kartozia 

aleqsandre 

kartozia 
Sorena SamanaZe 
naTela Citauri 
nino popiaSvili 
nino gagoSaSvili 
irine modebaZe 
rusudan 

gorgilaZe 
gaga lomiZe 

anotacia 

    მიმდინარე  წელს პროექტზე მუშაობა წარიმართა სამი მიმართულებით: 
1.ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელის შესწავლა ისტორიულ ჭრილში, 

კერძოდ, მე-18, მე-19 საუკუნეები და მე-20 საუკუნის  20-50-იანი წლები. ემიგრანტული 

ლიტერატურის კვლევა დაიწყო დავით გურამიშვილიდან, შეეხო ბატონიშვილთა 

შემოქმედებას, მიმოხილულ იქნა მე-20 საუკუნის ემიგრანტული ლიტერატურა. 
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2. გლობალიზაციისა და ინტერკულტურული კომუნიკაციების ეპოქის ქართული მწერლობის 

ინტერკულტურულ მოდელში, ქართულ საზღვარგარეთულ მწერლობაში, გამომდინარე მისი 

სპეციფიკიდან, იდენტობის მრავალი საინტერესო ნარატიული მოდელია მოცემული. ამის 

საკვლევად უპირველესად  დაიწყო თეორიული ჩარჩოს შექმნა, ანუ იდენტობის კონცეპტების 

იმ მარკერების  საფუძველზე მოძიება, რომელთა გარეშე შეუძლებელია  ტექსტების 

დეკოდირება და დისკურსის ანალიზი. ეს მარკერებია: გლობალიზაციის  მარკერები 

(კულტურული შოკი, კულტურული დისტანცია, კულტურული ადაპტაცია, აკულტურიზაცია, 

მონდიალიზაცია, პოსტმოდერნის ფენომენი, კროსკულტურული ფსიქოლოგია და ა. შ.); 

ეროვნული იდენტობის მარკერები(ენა, გენდერი, რელიგია, ნოსტალგია, კულტურა, 

ტრადიციები და ა. შ.)  გავლენების  მარკერები (საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა, პოსტკოლონიურ-

ეროვნული ხანის გამოცდილებები, დასავლეთევროპული თუ ამერიკული კონტექსტი, 

რეგიონული, კავკასიური და ნაწილობრივ აზიური გავლენები).  
3. დაიწყო თანამედროვე საზღვარგარეთ მოღვაწე ჩვენი თანამემამულეების მიერ შექმნილ 

ტექსტთა მოძიება და ინტენსიური დამუშავება. 

 
 

2 proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 

organizacia 
proeqtis 

xelmZRvaneli  
proeqtis 

Semsruleblebi 

 

`qarTuli 

literatura da 

msoflio 

literaturuli 

procesi~ 

rusTavelis 

samecniero fondi 

irma ratiani 

irma ratiani 
goCa kuWuxiZe 
maka elbaqiZe 
mariam 

karbelaSvili 
Teimuraz 

doiaSvili 
gaga lomiZe 
ivane 

amirxanaSvili 
manana kvaWantiraZe 

anotacia 
warmodgenili proeqti bilingvuria da aris pirveli meTodologiuri 

mcdeloba imisa, rom qarTuli literaturis istoria gaazrebul iqnas 

farToliteraturul-kritikul WrilSi, konceptualuri, meTodologiuri 

dastruqturuli gadakveTebis, Tanxvdomebisa da winaaRmdegobebis 

konteqstSi. proeqtis meTodologiuri Carco efuZneba komparativistul da 

hermanevtikul kvlevebs. sakvlev obieqtad moniSnulia qarTuli 

literaturis ganviTarebis konkretuli etapebi _ adreuli da gviani 

Suasaukuneebis epoqa(V-XIIss.), ganmanaTleblobis, romantizmisa da 

realizmis epoqa (XVI-XIXss.), modernizmisa da neorealizmis epoqa (XX s.-is 

calkeuli periodebi 90-ian wlebamde). kvlevs mniSvnelovani amocanaa 

daadasturos, rom msoflio literatura da nacionaluri literaturebi, 

mat Soris, qartulic, ganapirobeben ertmaneTs da qmnian saerTo-

literaturul paradigmas. swored am WrilSi gaiazrebaqartuli 

literaturis istoriis calkeuli monakveTebi, raTa kvlevis obieqturi 

SedegebiT Canacvldes xSirad araswori da umarTebulo interpretaciebi 

qartuli literaturis istoriisa. amis praqtikul sasualebas mogvcems 

proeqtis bilingvuroba, rac iTvaliswinebs kvlevis Sedegebis wignad 

gamocemas qarTul (nabeWdi) da inglisur (eleqtronuli) enebze da 

saertasoriso informaciul-komunikaciur sivrceSi ganTavseba.    
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proeqtis I saangariSo periodis farglebSi moZiebuli da 

sistematizirebuli iqna (bibliografiis saxiT) qarTuli da ucxoenovani 

wyaroebi da samecniero gamokvlevebi; daiwera ramdenime statia. 
3 

rolan bartis 

wignis “S/Z” 

Targmna, 

redaqtireba da 

gamocema 

franguli 

kulturis centri 
irma ratiani, gaga 

lomiZe 

nino gagoSaSvili 
irma ratiani, gaga 

lomiZe, irakli 

kenWoSvili, 

miranda 

tyeSelaSvili 

 
anotacia 

 

 
franguli kulturis centris da SoTa rusTavelis literaturis institutis 
erToblivi ZalisxmeviT momzadda rolan bartis saetapo wignis “S/Z”-s Targmani, 
sadac warmodgenilia balzakis novelis “sarazinis” teqsti da am teqstis rolan 
bartiseuli analizi. 
 

4 

vebgverdi 

`mTargmnelobiTi 

laboratoria~ 

saqarTvelos 

kulturis da 

ZeglTa dacvis 

saministro 

gaga lomiZe 

gaga lomiZe 
irma ratiani 
maka elbaqiZe 
Sorena SamanaZe 
irine modebaZe 
nino gagoSaSvili 
miranda 

tyeSelaSvili 
giorgi 

nanobaSvili 
zaza abzianiZe 

anotacia 

 

 
kulturuli urTierTgacvlebis maRali aqtivobis epoqaSi qarTuli literaturis 
izolaciidan gamoyvanas da saerTaSoriso inteleqtualuri sazogadoebisaTvis mis 
SeTavazebas iTvaliswinebs proeqti “Targmanis laboratoria”. proeqtis farglebSi 
momzadda veb-gverdi – monacemTa baza, sadac ganTavsda Tanamedrove qarTveli 
mwerlebis da qarTulidan ucxo enebze mTargmnelebis monacemebi, aseve wlebis da 
enebis (inglisuri, germanuli, franguli da rusuli) mixedviT, momzadda qarTveli 
mwerlebis mxatvruli teqstebis Targmanebis CamonaTvali wlebis Sesabamisad _ 
1990-iani wlebidan dRemde. veb-gverdze ganTavsda yvela saWiro bmuli da 
informacia, romelic SeiZleba saintereso iyos ucxoeli literaturuli 
agentebisa da gamomcemlebisTvis. “Targmanis laboratoriis” veb-gverdis mizania 
saqarTveloSi mTargmnelobiTi moRvaweobis xelSewyoba qarTuli mxatvruli da 
samecniero literaturis Semdgomi popularizaciisa da internacionalizaciis 
mizniT. veb-gverdi orenovania. misamarTi: http://translationlab.ge 
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IV publikaciebi: 

 

gaga lomiZe 

 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

gaga lomiZe renesansi (rveuli) 
(ibeWdeba) 

gamomcemloba 
“mwigonbari” 

15 gv. 

anotacia 

monografia miznad isaxavs renesansis xanis esTetikis da kulturis analizs, mis 
mimarTebas rogorc SuasaukuneebTan, ise mis Semdgom warmoqmnil barokosTan. 
naSromSi warmodgenilia magaliTebi qarTuli literaturidan. 

 
 
b) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

gaga lomiZe 
 

guram 
jaxutaSvilis 
“Tevzis oTaxi” 

siesta 
 

3 gv. 
 

anotacia 

ganxilulia guram jaxutaSvilis poeturi krebuli “Tevzis oTaxi” Tomas 
eliotiseuli Teoriis prizmaSi. 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

2 gaga lomiZe 
 

wvrTnis da 
damorCilebis 
qarTuli 
melanqolia 

internet Jurnali 
“Art info” 

8 gv. 

anotacia 

zaza burWulaZis romani `gasaberi angelozi~ Seswavlilia postkoloniuri Teoriis 
WrilSi da gamoyofilia am romanis interteqstualuri kavSirebi msoflio 
avtorebis sxvadasxva teqstebTan. 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

3 gaga lomiZe 
 

postmodernistuli 
cnobierebis 
dasasruli 

internet Jurnali 
“Art info” 

7 gv. 

anotacia 

ganxilulia daviT defi gogibedaSvilis  romani `dasawyisis da dasasrulis 
sazogadoeba~, rogorc postmodernistuli romanis dasasrulis mauwyebeli da 
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warmodgenilia am romanis poetikis analizis mcdeloba. 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

4 gaga lomiZe gardamavali xanis 
qarTuli kultura 
axali gamowvevebis 
winaSe 

Jurnali “arili” 6 gv. 

anotacia 

gaanalizebulia krebulis _ `XVI-XVI saukuneebis qarTuli literatura~ statiebi 
da zogadad krebulis mniSvneloba qarTuli kulturis konteqstisTvis da 
TanamedroveobisTvis. aRniSnulia, rom es axali literaturis istoriis Seqmnis 
erTgvari dasawyisia. 

 
 
2) ucxoeTSi 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 gaga lomiZe warRvnis 
Semdeg: 
qarTulis 
stereotipis 
msxvreva 

 daRestani 4 gv. 

anotacia 

statia mogviTxrobs `qarTulis~, rogorc stereotipis msxvrevis Sesaxeb post-
sabWoTa saqarTveloSi. masSi warmodgenilia ori TvalTaxedva – adgilobrivi da 
ucxoelebis mier danaxuli. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

gaga lomiZe warRvnis Semdeg: 
qarTulis stereotipis 
msxvreva 

piatigorski 

anotacia 

statia mogviTxrobs `qarTulis~, rogorc stereotipis msxvrevis Sesaxeb post-
sabWoTa saqarTveloSi da masSi warmodgenilia ori TvalTaxedva – adgilobrivi da 
ucxoelebis mier danaxuli. 
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2 irine modebaZe, gaga 
lomiZe 

Современная азербайджанская 
проза на грузинском языке 
/Tanamedrove 
azerbaijanuli proza 
qarTul enaze/  - rusul 
enaze 

IV International Scientific 

Conference "Actual Problems of 

Azerbaijani Studies", 
ბაქო, აზერბაიჯანი 
ბაქოს სლავური 

უნივერსიტეტი, 
2013, 1-4 მაისი 

 

anotacia 

moxsenebaSi saubaria Tanamedrove azerbaijanuli literaturis, kerZod qamal 
abdulaevis mxatvruli prozis qarTul Targmanebze. 

 

 

 

ვენერა კავთიაშვილი 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

v. kavTiaSvili,(S. 
SamanaZe, n. 
popiaSvili 
(targmani da 
samecniero aparati) 
 

lingvistika da 
semiologia (f. de 
sosiuri) 

Tbilisi, 

gamomcemloba PEG 
 418 

anotacia 

 

 sosiuris wignis saTauri „lingvistika da semiologia“ pirobiTia (am saTauriT 
mas wigni ar gamoucia). igi warmoadgens avtoris Canawerebis, monaxazebis, 
werilebis, dokumentebis krebuls, romelic TiTqmis 9000-ia. garda amisa, 
enaTmecnieruli xasiaTis teqstebi sxva saxis teqstebisagan gamocalkevebuli 
ar aris, rogorc Cveulebriv xdeba xolme. 

 wignis mizania,TvalsaCino gaxados gansxvavebuli xasiaTis naSromTa Sinagani 
konteqsti, maTi Sinaarsobrivi Tu droismieri Tanaarseboba, rac sosiuriseuli 
azrovnebis yovlismomcvel suraTs qmnis. 

 
 
 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 
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1 
 

venera kavTiaSvili literaturis 
Teoriis 
qrestomaTia (III) 

Tsu gamomcemloba 24 

anotacia 

hans robert iausi 

literaturuli tradicia da modernulobis Tanamedrove gageba 

 

avtoris mizania, cneba modernulobis“ da misi Sinaarsis istoriul aspeqtSi axsna. 
kerZod, rogor viTardeboda da icvleboda misi Sinaarsi Zveli romidan 
qristianul epoqaze gadasvlis mijnidan dRemde; axerxebda Tu ara igi antikuri 
periodisa da qristianuli epoqis Cvenebas; ra mniSvnelobas atarebda igi 
istoriuli ganviTarebis sxvadasxva etapebze; rogor icvleboda misi mniSvnelobis 
gansazRvra epoqaTa mijnasa da epoqaTa Soris. 

 

Teodor v. adorno 

                                     mxatvruli nawarmoebis TeoriisaTvis 

 

Sromis mizania, gaarkvios SemoqmedebiTi procesis (Txzvis procesis), rogorc 
gamocdilebis miRebis, rogorc artefaqtsa da geneziss Soris urTierTdamokide 
bulebis Sedegi. ramdenadac es Sedegi (xelovnebis nawarmoebi), racionalisturi 
metafizikis ganmartebiT, aris monada (goeTes mixedviT – entelexea), Sromis avtori 
miiCnevs, rom Tezisi mis monadur xasiaTze Tanabrad sworicaa da problematuric, 
radgan xelovnebis nawarmoebis monadologiuri konstitucia TavisTavad iswrafvis 
sakuTari CarCoebis miRmisaken. 

SromaSi yuradReba gamaxvilebulia agreTve sayovelTaosa da gansakuTrebulis 
urTierTzegavlenaze, romelic mxatvrul nawarmoebSi gaucnobiereblad 
mimdinareobs da romelsac esTetika Semecnebamde amaRlebs, rac xelovnebis 
dialeqtikis namdvili moTxovnaa. calk-calkea ganxiluli istoria, rogorc 
nawarmoebis struqturis momenti (gasageboba-sicxade), amaRlebulisaTvis bunebasa 
da xelovnebaSi, amaRlebuli da TamaSi da gamotani;lia Sesabamisi daskvnebi. 

 
 
d) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

v. kavTiaSvili k. gamsaxurdias 
germanuli 
publicistika 

literaturis 
institutis 
gamomcemloba 
(simpoziumis 
masalebSi) 

 

anotacia 

   A 

Sroma exeba k.gamsaxurdias biografiidan 1912-1920 wlebs. igi mweralma moklevadiani 
intervalebiT gaatara germaniis universitetebSi (berlinSi saqarTvelossaelCoSi 
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elCis TanaSemwis movaleobis Semsruleblis Tanamdebobaze muSaobis CaTvliT). am 
periodSi igi aqtiurad TanamSromlobda germanul Jurnal-gazeTebSi. germaniaSive 
gamosca ori politikur-publicisturi xasiaTis broSura. erTi kavkasielis, meore 
kolxosis fsevdonimiT. 

Sromis mizania erTi mxriv, mwerlis mier aRniSnul publikaciebSi gamoTqmuli 
mosazrebebis analizi da meore mxriv, am mosazrebebisaTvis xorcSesxma mis 
mxatvrul nawarmoebebSi.. 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 

 

 

 

 
2 

v. kavTiaSvili 
(saerTaSoriso simpoziumi 
- 
„literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi“) 
 
v. kavTiaSvili 
(i.v. goeTes dReebisadmi 
miZRvnili samecniero 
konferencia) 
 
 
 
 

konstantine gamsaxurdias 
germanulenovani 
publikaciebi 
 
 
 
SeniSvnebi ilia WavWavaZis 
„aCrdilis“ „faustis“ 
paradigmul nawarmoebad 
gamocxadebasTan 
dakavSirebiT 

25-27 seqtemberi 
Tbilisi 
 
 
 
 
 
22-23 marti 
Tbilisi  
 
goeTes saerTaSoriso 
sazogadoebis 
saqarTvelos ganyofileba   

moxsenebaTa anotaciebi 

 

konstantine gamsaxurdias germanulenovani publikaciebi 

moxseneba exeba k. gamsaxurdias biografiidan 1914-1920 wlebs, romelic mweralma 
moklevadiani pauzebiT gaatara germaniis universitetebSi swavlisas da Semdeg 
berlinSi saqarTvelos saelCoSi elCis TanaSemwis movaleobis Semsruleblis 
Tanamdebobaze yofnis dros. am periodSi igi aqtiurad TanamSromlobda germanul 
Jurnal-gazeTebSi:“Süddeutsche Monatsheft“ (München), „Münchener neusten 
Nachrichten“, „Der neue Orient“ (Berlin), „Deutsche Rundschau“ (berlin). 
germaniaSive gamosca ori politikur-publicisturi xasiaTis broSura: „Kaukayus im 
Weltkrieg“ (1916)  da „englands und Russlands Orientpolitik“ (1917). 

Sromis mizania mwerlis mier aRniSnul publikaciebSi gamoTqmuli mosazrebebis 
analizi erTi mxriv da meore mxriv, am mosazrebebis xorcSesxma mis mxatvrul 
nawarmoebebSi.  

                                                                                
SeniSvnebi ilia WavWavaZis „aCrdilis“ „faustis“ paradigmul                                    
nawarmoebad gamocxadebasTan dakavSirebiT 

Sroma miznad isaxavs imis mtkicebas, rom i. WavWavaZis poema „aCrdilSi“ 
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warmodgenili „Sromis sufeva“ da „Sromisa axsna“ ar gamovlenila cneba 
„fausturis“ paradigmul formaSi, rogoradac es mkvlevarTa erT jgufs miaCnda, 
radgan masSi arc literaturuli saxea (pirveli da aucilebeli piroba 
„fausturisa“), arc protogonisti boroti suli, masTan gaformebuli 
xelSekrulebiT da macduri winadadebebiT da arc erT pirovnebaSi Cabudebuli 
keTilisa da borotis brZolis peripetiebi. igi poeturi publicistikaa, romliTac 
avtori Seqmnili viTarebis piruTvnel kritikosad da perspeqtivis ganmWvretadac 
gvevlineba. 

 
 

irine modebaZe 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 

 
monografiis 
saTauri 

 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 თამარ ციციშვილი, 

ირინე მოდებაძე 
ლიტერატურული 

ძიებანი /“Literary 

Researches”/, XXXIV.  

თბილისი, ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 
13 

2 ირინე მოდებაძე "Иверский свет". 
Русско-грузинские 
поэтические связи XX 
века  

თბილისი,  
ISBN 978-9941-0-5708-3 

18 

 
გვ. 24-42 

3 ირინე მოდებაძე VII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

"ლიტერატურათმცოდ

ნეობის თანამედროვე 

პრობლემები. 

ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

ემიგრანტების 

მწერლობა  (მე-20 

საუკუნის 

გამოცდილება)"-ის 

მასალები, t. II. 

თბილისი: 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 2013 

 
12 

 
გვ. 53-65 

anotaciebi 

1 “ქართული ლიტერატურის ისტორიის სისტემური შესწავლა XIX ს. კრიტიკულ 

აზროვნებაში”. წერილში გაანალიზებულია XIX ს. კრიტიკულ აზროვნებაში 
დამუშავებული ქართული მწერლობის ისტორიის სისტემატიზაციის მოდელები (სოლ. 
დოდაშვილის, ცაგარელის, ალ. ხახანაშვილის, ილია ჭავჭავაძისა და კიტა აბაშიძის).  

2 “Н.А.Заболоцкий и Шота Руставели” /”ნიკოლაი ზაბოლოცკი და შოთა რუსთაველი” - 

რუსულ ენაზე/. წერილში შესწავლილია „ვეფხისტყაოსნის“ ზაბოლოცკისეული 
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რუსულენოვანი ინტერპრეტაცია. 

3 

 

Имаго политического лидера: взгляд издалека (Гр. Робакидзе. «Сталин как дух 

Аримана»)  (“პოლიტიკური ლიდერის იმაგო: ხადვა სიშორიდან (გრიგოლ რობაქიძე 

“სტალინი, ვითარცა არიმანული ძალმოსილება")” - რუსულ ენაზე. 

 წერილში გაანალიზებულია სტალინის სახე გრ. რობაქიძის ესეს “სტალინი, ვითარცა 
არიმანული ძალმოსილება“-ს ტექსტში  

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis /krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis / 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverde-
bis 
raodeno
ba 

 
1 

 
მოდებაძე 

ირინე 

Русская классическая 

литература 
в интертексте 

современной грузинской 

прозы (რუსული 

კლასიკური 

ლიტერატურა 

თანამედროვე ქართული 

ლიტერატურის 

ინტერტექსტში) - 

რუსულ ენაზე 

ჟ. TSQ - Toronto 

Slavic Quarterly, 
№ 44 - Spring 2013 

Canada, Toronto, 
http://www.utoront

o.ca/tsq/44/index.s

html 

13 
 
გვ.134-147. 

 
2 

 
მოდებაძე 

ირინე, 

ლომიძე გაგა 

Современная 

азербайджанская проза на 

грузинском языке 

(თანამედროვე 

აზერბაიჯანული პროზა 

ქართულ ენაზე) - 

რუსულ ენაზე 

Actual Issues of 

Contemporary 

Azerbaijanology, 

Materials of the IV 

International 

Scientifical Conference  

 Baku, 2013  
4 
 
PP.421-425. 

 
3 

 
მოდებაძე 

ირინე 

Воланд & Cо на берегах 

Моря Айвазовского 

(ვოლანდი & Cо 

აივაზოვსკის ზღვის 

პირას) - რუსულ ენაზე 

 

Интегративные 
функции 
современной 
компаративистики. 
Материалы I-го 
международного 
симпозиума, т.I.  

Астана, 2013,  
ISBN 978-601-

7429-89-8 
ISBN 978-601-

7429-88-1 

7 

 
გვ.71-77 

 
4 

 
მოდებაძე 

ირინე 

Кавказские реалии в 

современной грузинской 

прозе (Ака Морчиладзе) 

(კავკასიური რეალიები 

თანამედროვე ქართულ 

პროზაში (აკა 

Second International 

Congress on Armenian 

Studis "Armenian 

Studies and the 

Challenges of Modern 

Times",  

ერევანი, 2013,  
ISBN 978-5-8080-

1044-4 

 
4 
 

გვ. 182-

186 
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მორჩილაძე) - რუსულ 

ენაზე 

 
 
5 

 
მოდებაძე 

ირინე 

Russian Literary Canon and 

Contemporary Georgian 

Fiction (რუსული 

ლიტერატურული 

კანონი და 

თანამედროვე 

ქართული მწერლობა) - 

ინგლისურ ენაზე 

"Russian Classical 

Literature Today: The 

Challenges / Trials 

Messianism and Mass 

Culture". 

inglisi, 
Cambridge 

Scholars 

Publishing 

warmoeba
Sia 

 
6 

 
მოდებაძე 

ირინე 

Перевод современной 

грузинской литературы на 

иностранные языки: 

постсоветский опыт 

(„თანამედროვე 

ქართული 

ლიტერატურის 

თარგმნა: პოსტ-

საბჭოური 

გამოცდილება“)- 

რუსულ ენაზე 

ჟ. “Studi Slavistici” italia warmoeba
Sia 

7 მოდებაძე 

ირინე, ტ. 

მეგრელიშვი

ლი  

Русскоязычная литература 

Грузии: проблема 

дифференциации и 

методологии 

исследования 
(„საქართველოს 

რუსულენოვანი 

ლიტერატურა: 

დიფერენციაციისა და 

შესწავლის 

მეთოდოლოგიის 

პრობლემები“) - რუსულ 

ენაზე 

ჟ. “Comparative 

Studies” 
latvia warmoeba

Sia 

anotaciebi 

1 წერილში გაანალიზებულია რუსული კლასიკური ლიტერატურის ციტირება-მოხმობა 

თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ინტერტექსტში და მათი მხატვრული ფუნქცია 

2 წერილში გაანალიზებულია თანამედროვე აზერბაიჯანელი მწერლის კამალ აბდულაევის 

მოთხრობის „პარისის არჩევნის“ ქართულენოვანი თარგმანი  

3 წერილში შესწავლილია ტიპოლოგიური და ინტერტექსტუალური პარალელები მიხ. 

ბულგაკოვის „ მარგარიტა და ოსტატი“-ს  და ბესო ხვედელიძის „ლბილი სევდის დედ“-ის 

გმირებს შორის.  

4 წერილში გაანალიზებულია კავკასიური რეალიების მხატვრული გააზრების 

თავისებურებანი აკა მორჩილაძის რომანში „მოგზაურობა ყარაბაღში“ და ლევან 

თუთბერიძის ფილმში „გასეირნება ყარაბაღში“. 

5 წერილში გაანალიზებულია თანამედროვე ქართული მწერლობის 

დამოკიდებულებარუსული ლიტერატურული კანონისადმი.  
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6 წერილში შესწავლილია და შეჯამებულია პოსტ-საბჭოურ პერიოდში შესრულებული 

თანამედროვე ქართული ლიტერატურის თარგმნები 

7 წერილში გააზრებულია საქართველოს თანამედროვე რუსულენოვანი ლიტერატურის 

სავარაუდო დიფერენციები და მისი შესწავლის მეთოდოლოგიური პრობლემები 

 
 
 
 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 მოდებაძე ირინე Имаго политического лидера: 
взгляд издалека (Гр. 
Робакидзе. «Сталин как дух 

Аримана») - პოლიტიკური 

ლიდერის იმაგო: ხადვა 

სიშორიდან (გრიგოლ 

რობაქიძე. "სტალინი, 

ვითარცა არიმანული 

ძალმოსილება", რუსულ 

ენაზე 

VII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

"ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. 

ლიტერატურა დევნილობაში. 

ემიგრანტების მწერლობა(მე-

20 საუკუნის გამოცდილება) 
თბილისი, შოთა 

რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 
2013, 25-27 სექტემბერი 

2 მოდებაძე ირინე Н.А.Заболоцкий и Шота 

Руставели (ნიკოლაი 

ზაბოლოცკი და შოთა 

რუსთაველი)- რუსულ ენაზე 

"Иверский свет". Русско-

грузинские поэтические связи 

XX века /"იბერული მნათობი". 

XX საუკუნის რუსულ-

ქართული პოეტური 

ურთიერთობანი/ 
თბილისი, შოთა 

რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 
2013, 14 ივლისი 

moxsenebaTa anotaciebi 

1 გამოქვეყნებულია 

2 გამოქვეყნებულია 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 მოდებაძე ირინე Сталинизм: история и 

антимиф Григола Робакидзе 

/სტალინიზმი; ისტორია და 

გრიგოლ რობაქიზის 

აზერბაიჯანი, ბაქო, ბაქოს 
სლავური უნივერსიტეტი, 
2013, 20-21 დეკემბერი 
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მითოსი/- რუსულ ენაზე 

2 მოდებაძე ირინე, 
ტატიანა მეგრელიშვილი 

 

Русскоязычная литература 

Грузии: проблемы 

дифференциации и 

методологии исследования 
/საქართველოს 

რუსულენოვანი 

ლიტერატურა: 

დიფერენციაციისა და 

შესწავლის მეტოდოლოგიის 

პრობლემები/მითოსი/- 

რუსულ ენაზე 

I International Congress in 

Comparative Studies "Human in 

Language, Literature, Culture", 
ლატვია, დაუგავპილსის 
უნივერსიტეტი, 
2013, 14 – 16 ნოემბერი 

3 მოდებაძე ირინე Русская литература и 

современный грузинский 

литературный процесс 

/რუსული ლიტერატურა და 

თანამედროვე ქართული 

ლიტერატურული პროცესი/ - 

რუსულ ენაზე 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ», 
თურქეთი, ერზერუმი, 
ერზერუმის ატატურკის 

უნივერსიტეტი, 
2013, 1-3 ნოემბერი 

4 მოდებაძე ირინე Кавказские реалии в 

современной грузинской прозе 

(Ака Морчиладзе) (კავკასიური 

რეალიები თანამედროვე 

ქართულ პროზაში (აკა 

მორჩილაძე) - რუსულ ენაზე 

Second International Congress on 

Armenian Studies under the title 

“Armenian Studies and the 

Challenges of Modern Times”, 
სასომხეთი, ერევანი,  
2013, 17-19 ოქტომბერი 

5 ტატიანა მეგრელიშვილი, 
მოდებაძე ირინე 

 

Культурный дискурс 

русскоязычной поэзии Грузии 

/საქართველოს 

რუსულენოვანი პოეზიის 

კულტურული დისკურსი/ - 

რუსულ ენაზე 

ავსტრია, ვენა, 
2013,  15-20 ოქტომბერი 

6 მოდებაძე ირინე,  
გაგა ლომიძე 

Современная азербайджанская 
проза на грузинском языке 
/თანამედროვე 

აზერბაიჯანული პროზა 

ქართულ ენაზე/  - რუსულ 

ენაზე 

IV International Scientific 

Conference "Actual Problems of 

Azerbaijani Studies", 
ბაქო, აზერბაიჯანი 
ბაკოს სლავური 

უნივერსიტეტი, 
2013, 1-4 მაისი 

7 მოდებაძე ირინე 

 

Воланд & Cо на берегах 

Моря Айвазовского - რუსულ 

ენაზე (ვოლანდი & Cо 

აივაზოვსკის ზღვის პირას) 

I International Scientific  

Symposium "The Integrative 

Functions of Modern Comparative 

Studies", 
ყაზახეთი, ასტანა, ევრაზიის 

ეროვნული უნივერსიტეტი, 
2013, 19-20 აპრილი 

moxsenebaTa anotaciebi 

1 warmoebaSia 

2 warmoebaSia 
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3 warmoebaSia 

4 გამოქვეყნებულია 

5 warmoebaSia 

6 გამოქვეყნებულია 

7 გამოქვეყნებულია 

 
 

 
konstantine bregaZe 

 

IV publikaciebi: 

saqarTveloSi 

 
a) krebulebi/wignebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis/wignis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

konstantine 
bregaZe 

`qarTuli 
modernizmi. gr. 
robaqiZe,  
k. gamsaxurdia,  
g. tabiZe~ 

Tbilisi, 
“meridiani” 

436 

anotacia 
wignSi Tavmoyrilia ukanasknel periodSi qarTul, inglisur da germanul 
samecniero Jurnalebsa da krebulebSi gamoqveynebuli statiebi, miZRvnili qarTuli 
literaturuli modernizmis umniSvnelovanesi warmomadgenlebis _ konstantine 
gamsaxurdias, grigol robaqiZisa da galaktion tabiZis _ Semoqmedebisadmi. 
wignisaTvis statiebi specialurad gadamuSavda da Seivso. danarTSi aseve 
Tavmoyrilia statiebi fr. kafkas moTxroba „ganaCenis“, The Rolling Stones-is rok-
poeziis, modernistuli da postmodernistuli romanis poetikis Sesaxeb. wigni 
gankuTvnilia studentebis, magistrantebis, doqtorantebis, specialistebisa da 
qarTuli literaturuli modernizmiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis. 
 
 
b) statiebi 
 

# avtori 
statiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

konstantine 
bregaZe 
 
 
 
 
 
 
 
konstantine  
bregaZe 

“postmodernistu-
li romanis 
poetika” 
 
 
 
 
 
 
“konstantine 
gamsaxurdias roman 

“sjani. Jurnali 
literaturis 
Teoriasa da 
SedarebiT 
litmcodneobaSi”, 
# 14, 2013. Tbilisi, 
lit. inst-is gam-
oba 
 
“literaturuli 
Ziebani”, XXXIV, 

 
gv. 58-76 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ibeWdeba] 
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3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
konstantine 
bregaZe 
 
 
 
konstantine 
bregaZe 
 
 
 
 
 
konstantine 
bregaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
konstantine 
bregaZe 
 
 
 
 
 

dionisos Rimilis 
poetika” 
 
 
“fridrix 
Slaiermaxeris 
religiis 
filosofia” 
 
“dedaena, rogorc 
qarTveli eris 
erovnuli 
identobis 
safuZveli” 
 
 
“sivrcis ageba da 
daSla romantikul 
da modernistul 
mxatvrobaSi (k. d. 
fridrixisa da   e. 
hoperis mxatvrobis 
mixedviT) 
 
Die Kritik der 

Nietzschen (Anti-

)Lehre von der ewigen 

Wiederkunft    

(Wiederkehr) bei 

Grigol Robakidse aus 

der Perspektive der                                  

Goetheschen 

Urphänomenlehre 

2013. Tbilisi, lit. 
inst-is gam-oba 
 
Tsu weliwdeuli, 
2013. Tbilisi, Tsu 
gam-oba 
 
 
“kadmosi. 
humanitaruli 
kvlevebis 
Jurnali”, # 5, 2013. 
ilias uni-is gam-
oba 
 
“semiotika. 
samecniero 
Jurnali”, # 13, 
2013. ilias uni-is 
gam-oba 
 
 
 
 
 
“Germanistische 

Studien”,  # 11, 2013. 

Tbilissi/Düsseldorf 

 
 
 
 
 
[ibeWdeba] 
 
 
 
 
[ibeWdeba] 
 
 
 
 
 
 
[ibeWdeba] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ibeWdeba] 
 
 
 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

konstantine bregaZe 
 
 
 
 
 
 
 
konstantine bregaZe 
 
 
 
 

“dedaena, rogorc 
erovnuli identobis 
safuZveli prof. guram. 
ramiSvilis energeistul 
enis TeoriaSi” 
 
 
“robaqiZe contra 
nicSe: sicocxlis 
ontologiuri 
arsis gageba  
grigol robaqiZesTan”  
 
 

SedarebiTi literaturis 
me-4 saerTaSoriso 
konferencia: kulturuli 
identobebi da 
Tanamedrove evropa,  
24-26 ivn., 2013, Tbilisi. 
 
VII saerTaSoriso 
simpoziumi. 
literaturaTmcodneo-bis 
Tanamedrove problemebi: 
literatura devnilobaSi 
– emigrantebis mwerloba, 
25-27 seqt., 2013, Tbilisi.  
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3 
 

 
 
 
 
 
 
konstantine bregaZe 

 
 
 
 
“sivrcis ageba da daSla 
romantikul da 
modernistul mxatvrobaSi 
(k. d. fridrixisa da   e. 
hoperis mxatvrobis 
mixedviT) 
 

 
semiotikis me-4 samecniero 
konferencia. eZRvneba 
prof. zurab kiknaZis 80 
wlis iubiles, 19 oqt., 
2013, Tbilisi. 
 

 
 

 
rusudan Turnava 

 
 
 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Jan-mark mura.  frankofonuri 
literaturebi da 
postkoloniuri 
Teoria (Targmani) 

gamomc. «mwignobari
», 2013 

205gv.  
 

2 pier bruneli. 
 

Janrebis 
miTopoetika 
(Targmani), 
diTirambi, Tavi 5, 
krebulSi: 
«komparativistikis 
anTologia»  

gamosacemad 
mzaddeba 

 

wignSi dasaxulia frangulenovani literaturebis kvlevis axali mimarTulebebi, 
rac gamomdinareobs am literaturebis garemomcveli Tanamedrove 
sociokulturuli konteqstidan. es aRar aris mxolod enobriv praqtikaze 
damyarebuli ganzogadeba.Ffrankofonuri literaturebi aRar ganixilebian 
evropuli literaturis ubralo danamatad, aramed interkulturuli dialogebis 
mravalferovani tipebis TviTmyofad gamoxatulebebad. naCvenebia furanguli enis 
kreolozaciis procesi, rac mohyva yofili koloniebis damoukideblobas.    

Ppier bruneli ganixilavs miTis rols diTirambis rogorc Janris CamoyalibebaSi. 
misi azriT diTirambis miTopoetika ganuyofelia miTisagan, es gansakuTrebiT Cans 
arionis diTirambebSi. axleburad aris ganxiluli lirikis, eposisa da dramis 
warmoSobis Tanamimdevroba diTirambTan mimarTebiT. Seswavlilia diTirambis 
rogorc antikuri, aseve Tanamedrove formebi nicSes leqsTa krebulis(1888, sils 
maria, engadini) da meoce saukunis berZeni poetebis, angelos sikelianosis da ian 
ricosis nimuSebis mixedviT. 
 
 
 

2) ucxoeTSi 
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a) wignebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 erlom axvlediani 
 

«koRo qalaqSi», 
romani (Targmani 
qarTulidan 
frangul enaze) 

gamomcemloba 
Gallimard 
(gamosacemad 
mzaddeba) 

gv. 102 

aTi mcnebis Temaze Seqmnil filosofiur romanSi igavis JanriT aris gadmocemuli 
avtoris damokidebuleba samyaros mSvenieri da idumali aspeqtebisadmi, sikvdil-
sicocxlis maradiuli dilemisadmi, pirovnebisa da sazogadoebis urTierTobisadmi. 
lakoniuri eniTa da ritmuli proziT Seqmnili es romani aRiqmeba rogorc 
sicocxlis tkbili da mware gamocdilebisadmi miZRvnili musika.  
 
sagranto proeqtebi: 
1. «Targmanis hermenevtika da kulturuli integraciis problema – Tanamedrove 
qarTuli literaturis gezi evropisaken.” xelmZ. i. modebaZe (rusTavelis erovnuli 
samecniero fondi, gadacemulia) 
2. “qarTuli modernizmi”, xelmZ. g. lomiZe (rusTavelis erovnuli samecniero fondi, 
gadacemulia) 
 
 
rusudan canava 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

r. canava 
m. xarbedia 

Aantikuri eposi 
Aantikuri romani 

Ggadacemulia  
dasabeWdad 

 

Aanotaciebi 

 “antikuri eposi” “antikur romanTan” erTad gankuTvnilia humanitaruli 
fakultetis studentebisTvis. es ori teqsti gamoicema calke “rveulis” saxiT 
(amgvari gamocemebi ukve damkvidrebulia literaturis institutSi). naSromSi 
ganxilulia, zogadad, eposis da konkretulad antikuri eposis warmoSobisa da 
ganviTarebis sakiTxebi. am naSromis mTavari siaxlea is, rom eposi da epikuri 
teqstebi gaanalizebulia literaturis Teoriis konteqstSi. 

 

 
 
b) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

r. canava 
 
 
 

triada _ sawmisi, 
muxa, gveli _ 
simbolo da 
narativi, Sromebi,  
II saerTaSoriso 

 #2 
     
 
 

quTaisi 2013 
 
 
 

12 
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2. 
 

 
 
 
 
Tsanava  R. 

samecniero 
konferencia „ena 
da kultura”. 
 
Of the origins of the 

gender problem: Women 

in Odyssey 
 Phasis 2013 

 
 
 
 
 N 15 

 
 
 
 
 
ibeWdeba 

anotaciebi 

1. oqros sawmisi, muxa da gveli argonavtebis miTis aucilebeli da ganuSorebeli 
komponentebia. statiaSi ganxilulia sawmisis, muxisa da gvelis triadad 
gamaerTianebeli intencia. modelebad aRiarebuli miTosuri simboloebi ganvixileT 
qarTuli folklorul-eTnografiuli (narativi: zRapari, gadmocema, Selocva da 
sxv.), arqeologiuri, lingvisturi masalis fonze. qarTuli komponentis 
gaTvaliswineba sxva kuTxiT warmogvidgens miTiur kolxeTTan dakavSirebuli 
triadis simbolur mniSvnelobas. 

2. statiaSi ganxilulia “odiseas” qali personaJebidan ori _ odisevsis deda _ 
antiklea da ZiZa _ evriklea. teqstis skrupulozuri analizis safuZvelze 
gamoikveTa ramdenime sruliad axali niuansi am ori qalis funqciis garkvevisaTvis. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

momxsenebeli triada _ sawmisi, muxa, 
gveli _ simbolo da 
narativi.  

 
 

2013w. quTaisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

oqros sawmisi, muxa da gveli argonavtebis miTis aucilebeli da ganuSorebeli 
komponentebia. statiaSi ganxilulia sawmisis, muxisa da gvelis triadad 
gamaerTianebeli intencia. modelebad aRiarebuli miTosuri simboloebi ganvixileT 
qarTuli folklorul-eTnografiuli (narativi: zRapari, gadmocema, Selocva da 
sxv.), arqeologiuri, lingvisturi masalis fonze. qarTuli komponentis 
gaTvaliswineba sxva kuTxiT warmogvidgens miTiur kolxeTTan dakavSirebuli 
triadis simbolur mniSvnelobas. 

 
 
 

nino gagoSaSvili 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 
# avtori/avtorebi krebulis gamocemis adgili, gverdebis 
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saxelwodeba gamomcemloba raodenoba 

1 

 

wigni: rolan 

barti  

       .  

 

S/Z (Targmani) 

 

Tsu, 2013 (ibeWdeba) gv. 260 

anotacia 

rolan bartis es naSromi mTlianad eZRvneba balzakis novelis _ sarazinis _ 

analizs. barti novelas jer  leqsiebad hyofs, Semdeg ki mas ganixilavs 5 kodis 

meSveobiT, kerZod, hermenevtikuliT, semuriT, simboluriT, proairetikuliT da 

kulturuliT 

 
b) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 

raodenoba 
1 

   

2  

rolan barti, 

 

rolan barti,  

 

 

 

sagnis semantika  
(Targmani)  
miTi 

dRes(Targmani) 

“literaturis 

Teoriis 

qrestomaTia”, Tsu, 

2013 (ibeWdeba); 
“literaturis 

Teoriis 

qrestomaTia”, Tsu, 

2013 (ibeWdeba) 

gv. 15 

 

gv. 28 

anotaciebi 

`sagnis semantikaSi~ rolan barti saubrobs sagnebze, rogorc niSnebze. 

bartis azriT, sagani emsaxureba adamians, raTa gavlena moaxdinos samyaroze, 

gardaqmnas igi; ar arsebobs sagani arafrisTvis, yvela maTgans aqvs funqcia, 

gamoyenebiToba, daniSnuleba da, rac mTavaria, azrs atarebs.  

rolan barti naSromSi `miTi dRes~, miTs ganixilavs, rogorc komunikaciis 

sistemas, Setyobinebas da ara mxolod sityvas, diskurss, enas. analizs safuZvlad 

udevs bartis semiologiuri koncefcia, romlis mixedviTac, miTSi gamoyofilia 

samwevriani sistema: aRmniSvneli, aRsaniSni da niSani. saubaria aseve miTis formaze, 

konceptze, miTis funqciaze da a.S. 

 

 

irakli kenWoSvili 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 irakli kenWoSvili 
renesansuli 

gamomcemloba 
“mwigonbari” 

15 gv. 
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 romani. 
servantesisis "don 
kixoti"; rables 
"gargantua da 
pantagrueli". 
(rveuli) (ibeWdeba) 

anotaciebi 

monografia miznad isaxavs renesansis xanis romanis poetikis Taviseburebebis 
sakiTxebis ganxilvas da analizs. ganxilulia servantesis da rables romanebi. 

 
 
b) wignebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 
saTauri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

irakli kenWoSvili "gardamavali xanis 
lirika. 
(anTalogia). 
winasityvaobiTa da 
SeniSvnebiT). 
ibeWdeba. 

gamomcemloba 
“mwignobari” 

gv. 350 

anotaciebi 

wignSi warmodgenilia naklebad cnobili da usamarTlod daviwyebuli, xSir 
SemTxvevaSi anonimi poetebis leqsebi, me-15-me-18 saukuneebis poeziidan. wigns erTvis 
winasityvaoba, sadac mimoxilulia gardamavali xanis qarTuli literatura 
dasavluri literaturis konteqstSi. aseve, anTologias darTuli aqvs 
komentarebic. 

 
 
 

# avtori/avtorebi 
statiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 irakli kenWoSvili ana balakianis 
“literaturis 
Teoria da 
SedarebiTi 
literaturaTmcodn
eoba” (Targmani) 
(ibeWdeba) 

komparativistikis 
anTologia 

gv. 10 

anotaciebi 

 

 

# avtori/avtorebi 
statiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 irakli kenWoSvili  rene uelekis 
«zogadi 
literaturaTmcodn
eoba, SedarebiTi 
literaturaTmcodn
eoba, erovnul 
literaturaTa 

komparativistikis 
anTologia 

gv. 10 
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istoria» (Targmani) 
(ibeWdeba) 

 

 

 

 

# avtori/avtorebi 
statiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 irakli kenWoSvili iuri lotmanis 
«poeturi teqstis 
struqturuli 
analizis amocanebi 
da meTodebi» 
 (Targmani) 
(ibeWdeba) 

komparativistikis 
anTologia 

gv. 7 

 

 

 

# avtori/avtorebi 
statiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 irakli kenWoSvili cvetan todorovis 
«literaturis 
cnebisaTvis” 
(Targmani) 
(ibeWdeba) 

literaturis 
Teoriis 
qrestomaTia (III) 

gv. 13 

 

 

 

 

 
Tamar nucubiZe 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamar nucubiZe 
iuri lotmanis 
“poeturi teqstis 
struqturuli 
analizis amocanebi 
da meTodebi” 
(Targmani).  

sjani, # 14, 2013  
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1. 2. Salva nucubiZe ("mec Tqvens Sorisa var meomari"). "literaturuli Ziebani" 
(ibeWdeba). 

3. Shalva Nutsubidze: From Alaethology to Neoplatonism.  – Georgian Christian Thought and its Cultural 

Context. Memorial Volume for the 125 Anniversary of Leiden, Netherlands, 2013. 

 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 
saxelwodeba 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamar nucubiZe 
Salva nucubiZe 
("mec Tqvens Sorisa 
var meomari") 

"literaturuli 
Ziebani" (ibeWdeba), 
2013 

 

anotaciebi 

 

 

 
2) sazRvargareT 
 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 Tamar nucubiZe Shalva Nutsubidze: 

From Alaethology 

to Neoplatonism. 

Georgian Christian 

Thought and its 

Cultural Context 

Memorial Volume 

for the 125 

Anniversary of 

Leiden 

Netherlands, 2013  

anotaciebi 

 
 
arCil werediani 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 

raodenoba 

1 
2 
3 

არჩილ წერედიანი 

 

მიშელ ფუკო "რა არის 

ავტორი?" (თარგმანი) 

(იბეჭდება) 

კრებულში 

„ლიტერატურის 

თეორიის 

თსუ გამომცემლობა  
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ქრესტომათია (IV)“ 

 
 

d) statiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 

raodenoba 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

არჩილ წერედიანი 

 

 

 

 

არჩილ წერედიანი 

 

 

 

 

 

აბსურდის დრამა 

 

 

 

 

 

საბჭოთა აბსურდი 

ელექტრონული 

ჟურნალი 

სტუდენტებისათვის"ს

ტუდენტური 

კვლევები" 

 

 

ელექტრონული 

ჟურნალი 

სტუდენტებისათვის"ს

ტუდენტური 

კვლევები" 

 

 

 

anotaciebi 

 

http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
http://www.litinstituti.ge/studentkvleva/studenturi-kvleva.htm
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 

 

arCil werediani Aabsurdis Teatri სტუდენტური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 2010 
 

 

 
 

giorgi gaCeCilaZe 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

giorgi gaCeCilaZe barokos xanis 
kultura (ibeWdeba). 
rveuli “barokos 
xanis literatura” 

Tsu gamomcemloba 15 gv. 

anotacia 

monografia miznad isaxavs barokos xanis poetikis Taviseburebebis sakiTxebis 
ganxilvas da analizs. ganxilulia sulxan sabas da daviT guramiSvilis 

Semoqmedeba am kuTxiT da winare xanis mimdinareobebTan mimarTebaSi. 

 
 

 
b) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

giorgi gaCeCilaZe don kixoti da 
luarsab TaTqariZe. 
(ibeWdeba) 
“ilia da 
globalizacia” 

gamomcemloba 
“mwignobari” 

9 gv. 

 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

giorgi gaCeCilaZe ilia WavWavaZis 
germanuli proeqti. 
(ibeWdeba) 
“ilia da 
globalizacia” 

gamomcemloba 
“mwignobari” 

15 gv. 
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, instituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba: 
 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis 
 qarTuli literaturis samecniero ganyofileba  
           
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 
  

    filologiis mecnierebaTa doqtori manana kvaWantiraZe  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

manana kvaWantiraZe, amiran arabuli, darejan menabde, maia jaliaSvili, lali 
avaliani, manana kvataia, emzar kvitaiSvili, nona kupreiSvili , goCa kuWuxiZe, inga 
milorava, Tamar SarabiZe, zaza gogia, Tamaz vasaZe, ana leTodiani, saba-firuz 
metreveli, nana mrevliSvili, irina nacvliSvili, ada nemsaZe, qeTevan niniZe, miranda 
tyeSelaSvili, manana SamiliSvili, qeTevan Sengelia, eka CikvaiZe, Tamar ciciSvili, 
zoia cxadaia, maka joxaZe  

 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

aTonis literaturuli 
skola. eqvTime da giorgi 

aTonelebi 

 
darejan menabde 

goCa kuWuxiZe 
ana leTodiani 

saba-firuz metreveli 
nana mrevliSvili 
irina nacvliSvili 

eka CikvaiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

2013 wels dasrulda proeqtze muSaoba, gamosacemad momzadda da Tsu 
gamomcemlobas dasabeWdad gadaeca krebuli saTauriT `aTonis 
saRvTismetyvelo-literaturuli skola~, romelic seria `gzamkvlevis~ mesame 
wignia. masSi warmodgenilia rogorc adreuli periodis gamoCenil mkvlevarTa, 
ise Tanamedrove mecnierTa gamokvlevebi. 

darejan menabdis samecniero naSromSi `Tqmulebebi iveriis yovladwminda 
RvTismSoblis xatis Sesaxeb Zvel qarTul da rusul wyaroebSi~ Seswavlilia 
aTonis mTis qarTvelTa monastris udidesi siwmindis, iveriis yovladwminda 
RvTismSoblis xatis (`karibWis RvTismSobeli~; `portaitisa~) garSemo arsebuli 
zepiri da werilobiTi Tqmulebebi, romelTa umetesoba ZiriTadad X-XI ss. 
ganekuTvneba (gvxvdeba IX s. pirvel naxevrSic). saqarTvelomde aRniSnulma 
gadmocemebma XVIII saukunis meore naxevridan moaRwia. interesi saqarTvelosa 
da qarTuli siwmindeebisadmi rusul mwerlobaSi XV-XVII saukuneebidan 
SeiniSneba, xolo iveriis yovladwminda RvTismSoblis xatis Sesaxeb 
gavrcelebul versiebs XIX-XX ss. ukve rusma mecnierebma miapyres yuradReba. 
Seiqmna mravalricxovani samecniero Tu popularuli literatura. savaraudod, 
XIX saukunis 80-iani wlebis saqarTveloSic amitom gaizarda interesi 
mocemuli Temisadmi, miT umetes, timoTe gabaSvilidan mokidebuli araerTi 
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qarTuli wyaroc adasturebda am Tqmulebebis arsebobas. naSromSi 
sistematizebuli saxiT warmodgenilia sakiTxis garSemo arsebuli wyaroebi da 
literatura.  

Nnana mrevliSvilis naSromSi `saRvTismetyvelo-Teologiur terminTa 
struqturuli modelebi giorgi mTawmidelTan~ aRniSnulia, rom Zveli 
qarTuli saRvTismetyvelo-Teologiuri terminologiis  sistematizaciis 
pirveli mcdeloba giorgi mTawmidelis saxels ukavSirdeba. statiaSi 
detaluradaa ganxiluli yvela is struqturuli modeli, romelTa 
gamoyenebiTac qmnis qarTveli moRvawe filosofiur-Teologiur aparats. 
terminTqmnadobis procesze dakvirveba cxadad aCvenebs, rom giorgi 
mTawmidelis filosofiuri ena erTgvari gardamavali safexuria, erTi mxriv, 
uZvelesi periodisa da, meore mxriv, elinofiluri mimarTulebis moRvaweebis 
filosofiur enaTa Soris. 

ana leTodianis naSromi `gvritisa,  mtredis da orbis simbolika giorgi 
mTawmindelis “cxovrebis” mixedviT~ simboloTa kvlevas exeba. dasaxelebul 
saxe-simboloTagan pirveli ori giorgi aTonelis  sulier moZRvars, Sav mTaze 
moRvawe bers, giorgi `Seyenebuls~ miemarTeba, mesame ki, giorgi mTawmindels. 
gvritis simboluri mniSvnelobebidan gamomdinare, aRniSnuli saxe-simbolo 
sulieri simaRlis, RvTis erTgulebis gamomxatvelia. mtredi ki, giorgi 
`Seyenebulis~ cxovrebis wesidan, ufro sworad, Rvawlidan gamomdinare, mis 
siyvaruls, simSvides, umankoebas, Tavmdablobas, uborotobas, siwmindes, 
zogadad, qristianul saTnoebebs usvams xazs. amave azriT iwodeba `umanko 
mtredad~ da `ubiwo guritad~ giorgi mTawmindeli. orbis Sesaxeb Zvelad 
arsebobda warmodgena, rom mas aqvs yovel 10 weliwadSi gaaxalgazrdavebis, 
unari. `orbis ganWabukeba”, RvTis mcnebaTa Semecnebis Sedegad, sulierad 
`gaaxalgazrdavebas”, `ganxlebas” ukavSirdeba. giorgi mTawmindelis 
`ganWabukebul orbTan” SedarebiT,  giorgi mcire xazs usvams, rom aToneli 
mamis da mis  msgavs moRvaweTa magaliTi, maTi Rirsebebisadmi mibaZvis survils 
aRZravs, rac sulier `ganaxlebas” iwvevs. 

eka CikvaiZe naSromSi `giorgi mTawmindeli da saqarTvelos eklesiis 
istoria~ gamoTqvams Sexedulebas, rom giorgi mciris ,,giorgi mTawmindelis 
cxovrebaSi~ gadmocemuli saqarTvelos eklesiis istoriis saintereso 
epizodebi imdenad did funqcias inarCunebs, rom mTel rig sakiTxebSi dResac 
ucvleli mniSvneloba eniWeba. warmodgenil naSromSi yuradReba 
gamaxvilebulia sam sakiTxze: 1. saqarTvelos eklesiis avtokefaliuroba da 
samociqulooba; 2. kaTolike (benediqtianel) aTonelebTan da 3. somex 
monofizitebTan urTierTmimarTeba. 

irina nacvliSvilma proeqtis farglebSi daamuSava `giorgi mTawmindelis 
cxovrebasTan~ dakavSirebuli samecniero literatura; agreTve,  yuradReba 
gaamaxvila Tavad TxzulebaSi aRwerili faqtebisa da movlenebis SerCevis 
avtoriseul principze. i. nacvliSvilis SexedulebiT, marTalia, agiografi, 
Janris specifikidan gamomdinare, upirveles yovlisa, qmnis wmindanis, `sulieri 
mxedris~ mxatvrul-esTetikur saxes, magram `giorgi mTawmindelis cxovrebis~ 
teqsti Tavisi `Sina-arsiT~ mkveTrad avlens sxva istoriul-kulturologiuri 
xasiaTis tendenciasac: kerZod, mwerlis mxatvruli Canafiqri emsaxureba eris 
kulturuli mexsierebis formirebas, rac erTgvarad xelovnuri procesia, 
literaturuli `politikaa~, romelic erovnuli mentalobis Camoyalibebis 
mizniT warsulTan dakavSirebuli informaciis seleqciasa da interpretirebas 
gulisxmobs. 

saba metrevelis naSromis `wmida eqvTime aToneli da ivironis tipikoni~ 
didi nawili eTmoba wmida eqvTime aTonelis Rvawls. misi ikonografiuli 
portreti mocemulia, rogorc sulTa mkurnali, keTili mwyemsi da gzaze 
damyenebeli. amasTanave, xazgasmulia qarTuli enisa da mTargmnelobiTi 
Rvawlis gansakuTrebuloba, romelic umTavresi saTnoeba iyo aTonelTaTvis. 
sagangebodaa Seswavlili ivironis tipikoni, rogorc ber-monazonTa sulis 
xsnis gza, monastruli cxovrebis, rogorc angelozebrivi msaxurebis, saxe. 
amasTanave, warmoCenilia eqvTime mTawmindelis prioritetebi monazvnur 
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cxovrebaSi. giorgi mTawmindelis mier gadmocemuli wes-gangeba, garda imisa, 
rom sruliad organuli nawilia Txzulebisa, ivironis monastris ber-
monazonTa cxovrebis ganmsazRvreli, maTi arsebobis utyuari sabuTia. am 
tipikonis kvalobaze yalibdebodnen, sulierad iwrTobodnen uflis gzaze 
Sedgomilni, ama soflidan gandgomilni mamani. 

goCa kuWuxiZis naSromSi `bibliuri paradigmebi da ipodigmebi aTonelTa 
`cxovrebebSi~ warmoCenilia is bibliuri paradigmebi da ipodigmebi, romlebic 
wmida ioanesa da wmida eqvTimes, wmida giorgi aTonelebis cxovrebis aRmwer 
ZeglebSi aris daculi. saxismetyvelebiTi analizi cxadyofs, rom ZeglebSi 
bibliuri paralelebi imgvarad aris warmodgenili, rom warmoCndes debuleba, 
romlis Tanaxmad, samyaro ierarqiulad aris mowyobili, adamiani etapobrivad 
unda maRldebodes RvTis gzaze, ierarqiul safexurebze zeaRsvlis gziT unda 
uaxlovdebodes RmerTs. g. kuWuxiZis Tanaxmad, qarTul eklesiaSi adridanve 
Semodis da VIII saukunidan sabolood imarjvebs areopagetika, samyaros 
ierarqiuli agebulebis, ierarqiuli safexurebis Sesaxeb swavleba. ZeglebSi 
aris epizodebi, romlebic mecnierebis araerTi dargis TvalsazrisiT 
imsaxurebs yuradRebas. saswaulebis, simbolur-alegoriuli Txrobis miRma 
xSirad Cndeba realiebi, romlebic istoriografiis, eTnologiisa da 
folkloristikisaTvis aris saintereso.                     

krebuls erTvis `aTonis saRvTismetyvelo-literaturuli skola (masalebi 
bibliografiisaTvis)~ (495 erTeuli qarTul, rusul, inglisur, germanul, 
frangul da sxv. enebze). Semdgenlebi: darejan menabde da irina nacvliSvili. 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
2 
 
 
 

me-19 saukunis qarTuli 
literatura. 40-50-iani 
wlebis literaturuli 

procesi 

 
Tamar SarabiZe 

amiran arabuli 
Tamaz vasaZe 
qeTevan niniZe 

qeTevan Sengelia 
Tamar ciciSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

proeqti orwliania. muSaoba daiwyo 2012 wlidan da dasrulda 2013 wlis 
bolos. amJamad mimdinareobs krebulis redaqtireba da gamosacemad momzadeba. 
krebuli Sedgeba Semdegi statiebisagan: 
Tamaz vasaZe - `40-50-iani wlebis ZiriTadi tendenciebi~; 
Tamar SarabiZe - `literaturuli portretebi giorgi erisTavis `ciskris~ 
mixedviT~; 
inga milorava - `qarTuli Teatris saTaveebTan (giorgi erisTavi)~; 
Tamar ciciSvili - `zurab antonovi (cxovreba da Semoqmedeba~; `barbare 
jorjaZis SemoqmedebiTi portreti~; 
qeTevan niniZe - `lavrenti ardazianis cxovreba da Semoqmedeba~; 
amiran arabuli - `rafiel erisTavi (cxovreba da Semoqmedeba)~; 
qeTevan Sengelia - `daniel WonqaZe da `suramis cixe~. 
 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

me-20 saukunis qarTuli 
mwerloba  

(pirveli nawili) 

manana kvaWantiraZe maia jaliaSvili 
lali avaliani 
manana kvataia 

emzar kvitaiSvili 
nona kupreiSvili 
inga milorava 
zaza gogia 
ada nemsaZe 

miranda tyeSelaSvili 
manana SamiliSvili 

zoia cxadaia 
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maka joxaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

   proeqti samwliania (2012-2014 wlebi). 2013 wlis I naxevarSi (ianvari-ivnisi) 
dagegmili iyo wina wels momzadebuli narkvevebis redaqtireba da wignad gamocema. 
axali  samecniero kvlevebis, midgomebis,  ukanasknel periodebSi dazustebuli da 
aRmoCenili biografiuli faqtebis gaTvaliswinebiT Seiqmna me-20 saukunis I 
naxevris qarTvel mweralTa (poetebis, prozaikosebis, kritikosebis) ganaxlebuli 
da rig SemTxvevebSi, principulad axali SemoqmedebiTi portretebi, kerZod: 

daviT kldiaSvili - Semsrulebeli maka joxaZe; 
Wola lomTaTiZe - Semsrulebeli maia jaliaSvili; 
cisferyanwelebi da paolo iaSvili - Semsrulebeli 
niko lorTqifaniZe - Semsrulebeli inga milorava; 
grigol robaqiZe - Semsrulebeli manana kvataia; 
simon Ciqovani - Semsrulebeli emzar kvitaiSvili; 
mixeil javaxiSvili - Semsrulebeli nona kupreiSvili; 
konstantine gamsaxurdia - Semsrulebeli zaza gogia; 
vasil barnovi - Semsrulebeli ada nemsaZe; 
aleqsandre abaSeli, terenti graneli - Semsrulebeli zoia cxadaia; 
900-iani wlebis publicistikis zogadi tendenciebi - Semsrulebeli manana 
SamiliSvili. 

saxelmZRvaneloSi aseve Sedis 10-20-iani wlebis literaturul dajgufebaTa 
Camoyalibeba-ganviTarebis istoria. am Zalze mniSvnelovani da winaaRmdegobrivi 
istoriul-politikuri da kulturuli epoqis Taviseburebebi gaanalizda axali 
midgomebis, Sexedulebebis, Sefasebebis gaTvaliswinebiT; yvela Tavs erTvis 
bibliografia. Sesabamisad, Sesrulebuli samuSao warmoadgens mniSvnelovani 
siaxlis Semcvel analitikur krebuls, romelsac konceptualurad kravs proeqtis 
mizandasaxuleba.  
2013 wlis II naxevridan (ivlisi-dekemberi) daiwyo muSaoba saxelmZRvanelos meore 
nawilze, rac iTvaliswinebs im darCenil mweralTa da kritikosTa portretebs, 
romlebic XX saukunis I naxevarSi moRvaweobdnen. dagegmilia Semdeg avtorTa 
Seswavla:   

sandro cirekiZe _ Semsrulebeli maka joxaZe; 
galaktion tabiZe _ Semsrulebeli maia jaliaSvili; 
Salva dadiani _ Semsrulebeli ada nemsaZe; 
leo qiaCeli _ Semsrulebeli inga milorava; 
polikarpe kakabaZe, kita abaSiZe _ Semsrulebeli zaza gogia;   
geronti qiqoZe _ Semsrulebeli manana kvataia; 
giorgi leoniZe, kolau nadiraZe _ Semsrulebeli emzar kvitaiSvili; 
valerian gafrindaSvili, sergo kldiaSvili, tician tabiZe _ Semsrulebeli 
lali avaliani; 
ioseb griSaSvili, Jurnali `Cveni Taoba~ _ Semsrulebeli zoia cxadaia; 
demna Sengelaia _ Semsrulebeli miranda tyeSelaSvili; 
arCil jorjaZe, vaxtang kotetiSvili _ Semsrulebeli nona kupreiSvili; 
20-30-iani wlebis publicistikis zogadi tendenciebi, pavle ingoroyva _ 
Semsrulebeli manana SamiliSvili; 

   saangariSo periodSi dasrulebulia dasaxelebul mweralTa da kritikosTa 
bibliografiebis Sedgena, moZiebulia masalebi maTi biografiebisa da Semoqmedebis 
Sesaxeb. narkvevebze muSaoba dasruldeba momavali, 2014 wlis ivnisSi, amave wlis 
meore naxevarSi ki (ivlisi-dekemberi) dasabeWdad momzaddeba saxelmZRvanelos II 
nawili. 
  

  

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
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# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

 bolSevizmi da 
qartuli 
literatura 
gasabWoebidan 
meore msoflio 
omamde (1921-1941ww.) 

 

SoTa rusTavelis 
erovnuli 
samecniero fondi 

maka elbaqiZe Manana kvataia, nona 
kupreiSvili, zoia 
cxadaia, manana 
SamiliSvili, ada 
nemsaZe, maia 
jaliaSvili maka 
joxaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

საგრანტო პროექტი „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან მეორე 

მსოფლიო ომამდე (1921–41  წწ)“ მიზნად ისახავს ქართული ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთი 

ყველაზე რთული და წინააღმდეგობრივი ეტაპის – საქართველოს გასაბჭოებიდან მეორე 

მსოფლიო ომამდე პერიოდის მეცნიერულ შეფასებას კონკრეტული პოლიტიკური, სოციალური 

და კულტურული სტრატეგიის ფონზე, უცნობ და ნაკლებად ცნობილ საარქივო მასალებზე 

დაყრდნობით. თანამედროვე ქართული ინტელექტუალური საზოგადოება, მართალია, 

მიუბრუნდა ამ ეპოქას, მაგრამ დაგეგმილი სამეცნიერო კვლევა სცილდება აღწერით-

კომპილაციურ ეტაპს და უფრო სიღრმისეული ანალიზის განხორციელებას ისახავს მიზნად.   

პროექტი არის პირველი მეთოდოლოგიური მცდელობა იმისა, რომ სრულიად ახალ რაკურსში 

იქნას გააზრებული ქართული ლიტერატურის ისტორიაში მეტად რთული და 

წინააღმდეგობებით აღსავსე პერიოდი – 1921–1941 წლები. პროექტის მთავარ ამოცანას 

წარმოადგენს, ერთი მხრივ, შსს არქივში დაცული უცნობი და ნაკლებად ცნობილი 

დოკუმენტური მასალების გამოვლენა, მეორე მხრივ კი, საარქივო მასალაზე დაყრდნობით 

საკვლევი პერიოდის ლიტერატურული პროცესების სიღრმისეული ანალიზის ჩატარება. 

 

 

 

 

 
IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis 

adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 

manana kvaWantiraZe 
 
 

maia jaliaSvili 
 
 
 
 

`veqtorebi~ 
 
 

`qarTuli modernistuli 
romani~ (eleqtronuli 

wigni) 
 
 

Tbilisi, 
`meridiani~ 

 
Tbilisi, `saba~ 

 
 
 
 

326 gv. 
 
 

256 gv. 
 
 
 
 
 

anotaciebi 

manana kvaWantiraZe 
`veqtorebi~ 
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   wignSi Sesulia 2006 – 2013 wlebSi samecniero-literaturul periodikaSi 
gamoqveynebuli  statiebi da werilebi.  
    monografia gamTlianebulia kvlevis semiologiuri meTodiT. igi Sedgeba oTxi 
nawilisagan: pirveli _ Teoria da meTodologia _ moicavs statiebs Tanamedrove 
semiotikis problemebze, semiologiuri kvlevis meTodologiur specifikaze 
literaturaSi, gameorebis fenomenze sxvadasxva tipis mxatvrul teqstSi, `axali 
istorizmis~ meTodologiur xarvezebze, paradoqsisa da nonsensis mxatvrul 
funqciaze gardamaval epoqebSi. 

 meore nawili eZRvneba me-19 saukunis  klasikosTa: nikoloz baraTaSvilis, ilia 
WavWavaZis, vaJa-fSavelas mxatvruli teqstebis semantikisa da konceptebis kvlevas. 

 mesame nawilSi _ me-20 saukune _ Sesulia statiebi da werilebi mixeil 
javaxiSvilis, oTar WilaZis, guram doCanaSvilis, lia sturuas, jemal qarCxaZis 
Semoqmedebis calkeul aspeqtebze, umniSvnelovanes konceptebze, maTi mxatvruli 
enis Taviseburebebze. 

 daskvniTi meoTxe nawili warmodgenilia ori interviuTi da diskusiis _ 
`filosofia da literatura” _ TargmaniT, SeniSvnebiTa da komentarebiT.  

 
maia jaliaSvili 

`qarTuli modernistuli romani~ 
   naSromSi gamokvleulia modernizmis arsi, qarTuli modernistuli romanis 
Taviseburebani. gamokveTilia is tendenciebi, romlebic axasiaTebda qarTul 
sinamdvileSi gamovlenil modernizms. qarTuli modernistuli romani (gr. 
robaqiZis `gvelis perangi~, k. gamsaxurdias `dionisos Rimili~, d. Sengelaias 
`sanavardo~) ganxilulia evropuli modernizmis konteqstSi da masze yuradReba 
gamaxvilebulia, rogorc esTetikur fenomenze. gamokveTilia, Tu rogor 
realizdeboda modernizmis esTetikuri principebi qarTul literaturul 
sinamdvileSi.  
 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Tamaz vasaZe 
 

qarTuli 
agiografiuli 

proza 
literaturis 

SemswavlelTaTvis 
(teqstebi Tanmdevi 

ganmartebebiT) 

Tbilisi, `diogene~ 135 gv.  

anotaciebi 

Tamaz vasaZe 
qarTuli agiografiuli proza literaturis SemswavlelTaTvis (teqstebi Tanmdevi 

ganmartebebiT) 

   wignSi qarTuli agiografiuli teqstebi warmodgenilia axleburi formiT: maTi 
enobrivi ganmartebebi sqolioSi an leqsikonSi ki ar aris mocemuli, aramed 
Serwymulia TviT teqstebTan. es literaturis Semswavlelebs, saerTod 
mkiTxvelebs, uTuod gauadvilebs Zveli qarTuli prozauli nimuSebis aRqmasa da 
gagebas. informaciul-analitikuri masala, romelic agiografiul nawarmoebebs 
axlavs, daexmareba mkiTxvelebs, gaerkvnen am nawarmoebTa esTetikur da 
msoflmxedvelobriv arsSi da sakuTari kulturuli gamocdilebis nawilad aqcion 
Soreuli saukuneebis mxatvrul nawarmoebTa anabeWdebi.  
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g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
 

krebulis saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

maia jaliaSvili 
lali daTaSvili 

 
nona kupreiSvili 

 
nana mrevliSvili 

eka CikvaiZe 
 

manana SamiliSvili 
avtorTa jgufTan 

erTad 

`werilebi qarTul 
literaturaze~ 

 
`sityvis degustacia~ 

 
`literaturuli 

werilebi~ 
 

Eenciklopedia 
`saqarTvelo~, t. II 

Tbilisi, 
`meridiani~ 

 
Tbilisi, `saunje~ 

 
Tbilisi 

 
 

Tbilisi, qarTuli 
enciklopediis 
irakli abaSiZis 

saxelobis mTavari 
samecniero 
redaqcia 

316 gv. 
 
 

510 gv. 
 

250 gv. 
 
 

Ggv. 297 – 298; 
634 – 635. 

anotaciebi 

maia jaliaSvili 
`werilebi qarTul literaturaze~ 

   krebulSi dabeWdilia maia jaliaSvilis werilebi galaktion tabiZis, tician 
tabiZis, valerian gafrindaSvilis, giorgi leoniZis, ana kalandaZis, mixeil 
javaxiSvilis, besik xaranaulis Semoqmedebis Sesaxeb. werilebSi gamokveTilia 
qarTvel mweralTa Semoqmedebis Taviseburabani, calkeuli mwerlis mxatvruli 
sistemis ZiriTadi principebi.  

 
nona kupreiSvili 

`sityvis degustacia~ 
   wignSi Sesuli masala Semdeg qveTavebadaa dayofili: kiTxva, rogorc gardasaxva; 
klasikis pirispir; poststalinuri da Semdgomi epoqebis kritikuli refleqsiebi; 
werilobebi. miuxedavad Janrobrivi mravalferovnebisa, SenarCunebulia 
konceptualuri mTlianoba. avtoris mizania, warmoadginos XX saukunis rTuli da 
winaaRmdegobrivi socio-kulturuli procesebi ara marto literaturul, aramed 
kulturologiur WrilSi, daarwmunos mkiTxveli klasikuri Tu modernistuli 
teqstebis mudmivi reinterpretaciis upiratesobaSi. swored amitom pirveli werili 
eZRvneba SoTa CantlaZes, sabWoTa periodSi marginalizebul xelovans, romlis 
msoflmxedveloba pirovnebis Tavisuflebis gancdas emyareba.  
 

nana mrevliSvili, eka CikvaiZe 
`literaturuli werilebi~ 

   krebulSi Tavmoyrilia avtorTa mier sxvadasxva dros gamoqveynebuli 
literaturuli werilebi. werilebi qarTuli literaturis samive periods moicavs 
– Zvels, axalsa da uaxless. amjerad arCevani SevaCereT publikaciebze, romlebic 
viwro samecniero wreebTan erTad, farTo sazogadoebasac daainteresebs. 
winamdebare gamocema gankuTvnilia rogorc filologiuri mecnierebis 
mkvlevarTaTvis, ise qarTvelologiuri mecnierebiT dainteresebul pirTaTvis, 
filologebisTvis, abiturientebisTvis, sajaro skolebis sabazo da saSualo 
safexuris moswavleebisTvis. 
 

manana SamiliSvili (avtorTa jgufTan erTad) 
enciklopedia `saqarTvelo~ 

   enciklopediis aRniSnuli tomis (`gimnazia – endro~) momzadebaSi Jurnalistikis 
ganxriT Seqmnili samecniero seqciis wevris statusiT viRebdiT monawileobas. Cven 
mier momzadda sami statia  - `daijesti~, `eleqtronuli gamocema~, `eleqtronuli 
media~. 



 71 

 

 
 

 
 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
ada nemsaZe 
 
 
 
 
goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
 
goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 

givi margvelaSvilis 
avtobiografiuli romanis 

- `kapitani vakuSis~ - 
ramdenime aspeqti _ VII 

saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

ilia WavWavaZis `oTaraanT 
qvrivis~ erTi epizodis 
gaazreba semiotikisa da 
recefciuli esTetikis 

TvalsazrisiT _ 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

(masalebi) 
 

imperiis sivrculi 
modelebi oTar WilaZisa 
da givi margvelaSvilis 
romanebSi _ samecniero 
Jurnali `semiotika~ 

 
givi margvelaSvilis 
`kapitani vakuSi~ _ 
Jurnali `kritika~ 

 
 

zviad gamsaxurdias `qebaÁ 
da didebaÁ qarTulisa 
enisaÁ~ - samecniero 
krebuli _ `qebaÁ da 

didebaÁ qarTulisa enisaÁ~ 
 

sveticxovlis aRmarTvis 
simbolikisaTvis _ revaz 

siraZis xsovnisadmi 
miZRvnili samecniero 

krebuli _ `wminda nino~ 

nawili II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#13 
 
 
 
 
 

@#8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
`universali~ 

 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi 
 
 
 
 
 

Tbilisi 
 
 
 
 

gv. 77-84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 149-152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba)  
 
 
 
 
 

gv. 3-20 
 
 
 
 

20 gv. 
 
 
 
 
 

10 gv.  
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7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inga 
milorava 
 
 
 
 
 
inga 
milorava 
 
 
 
 
 
 
inga 
milorava 
 
 
 
 
 
 
 
 
inga 
milorava 
 
 
 
darejan 
menabde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
qsnis erisTavTa 

sagvareulo matiane 
(qronologiis sakiTxebi) 

_ `literaturuli Ziebani~  
 

radio `Tavisuflebis~ 
istoriidan _ VII 

saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

teqstis sayrdeni 
orientirebis (zmaneba, 

cxadi) transformacia _ 
saerTaSoriso samecniero 

konferencia `ena da 
kultura~ (masalebi) 

 
feris funqcia 

modernistul teqstSi _ 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

(masalebi) 
 

emigracia - Sida da gare 
_ VII saerTaSoriso 

simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

bavSvuri Rimilis samyaro 
(nodar dumbaZe) _ Jurnali 

`kritika~ 
 
 

V-XI saukuneebis qarTuli 
literaturis kvleva 

emigrantul 
qarTvelologiaSi _ VII 
saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 

 
XXXIV 

 
 
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawili II 
 
 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi, 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ibeWdeba) 

 
 
 
 

gv. 135-142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 
 
 
 
 
 
 

gv. 137-143 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 48-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 131-138 
 
 
 
 

gv. 158-165 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
21 
 

 
darejan 
menabde 
 
 
 
 
 
 
 
darejan 
menabde 
 
 
 
 
 
 
 
darejan 
menabde, irina  
nacvliSvili 
 
 
 
manana 
kvaWantiraZe 
Tamaz vasaZe 
 
 
maia 
jaliaSvili 
 
 
 
maia 
jaliaSvili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maia Jaliashvili  
 
 
 
 
 
 
maia 
jaliaSvili  

 
iona xelaSvilis `ronini~ 

- avtobiografiuli 
narativi _ saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

(masalebi) 
 

Tqmulebebi iveriis 
yovladwminda 

RvTismSoblis xatis 
Sesaxeb Zvel qarTul da 

rusul wyaroebSi~ _ 
krebuli `aTonis 
saRvTismetyvelo-

literaturuli skola~ 
 

masalebi 
bibliografiisaTvis _ 

krebuli `aTonis 
saRvTismetyvelo-

literaturuli skola~  
 

litbunioba-2013 _ 
`kritika~ 

 
 
 

ganzomilebebiT TamaSi 
(besik xaranaulis 

`mTavari gamTamaSeblis~ 
mixedviT) _ `kritika~ 

 
darRveuli dro-sivrcis 
aRdgenili miTopoeturi 
modeli (gr. robaqiZis 
`mcvelni gralisas~ 

mixedviT) _ VII 
saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

Crossroads of Mythological and 

Real Time and Spaces (According 

to   the novel by Grigol Robakidze 

"Guards of Grail”) - Georgian 

Electronic Journal of Literature 

“Litinfo”  
 

`aq SeiZleba RmerTs 
Sexvde~ (eTer TaTaraiZis 

 
nawili I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

nawili II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 7, 

Issue 2   
 
 
 
 
 
 
 

 
quTaisi, akaki 

wereTlis 
saxelmwifo 

universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi 

http://www.litinfo.ge 
 
 
 
 
 

Tbilisi, `Cveni 
mwerloba~ 

 
gv. 128-131 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
  
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
  
 
 
 
 

gv. 269-281 
 
 
 
 

gv. 34-45 
 
 
 
 

gv. 160-167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

gv. 67-72  
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22 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 

 
 
 
 
 
 
maia 
jaliaSvili  
 
 
 
 
nona 
kupreiSvili 
 
 
 
nona 
kupreiSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nona 
kupreiSvili 
 
 
 
 
nona 
kupreiSvili 
 
 
 
saba 
metreveli 
 
 
 
 
 
saba 
metreveli  
 
 
 
 
 
 
saba 
metreveli  

kavkasiuri dRiurebi) _ 
al. yazbegis 

Semoqmdedbisadmi 
miZRvili samecniero 

konferencia (masalebi) 
 

sivrculi gzajvaredinebi 
(gr. robaqiZis romanis 
`mcvelni gralisas~ 
mixedviT) _ Jurnali 

`semiotika~ 
 

ioseb griSaSvili, 
rogorc redaqtori _ 

`leqsmcodneoba~  
 
 

stefane kasraZe - 
avangardizmidan 

dokumentur prozamde _ 
VII saerTaSoriso 

simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

amoyiravebuli dro-sivrce 
lia liqokelis poetur 
krebulSi `devis colis 

sicili~ _ Jurnali 
`semiotika~ 

 
`axali saunjis~ 

`selfmeidebi~ _ Jurnali 
`kritika~ 

 
 

galoba da agiografia _ 
saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

(masalebi) 
 

`wmida ioanesa da 
efTvimes cxovrebis~ 

ikonografiuli 
saxismetyveleba _ 
krebuli `aTonis 

saRvTismetyvelo da 
literaturuli skola~ 

 
poeziis umanko msxverpli 

- terenti graneli 

 
 
 
 
 
 

#13 
 

 

 

 
VI 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#13 
 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIV 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
`universali~ 

 

 
 

 
Tbilisi, 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tbilisi, 

`universali~ 
 

 

 

 
Tbilisi, 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 

 
Tbilisi, 

literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

 

 

 
Tbilisi, 

literaturis 

 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

gv. 442-453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ibeWdeba) 

 
 
 
 
 

gv. 282-290 
 
 
 
 

gv. 132-136 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
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30 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
33 
 
 
 
34 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
38 
 
 
 

 
 
 
saba 
metreveli 
 
 
 
 
lali 
avaliani 
 
 
 
lali  
avaliani  
 
 
 
lali 
avaliani 
 
 
zoia cxadaia 
 
 
 
 
zoia cxadaia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zoia cxadaia, 
Tamar 
ciciSvili  
 
 
 
 
 
 
 
zoia cxadaia  
 
 
 
 
zoia cxadaia 
 
 
 

_L`literaturuli Ziebani~  
 
 

Aagiografiis 
interdisciplinuri 

gaazrebani _ `gelaTis 
mecnierebaTa akademiis 

Jurnali~ 
 

mexsiereba (aka morCilaZis 
`obole~) _ `kritika~ 

 
 
 

udavo - sadavo?! (paolo 
iaSvilis `darianuli~ 

leqsebis gamo) _ `kritika~ 
 
 

sergo kldiaSvili - 
`uCino~ Cinebuli mwerali 
_ almanaxi `mwignobari~ 

 
ioseb griSaSvilis 

daubeWdavi leqsebi _ 
`leqsmcodneoba~  

 
 

poezia - tragikuli drois 
gamoZaxili _ VII 

saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

stalinis fenomenis 
orgvari paradigma _ VII 
saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

jansuR korZaias poeturi 
xma _ `literaturuli 

Ziebani~ 
 
 

`es me var - firosmani~ 
(legenduri da realuri 
didi mxatvris Sesaxeb)  _ 

`kritika~ 

 
 

#11-12 
 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIV 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

institutis 
gamomcemloba 

 
Tbilisi, 

`inteleqti~ 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 

gv. 51-63 
 
 
 
 

gv. 261-268 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

gv. 255-266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 267-280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

gv. 75-83 
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39 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
46 
 
 

 
nana 
mrevliSvili 
 
 
 
 
nana 
mrevliSvili 
 
 
 
 
 
nana 
mrevliSvili 
 
 
 
irina 
nacvliSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
irina 
nacvliSvili, 
darejan 
menabde 
 
 
irina 
nacvliSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eka CikvaiZe 
 
 
 
 
eka CikvaiZe 
 
 

 
katenebiani Txzulebis 

Sedgenilobis principi da 
wyaroTa sakiTxi _ 

`gelaTis mecnierebaTa 
akademiis Jurnali~ 

 
qarebi qrian... (besik 

xaranaulis erTi leqsis - 
`sad arian Svilebi...~ -

gamo) _ `gelaTis 
mecnierebaTa akademiis 

Jurnali~ 
 

drois kategoriis 
gagebisaTvis ioane 

damaskelis `gardamocemis~ 
mixedviT _ `semiotika~ 

 
personaJis `sityvis~ 

poetikis 
interteqstualuri 

aspeqtebi JamTaaRmwerlis 
`aswlovan matianeSi~ _ 

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

(masalebi) 
  

masalebi 
bibliografiisaTvis _ 

krebuli `aTonis 
saRvTismetyvelo-

literaturuli skola~  
 

istoria aqcentebiT 
literaturul diskursSi 
(T. papavas literaturuli 
potretebis mixedviT) _ 

VII saerTaSoriso 
simpoziumi 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

uaryofis uaryofa 
`vefxistyaosanSi~ _ 

`gelaTis mecnierebaTa 
akademiis Jurnali~ 

 
giorgi mTawmindeli da 
saqarTvelos eklesiis 
istoria _ krebuli 

#9-10 
 
 
 
 
 

#9-10 
 
 
 
 
 
 

#13 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tbilisi, 

`inteleqti~ 
 
 
 
 

Tbilisi, 
`inteleqti~ 

 
 
 
 
 

Tbilisi, 
`universali~ 

 
 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
`inteleqti~ 

 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

 
gv. 3-20 

 
 
 
 
 

gv. 70-72 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

gv. 144-149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 

gv. 174-180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 9   
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
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47 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 
54 
 
 

 
 
 
maka joxaZe 
 
 
 
 
maka joxaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manana kvataia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manana kvataia 
 
 
 
 
manana kvataia 
 
 
 
 
manana kvataia 
 
 
 
 
 
 
manana kvataia 
 
 
 
 
manana kvataia 
 
 

`aTonis saRvTismetyvelo-
literaturuli skola~ 

  
zurab niJaraZe _ 

`kritika~ 
 
 
 

xelovanis bedi 
aneqsirebul samyaroSi 
(gr. robaqiZis `Cakluli 
sulis~ mixedviT) _ VII 

saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 
 

emigracia: sivrce 
SemoqmedebiTi 

TavisuflebisaTvis _ VII 
saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

veqtorebi evropisaken _ 
`literaturuli Ziebani~ 

 
 
 

`kavkasioni~, 1966 _ 
rusTvelologiuri Ziebani 

_ viqtor nozaZis 
saiubileo krebuli 

 
Sua saukuneebis evropuli 

kulturul-
literaturuli sivrcis 
qarTuli paralelebi – 

viqtor nozaZis saiubileo 
krebuli 

 
miTosur da istoriul 
sivrceTa antagonizmi – 

Sromebi (soxumis 
saxelmwifo universiteti) 

 
TanxvedraTa 

argumentirebuli 
dialeqtika – J. `aTinaTi~ 

 
 

@#8 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 
 
 
 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

gv. 159-170 
 
 
 
 

gv. 288-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 102-112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba)  
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 

(ibeWdeba)  
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba)  
 
 
 
 

gv. 105-109  
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55 
 
 
 
56 
 
 
 
57 
 
 
 
 
58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
 
 
 

 
manana kvataia 
 
 
 
manana kvataia 
 
 
 

Mmanana 
SamiliSvili 

 
 
 

manana 
SamiliSvili 

 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 

manana 
SamiliSvili 

 
 
 
 
 
 
 
 

zaza gogia 
 
 
 
 

ana 
leTodiani 

 
 
 
 
 
 
 

ana 
leTodiani 

 
 
 

 
inteleqtualur sivrceTa 
warmtaci usazRvroeba – J. 

`aTinaTi~ 
 

`barbarosi, romelSic 
geniosma gaiRviZa...~ – J. 

`aTinaTi~  
 

iumoristuli teleteqsti, 
rogorc ideologiuri 
koncepti- `kritika~  

 
 

patriotizmis problema 
emigrantul 

publicistikaSi: `qarTuli 
gazeTis~ (berlini, 1916 -
1918) masalaTa mixedviT – 

VII saerTaSoriso 
simpoziumi 

`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

politikuri satira 
qarTul kibermwerlobaSi 

_ profesor revaz 
gaCeCilaZis 70 wlis 

iubilesadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecniero 

konferencia `sivrce, 
sazogadoeba, politika~ 

(masalebi) 
 

gaxseneba _ `kritika~ 
 
 
 
 

verZis simbolika giorgi 
mTawmindelis “cxovrebis” 
mixedviT _ saerTaSoriso 
samecniero konferencia 

`Tanamedrove 
interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~ 

(masalebi) 
 

gvritisa,  mtredis da 
orbis simbolika giorgi 
mTawmindelis “cxovrebis” 

mixedviT _ 
`literaturuli Ziebani~ 

#2 
 
 
 

#3 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#8 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, Tsu 
gamomcemloba 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

quTaisi, akaki 
wereTlis 

saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

 
gv. 88-89 

 
 
 

gv. 76-77 
 
 
 

gv. 116-130 
 
 
 
 

gv. 222-238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 68-79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 139-147 
 
 
 
 

gv. 292-295 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
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63 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
 
69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ana 
leTodiani 

 
 
 
 
 
 

Tamar 
ciciSvili 

 
 
 
 

Tamar 
ciciSvili, 

zoia cxadaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar 
ciciSvili 

 
 
 
 
 

Tamar 
SarabiZe 

 
 
 
 
 
 

qeTevan 
Sengelia 

 
qeTevan 
Sengelia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

saero da sasuliero 
pirebs Soris 

urTierTdamokidebuleba 
ioane, eqvTime da giorgi 

mTawmindelebis 
`cxovrebaTa~ mixedviT _ 
`literaturuli Ziebani~ 

 
qarTuli mwerlobis 
istoriis sistemuri 

Seswavla XIX saukunis 
kritikul azrovnebaSi _ 
,,literaturuli Ziebani’’ 

 
stalinis fenomenis  
orgvari paradigma  

(emigrantuli da sabWoTa 
mwerloba) _ VII 

saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

mogonebebi ilia 
abulaZeze (gamosacemad 
momzadeba da Sesavali 
werili) _ `gelaTis 

mecnierebaTa akademiis 
Jurnali~ 

 
qarTul-rusuli 
literaturuli 

urTierTobebi XIX 
saukunis dasawyisSi _ II 

saerTaSoriso 
konferenciis - `ena da 
kultura~ - masalebi 

 
ramdenime Strixi pikasos 
portretisTvis _ `macne~ 

 
simboluri xatis funqcia 
gr. robaqiZis pastoralis, 
`lamaras~ mixedviT _ VII 
saerTaSoriso simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi~. 
literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba, me-
20 saukunis gamocdileba 

(masalebi) 
 

 
XXXIV 

 
 
 
 
 
 
 

XXXIV 
 
 
 
 
 

nawili I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M#2  
 
 

nawili III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#8   

 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
`inteleqti~ 

 
 
 
 
 

quTaisi, 
`meridiani~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 

(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 

gv. 267-280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 gv.  
 
 
 
 
 
 

gv. 315-318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gv. 233-238 
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70 
 
 
 
 
71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amiran 
arabuli 

 
 
 

qeTevan niniZe 
 

 

 

 

 

 

`sad midis mekopario~ _ 
`kritika~ 

 
 
 

eTer TaTaraiZis 
literaturuli politikis 

gaazrebisaTvis _ 
`kritika~ 

 
`Cit ro iZaxs, wiav~ - anu 

`gvelismWamelidan~ 
gigantur hesebamde _ 

`arili~  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

#8   
 
 
 
 

#4                           

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 
 

Tbilisi 

gv. 84-91 
 
 
 
 

gv. 21-33 
 
 
 
 

gv. 42-45 

m o x s e n e b a T a   a n o t a c i e b i 
 

ada nemsaZe  
`givi margvelaSvilis avtobiografiuli romanis - `kapitani vakuSis~ - ramdenime 

aspeqti~  
   givi margvelaSvilis avtobiografiuli romanebis cikli `kapitani vakuSi~ 7 
dasrulebul toms moicavs, romelTagan qarTul enaze naTargmnia mxolod I wigni 
(2005 w.). igi ramdenime aspeqtiTaa saintereso. `kapitani vakuSi~ qarTul sivrceSi 
araqarTul enaze Seqmnili mxatvruli teqstia, romelSic germaniaSi mcxovrebi 1917-
21 wlebis qarTuli emigraciis yofaa aRwerili. yuradRebas upirvelesad iqcevs is, 
Tu rogor cdiloben isini erovnuli identobis jaWvis gabmas mSobliur wiaRTan. 
aRsaniSnavia stilisa da Janris sakiTxebic: `kapitani vakuSi~ mkveTrad gamoxatuli 
postmodernistuli niSnebiT xasiaTdeba, rac jer ucxoa 70-iani wlebis qarTuli 
mwerlobisaTvis; amasTan, es nawarmoebi avtobiografiuli romanis erT-erTi pirveli 
nimuSia qarTul literaturaSi. 
 

ada nemsaZe 
ilia WavWavaZis `oTaraanT qvrivis~ erTi epizodis gaazreba semiotikisa da 

recefciuli esTetikis TvalsazrisiT 
statiaSi ganxilulia `oTaraanT qvrivis~ XIX Tavi - `eZaxis~ - semiotikisa da 

recefciuli esTetikis meTodologiebis gaTvaliswinebiT. am TavSi avtori arcerTi 
personaJis sakuTar saxels ar asaxelebs, ris gamoc Cndeba kiTxvebi: vin eZaxis? da 
vis eZaxis? amasTanave, es monakveTi inarCunebs azrisa da gamoxatvis srulyofilebas 
winare siuJeturi ambebisagan damoukideblad. mkiTxvelis molodinis horizontisa da 
aqtualizaciis gaTvaliswinebiT SegviZlia, ramdenime pasuxi gavceT kiTxvas vin vis 
eZaxis? teqstis horizontalze: 1. giorgi eZaxis dedas; teqstis vertikalze: 2. giorgi 
da qriste eZaxian oTaraanT qvrivs; 3. qriste uxmobs oTaraanT qvrivs da sofels; 4. 
qriste uxmobs, zogadad, adamians (da am Zaxils igeben mxolod isini, vinc mas 
elodeba).     

 
ada nemsaZe 

imperiis sivrculi modelebi oTar WilaZisa da givi margvelaSvilis romanebSi 
XX saukunis II naxevridan qarTulma literaturam gansakuTrebuli yuradReba 

miaqcia droisa da sivrcis problemebs. oTar WilaZis romanebSi imperiuli sivrcis 
ramdenime modelia daxatuli: makabelebis ezo, baTumi da minosis labirinTi. am 
modelebis rRveva iwyeba gamoRviZebuli axali Taobis protestiT, rac realobis 
winaaRmdeg dawyebuli ajanyebiTaa gamoxatuli. isini axerxeben imperiuli sivrcis 
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rRvevas da Tavisufali dro-sivrculi garemos Seqmnas.  
sabWoTa sivrcis gansxvavebul models gvTavazobs givi margvelaSvili romanSi 

`kapitani vakuSi~, esaa axali goglimogli - erTdroulad sabWoTa sistemisa da 
germanuli nacizmis aRmniSvneli simbolo. goglimoglis opoziciaa diqsilendi. 
diqsilenduri cixe-koSki aRviZebs ideologiaSi Cakargul individualur me-s da 
qmnis axal alternatiul dro-sivrcul ganfenilobas, romlis mTavari niSanic 
Tavisuflebaa.  

ada nemsaZe 
givi margvelaSvilis `kapitani vakuSi~ 

   Tanamedrove qarTvel-germaneli mwerlis givi margvelaSvilis Semoqmedeba dRes 
ukve ara mxolod germanuli, aramed qarTuli literaturisTvisac mniSvnelovani 
SenaZenia. 60-ian wlebSi dawerili germanulenovani romanis `kapitani vakuSis~ I wigni 
sakmaod gvian miiRo qarTvelma mkiTxvelma (2005 w.). rogorc aRmoCnda, igi 
mravalmxrivaa saintereso. stataiaSi gaanalizebulia is novaciebi, rac mwerals am 
romaniT Semoaqvs qarTul literaturul sivrceSi: Janris TvalsazrisiT esaa 
pirveli avtobiografiuli romani qarTul literaturaSi; igi dawerilia 
postmodernistuli maneriT, rac 60-70-iani wlebis qarTuli literaturisTvis jer 
kidev ucxoa; romanSi, avtobiografiuli JanrisTvis moulodnelad, mTlianadaa 
simbolizebuli cxovrebiseuli movlenebi, istoriuli faqtebi Tu realuri 
pirovnebebi; SeimCneva baxtiniseuli sakarnavalo diskursic. yovelive amis gamo 
`kapitani vakuSi~ gamorCeuli mxatvruli teqstia Tanamedrove qarTul 
literaturaSi.    

 
goCa kuWuxiZe 

zviad gamsaxurdias `qebaÁ da didebaÁ qarTulisa enisaÁ~ 
naSromSi maRali Sefaseba aqvs micemuli zviad gamsaxurdias naSroms _ `qebaÁ da 

didebaÁ qarTulisa enisaÁ~, warmoCenilia is mniSvneloba, rac xsenebulma naSromma 
qarTuli mecnieruli azris ganviTarebaSi Seasrula. ganxilulia zviad 
gamsaxurdias mier Seswavlili filologiuri, istoriografiuli, istoriosofiuli 
sakiTxebi...Azviad gamsaxurdias gamokvleva im mxrivac aris saintereso, rom 
xsenebulma mkvlevarma scada, harmoniaSi moeyvana akademiuri da ezoTeruli 
mecnierebis calkeuli sakiTxebi.     

 
goCa kuWuxiZe 

sveticxovlis aRmarTvis simbolikisaTvis 
naSromSi Seswavlilia is saxismetyvelebiTi sakiTxebi, romlebic `wmida ninos 

cxovrebis~ im epizodSia gadmocemuli, romelic sveticxvelis aRmarTvas Seexeba; 
naCvenebia, rom saxismetyvelebiTi analizis Semdeg saSualeba gveZleva, davinaxoT is 
istoriuli realiebi, romlebic simbolur-alegoriuli formiT aris nawarmoebSi 
gadmocemuli. 

 
goCa kuWuxiZe 

qsnis erisTavTa sagvareulo matiane (qronologiis sakiTxebi) 
qsnis erisTavTa sagvareulo matianeSi _ `Zegli erisTavTa~ _ dasadgeni  iyo 

araerTi TariRi, moxseniebul pirTa vinaoba... Ddadgenilia, rom `Zegli erisTavTaSi~ 
moxseniebuli `istÂniane~ aris ara iustiniane didi, aramed, _ iustine keisari, rom 
aRwerili movlenebis erTi nawili VI, xolo sxva _ X-XI ss-Sia momxdari... 

 
goCa kuWuxiZe 

radio `Tavisuflebis~ istoriidan 
masalebSi gadmocemulia miunxenSi 1953 wels radio `Tavisuflebis~ qarTuli 

redaqciis daarsebisa da misi Semdgomi periodis istoriiis farTo 
sazogadoebisaTvis aqamde ucnobi detalebi. istoria emigranti mwerlisa da 
publicistis _ ilia kuWuxiZis wignze dayrdnobiT aris gadmocemuli. 

 
inga milorava 
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teqstis sayrdeni orientirebis (zmaneba, cxadi) transformacia 
   naSromSi warmodgenilia modernistuli azrovnebis filosofiuri safuZveli. 
modernistuli teqstis mxatvruli samyaro mudmivad realurisa da irealuris, 
zmanebisa da cxadis sazRvarze meryeobs. mxatvruli qsovilis mTavari amocanaa, 
warmoadginos realurisa da miRmuris kavSiri, maTi urTierTgavlena, romelsac 
safuZveli jer kidev platonis filosofiaSi Caeyara. zmanebisa da cxadis 
urTierTmimarTeba gavlenas axdens teqstis struqturaze, xasiaTebis agebis 
principsa da mxatvrul mizandasaxulobaze. zmanebisa da cxadis, realurisa da 
miRmuris, rogorc teqstis mTavari sayrdeni orientirebis transformacia 
Seswavlili da warmodgenilia teqstis sxvadasxva doneze (miTi, samyaros Secnobis 
modeli, mxatvruli saxeebis maorganizebeli sistema).   

          
inga milorava 

feris funqcia modernistul teqstSi 
   feris funqcia Zalze mniSvnelovania modernistuli azrovnebisa da mis 
safuZvelze Seqmnili teqstebis mxatvruli samyaros gaazrebisaTvis. naSromSi 
warmodgenilia feris sistemebi, e. w. sityvieri feris sxvadasxva saxeoba. uSualod 
modernistuli teqstebis safuZvelze (k. gamsaxurdia, d. Sengelaia, gr. robaqiZe, n. 
lorTqifaniZe, m. javaxiSvili) aRwerili da gaanalizebulia sxvadasxva feris 
funqcionirebis SemTxvevebi da mxatvruli Sedegi.  

 
inga milorava 

emigracia - Sida da gare 
   naSromSi Seswavlilia qarTuli emigraciis istoriuli pirobebi da mxatvruli 
Sedegebi. yuradReba gamaxvilebulia Sidaemigraciis mxatvrul Sedegebze. igi 
gareemigraciaze aranakleb tragikuli movlenaa, romelic mohyva politikur 
cvlilebebs saqarTveloSi. Sedaemigraciis amsaxveli teqstebi zustad aRwers da 
gadmoscems rogorc gareemigraciidan dabrunebuli adamianebis beds, romlebic aqac 
ucxoni rCebian (TaraS emxvari, konstantine savarsamiZe), ise im adamianebis sulier 
mdgomareobas, romlebic umZimesma epoqam sakuTar miwaze Sidaemigrantebad aqcia 
(bondo WilaZe, givi Saduri). naSromSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva 
fsiqologiur problemebs da am problemebis mxatvrul saxeebSi gardasaxvas, 
Cvenebas, Tu rogor angrevs Sinagan mTlianobas orive saxis emigracia.    

          
inga milorava 

bavSvuri Rimilis samyaro (nodar dumbaZe) 
   werilSi warmodgenilia nodar dumbaZis Semoqmedebis erTi aspeqtis analizi. 

ganxilulia romanebi `me vxedav mzes~ da `me, bebia, iliko da ilarioni~ _ 
nawarmoebebi, romlebic erT rkalSia moqceuli da maTi gmirebi bavSvebi, mozardebi 
arian. swored am arcTu ioli bedis ymawvilebis sulieri samyaros safuZvelze 
iSleba mwerlis pirovnuli da SemoqmedebiTi portreti.  

 
darejan menabde 

V-XI saukuneebis qarTuli literaturis kvleva emigrantul qarTvelologiaSi 
   nacionaluri identobis SenarCunebis ideiT iyo ganpirobebuli is, rom XX 
saukunis 20-ian wlebSi emigraciaSi moRvawe qarTveli mecnierebi gansakuTrebul 
yuradRebas uTmobdnen saqarTvelos istoriuli warsulisa da qristianobis 
gavrcelebis sakiTxebs (nik. yifiani, m. TarxniSvili, m. laSauri, n. salia, n. 
yauxCiSvili), V-XI saukuneebis teqstebis Targmnasa da gamocemas ucxour enebze (n. 
janeliZe, v. ciciSvili, x. SaviSvili, s. wulaZe). gansakuTrebuli yuradReba eqceoda 
Zveli qarTuli sasuliero literaturis kvlevas (m. TarxniSvili, gr. feraZe, k. 
salia, al. manveliSvili), qarTvelologiuri samecniero literaturis Targmnas (m. 
TarxniSvili, gr. feraZe, k. salia). emigrant mecnierTa naSromebi ibeWdeboda qarTul 
da evropul enebze (m. TarxniSvilisa germanul, frangul, italiur, laTinur enebze; 
k. da n. saliebisa _ frangulad; al. manveliSvilisa _ frangulad da italiurad). V-
XI saukuneebis qarTuli mwerloba saTanadod iyo warmodgenili emigraciaSi 
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dabeWdil qarTuli literaturis istoriis gamocemebSi. miuxedavad imisa, rom 
dasaxelebul mkvlevarTa damsaxureba TavisdaTavad dasafasebelia, vfiqrobT, droa 
am produqciis Tavmoyris, sistematizaciis, kritikuli Seswavlis da miukerZoebeli 
Sefasebisa, raTa emigrant mecnierTa naazrevi srulfasovnad CaerTos V_XI 
saukuneebis qarTuli literaturis kvlevis Tanamedrove procesebSi. 
 

darejan menabde 
iona xelaSvilis „ronini“ – avtobiografiuli narativi 

   Teologis, filosofosisa da mqadageblis, iona xelaSvilis (1772-1837), „ronini“ 
avtobiografiuli narativia. masSi avtobiografiuli Txroba gaSlilia epoqis 
saerTo fonze, Txrobisas avtori ara marto movlenaTa Tanamimdevrobas icavs, 
aramed am movlenaTa originalur interpretaciebsac iZleva, gamoTqvams sakuTar 
damokidebulebas rigi movlenebis mimarT da, amdenad, iona xelaSvilis es teqsti 
mniSvnelovan saistorio wyarosac warmoadgens. miuxedavad imisa, rom Txzuleba ar 
gamoirCeva dokumenturi sizustiTa da literaturuli RirsebebiT, `ronini~ 
sayuradReboa rogorc samogzauro-avtobiografiuli narativis  saintereso nimuSi. 
 

darejan menabde 
`Tqmulebebi iveriis yovladwminda RvTismSoblis xatis Sesaxeb Zvel qarTul da 

rusul wyaroebSi~ 
samecniero naSromSi Seswavlilia aTonis mTis qarTvelTa monastris udidesi 

siwmindis, iveriis yovladwminda RvTismSoblis xatis (`karibWis RvTismSobeli~; 
`portaitisa~) garSemo arsebuli zepiri da werilobiTi Tqmulebebi, romelTa 
umetesoba ZiriTadad X-XI ss. ganekuTvneba (gvxvdeba IX s. pirvel naxevrSic). 
saqarTvelomde aRniSnulma gadmocemebma XVIII saukunis meore naxevridan moaRwia. 
interesi saqarTvelosa da qarTuli siwmindeebisadmi rusul mwerlobaSi XV-XVII 
saukuneebidan SeiniSneba, xolo iveriis yovladwminda RvTismSoblis xatis Sesaxeb 
gavrcelebul versiebs XIX-XX ss. ukve rusma mecnierebma miapyres yuradReba. Seiqmna 
mravalricxovani samecniero Tu popularuli literatura. savaraudod, XIX saukunis 
80-iani wlebis saqarTveloSic amitom gaizarda interesi mocemuli Temisadmi, miT 
umetes, timoTe gabaSvilidan mokidebuli araerTi qarTuli wyaroc adasturebda am 
Tqmulebebis arsebobas. naSromSi sistematizebuli saxiT warmodgenilia sakiTxis 
garSemo arsebuli wyaroebi da literatura.  
 

darejan menabde, irina nacvliSvili 
masalebi bibliografiisaTvis 

krebuls `aTonis saRvTismetyvelo-literaturuli skola~ erTvis vrceli 
bibliografiuli masala. masSi Sedis 495 erTeuli qarTul, rusul, inglisur, 
germanul, frangul da sxv. enebze.  

 
maia jaliaSvili 

ganzomilebebiT TamaSi (besik xaranaulis `mTavari gamTamaSeblis~ mixedviT) 
    naSromSi gaanalizebulia besik xaranaulis axali, Janrobrivad originaluri 
wigni-koncertis ideuri koncefcia da mxatvruli Taviseburebani. wigni daqselilia 
sivrculi da drouli badeebiT, romlebic garkveul mxatvrul ganzomilebebs qmnian. 
cxadi, sizmari, miTi, legenda, zRapari, warsuli, momavali _ Tanabari intensivobiT 
SemoiWrebian da erTmaneTs gamsWvalaven. realobisa da irealobis gadakveTis gzebze, 
erTgvar gzajvaredinebze wamierad Seyovnebuli avtori erT romelime gzas ki ar 
irCevs, erT romelime dro-sivcrul areals, aramed erTdroulad ramdenimes.    

 
maia jaliaSvili 

darRveuli dro-sivrcis aRdgenili miTopoeturi modeli (gr. robaqiZis `mcvelni 
gralisas~ mixedviT) 

   samSoblodan iZulebiT gadaxvewili grigol robaqiZisTvis sabWouri saqarTvelo 
iqca darRveul dro-sivrced, romelSic sasicocxlo SemoqmedebiTi energia 
mTlianad Cakla da Caanacvla bolSevikurma damangrevelma, demonurma reJimma. 
literatura da germanuli kulturuli samyaro misTvis iqca TavSesafrad, sadac igi 
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samSoblos sulier gadarCenas mxatvrul samyaroSi Seecada. emigraciaSi germanul 
enaze daweril romanSi `mcvelni gralisa~ man Seqmna aRdgenili saqarTvelos 
miTopoeturi modeli. amgvarad, man SeinarCuna erovnuli identoba da simbolur-
miTosuri paradigmebis gziT saqarTvelos Tavdaxsnisa da gadarCenis rwmena 
gamoxata.  
 

Maia Jaliashvili 

Crossroads of Mythological and Real Time and Spaces (According to   the novel by Grigol Robakidze 

"Guards of Grail”) 

   Space and time as an important phenomenons, have  special poetic function in the novels by Grigol 

Robakidze. In this respect, it is interesting to reveal different, imaginary or real, the relationship between art  

spaces in the novel "Guards of Grail”, in which the idea of saving the nation  is presented by the way of express  

across or parallel space’s art models. There is  the some kind of  space intersections, that creates  metaphysical  

reality in the novel. The characters  of novel have a kind of ecstasy in this mystical  places. This feeling leads to 

spiritual transformation  and helps the character to communion with  eternity.  
 

maia jaliaSvili 
sivrculi gzajvaredinebi (gr. robaqiZis romanis `mcvelni gralisas~ mixedviT) 

   sivrces, rogorc mravalmniSvnelovan fenomens, gr. robaqiZis romanebSi 
gansakuTrebuli poeturi funqcia aqvs. am TvalsazrisiT sainteresoa, rogor 
vlindeba gansxvavebul, warmosaxul Tu realur, sivrceTa urTierTmimarTeba mis 
romanSi `mcvelni gralisa~, romelSic eris gadarCenis idea swored sivrculi 
modelebis urTierTgadakveTiT Tu paraleluri warmoCeniT mJRavndeba. romanSi 
gvxvdeba erTgvari sivrculi gzajvaredinebi, metafizikur realobas rom qmnian da 
am wertilebSi personaJebs euflebaT erTgvari eqstazi, romelic iwvevs sulier 
transformacias da gmirs maradisobasTan ziarebaSi exmareba. warsulis, awmyosa da 
momavlis erTianoba mwerlisTvis mniSvnelovania im rwmenis asaRorZineblad, 
romelic damoukidebeli da Tavisufali qarTuli saxelmwifos materialur sivrceSi 
arsebobas gulisxmobs. miTosis, zRapris, legendis, poeziis warmosaxul sivrceebSi 
personaJebi mogzauroben dakarguli sulieri Zalebis mosapoveblad, raTa es energia 
Semdeg xalxis Rirsebisa da TviTSegnebis gamoRviZebisTvis gamoiyenon.  

 
maia jaliaSvili 

`aq SeiZleba RmerTs Sexvde~ (eTer TaTaraiZis kavkasiuri dRiurebi) 
   naSromSi warmoCenilia eTer TaTaraiZis kavkasiuri dRiurebis ciklis mxatvruli 
Taviseburebani, paraleli gavlebulia aleqsandre WavWavaZis SemoqmedebasTan, 
gamokveTilia is saerTo tendenciebi, romlebic gansazRvraven am ori Semoqmedis 
esTetikur kredos da erTmaneTs anaTesaveben.  

 
nona kupreiSvili 

ioseb griSaSvili, rogorc redaqtori 
   ioseb griSaSvilis Jurnalma `leilam~ romelsac poeti 1917-24 wlebSi 
redaqtorobda, XX saukunis 10-20-ini wlebis uaRresad mravalferovani qarTuli 
perioduli presis istoriaSi mniSvnelovani etapi Seqmna. man asaxa mowinave 
SemoqmedebiTi inteligenciis brZola kulturuli orientaciisaTvis, ramac qveynis 
politikur sarbielze damarcxebis Semdeg gansakuTrebuli rezonansuloba SeiZina. 
evropuli veqtori, romelic `cisferyanwelTa~ moRvaweobas ukavSirdeba, `leilas~ 
rigi publikaciebis (v. kotetiSvili, a. papava, TviT i. griSaSvili) saxiT, 
alternativas poulobs. isini Cvens aziur fesvebs gvaxseneben. am konteqstSi 
sainteresod ikveTeba gr. robaqiZis pozicia, romelic Jurnalis mkiTxvels 
kulturul neitralitets sTavazobs. ufro sworad, esaa evropuli da aziuri 
xelovnebis tradiciuli sinTezirebis gza, rasac igi `kulturaTa qorwils~ 
uwodebs.  

 
nona kupreiSvili 

stefane kasraZe - avangardizmidan dokumentur prozamde 
   XX saukunis 20-iani wlebis e. w. memarjvene literaturis niWieri warmomadgeneli 
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axalgazrda prozaikosi stefane kasraZe sabWoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg 
emigraciaSi aRmoCnda. moxsenebaSi aqcentirebulia misi cxovrebiseuli gzis mkveTri 
cvlileba, romelsac SemoqmedebiTi gegmebis erTgvari denotaciac mohyva. 
avangardistuli xelweris mwerali dokumenturi prozisken ixreba, rac emigrantis 
travmul mexsierebaSi TiTqos `gayinul-SeCerebuli dro-sivrcis~ mxatvrul 
gaazrebas eyrdnoba. swored am niSniTaa nakvlevi 30-ian wlebSi safrangeTSi 
Seqmnili mwerlis gviandeli romani `Tari-arale~, romelic qarTvelma mkiTxvelma 
mxolod gasuli saukunis 80-ian wlebSi ixila.   

 
nona kupreiSvili 

amoyiravebuli dro-sivrce lia liqokelis poetur krebulSi `devis colis sicili~ 
   poeturi pirvelcdebi, rogorc wesi, iSviaTad xdeba mecnieruli dakvirvebisa da 
analizis sagani. gamonaklisi davuSviT axalgazrda poetis lia liqokelis 
krebulis `devis colis sicilis~ mimarT, radgan masSi ara marto inovaciuri 
muxti, aramed Tanamedrove qarTuli poeziis samomavlo proeqcia, misi 
sicocxlisunariani tendenciebis mxatvruli realizebis saintereso cdebi 
davinaxeT. sagangebod unda aRiniSnos tradiciuli formisa da Sinaarsis 
destruqciulobis gadazrda axal poetur-azrobriv struqturaSi, rac ara 
xelovnurad, aramed xalxuri (kerZod, xevsuruli) folkloris gamoyenebiTaa 
miRweuli.  

 
nona kupreiSvili 

`axali saunjis~ `selfmeidebi~ 
   statiaSi gaanalizebulia axalgazrduli Jurnalis - `axali saunjis~ kritikuli 
werilebi, gamokveTilia maTi ukve cnobili Tu sruliad ucnobi avtorebis 
SemoqmedebiTi profilebi. Jurnalis koncefcia dakavSirebulia misi redaqtoris, 
poet SoTa iaTaSvilis literaturul-eseistur krebulTan `dalageba~, romelic 
literaturuli procesebis siRrmiseuli analiziT gamoirCeva. Jurnalis kritikul 
diskurss sxvadasxva asakis avtorebi warmoadgenen. nugzar muzaSvilidan sofo 
wulaiamde _ es is speqtria, romelic kidev erTxel iZleva saSualebas dRevandeli 
qarTuli kritikuli azris mTlianobasTan erTad im problemebis danaxvisa, romelic 
Tan sdevs literaturis am umniSvnelovanes Janrs da romlis gaTvaliswineba 
produqtiuli, pirvel yovlisa, mkiTxvelisTvis unda gaxdes.  

 
saba metreveli 

galoba da agiografia 
religiuri musika, galoba, upirvelesad, es aris mdored ganviTarebuli 

melodia, Tavisufali kontrastebisagan. misi stiluri Taviseburebaa is, rom aris 
locvis, sityvis foni. sasuliero poeturi teqstis mkafiod gamoxatva da 
kanonizebuli hangis ucvlelad SenarCuneba saeklesio galobis kanonikis ZiriTad 
aspeqtebs Seadgens. msgavsi principi aqvs agiografiasac, is emsaxureba ZiriTadi 
saTqmelis mkafiod gadmocemas, amitomac siuJetSi ar gvxvdeba bunebis suraTebis 
aRwera da misi gancda, lirikuli wiaRsvlebi, mkveTri detalizacia da misT. 
arsebobs sami ZiriTadi tipi agiografiuli krebulebisa: kimeni, svinaqsari da 
metafrasi. samive maTganSi ucvlelia ZiriTadi ambavi, WeSmariti da namdvili. 
metafrastika Seexo nawarmoebTa mxatvrul mxares, meti ganviTareba misca Janrs. 

 
saba metreveli 

`wmida ioanesa da efTvimes cxovrebis~ ikonografiuli saxismetyveleba 
 giorgi mTawmindelis `wminda ioanesa da efTvimes cxovrebis~ mixedviT 

gaanalizebulia aTonis mniSvneloba qarTuli kulturisTvis, sagangebodaa 
Seswavlili da warmoCenili ioane aToneli, rogorc metyveli xati uzakveli 
morCilebisa da rogorc axali oqropiri. didi nawili eTmoba wmida eqvTime 
aTonelis Rvawls. amasTanave, xazgasmulia qarTuli enisa da sityvis, Targmanis 
msaxurebis gansakuTrebuloba. sagangebod SeviswavleT ivironis tipikoni, amasTanave, 
warmovaCineT eqvTime mTawmindelis prioritetebi monazvnur cxovrebaSi. giorgi 
mTawmindelis mier gadmocemuli wes-gangeba. dasasrul, giorgi mTawmindelis 
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Txzuleba danaxuli da Sefasebuli gvaqvs XI saukunis qarTuli qristianuli 
xelovnebis fonze, warmodgenilia is zogadi tendenciebi, romlebic gvxdeba am 
periodis qristianul xelovnebaSi. 

 
saba metreveli 

poeziis umanko msxverpli - terenti graneli 
naSromi Sedgeba sami Tavisagan: marad Seucnobeli, memento mori, rogorc 

yoveldRiuri sikvdili, fridrix nicSe da terenti graneli. terenti granelis 
pirovnuli da SemoqmedebiTi mTlianoba iZleva imis SesaZleblobas, rom es fenomeni 
amovicnoT, aRvadginoT misi fsiqologiuri portreti. Amis gamosavlenad 
Seswavlilia poeziac da mogonebebi im adamianTa, romlebic piradad icnobdnen 
poets. yvelaze mTavari maxasiaTebeli t. granelis Semoqmedebisa aris dauZleveli 
melanqolia, mgloviare serafimebisa da sikvdilis zmaneba. gamokvlevaSi daZebnilia 
sikvdilis gancdisa da Semecnebis etapebi, amasTanave, xazgasmulia isic, rom igi 
yovelTvis grZnobda Soreul da maradiul samyarosTan axlobel kavSirs _ es ukve 
wminda wylis mistika iyo, Wvreta zeciuris, idumalisa da miusafrisa. rac Seexeba 
bolo Tavs, masSi Seswavlilia terenti graneli da fridrix nicSe _ ori 
erTmaneTisagan sruliad gansxvavebuli pirovneba. miuxedavad sxvaobisa, Zalze bevri 
saerTo iZebneba maT Soris cxovrebis wesis, grZnobaTa simwvavis, araordinaruli 
qmedebis, SeSlilobamde misuli gancdis mxriv. 

 
saba metreveli 

Aagiografiis interdisciplinuri gaazrebani 
kvlevis sagani aris imis Cveneba, realurad, marTlac, rasTan gvaqvs saqme, roca 

vsaubrobT agiografiul mwerlobaze, ra gansazRvravs mis mxatvrulobas? Tu isic 
xelovnebis dargia, maSin bunebrivad unda erwymodes Tavisi epoqis xelovnebis 
zogad kanonzomierebebs. kvlevis meTodologiuri safuZveli wmindad 
interdisciplinuria. sakiTxs ase vsvamT _ qarTuli qristianuli xelovnebis rigSi 
ganvixiloT qarTuli agiografia da gamovkveToT is zogadi da konkretuli 
Taviseburebani, romlebic am epoqis, Sua saukuneebis, xelovnebis specifikas 
gansazRvravs. aseTi midgoma moxsnis araerT SekiTxvas, maT Soris gairkveva, rogori 
esTetikis matarebelia agiografia da rogoria misi saazrovno ena Tu stiluri 
Tavisebureba. qarTuli qristianuli xelovnebis dargebi: xuroTmoZRvreba, qvis 
reliefebi, religiuri mxatvroba _ freska (kedlis mxatvroba) da xatwera, Weduroba, 
minanqari, xelnawerTa dasuraTeba, naqargoba, galoba da himnografia erT 
mTlianobaSi warmogvadgeninebs im ZiriTadsa da ganmasxvavebels, romlebic sakuTriv 
agiografiis specifikas gansazRvraven. amdenad, naSromSi cal-calkea ganxiluli 
qristianuli xelovnebis CamoTvlili dargebi da agiografia. 

 
lali avaliani 

mexsiereba (aka morCilaZis `obole~) 
   statia aka morCilaZis `roman `oboles~ exeba. `obole~, rac oTar WilaZis 
cnobili gamonaTqvamis - `Cven oboli eri varT~ - aluziad aRiqmeba, SesaZloa, 
erTaderTobis, gamorCeulobis, Cveni identobis SenarCunebis simbolodac gaviazroT. 
Tbilisidan sofelSi `saqmiani vizitiT~ Casuli mTxrobeli im oriode dRis sizmar-
cxadSi, realobasa Tu gamonagonSi, mSobliuri kuTxis samsaukunovan istoriasa da 
winaparTa zogjer gmirul, zogjer odiozur da sasacilo ambebs, monatrebul 
naTesav-mezoblebTan tradiciul urTierTobebs warmosaxavs da TiTqos xelisgulze 
gadagviSlis sruliad saqarTvelos istoriasa da qarTul fenomens. tragikomikuri 
romani tkbil-mwared Cagvafiqrebs Cvens `genetikur mexsierebaze~, rac 
gansakuTrebul datvirTvas iZens gardauvali globalizaciis karibWesTan. 
 

lali avaliani 
udavo - sadavo?! 

   `sensaciis~ gamodevneba zogjer mxolod sazianoa literaturis istoriisaTvis, 
miT umetes, roca saqme XX saukunis erTaderT, eWvmiutanel da warmatebul 
literaturul mistifikacias, paolo iaSvilis `elene darianis dRiurebs~ exeba. 
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arcerT cisferyanwels, literaturis istorikoss Tu kritikoss, memuarists, arcerT 
mis Tanamedrove qarTvel poets paolos avtorobaSi eWvi ar Sehparvia. 1926 wels 
paolo iaSvilic adasturebs, rom `elene dariani~ misi fsevdonimia. 1997 wlidan 
amaod cdiloben udavo sadavod gadaaqcion, erTaderT sabuTze - elene baqraZis 
`SeTxzul~ (nayalbev) memuarebze dayrdnobiT. es cilismwamebluri da samarcxvino 
piar-kampania dRemde grZeldeba, es ki paolo iaSvilis saavtoro uflebebis 
xelyofaa.  
 

lali avaliani 
sergo kldiaSvili - `uCino~ Cinebuli mwerali 

   sergo kldiaSvili dRemde ar aris saTanadod dafasebuli. igi umwikvlo 
moqalaqe da xvavrieli Semoqmedi (romanebi, novelebi, memuarebi, dramaturgia) 
gaxldaT. yofil aqtiur cisferyanwels didi mamisagan memkvidreobiT `ergo~ 
humanizmi, Txrobis lakonuroba da mxatvruli simarTle. sisadaviT, lapidaruli 
stiliT, frazis sisxartiTa da emociurobiT misi proza dRemde sanimuSoa.  

 
zoia cxadaia 

ioseb griSaSvilis daubeWdavi leqsebi 
   naSromSi ganxilulia i. griSaSvilis daubeWdavi leqsebi, romlebic dawerilia 
1920-1930 wlebSi; wignad pirvelad gamoica 1992 wels da dRemde sagangebod ar 
ganxilula. naSromSi Cans poetis mZafri kritikuli damokidebuleba da 
daumorCilebloba axali epoqisadmi, bolSevikuri reJimisadmi (marTalia, ver 
aqveynebda am leqsebs, magram poeziis saRamoebze kiTxulobda, rac misi dapatimrebis 
mizezic gamxdara). es aris mravalferovani, emociuri, mxatvruli saxeebiT da 
formiT mdidari teqstebi, romelTa gareSec warmoudgenelia i. griSaSvilis 
Semoqmedeba.  

 
zoia cxadaia 

poezia _ tragikuli drois gamoZaxili 
   naSromSi ganxilulia emigranti poetisa da publicistis mixeil qavTaraZis 
poezia, publicisturi werilebi da biografiuli faqtebi. gamoikveTa, rom 
tragikuli drois mkacri logikiT iyo nakarnaxevi erovnuli grZnobis poeziiT 
gamoxatva, patriotuli meditaciebi, romelic umTavresia m. qavTaraZis SemoqmedebaSi.  
 

zoia cxadaia, Tamar ciciSvili 
stalinis fenomenis orgvari paradigma 

   naSromSi naCvenebia, erTi mxriv, stalinomaniis bumi, gansakuTrebiT, 30-iani 
wlebis saqarTveloSi, mTeli sabWoTa kavSiris masStabiT, msoflios sxvadasxva 
qveynis komunisti poetebis lirikaSi, qarTul xalxur poeziaSi... meore mxriv, 
emigrantul literaturaSi (gr. robaqiZe, s. bereJiani, m. qavTaraZe...); ganxilulia 
agreTve rusi emigrantebisa da ucxoeli mwerlebis antistalinuri Sexedulebebi; 
axsnilia am yvelafris mizezebi _ ra ganapirobebda stalinis mesianizms sabWoTa 
saqarTveloSi da ratom warmoCnda gansxvavebuli aspeqtiT beladis fenomeni 
emigrantul literaturaSi. 
 

zoia cxadaia 
jansuR korZaias poeturi xma 

   esaa literaturuli portreti, romelic warmoaCens XX saukunis qarTuli 
poeziis erT-erTi saintereso poetis Semoqmedebis xasiaTs, mis emociur filosofiur 
lirikas, romelSic naTlad ikveTeba samyaros siyvaruliT gajerebuli lirikosis, 
adamianis buneba. 

 
zoia cxadaia 

`es me var _ firosmani~ 
   werilSi ganxilulia Sorena lebaniZis biografiuli romani `es me var _ 
firosmani~ (2012 w.); naTqvamia, rom avtori mxatvruli ostatobiT acocxlebs 
dokumentur faqtebs firosmanis Sesaxeb, didZal filosofiur masalas sTavazobs 
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mkiTxvels ise, rom ar arRvevs dokumenturobas, qmnis erTian suraTs, gvTavazobs 
siaxles _ firosmanis siyvarulis erT axal, ucnob epizods. romani mravalmxriv 
daafiqrebs mkiTxvels, kidev erTxel gaaxsenebs mas didi mxatvris tragikul 
cxovrebas, kiTxvis niSnebs, romelic mudam axlavs firosmanis saxels. 
 

nana mrevliSvili 
katenebiani Txzulebis Sedgenilobis principi da wyaroTa sakiTxi 

   statiaSi katenebiani Txzulebebis Sedgenilobis principze vmsjelobT mitrofane 
smirnelisa da olimpiodore aleqsandrielis eklesiastes ganmartebaTa mixedviT, 
romelic qarTul mwerlobaSi SemorCenilia erTaderTi xelnaweriT (A 61). 
detalurad ganvixilavT yvela CanarTs, romlebic dasturdeba am ori avtoris 
kompoziciurad gamTlianebul  TxzulebaSi. vmsjelobT citirebuli teqstebis 
wyaroTa sakiTxebze. qarTul-berZnuli redaqciebis urTierTSedarebis safuZvelze 
gamogvaqvs daskvnebi CanarTebis redaqciuli urTierTmimarTebis Sesaxeb. 
 

nana mrevliSvili 
qarebi qrian... (besik xaranaulis erTi leqsis - `sad arian Svilebi...~ - gamo) 

   esaa ese besik xaranaulis erTi leqsis `sad arian Svilebi~ Sesaxeb; masSi 
gaanalizebulia mTeli Taobis tragizmi, rac poeturadaa warmosaxuli am leqsSi da 
originaluri formiTaa gamoxatuli.   
 

nana mrevliSvili 
drois kategoriis gagebisaTvis ioane damaskelis `gardamocemis~ mixedviT 

   moxsenebaSi Cveni msjeloba droisa da sivrcis Sesaxeb ZiriTadad efuZneba ioane 
damaskelis `gardamocemis~ berZnul originalsa (Migne, Patrologia cursus cimpleus, series 

graeca, t. 94) da mis qarTul Targmanebs – efrem mcirisa (ZiriTadi xelnaweri A 24 – 

XII s.) da arsen iyalToelis (ZiriTadi xelnaweri S 1463 – XII s.) redaqciebs (orive 
qarTuli redaqcia gamoica 2000 wels - `wm. ioane damaskeli, marTlmadidebluri 
sarwmunoebis zedmiwevniTi gadmocema~). moxsenebaSi vcdilobT gavarkvioT, ra 
imemkvidra qristianulma Teologiam da, konkretulad, ioane damaskelma, klasikuri 
filosofiuri azrovnebisgan, an riTi ganirCa igi sxva qristiani Teologebisagan; 
miTiTebuli filosofiuri kategoriebis gamoxatvisas ra konkretul terminologiur 
sistemas efuZneba `gardamocemis~ berZnuli teqsti da ra Taviseburebebs gviCvenebs 
drois kategoriis terminebis gamoyenebis TvalsazrisiT qarTuli Targmanebi.  
 

irina nacvliSvili 
personaJis `sityvis~ poetikis interteqstualuri aspeqtebi JamTaaRmwerlis 

`aswlovan matianeSi~ 
   Sua saukuneebis qarTuli saistorio narativi, kerZod ki XIV saukunis 
JamTaaRmwerlis matiane, Tavisi drois literaturuli procesis ganuyofeli nawilia 
da, miuxedavad viwro Janruli moTxovnebisa, isic medievaluri mxatvruli 
azrovnebisTvis niSandobliv specifikur tipologias avlens da im poetikur 
kategoriaTa sistemas emorCileba, romlis xasiaTi ganpirobebulia epoqis 
`literaturuli TviTSegnebiT~. qristianul Sua saukuneebSi samyaro Seimecneboda 
ara uSualod dakvirvebis, aramed bibliuri `mza sityvis~ saSualebiT. amdenad, 
literaturuli diskursic metwilad swored am `mza sityvazea~ orientirebuli. 
JamTaaRmwerlis matianis personaJis `sityvac~ avtoris mier stilizebulia `nacnobi~ 
saxeebiT, toposebiT. Sesabamisad, is, faqtobrivad, bibliuri interteqstis 
safuZvelzea gaformebuli, rac Txzulebis poetikis ganmsazRvreli niSania.     

 
darejan menabde, irina nacvliSvili 

masalebi bibliografiisaTvis 
krebuls `aTonis saRvTismetyvelo-literaturuli skola~ erTvis vrceli 

bibliografiuli masala. masSi Sedis 495 erTeuli qarTul, rusul, inglisur, 
germanul, frangul da sxv. enebze.  

 
irina nacvliSvili 
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istoria aqcentebiT literaturul diskursSi (T. papavas literaturuli potretebis 
mixedviT) 

   qarTveli xalxisTvis bolo ramdenime saukunis ganmavlobaSi emigracia 
istoriuli bedis samwuxaro nawilad iqca, XX saukunis 20-iani wlebis axalma 
qarTulma sinamdvilem ki kidev erTxel da aranaklebi simwvaviT warmoaCina misi 
aucilebloba. Tumca, sxva sivrceSic, mZime pirobebSi, qarTvelebi inarCunebdnen enas, 
kulturas, saxelmwifoebriv-politikur Tu istoriul idealebs da kidev ufro 
aRvivebdnen maT, raTa ucxo qveynebSi gaurkveveli vadiT Sexiznulebs da maT 
STamomavlebs axal garemoSi ar daekargaT samSoblos xsovna da adekvaturad 
gaecnobierebinaT sakuTari movaleoba. swored am konteqstSia ganxiluli T. papavas 
narkvevTa cikli, romelic 1937-1956 wlebSi sam wignad gamoica parizsa da buenos-
airesSi. Janrobrivad es istoriul-literaturuli portretebia. avtori sagangebod 
moZiebul dokumentur masalas ostaturad uxamebs literaturul-analitikur 
diskurss. avtoris mizania, warsulis retrospeqtuli xedviT, istoriis 
rekonstruqciiT TanamedroveTaTvis mniSvnelovani aqcentebi gamokveTos.  
 

eka CikvaiZe 
uaryofis uaryofa `vefxistyaosanSi~ 

   ,,vefxistyaosani“, rogorc mdidari gramatikuli inovaciebis wyaro, uaryofis 
gamosaxvis TvalsazrisiT formobriv nairgvarobas gvTavazobs. mravalferovneba 
iqmneba gansxvavebuli poziciuri wyobiT, intonaciuri maxviliT, funqciiTa da 
formiT, rac sistematizebuli saxiTac SeiZleba  warmovaCinoT. gansakuTrebul 
elfers rusTvelis isedac mdidar formobriv sistemas ormagi uaryofa aniWebs. 
ormagi uaryofa, realurad, logikuri gamocanaa,  romlis gaxsnac damatebiTi 
niuansiT amkobs dasaxasiaTebel obieqts. 
 

eka CikvaiZe 
giorgi mTawmindeli da saqarTvelos eklesiis istoria 

   saqarTvelos eklesiis istoriis furclebi Zvelma qarTulma literaturam ufro 
Semogvinaxa, vidre dokumentebma. gamonaklisi, am TvalsazrisiT, cxadia, arc giorgi 
mciris `giorgi mTawmindelis cxovrebaa~, romelic ara marto gadmogvcems 
saqarTvelos eklesiis istoriis saintereso epizodebs, aramed imdenad did funqcias 
inarCunebs, rom mTel rig sakiTxebSi dResac ucvleli mniSvneloba eniWeba. Cven sam 
maTganze SevaCereT yuradReba: 1. saqarTvelos eklesiis avtokefaliuroba da 
samociqulooba; 2. kaTolike (benediqtianel) aTonelebTan da 3. somex 
monofizitebTan urTiermimarTebis sakiTxebi. 
 

maka joxaZe 
xelovanis bedi aneqsirebul samyaroSi (gr. robaqiZis `Cakluli sulis~ mixedviT) 

   politikur reJimebsa da represiul manqanebs umTavresad didi talantis mqone 
xelovanebi ewirebian. xifaTiania maTi rogorc cxorebiseuli, ise SemoqmedebiTi 
gzac. am TvalsazrisiT qarTuli emigrantuli mwerlobis kvleva, kerZod ki grigol 
robaqiZis `Cakluli suli~, uaRresad saintereso da mravlismomcemia. xelovanis, 
poetis bedi bolSevizmis mier aneqsirebul samyaroSi yvelaze mZafrad da 
simbolurad XX saukunis qarTul emigrantul literaturaSi swored am romaniT 
gamoixata.    
 

manana kvataia 
emigracia: sivrce SemoqmedebiTi TavisuflebisaTvis 

   statia eZRvneba grigol robaqiZis msoflmxedvelobriv problematikas, aseve, im 
antagonizms, romelic mis saazrovno sivrcesa da sabWoTa mentalobas Soris 
arsebobda. werilSi daxasiaTebulia robaqiZis emigraciis periodis Semoqmedebis 
ZiriTadi tendenciebi. 
 

manana kvataia 
veqtorebi evropisken 

   naSromSi epistoluri masalis gamoyenebiT aRdgenilia grigol robaqiZis “gvelis 
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perangis” germanul enaze Targmnis da publikaciis istoriis aqamde ucnobi 
detalebi. aqve gaanalizebulia mwerlis mier 1927 wels germaniidan gamogzavnil 
korespondenciaTa cikli “foTlebi evropidan”, gamoyofilia misi ZiriTadi aqcentebi 
da miRebulia daskvna, rom grigol robaqiZem jer kidev 1927 wels scada, gaerRvia 
mojadoebuli sabWoTa sivrce da rkinis fardis miRma darCenili Tanamemamuleebi 
misi drois evropul Rirebulebebs aziara.  
 

manana kvataia 
“kavkasioni”, 1966 – rusTvelologiuri Ziebani 

   werili mimoixilavs da aanalizebs viktor nozaZis im rusTvelologiur 
gamokvlevebs, romlebic didi poetis saiubileod 1966 wels parizSi gamocemul 
Jurnal “kavkasionSi” gamoqveynda. 

 
manana kvataia 

Sua saukuneebis evropuli kulturul-literaturuli sivrcis qarTuli paralelebi 
   naSromi aanalizebs viktor nozaZis Sexedulebebs, romlebic Sua saukuneebis 
evropisa da saqarTvelos kulturul-literaturul sivrceTa Tanxvedras da saerTo 
tendenciebs exeba. aqve saubaria `vefxistyaosnisa” da Sua saukuneebis evropuli 
mwerlobis mimarTebaze, romelic v. nozaZis naSromebSi ikveTeba. 
 

manana kvataia 
miTosur da istoriul sivrceTa antagonizmi 

   statia ganixilavs grigol robaqiZis am bolo dromde ucnob Txzulebas `Cemi 
ganmarteba”, romelic statiis avtorma 2012 wels Targmna da gamomcemloba 
`artanujma” `ucnobi grigol robaqiZis” seriiT dabeWda. TxzulebaSi axsnilia is 
mizezebi, eis gamoc robaqiZem `adolf hitleri” dawera. mwerali Tavadve daaskvnis, 
rom mis TxzulebaSi warmodgenili germaneli diqtatoris miseuli, miTologiuri 
xati ar daemTxva hitleris istoriul xats.  
 

manana kvataia 
“barbarosi, romelSic geniosma gaiRviZa”... 

   werili warmoadgens lev tolstois fenomenis grigol robaqiZiseul 
interpretacias. aqve gamoqveynebulia robaqiZis eses `lev tolstois” qarTuli 
Targmani. 

 
manana kvataia 

inteleqtualur sivrceTa warmtaci usazRvroeba 
   statia afasebs 2012 wels literaturis muzeumis mier gamocemul grigol 
robaqiZis TxzulebaTa xuTtomeuls. masSi xazgasmulia is udidesi mniSvneloba, rac 
am gamocemas qarTuli inteleqtualuri sivrcisTvis aqvs. 
 

manana kvataia 
TanxvedraTa argumentirebuli dialeqtika 

werili ganixilavs viqtor nozaZis im opusebs, romlebic aanalizebs saqarTvelosa 
da evropis istoriul kavSirsa da naTesaobas. 
 

manana SamiliSvili 
iumoristuli teleteqsti, rogorc ideologiuri koncepti 

   Cven mier Sesrulebuli naSromi iumoristuli telegadacemebis ideologiuri 
mizandasaxulobis Cvenebas emsaxureba. sadReisod Temis aqtualobas xels uwyobs 
mdare da politikurad angaJirebuli kiCuri teleproduqciis gansakuTrebuli 
moZaleba. Kkonkretuli SemTxvevebis analizis safuZvelze SevecadeT gamogvekveTa am 
tipis mediateqstis ZiriTadi maxasiaTeblebi; avtoritetuli specialistebis 
TvalsazrisTa gaTvaliswinebiT, gangvesazRvra amgvari gzavnilebis mediauditoriaze 
gavlenis xarisxi da ukukavSiris specifika.    

 
manana SamiliSvili 
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patriotizmis problema emigrantul publicistikaSi: `qarTuli gazeTis~ (berlini, 
1916 -1918) masalaTa mixedviT 

   naSromSi vecadeT qarTuli emigraciis warmomadgenelTa mravalmxrivi moRvaweoba 
erTi konkretuli mediasaSualebis, 1916 – 1918 w.w. berlinSi gamomavali „qarTuli 
gazeTis“ magaliTze gveCvenebina. am saintereso perioduli gamocemis Seswavlam 
saSualebas mogvca, gamogvekveTa emigrantTa sazogadoebrivi cxovrebis 
ganmsazRvreli ZiriTadi tendenciebi,  xolo calkeuli publikaciis analiziT, 
naTlad warmogveCina sagazeTo politika da misi mesveurebis pozicia ruseTis 
xelisuflebasTan damokidebulebis, saqarTvelos saxelmwifo mowyobis Sesaxeb.   

manana SamiliSvili 
politikuri satira qarTul kibermwerlobaSi 

   naSromSi Tanamedrove qarTveli mwerlebis axal mediaSi TviTprezentaciis 
Taviseburebebze vamaxvilebT yuradRebas. sazogadoebisaTvis saWirboroto Temebi 
maT sul ufro xSirad gamoaqvT interetmomxmareblis samsjavroze. e. w. 
kibermwelebis mier gamoyenebuli mravalgvari stilisturi xerxidan naSromSi 
politikuri satiris mniSvnelobaze vakeTebT aqcents. es tropuli saxe 
gansakuTrebiT aqtualuria qarTul blogosferoSi, radgan misi meSveobiT mwerali 
daundoblad aaSkaravebs sazogadoebaSi gamefebul mankierebebs. igi metadre 
politikuri elitis “gasamaTraxeblad” gamoiyeneba. sakiTxs ganvixilavT zurab 
qarumiZisa da laSa buRaZis bolodroindeli bloguri Canawerebis analizis 
safuZvelze. 
 

zaza gogia 
gaxseneba 

   statia exeba XX saukunis ori gamoCenili kritikosis - guram asaTianisa da otia 
paWkorias - kulturul-istoriul rols Tanamedrove kritikuli azris 
ganviTarebaSi. swored maT Cauyares safuZveli damoukidebel azrovnebas, im 
mimarTulebis aRorZinebas, romelsac gansakuTrebuli gaqaneba postsabWoTa 
periodSi mieca. amiT isini politikuri koniunqturisagan Tavisufali kritikis erT-
erT pirvel mekvleebad gvevlinebian. 

 
ana leTodiani 

`saero da sasuliero pirebs Soris urTierTdamokidebuleba ioane, eqvTime da 
giorgi mTawmindelebis `cxovrebaTa~ mixedviT~ 

naSromSi bizantiaSi damkvidrebuli cezaropapizmisa da dasavleT evropaSi 
Camoyalibebuli Teokratiis fonze ganxilulia qarTvel sasuliero pirebsa da 
samefo xelisuflebis warmomadgenlebs (rogorc qarTvel, ise berZen) Soris 
urTierToba. naCvenebia, rom am TvalsazrisiT, saqarTveloSi bizantiasa da dasavleT 
evropasaTan SedarebiT mkveTrad gansxvavebuli realoba iyo. saqarTveloSi 
(gamonaklisi SemTxvevebis garda) eklesiasa da samefo xelisuflebas Soris 
arsebobda is `simfonia~, romelic ganisazRvra qristianuli swavlebiT, magram 
Semdeg bizantiasa da dasavleTSi negatiuri transformacia ganicada papizmisa da 
Teokratiis saxiT. 

 
ana leTodiani 

verZis simbolika giorgi mTawmindelis “cxovrebis” mixedviT 
   naSromSi saubaria verZis simbolikaze giorgi mTawmindelis “cxovrebis” mixedviT. 
amave konteqstSi ganxilulia giorgi aTonelis saxelis simbolika. giorgi 
mTawmindelis saxesTan mimarTebiT, “verZi” SeiZleba gaviazroT sibrZnis (samwysos 
brZeni winamZRoli), SemoqmedebiTi energiis (mwignobruli moRvaweoba), nayofierebis 
(sulieri cxovrebis, mwignobruli da sazogadoebrivi moRvaweobis nayofi) simbolod 
anu “verZis” saxeSi (iseve, rogorc mis saxelSi) SekumSuli formiT “Cateulia” 
informacia giorgi mTawmindelis cxovrebis gzis, mis misiisa da mizandasaxulebis 
Sesaxeb. niSandoblivia is faqtic, rom giorgi, swored dabadebamde ixsenieba RvTis 
“rCeul verZad”. 
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ana leTodiani 
gvritisa,  mtredis da orbis simbolika giorgi mTawmindelis “cxovrebis” mixedviT 
   naSromSi gaazrebulia giorgi mTawmindelis “cxovrebaSi” naxsenebi gvritis, 
mtredis da orbis simbolika. dasaxelebul saxe-simboloTagan pirveli ori giorgi 
aTonelis sulier moZRvars, Sav mTaze moRvawe bers, giorgi “Seyenebuls” miemarTeba, 
mesame ki, giorgi mTawmindels. gvritis simboluri mniSvnelobebidan gamomdinare, 
aRniSnuli saxe – simbolo sulieri simaRlis, RvTis erTgulebis gamomxatvelia. 
mtredi ki, giorgi “Seyenebulis” cxovrebis wesidan, ufro sworad, Rvawlidan 
gamomdinare, mis siyvaruls, simSvides, umankoebas, Tavmdablobas, uborotobas, 
siwmindes, zogadad, qristianul saTnoebebs usvams xazs. amave azriT iwodeba “umanko 
mtredad” da “ubiwo guritad” giorgi mTawmindeli. orbis Sesaxeb Zvelad arsebobda 
warmodgena, rom mas aqvs yovel 10 weliwadSi gaaxalgazrdavebis, unari.“orbis 
ganWabukeba”, RvTis mcnebaTa Semecnebis Sedegad, sulierad “gaaxalgazrdavebas”, 
“ganxlebas” ukavSirdeba. giorgi mTawmindelis “ganWabukebul orbTan” SedarebiT,  
giorgi mcire xazs usvams, rom aToneli mamis da mis  msgavs moRvaweTa magaliTi, 
maTi Rirsebebisadmi mibaZvis survils aRZravs, rac sulier “ganaxlebas” iwvevs. 
 

Tamar ciciSvili 
qarTuli mwerlobis istoriis sistemuri Seswavla XIX saukunis kritikul 

azrovnebaSi 
   qarTuli literaturis istoriis erTian sistemaSi gaazrebisa da sistematizaciis 
pirveli mcdelobac XIX saukuneSi iwyeba. XIX saukunis qarTuli kritikis kvlevis 
ZiriTadi sagani Tanadrouli qarTuli mwerlobis winaSe mdgomi problemebisa da 
literaturis ganviTarebis kanonzomierebebis gaazreba iyo. werilSi damuSavebuli 
da sistematizebulia cnobili qarTveli moRvaweebis s. dodaSvilis, al. cagarelis, 
al. xaxanaSvilis, i. WavWavaZis, k. abaSiZis naSromebi, Tu ra gziT viTardeboda 
mSobliuri literaturis istoriis peridizaciis ZiriTadi principebis damuSavebis 
procesi. 
 

Tamar ciciSvili 
stalinis fenomenis  orgvari paradigma  (emigrantuli da sabWoTa mwerloba) 

   stalinis pirovnebis gafetiSeba qarTul mwerlobaSi, gansakuTrebiT sagrZnobia 
XX saukunis 20-iani wlebis meore naxevridan, igi sabWoTa literaturul diskursSi 
mTavari persona, miTad qceuli gmiri xdeba. radikalurad sapirispiroa am mxriv 
qarTuli emigrantuli mwerlobis narativi. werilSi damuSavebulia stalinisadmi 
miZRvnili nawarmoebebi qarTulenovan sabWoTa da emigrantul literaturaSi. 
 

Tamar ciciSvili 
mogonebebi ilia abulaZeze 

   gamosacemad movamzadeT mogonebebi gamoCenili qarTveli mecnieris, xelnawerTa 
institutis damaarseblisa da misi pirveli direqtoris, mecnierebaTa akademiis wevr-
korespondentis ilia abulaZis Sesaxeb. mogonebebs win uZRvis Sesavali werili, 
romelSic misi Rvawlis Sesaxeb vsaubrobT qarTuli mecnierebis winaSe.  
 

Tamar SarabiZe 
qarTul-rusuli literaturuli urTierTobebi XIX saukunis dasawyisSi 

   naSromSi gaanalizebulia rusi mogzauris _ sergei maqsimovis _ Canawerebi 
qarTvel Tavad iase falavandiSvilze, warmoCenilia Tavad iases mogonebebi me-19 
saukunis pirvel naxevarSi saqarTveloSi sxvadasxva mizeziT Camosul rus 
mwerlebsa da moRvaweebze, aris mcdeloba 1832 wlis SeTqmulebis mTavari 
monawilisa da Semdgom misi gamcemis _ iase falavandiSvilis _ pirovnebis 
Sefasebisa. 
 

qeTevan Sengelia 
ramdenime Strixi pikasos portretisTvis 

werilSi naCvenebia xelovnebis istoriaSi gamorCeuli mxatvris  pablo pikasos 
cxovrebis da Semoqmedebis ramdenime aspeqti; agreTve is etapebi (sawyisi etapi, 
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`cisferi~ periodi, `vardisferi~ periodi, `kubizmis~ fuZemdeblobis periodi...), 
romlebic Tan axlda mis ferweras. AnaSromSi saubaria am periodebis saxasiaTo 
niSnebsa da ferTa speqtrze; agreTve, mxatvris mier SemoTavazebuli axali 
formebisa da kompoziciebis harmoniul Serwymaze. AM 

aq sagangebod aris ganxiluli ori, sruliad gansxvavebul Temaze Seqmnili 
naxati. Eesenia: `dora da minotavri~ da `Sexvedra~ (ori da). dasrulebulia werili 
pikasos saxelosnos aRweriT. 

 
qeTevan Sengelia 

simboluri xatis funqcia gr. robaqiZis pastoralis, `lamaras~ mixedviT 
   XX saukunis pirveli mesamedis qarTul mwerlobaSi erovnuli problematikis 
ganaxlebis erT-erTi mizezi 1924 wlis ajanyebas ukavSirdeba. gr. robaqiZe `lamaras~ 
uZRvnis qarTvelTa am marcxs. naSromSi warmodgenilia, Tu ra kavSiri SeiZleba 
arsebobdes gr. robaqiZis saxe-simbolosa da saqarTvelos tragikul beds Soris. 
mindia ver gadaarCens sayvarel qals - lamaras. simbolo-lamara aris uZvirfasesi 
ram romlis kargad yofnasTan aris gaigivebuli mTavari gmiris mdgomareoba. lamara 
bevr rames ukavSirdeba qarTul kulturaSi, igi araa SemTxveviTi simbolo da misi 
mokle `formula~ SeiZleba ase gadmoices: lamara - saqarTvelo - mTeli samyaro. 
 

qeTevan niniZe 
eTer TaTaraiZis literaturuli politikis gaazrebisaTvis 

   statiaSi avtori ganixilavs poet eTer TaTaraiZis SemoqmedebiT biografias, mis 
avTentur konteqsts msofliosa da qarTul literaturaSi. ZiriTadi Temebis, 
problemebisa da motivebis analizis safuZvelze saubrobs eTer TaTaraiZis 
literaturuli politikis sakiTxebze. 
 

qeTevan niniZe 
`Cit ro iZaxs, wiav~ - anu `gvelismWamelidan~ gigantur hesebamde 

   statiaSi avtori ganixilavs ekopoetikis mniSvnelobas qarTuli poeziis 
aqtualuri gamowvevebis winaSe. am WrilSi igi aanalizebs eTer TaTaraiZis poetur 
krebuls `Cit ro iZaxs, wiav~. 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Tamar 
SarabiZe 

 
 
 
 
 

Tamar 
SarabiZe 

reduplikacia, 
rogorc 

leqsikotipologiuri 
kvlevis erTi 

saintereso ubani _ 
`leqsikotipologia~ 

 
"Илья Чавчавадзе и 

русская культура" - 

Русистика 2013, язык, 

коммуникация, культура, 

(сборник материалов 

международной 

конференции: "Русистика 

ХХI века: традиции и 

перспективы") 
 

 espaneTi, 
granada, 

gamomcemloba 
`entorno 
grafito~ 

 
 

г. Шумен, изд. 

"Химера" 

gv. 213-218 
 
 
 
 
 
 

ст. 374-380 
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anotaciebi 

Tamar SarabiZe 
reduplikacia, rogorc leqsikotipologiuri kvlevis erTi saintereso ubani 

   naSromSi mimoxilulia qarTuli enis zmnaSi dubletur warmoebaTa semantikuri 
da gramatikuli maxasiaTeblebi; sazogadod, qarTul enaSi reduplikacia ar 
SeiZleba Sefasdes, rogorc intensiur moqmedebaTa gamoxatvis wminda gramatikuli 
mocemuloba, umjobesia, rom misi misi ganxilva leqsikur doneze moxdes. 
tipologiuri TvalsazrisiT yuradRebas is faqti iqcevs, rom qarTuli enis 
mdgomareoba ramdenadme hgavs evropuli enebis dubletur fuZeTa warmoebis 
Sinaarsobriv motivacias. magaliTebi gansakuTrebiT xSiria me-19 saukunis qarTul 
literaturaSi. 

Tamar SarabiZe 
Илья Чавчавадзе и русская культура 

   naSromSi obieqturadaa warmoCenili ilia WavWavaZis damokidebuleba rusuli 
kulturis mimarT; rusuli kulturis gavlena qarTvel moRvaweebze, amave dros 
ilias individualuri damokidebuleba rusi moRvaweebis mier dayenebuli 
literaturul-esTetikuri sakiTxebisadmi.  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 
 
 

ada nemsaZe 
 
 
 
 

goCa kuWuxiZe 
 
 
 
 
 
 

inga milorava 
 
 
 

inga milorava 
 
 
 
 
 

inga milorava 
 
 
 
 
 
 

darejan 
menabde 

 
 
 
 
 

darejan 

givi margvelaSvilis 
avtobiografiuli 
romanis - `kapitani 
vakuSis~ - ramdenime 

aspeqti 
 
 

ilia WavWavaZis 
`oTaraanT qvrivis~ erTi 

epizodis gaazreba 
semiotikisa da 

recefciuli esTetikis 
TvalsazrisiT 

 
imperiis sivrculi 

modelebi oTar WilaZisa 
da givi margvelaSvilis 

romanebSi 
 

radio `Tavisuflebis~ 
istoriidan 

 
 
 
 
 

teqstis sayrdeni 
orientirebis (zmaneba, 
cxadi) transformacia  

 
feris funqcia 

modernistul teqstSi 
 
 
 
 

emigracia - Sida da gare 
 
 
 
 
 
 

V-XI saukuneebis 
qarTuli literaturis 

kvleva emigrantul 
qarTvelologiaSi 

 
 
 

iona xelaSvilis 

VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
saerTaSoriso samecniero konferencia 
`Tanamedrove interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. 10-12 
oqtomberi, quTaisi, akaki wereTlis 

saxelmwifo universiteti 
 
 

semiotikis IV samecniero konferencia: 
sivrcis semiotikuri perspeqtivebi. 19 

oqtomberi, Tbilisi, ilias saxelmwifo 
universiteti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
saerTaSoriso samecniero konferencia 

`ena da kultura~, II, quTaisi,  
 
 

saerTaSoriso samecniero konferencia 
`Tanamedrove interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. 10-12 
oqtomberi, quTaisi, akaki wereTlis 

saxelmwifo universiteti  
 

VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
saerTaSoriso samecniero konferencia 
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10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 

menabde 
 
 
 

 
maia 
jaliaSvili 
 
 
 
 
 
maia 
jaliaSvili  
 
 
 
 
maia 
jaliaSvili 
 
 
nona 
kupreiSvili 
 
 
 
nona 
kupreiSvili  
 
 
 
 
 
nona 
kupreiSvili 
 
 
 
saba metreveli 
 
 
 
 
 
zoia cxadaia 
 
 
 
 
zoia cxadaia  
 
 
 
 
 
 

`ronini~ - 
avtobiografiuli 

narativi 
 
 

darRveuli dro-sivrcis 
aRdgenili miTopoeturi 
modeli (gr. robaqiZis 
`mcvelni gralisas~ 

mixedviT) 
 
 

sivrculi 
gzajvaredinebi (gr. 
robaqiZis romanis 
`mcvelni gralisas~ 

mixedviT) 
 

`aq SeiZleba RmerTs 
Sexvde~ (eTer TaTaraiZis 

kavkasiuri dRiurebi) 
 

ioseb griSaSvili, 
rogorc redaqtori  

 
 
 

stefane kasraZe - 
avangardizmidan 

dokumentur prozamde  
 
 
 
 

amoyiravebuli dro-
sivrce lia liqokelis 
poetur krebulSi `devis 

colis sicili~ 
 

galoba da agiografia 
 
 
 
 
 

ioseb griSaSvilis 
daubeWdavi leqsebi   

 
 
 

poezia - tragikuli 
drois gamoZaxili 

 
 
 
 
 

`Tanamedrove interdisciplinarizmi da 
humanitaruli azrovneba~. 10-12 

oqtomberi, quTaisi, akaki wereTlis 
saxelmwifo universiteti  

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
semiotikis IV samecniero konferencia: 
sivrcis semiotikuri perspeqtivebi. 19 

oqtomberi, Tbilisi, ilias saxelmwifo 
universiteti 

 
 

al. yazbegis Semoqmdedbisadmi miZRvnili 
samecniero konferencia. 12 Tebervali, 

Tbilisi, `Cveni mwerloba~ 
 

ioseb griSaSvilisadmi miZRvnili 
leqsmcodneobis VII samecniero 
konferencia. 15-16 maisi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
semiotikis IV samecniero konferencia: 
sivrcis semiotikuri perspeqtivebi. 19 

oqtomberi, Tbilisi, ilias saxelmwifo 
universiteti 

 
saerTaSoriso samecniero konferencia 
`Tanamedrove interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. 10-12 
oqtomberi, quTaisi, akaki wereTlis 

saxelmwifo universiteti  
 

ioseb griSaSvilisadmi miZRvnili 
leqsmcodneobis VII samecniero 
konferencia. 15-16 maisi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 
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19 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 

zoia cxadaia, 
Tamar 
ciciSvili 
 
 
 
 
nana 
mrevliSvili 
 
 
nana 
mrevliSvili 
 
 
 
nana 
mrevliSvili 
 
 
 
 
 
irina 
nacvliSvili 
 
 
 
 
 
irina 
nacvliSvili 
 
 
 
 
 
irina 
nacvliSvili 
 
 
 
 
 
eka CikvaiZe 
 
 
 
 
eka CikvaiZe 
 
 
 
 
 
 
 

stalinis fenomenis 
orgvari paradigma 

 
 
 
 
 

mwerali da istoriuli 
epoqa 

 
 

drois kategoris 
gagebisaTvis ioane 

damaskelis 
`gardamocemis~ mixedviT 

 
gviandeli periodis 

egzegetikosebis 
warmodgenebi dro-

sivrcul kategoriebze 
(A-61 xelnaweris 

mixedviT) 
 

mirian mefis `wigni-
anderZi~ `moqcevaÁ 

qarTlisaÁs~ 
xelnawerebSi 

(teqstobriv-saxeobrivi 
urTierTmimarTeba) 

 
personaJis `sityvis~ 

poetikis 
interteqstualuri 

aspeqtebi 
JamTaaRmwerlis 

`aswlovan matianeSi~ 
 

istoria aqcentebiT 
literaturul 

diskursSi (T. papavas 
literaturuli 

potretebis mixedviT) 
 
 

`periodizacia: 
tradiciuli da 
Tanamedrove 
tendenciebi~ 

 
dro (realuri, 
literaturuli, 
siuJeturi da 

gramatikuli) nikoloz 
gulaberisZis 
`sveticxovlis 
sakiTxavSi~ 

 

VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
saqarTvelos universitetis me-4 

samecniero konferencia. maisi, Tbilisi, 
saqarTvelos universiteti 

 
semiotikis IV samecniero konferencia: 
sivrcis semiotikuri perspeqtivebi. 19 

oqtomberi, Tbilisi, ilias saxelmwifo 
universiteti 

 
ilia abulaZisadmi miZRvnili III 
samecniero konferencia. noemberi, 

Tbilisi, xelnawerTa erovnuli centri 
 
 
 
 

II saerTaSoriso simpoziumi `qarTuli 
xelnaweri~. 25-30 ivnisi, Tbilisi, 
xelnawerTa erovnuli centri 

 
 
 
 

saerTaSoriso samecniero konferencia 
`Tanamedrove interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. 10-12 
oqtomberi, quTaisi, akaki wereTlis 

saxelmwifo universiteti  
 
 

VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
saqarTvelos universitetis me-4 

samecniero konferencia. maisi, Tbilisi, 
saqarTvelos universiteti 

 
 

semiotikis IV samecniero konferencia: 
sivrcis semiotikuri perspeqtivebi. 19 

oqtomberi, Tbilisi, ilias saxelmwifo 
universiteti 
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28 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
37 

eka CikvaiZe 
 
 
 
 
maka joxaZe 
 
 
 
 
maka joxaZe 
 
 
 
 
 
 
manana kvataia 

 
 
 
 
 
 

manana 
SamiliSvili 

 
 
 
 
 

manana 
SamiliSvili 

 
 
 
 
 

ana leTodiani 
 
 
 
 
 

Tamar 
ciciSvili 

 
 
 
 
 
Tamar SarabiZe 
 
 
 
 
qeTevan 

kompilacia _ Zvel 
qarTvel avtor-

redaqtorTa muSaobis 
meTodi 

 
oTar CxeiZis stilze 

 
 
 
 

xelovanis bedi 
aneqsirebul samyaroSi 
(gr. robaqiZis `Cakluli 

sulis~ mixedviT) 
 
 
 

emigracia: sivrce 
SemoqmedebiTi 

TavisuflebisaTvis 
 
 
 
 

politikuri satira 
qarTul 

kibermwerlobaSi  
 
 
 
 

patriotizmis problema 
emigrantul 

publicistikaSi: 
`qarTuli gazeTis~ 
(berlini, 1916 -1918) 
masalaTa mixedviT  

 
verZis simbolika giorgi 

mTawmindelis 
“cxovrebis” mixedviT 

 
 
 

stalinis fenomenis 
orgvari paradigma 

(emigrantuli da sabWoTa 
mwerloba) 

 
 
 

rusuli literaturis 
vaJa-fSavelaseuli 

Targmanebi 
 
 

simboluri xatis 

ilia abulaZisadmi miZRvnili III 
samecniero konferencia. noemberi, 

Tbilisi, xelnawerTa erovnuli centri 
 
 

Telavis universitetis samecniero 
konferencia miZRvnili oTar CxeiZisadmi, 

Telavi, Telavis saxelmwifo 
universiteti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
profesor revaz gaCeCilaZis 70 wlis 
iubilesadmi miZRvnili saerTaSoriso 

samecniero konferencia `sivrce, 
sazogadoeba, politika~. 3-5 ivnisi, 

Tbilisi, iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universiteti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
saerTaSoriso samecniero konferencia 
`Tanamedrove interdisciplinarizmi da 

humanitaruli azrovneba~. 10-12 
oqtomberi, quTaisi, akaki wereTlis 

saxelmwifo universiteti  
 

VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
Targmanis saerTaSoriso dRisadmi 

miZRvnili sauniversiteto konferencia, 
oqtomberi, iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universiteti 

 
VII saerTaSoriso samecniero simpoziumi 
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38 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
40 
 
 
 
41 
 
 
 

Sengelia 
 
 
 
 
 
qeTevan 
Sengelia 
 
 
 
 
 
 
amiran arabuli 
 
 
 
amiran arabuli 
 
 
 
amiran arabuli 

funqcia gr. robaqiZis 
pastoralis, `lamaras~ 

mixedviT 
 
 
 

`sibneles miarRvevdnen 
brmebi~ (dro da mwerali 

– zogierTi aspeqti 
oTar CxeiZis romanis 

`artistuli 
gadatrialebis~ 

mixedviT) 
 

aleqsandre yazbegis 
poezia 

 
 

droSa, Temi, xevisberi 
(`elguJas~ mixedviT) 

 
 

oTar CxeiZisa da giorgi 
SatberaSvilis 
SemoqmedebiTi 

urTierTobisaTvis 
 

`literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi~ - literatura devnilobaSi. 
emigrantebis mwerloba (me-20 saukunis 

gamocdileba). 25-27 seqtemberi, Tbilisi, 
qarTuli literaturis instituti 

 
oTar CxeiZisadmi miZRvnili 

sauniversitetTaSoriso samecniero 
konferencia. 15 ivlisi, gori, goris 

saxelmwifo universiteti 
 
 
 
 

saqarTvelos sapatriarqos wm. andria 
pirvelwodebulis saxelobis qarTuli 

universiteti, Tbilisi  
 

al. yazbegis Semoqmdedbisadmi miZRvnili 
samecniero konferencia. 12 Tebervali, 

Tbilisi, `Cveni mwerloba~ 
 

oTar CxeiZisadmi miZRvnili 
sauniversitetTaSoriso samecniero 
konferencia. 15 ivlisi, gori, goris 

saxelmwifo universiteti 
 

 
m o x s e n e b a T a   a n o t a c i e b i 

 
ada nemsaZe  

`givi margvelaSvilis avtobiografiuli romanis - `kapitani vakuSis~ - ramdenime 
aspeqti~  

   givi margvelaSvilis avtobiografiuli romanebis cikli `kapitani vakuSi~ 7 
dasrulebul toms moicavs, romelTagan qarTul enaze naTargmnia mxolod I wigni 
(2005 w.). igi ramdenime aspeqtiTaa saintereso. `kapitani vakuSi~ qarTul sivrceSi 
araqarTul enaze Seqmnili mxatvruli teqstia, romelSic germaniaSi mcxovrebi 1917-
21 wlebis qarTuli emigraciis yofaa aRwerili. yuradRebas upirvelesad iqcevs is, 
Tu rogor cdiloben isini erovnuli identobis jaWvis gabmas mSobliur wiaRTan. 
aRsaniSnavia stilisa da Janris sakiTxebic: `kapitani vakuSi~ mkveTrad gamoxatuli 
postmodernistuli niSnebiT xasiaTdeba, rac jer ucxoa 70-iani wlebis qarTuli 
mwerlobisaTvis; amasTan, es nawarmoebi avtobiografiuli romanis erT-erTi pirveli 
nimuSia qarTul literaturaSi. 
 

ada nemsaZe 
ilia WavWavaZis `oTaraanT qvrivis~ erTi epizodis gaazreba semiotikisa da 

recefciuli esTetikis TvalsazrisiT 
statiaSi ganxilulia `oTaraanT qvrivis~ XIX Tavi - `eZaxis~ - semiotikisa da 

recefciuli esTetikis meTodologiebis gaTvaliswinebiT. am TavSi avtori arcerTi 
personaJis sakuTar saxels ar asaxelebs, ris gamoc Cndeba kiTxvebi: vin eZaxis? da 
vis eZaxis? amasTanave, es monakveTi inarCunebs azrisa da gamoxatvis srulyofilebas 
winare siuJeturi ambebisagan damoukideblad. mkiTxvelis molodinis horizontisa 
da aqtualizaciis gaTvaliswinebiT SegviZlia, ramdenime pasuxi gavceT kiTxvas vin 
vis eZaxis? teqstis horizontalze: 1. giorgi eZaxis dedas; teqstis vertikalze: 2. 
giorgi da qriste eZaxian oTaraanT qvrivs; 3. qriste uxmobs oTaraanT qvrivs da 
sofels; 4. qriste uxmobs, zogadad, adamians (da am Zaxils igeben mxolod isini, 
vinc mas elodeba).     
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ada nemsaZe 

imperiis sivrculi modelebi oTar WilaZisa da givi margvelaSvilis romanebSi 
XX saukunis II naxevridan qarTulma literaturam gansakuTrebuli yuradReba 

miaqcia droisa da sivrcis problemebs. oTar WilaZis romanebSi imperiuli sivrcis 
ramdenime modelia daxatuli: makabelebis ezo, baTumi da minosis labirinTi. am 
modelebis rRveva iwyeba gamoRviZebuli axali Taobis protestiT, rac realobis 
winaaRmdeg dawyebuli ajanyebiTaa gamoxatuli. isini axerxeben imperiuli sivrcis 
rRvevas da Tavisufali dro-sivrculi garemos Seqmnas.  

sabWoTa sivrcis gansxvavebul models gvTavazobs givi margvelaSvili romanSi 
`kapitani vakuSi~, esaa axali goglimogli - erTdroulad sabWoTa sistemisa da 
germanuli nacizmis aRmniSvneli simbolo. goglimoglis opoziciaa diqsilendi. 
diqsilenduri cixe-koSki aRviZebs ideologiaSi Cakargul individualur me-s da 
qmnis axal alternatiul dro-sivrcul ganfenilobas, romlis mTavari niSanic 
Tavisuflebaa.  

 
goCa kuWuxiZe 

radio `Tavisuflebis~ istoriidan 
masalebSi gadmocemulia miunxenSi 1953 wels radio `Tavisuflebis~ qarTuli 

redaqciis daarsebisa da misi Semdgomi periodis istoriiis farTo 
sazogadoebisaTvis aqamde ucnobi detalebi. istoria emigranti mwerlisa da 
publicistis _ ilia kuWuxiZis wignze dayrdnobiT aris gadmocemuli. 

 
inga milorava 

teqstis sayrdeni orientirebis (zmaneba, cxadi) transformacia 
   naSromSi warmodgenilia modernistuli azrovnebis filosofiuri safuZveli. 
modernistuli teqstis mxatvruli samyaro mudmivad realurisa da irealuris, 
zmanebisa da cxadis sazRvarze meryeobs. mxatvruli qsovilis mTavari amocanaa, 
warmoadginos realurisa da miRmuris kavSiri, maTi urTierTgavlena, romelsac 
safuZveli jer kidev platonis filosofiaSi Caeyara. zmanebisa da cxadis 
urTierTmimarTeba gavlenas axdens teqstis struqturaze, xasiaTebis agebis 
principsa da mxatvrul mizandasaxulobaze. zmanebisa da cxadis, realurisa da 
miRmuris, rogorc teqstis mTavari sayrdeni orientirebis transformacia 
Seswavlili da warmodgenilia teqstis sxvadasxva doneze (miTi, samyaros Secnobis 
modeli, mxatvruli saxeebis maorganizebeli sistema).   

 
inga milorava 

feris funqcia modernistul teqstSi 
   feris funqcia Zalze mniSvnelovania modernistuli azrovnebisa da mis 
safuZvelze Seqmnili teqstebis mxatvruli samyaros gaazrebisaTvis. naSromSi 
warmodgenilia feris sistemebi, e. w. sityvieri feris sxvadasxva saxeoba. uSualod 
modernistuli teqstebis safuZvelze (k. gamsaxurdia, d. Sengelaia, gr. robaqiZe, n. 
lorTqifaniZe, m. javaxiSvili) aRwerili da gaanalizebulia sxvadasxva feris 
funqcionirebis SemTxvevebi da mxatvruli Sedegi.  

 
inga milorava 

emigracia - Sida da gare 

   naSromSi Seswavlilia qarTuli emigraciis istoriuli pirobebi da mxatvruli 
Sedegebi. yuradReba gamaxvilebulia Sidaemigraciis mxatvrul Sedegebze. igi 
gareemigraciaze aranakleb tragikuli movlenaa, romelic mohyva politikur 
cvlilebebs saqarTveloSi. Sedaemigraciis amsaxveli teqstebi zustad aRwers da 
gadmoscems rogorc gareemigraciidan dabrunebuli adamianebis beds, romlebic aqac 
ucxoni rCebian (TaraS emxvari, konstantine savarsamiZe), ise im adamianebis sulier 
mdgomareobas, romlebic umZimesma epoqam sakuTar miwaze Sidaemigrantebad aqcia 
(bondo WilaZe, givi Saduri). naSromSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva 
fsiqologiur problemebs da am problemebis mxatvrul saxeebSi gardasaxvas, 



 102 

Cvenebas, Tu rogor angrevs Sinagan mTlianobas orive saxis emigracia.    

darejan menabde 
V-XI saukuneebis qarTuli literaturis kvleva emigrantul qarTvelologiaSi 

   nacionaluri identobis SenarCunebis ideiT iyo ganpirobebuli is, rom XX 
saukunis 20-ian wlebSi emigraciaSi moRvawe qarTveli mecnierebi gansakuTrebul 
yuradRebas uTmobdnen saqarTvelos istoriuli warsulisa da qristianobis 
gavrcelebis sakiTxebs (nik. yifiani, m. TarxniSvili, m. laSauri, n. salia, n. 
yauxCiSvili), V-XI saukuneebis teqstebis Targmnasa da gamocemas ucxour enebze (n. 
janeliZe, v. ciciSvili, x. SaviSvili, s. wulaZe). gansakuTrebuli yuradReba eqceoda 
Zveli qarTuli sasuliero literaturis kvlevas (m. TarxniSvili, gr. feraZe, k. 
salia, al. manveliSvili), qarTvelologiuri samecniero literaturis Targmnas (m. 
TarxniSvili, gr. feraZe, k. salia). emigrant mecnierTa naSromebi ibeWdeboda 
qarTul da evropul enebze (m. TarxniSvilisa germanul, frangul, italiur, 
laTinur enebze; k. da n. saliebisa _ frangulad; al. manveliSvilisa _ frangulad 
da italiurad). V-XI saukuneebis qarTuli mwerloba saTanadod iyo warmodgenili 
emigraciaSi dabeWdil qarTuli literaturis istoriis gamocemebSi. miuxedavad 
imisa, rom dasaxelebul mkvlevarTa damsaxureba TavisdaTavad dasafasebelia, 
vfiqrobT, droa am produqciis Tavmoyris, sistematizaciis, kritikuli Seswavlis da 
miukerZoebeli Sefasebisa, raTa emigrant mecnierTa naazrevi srulfasovnad CaerTos 
V_XI saukuneebis qarTuli literaturis kvlevis Tanamedrove procesebSi. 
 

darejan menabde 
iona xelaSvilis „ronini“ – avtobiografiuli narativi 

   Teologis, filosofosisa da mqadageblis, iona xelaSvilis (1772-1837), „ronini“ 
avtobiografiuli narativia. masSi avtobiografiuli Txroba gaSlilia epoqis 
saerTo fonze, Txrobisas avtori ara marto movlenaTa Tanamimdevrobas icavs, 
aramed am movlenaTa originalur interpretaciebsac iZleva, gamoTqvams sakuTar 
damokidebulebas rigi movlenebis mimarT da, amdenad, iona xelaSvilis es teqsti 
mniSvnelovan saistorio wyarosac warmoadgens. miuxedavad imisa, rom Txzuleba ar 
gamoirCeva dokumenturi sizustiTa da literaturuli RirsebebiT, `ronini~ 
sayuradReboa rogorc samogzauro-avtobiografiuli narativis  saintereso nimuSi. 
 

maia jaliaSvili 
darRveuli dro-sivrcis aRdgenili miTopoeturi modeli (gr. robaqiZis `mcvelni 

gralisas~ mixedviT) 
   samSoblodan iZulebiT gadaxvewili grigol robaqiZisTvis sabWouri saqarTvelo 
iqca darRveul dro-sivrced, romelSic sasicocxlo SemoqmedebiTi energia 
mTlianad Cakla da Caanacvla bolSevikurma damangrevelma, demonurma reJimma. 
literatura da germanuli kulturuli samyaro misTvis iqca TavSesafrad, sadac 
igi samSoblos sulier gadarCenas mxatvrul samyaroSi Seecada. emigraciaSi 
germanul enaze daweril romanSi `mcvelni gralisa~ man Seqmna aRdgenili 
saqarTvelos miTopoeturi modeli. amgvarad, man SeinarCuna erovnuli identoba da 
simbolur-miTosuri paradigmebis gziT saqarTvelos Tavdaxsnisa da gadarCenis 
rwmena gamoxata.  
 

maia jaliaSvili 
sivrculi gzajvaredinebi (gr. robaqiZis romanis `mcvelni gralisas~ mixedviT) 

   sivrces, rogorc mravalmniSvnelovan fenomens, gr. robaqiZis romanebSi 
gansakuTrebuli poeturi funqcia aqvs. am TvalsazrisiT sainteresoa, rogor 
vlindeba gansxvavebul, warmosaxul Tu realur, sivrceTa urTierTmimarTeba mis 
romanSi `mcvelni gralisa~, romelSic eris gadarCenis idea swored sivrculi 
modelebis urTierTgadakveTiT Tu paraleluri warmoCeniT mJRavndeba. romanSi 
gvxvdeba erTgvari sivrculi gzajvaredinebi, metafizikur realobas rom qmnian da 
am wertilebSi personaJebs euflebaT erTgvari eqstazi, romelic iwvevs sulier 
transformacias da gmirs maradisobasTan ziarebaSi exmareba. warsulis, awmyosa da 
momavlis erTianoba mwerlisTvis mniSvnelovania im rwmenis asaRorZineblad, 
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romelic damoukidebeli da Tavisufali qarTuli saxelmwifos materialur 
sivrceSi arsebobas gulisxmobs. miTosis, zRapris, legendis, poeziis warmosaxul 
sivrceebSi personaJebi mogzauroben dakarguli sulieri Zalebis mosapoveblad, 
raTa es energia Semdeg xalxis Rirsebisa da TviTSegnebis gamoRviZebisTvis 
gamoiyenon.  
 

maia jaliaSvili 
`aq SeiZleba RmerTs Sexvde~ (eTer TaTaraiZis kavkasiuri dRiurebi) 

   naSromSi warmoCenilia eTer TaTaraiZis kavkasiuri dRiurebis ciklis mxatvruli 
Taviseburebani, paraleli gavlebulia aleqsandre WavWavaZis SemoqmedebasTan, 
gamokveTilia is saerTo tendenciebi, romlebic gansazRvraven am ori Semoqmedis 
esTetikur kredos da erTmaneTs anaTesaveben.  
 

nona kupreiSvili 
ioseb griSaSvili, rogorc redaqtori 

   ioseb griSaSvilis Jurnalma `leilam~ romelsac poeti 1917-24 wlebSi 
redaqtorobda, XX saukunis 10-20-ini wlebis uaRresad mravalferovani qarTuli 
perioduli presis istoriaSi mniSvnelovani etapi Seqmna. man asaxa mowinave 
SemoqmedebiTi inteligenciis brZola kulturuli orientaciisaTvis, ramac qveynis 
politikur sarbielze damarcxebis Semdeg gansakuTrebuli rezonansuloba SeiZina. 
evropuli veqtori, romelic `cisferyanwelTa~ moRvaweobas ukavSirdeba, `leilas~ 
rigi publikaciebis (v. kotetiSvili, a. papava, TviT i. griSaSvili) saxiT, 
alternativas poulobs. isini Cvens aziur fesvebs gvaxseneben. am konteqstSi 
sainteresod ikveTeba gr. robaqiZis pozicia, romelic Jurnalis mkiTxvels 
kulturul neitralitets sTavazobs. ufro sworad, esaa evropuli da aziuri 
xelovnebis tradiciuli sinTezirebis gza, rasac igi `kulturaTa qorwils~ 
uwodebs.  
 

nona kupreiSvili 
stefane kasraZe - avangardizmidan dokumentur prozamde 

   XX saukunis 20-iani wlebis e. w. memarjvene literaturis niWieri warmomadgeneli 
axalgazrda prozaikosi stefane kasraZe sabWoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg 
emigraciaSi aRmoCnda. moxsenebaSi aqcentirebulia misi cxovrebiseuli gzis mkveTri 
cvlileba, romelsac SemoqmedebiTi gegmebis erTgvari denotaciac mohyva. 
avangardistuli xelweris mwerali dokumenturi prozisken ixreba, rac emigrantis 
travmul mexsierebaSi TiTqos `gayinul-SeCerebuli dro-sivrcis~ mxatvrul 
gaazrebas eyrdnoba. swored am niSniTaa nakvlevi 30-ian wlebSi safrangeTSi 
Seqmnili mwerlis gviandeli romani `Tari-arale~, romelic qarTvelma mkiTxvelma 
mxolod gasuli saukunis 80-ian wlebSi ixila.   

 
nona kupreiSvili 

amoyiravebuli dro-sivrce lia liqokelis poetur krebulSi `devis colis 
sicili~ 

   poeturi pirvelcdebi, rogorc wesi, iSviaTad xdeba mecnieruli dakvirvebisa da 
analizis sagani. gamonaklisi davuSviT axalgazrda poetis lia liqokelis 
krebulis `devis colis sicilis~ mimarT, radgan masSi ara marto inovaciuri 
muxti, aramed Tanamedrove qarTuli poeziis samomavlo proeqcia, misi 
sicocxlisunariani tendenciebis mxatvruli realizebis saintereso cdebi 
davinaxeT. sagangebod unda aRiniSnos tradiciuli formisa da Sinaarsis 
destruqciulobis gadazrda axal poetur-azrobriv struqturaSi, rac ara 
xelovnurad, aramed xalxuri (kerZod, xevsuruli) folkloris gamoyenebiTaa 
miRweuli.  
 

saba metreveli 
galoba da agiografia 

religiuri musika, galoba, upirvelesad, es aris mdored ganviTarebuli 
melodia, Tavisufali kontrastebisagan. misi stiluri Taviseburebaa is, rom aris 
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locvis, sityvis foni. sasuliero poeturi teqstis mkafiod gamoxatva da 
kanonizebuli hangis ucvlelad SenarCuneba saeklesio galobis kanonikis ZiriTad 
aspeqtebs Seadgens. msgavsi principi aqvs agiografiasac, is emsaxureba ZiriTadi 
saTqmelis mkafiod gadmocemas, amitomac siuJetSi ar gvxvdeba bunebis suraTebis 
aRwera da misi gancda, lirikuli wiaRsvlebi, mkveTri detalizacia da misT. 
arsebobs sami ZiriTadi tipi agiografiuli krebulebisa: kimeni, svinaqsari da 
metafrasi. samive maTganSi ucvlelia ZiriTadi ambavi, WeSmariti da namdvili. 
metafrastika Seexo nawarmoebTa mxatvrul mxares, meti ganviTareba misca Janrs. 
 

zoia cxadaia 
ioseb griSaSvilis daubeWdavi leqsebi 

   naSromSi ganxilulia i. griSaSvilis daubeWdavi leqsebi, romlebic dawerilia 
1920-1930 wlebSi; wignad pirvelad gamoica 1992 wels da dRemde sagangebod ar 
ganxilula. naSromSi Cans poetis mZafri kritikuli damokidebuleba da 
daumorCilebloba axali epoqisadmi, bolSevikuri reJimisadmi (marTalia, ver 
aqveynebda am leqsebs, magram poeziis saRamoebze kiTxulobda, rac misi dapatimrebis 
mizezic gamxdara). es aris mravalferovani, emociuri, mxatvruli saxeebiT da 
formiT mdidari teqstebi, romelTa gareSec warmoudgenelia i. griSaSvilis 
Semoqmedeba.  

 
zoia cxadaia 

poezia _ tragikuli drois gamoZaxili 
   naSromSi ganxilulia emigranti poetisa da publicistis mixeil qavTaraZis 
poezia, publicisturi werilebi da biografiuli faqtebi. gamoikveTa, rom 
tragikuli drois mkacri logikiT iyo nakarnaxevi erovnuli grZnobis poeziiT 
gamoxatva, patriotuli meditaciebi, romelic umTavresia m. qavTaraZis 
SemoqmedebaSi.  
 

zoia cxadaia, Tamar ciciSvili 
stalinis fenomenis orgvari paradigma 

   naSromSi naCvenebia, erTi mxriv, stalinomaniis bumi, gansakuTrebiT, 30-iani 
wlebis saqarTveloSi, mTeli sabWoTa kavSiris masStabiT, msoflios sxvadasxva 
qveynis komunisti poetebis lirikaSi, qarTul xalxur poeziaSi... meore mxriv, 
emigrantul literaturaSi (gr. robaqiZe, s. bereJiani, m. qavTaraZe...); ganxilulia 
agreTve rusi emigrantebisa da ucxoeli mwerlebis antistalinuri Sexedulebebi; 
axsnilia am yvelafris mizezebi _ ra ganapirobebda stalinis mesianizms sabWoTa 
saqarTveloSi da ratom warmoCnda gansxvavebuli aspeqtiT beladis fenomeni 
emigrantul literaturaSi. 
 

nana mrevliSvili 
mwerali da istoriuli epoqa 

   moxsenebaSi SevecadeT, warmogvedgina totalitaruli reJimis mwerliseuli 
xedvis analizi. individis bedi totalitarul epoqaSi, individi da sociumi, 
totalitarizmi da misi gamovlinebis formebi, totalitarizmis struqtura da 
TviTdamkvidrebisa da TviTrealizebis saSualebebi... es gaxlavT CamonaTvali 
sakiTxebisa, romlebzedac vmsjelobT moxsenebaSi. 
 

nana mrevliSvili 
drois kategoriis gagebisaTvis ioane damaskelis `gardamocemis~ mixedviT 

   moxsenebaSi Cveni msjeloba droisa da sivrcis Sesaxeb ZiriTadad efuZneba ioane 
damaskelis `gardamocemis~ berZnul originalsa (Migne, Patrologia cursus cimpleus, series 

graeca, t. 94) da mis qarTul Targmanebs – efrem mcirisa (ZiriTadi xelnaweri A 24 – 

XII s.) da arsen iyalToelis (ZiriTadi xelnaweri S 1463 – XII s.) redaqciebs (orive 
qarTuli redaqcia gamoica 2000 wels - `wm. ioane damaskeli, marTlmadidebluri 
sarwmunoebis zedmiwevniTi gadmocema~). moxsenebaSi vcdilobT gavarkvioT, ra 
imemkvidra qristianulma Teologiam da, konkretulad, ioane damaskelma, klasikuri 
filosofiuri azrovnebisgan, an riTi ganirCa igi sxva qristiani Teologebisagan; 
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miTiTebuli filosofiuri kategoriebis gamoxatvisas ra konkretul 
terminologiur sistemas efuZneba `gardamocemis~ berZnuli teqsti da ra 
Taviseburebebs gviCvenebs drois kategoriis terminebis gamoyenebis TvalsazrisiT 
qarTuli Targmanebi.   
 

nana mrevliSvili 
gviandeli periodis egzegetikosebis warmodgenebi dro-sivrcul kategoriebze (A-61 

xelnaweris mixedviT) 
   moxsneba exeba gviandeli egzegetikosebis – mitrofane smirneli episkoposisa da 
olimpiodore aleqsandrieli diakonis (xelnaweri A 61 – eklesiastes ganmartebaTa 
gelaTuri redaqcia) warmodgenebs dro-sivrcul kategoriebze. garda filosofiuri 
aspeqtisa, moxsenebaSi warmodgenilia am avtorTa terminologiuri aparatis 
analizic. SedarebiTi analizis safuZvelze vaskvniT, rom gviandeli 
egzegetikosebis saRvTismetyvelo-Teologiuri memkvidreoba naklebad originaluria 
da ZiriTadad agebulia sxvaTa filosofiuri memkvidreobis perifrazirebasa da 
citirebaze. 
 

irina nacvliSvili 
mirian mefis `wigni-anderZi~ `moqcevaÁ qarTlisaÁs~ xelnawerebSi (teqstobriv-

saxeobrivi urTierTmimarTeba) 
   mirian mefis `wigni-anderZi~ Tavisi mxatvrul-esTetikuri bunebiT bibliur-
qristologiur warmodgenebsa da saxeobriv sistemas efuZneba. swored am 
TvalsazrisiT dakvirvebam teqstze, misma hermenevtikulma analizma cxadyo 
sxvadasxva xelnawers Soris arsebuli seriozuli redaqciuli sxvadasxvaobani. 
zogierTi pasaJi ufro gamarTulia da adekvaturad gamoxatavs saTqmels Satberdul 
nusxaSi, zogi - WeliSurSi, zogic ki - sinurSi. maTi saTanado kvleva da Sedegebis 
Sejereba erT-erTi mniSvnelovani gzaa ufro adrindeli ikiTxvisebis warmoCenasa da 
protoredaqciasTan ufro miaxloebuli teqstis aRdgenisaTvis.  

 
irina nacvliSvili 

personaJis `sityvis~ poetikis interteqstualuri aspeqtebi JamTaaRmwerlis 
`aswlovan matianeSi~ 

   Sua saukuneebis qarTuli saistorio narativi, kerZod ki XIV saukunis 
JamTaaRmwerlis matiane, Tavisi drois literaturuli procesis ganuyofeli 
nawilia da, miuxedavad viwro Janruli moTxovnebisa, isic medievaluri mxatvruli 
azrovnebisTvis niSandobliv specifikur tipologias avlens da im poetikur 
kategoriaTa sistemas emorCileba, romlis xasiaTi ganpirobebulia epoqis 
`literaturuli TviTSegnebiT~. qristianul Sua saukuneebSi samyaro Seimecneboda 
ara uSualod dakvirvebis, aramed bibliuri `mza sityvis~ saSualebiT. amdenad, 
literaturuli diskursic metwilad swored am `mza sityvazea~ orientirebuli. 
JamTaaRmwerlis matianis personaJis `sityvac~ avtoris mier stilizebulia `nacnobi~ 
saxeebiT, toposebiT. Sesabamisad, is, faqtobrivad, bibliuri interteqstis 
safuZvelzea gaformebuli, rac Txzulebis poetikis ganmsazRvreli niSania.     

 
irina nacvliSvili 

istoria aqcentebiT literaturul diskursSi (T. papavas literaturuli 
potretebis mixedviT) 

   qarTveli xalxisTvis bolo ramdenime saukunis ganmavlobaSi emigracia 
istoriuli bedis samwuxaro nawilad iqca, XX saukunis 20-iani wlebis axalma 
qarTulma sinamdvilem ki kidev erTxel da aranaklebi simwvaviT warmoaCina misi 
aucilebloba. Tumca, sxva sivrceSic, mZime pirobebSi, qarTvelebi inarCunebdnen 
enas, kulturas, saxelmwifoebriv-politikur Tu istoriul idealebs da kidev ufro 
aRvivebdnen maT, raTa ucxo qveynebSi gaurkveveli vadiT Sexiznulebs da maT 
STamomavlebs axal garemoSi ar daekargaT samSoblos xsovna da adekvaturad 
gaecnobierebinaT sakuTari movaleoba. swored am konteqstSia ganxiluli T. papavas 
narkvevTa cikli, romelic 1937-1956 wlebSi sam wignad gamoica parizsa da buenos-
airesSi. Janrobrivad es istoriul-literaturuli portretebia. avtori sagangebod 
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moZiebul dokumentur masalas ostaturad uxamebs literaturul-analitikur 
diskurss. avtoris mizania, warsulis retrospeqtuli xedviT, istoriis 
rekonstruqciiT TanamedroveTaTvis mniSvnelovani aqcentebi gamokveTos.  
 

eka CikvaiZe 
dro (realuri, literaturuli, siuJeturi da gramatikuli) nikoloz gulaberisZis 

`sveticxovlis sakiTxavSi~ 
   drois aRqmis TvalsazrisiT sainteresoa nikoloz gulaberisZis `sveticxovlis 
sakiTxavi~. TxzulebaSi cxadad ikveTeba ramdenime aspeqti: gvaqvs samgvari dro - 
realuri/avtoriseuli, mxatvruli/literaturuli da maTi kveTa - siuJeturi. 
Txroba tipologizebulia. realur-avtoriseuli dro argumentirebuli, 
dasabuTebuli msjelobiTaa warmodgenili, literaturul-mxatvruli - narativiT. 
gamonaklisia sveticxovlis is saswaulebi, romelnic uSualod gulaberisZes 
ekuTvnis. drois tipologia gramatikuli niSniTac mkacradaa gamijnuli: realuri 
dro, rogorc mosalodnelia, udris gramatikul awmyos an gramatikul momavals, 
narativisa - gramatikul warsuls.  

 
eka CikvaiZe 

kompilacia _ Zvel qarTvel avtor-redaqtorTa muSaobis meTodi 
   kompilacia, rogorc meTodi, bibliuri moTxrobebidan iRebs saTaves; SeiZleba 
ganpirobebuli iyos mTargmnelobiTi moRvaweobiT; gvxvdeba originalur 
TxzulebebSi; semantikur-Sinaarsobrivi TvalsazrisiT gvaqvs ori saxis: a. sruli da 
b. nawilobrivi; ZiriTadad gvaqvs fragmentuli, nawilobrivi; wyaro SeiZleba iyos 
miTiTebuli, SeiZleba - ara; gansxvavdeba citatisagan ara im niSniT, rom 
kompilirebuli Txzulebis avtori zogjer ar uTiTebs wyaros, aramed imiT, rom 
avtoris erTian mizandasaxulebaSi isea CarTuli, rom CanarTi teqsti damoukidebel  
Sinaarss kargavs; kompilaciam moicva sasuliero mwerlobis TiTqmis yvela dargi; 
mizezi amgvari Sromebisa sxvadasxvaa. winaswari varaudiT, es aris ndoba 
winamorbedi avtorebisa, damajereblobis miniWeba TxrobisaTvis da a. S. leqsikuri 
TvalsazrisiT, gavlena `nasesxebi~ Txzulebebisa zogjer metad iCens Tavs, zogjer 
_ naklebad; es aris muSaobis meTodi, romelic SeiZleba stiladac aRviqvaT. 
 

maka joxaZe 
xelovanis bedi aneqsirebul samyaroSi (gr. robaqiZis `Cakluli sulis~ mixedviT) 

   politikur reJimebsa da represiul manqanebs umTavresad didi talantis mqone 
xelovanebi ewirebian. xifaTiania maTi rogorc cxorebiseuli, ise SemoqmedebiTi 
gzac. am TvalsazrisiT qarTuli emigrantuli mwerlobis kvleva, kerZod ki grigol 
robaqiZis `Cakluli suli~, uaRresad saintereso da mravlismomcemia. xelovanis, 
poetis bedi bolSevizmis mier aneqsirebul samyaroSi yvelaze mZafrad da 
simbolurad XX saukunis qarTul emigrantul literaturaSi swored am romaniT 
gamoixata.    
 

manana kvataia 
emigracia: sivrce SemoqmedebiTi TavisuflebisaTvis 

moxseneba ganixilavs grigol robaqiZis emigraciaSi wasvlis realur mizezebs da 
aanalizebs misi emigraciis periodis Semoqmedebas.   
 

manana SamiliSvili 
politikuri satira qarTul kibermwerlobaSi 

   moxsenebaSi Tanamedrove qarTveli mwerlebis axal mediaSi TviTprezentaciis 
Taviseburebebze gavamaxvileT yuradReba. sazogadoebisaTvis saWirboroto Temebi 
maT sul ufro xSirad gamoaqvT interetmomxmareblis samsjavroze. e. w. 
kibermwelebis mier gamoyenebuli mravalgvari stilisturi xerxidan naSromSi 
politikuri satiris mniSvnelobaze vakeTebT aqcents. es tropuli saxe 
gansakuTrebiT aqtualuria qarTul blogosferoSi, radgan misi meSveobiT mwerali 
daundoblad aaSkaravebs sazogadoebaSi gamefebul mankierebebs. igi metadre 
politikuri elitis “gasamaTraxeblad” gamoiyeneba. sakiTxs ganvixilavT zurab 
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qarumiZisa da laSa buRaZis bolodroindeli bloguri Canawerebis analizis 
safuZvelze. 

manana SamiliSvili 
patriotizmis problema emigrantul publicistikaSi: `qarTuli gazeTis~ (berlini, 

1916 -1918) masalaTa mixedviT 
   moxsenebaSi SevecadeT, qarTuli emigraciis warmomadgenelTa mravalmxrivi 
moRvaweoba erTi konkretuli mediasaSualebis, 1916 – 1918 w.w. berlinSi gamomavali 
„qarTuli gazeTis“ magaliTze gveCvenebina. am saintereso perioduli gamocemis 
Seswavlam saSualebas mogvca, gamogvekveTa emigrantTa sazogadoebrivi cxovrebis 
ganmsazRvreli ZiriTadi tendenciebi,  xolo calkeuli publikaciis analiziT, 
naTlad warmogveCina sagazeTo politika da misi mesveurebis pozicia ruseTis 
xelisuflebasTan damokidebulebis, saqarTvelos saxelmwifo mowyobis Sesaxeb.  
  

ana leTodiani 
verZis simbolika giorgi mTawmindelis “cxovrebis” mixedviT 

   moxsenebaSi saubaria verZis simbolikaze giorgi mTawmindelis “cxovrebis” 
mixedviT. amave konteqstSi ganxilulia giorgi aTonelis saxelis simbolika. giorgi 
mTawmindelis saxesTan mimarTebiT, “verZi” SeiZleba gaviazroT sibrZnis (samwysos 
brZeni winamZRoli), SemoqmedebiTi energiis (mwignobruli moRvaweoba), nayofierebis 
(sulieri cxovrebis, mwignobruli da sazogadoebrivi moRvaweobis nayofi) 
simbolod anu “verZis” saxeSi (iseve, rogorc mis saxelSi) SekumSuli formiT 
“Cateulia” informacia giorgi mTawmindelis cxovrebis gzis, mis misiisa da 
mizandasaxulebis Sesaxeb. niSandoblivia is faqtic, rom giorgi, swored 
dabadebamde ixsenieba RvTis “rCeul verZad”. 
 

Tamar ciciSvili 
stalinis fenomenis  orgvari paradigma  (emigrantuli da sabWoTa mwerloba) 

   stalinis pirovnebis gafetiSeba qarTul mwerlobaSi, gansakuTrebiT sagrZnobia 
XX saukunis 20-iani wlebis meore naxevridan igi sabWoTa literaturul diskursSi 
mTavari persona, miTad qceuli gmiri xdeba. radikalurad sapirispiroa am mxriv 
qarTuli emigrantuli mwerlobis narativi.  werilSi damuSavebulia stalinisadmi 
miZRvnili nawarmoebebi qarTulenovan sabWoTa da emigrantul literaturaSi. 
 

Tamar SarabiZe 
rusuli literaturis vaJa-fSavelaseuli Targmanebi 

   naSromSi vaJa-fSavelas mier rusuli literaturis zogierTi Targmani 
Sedarebulia dedanTan, dadgenilia is cvlilebebi, romelTac mTarmneli 
Segnebulad mimarTavs, gansazRvrulia vaJa-fSavelas rusulenovani Targmanebis 
xasiaTi da Taviseburebani. 
 

qeTevan Sengelia 
simboluri xatis funqcia gr. robaqiZis pastoralis, `lamaras~ mixedviT 

   XX saukunis pirveli mesamedis qarTul mwerlobaSi erovnuli problematikis 
ganaxlebis erT-erTi mizezi 1924 wlis ajanyebas ukavSirdeba. gr. robaqiZe `lamaras~ 
uZRvnis qarTvelTa am marcxs. naSromSi warmodgenilia, Tu ra kavSiri SeiZleba 
arsebobdes gr. robaqiZis saxe-simbolosa da saqarTvelos tragikul beds Soris. 
mindia ver gadaarCens sayvarel qals - lamaras. simbolo-lamara aris uZvirfasesi 
ram romlis kargad yofnasTan aris gaigivebuli mTavari gmiris mdgomareoba. lamara 
bevr rames ukavSirdeba qarTul kulturaSi, igi araa SemTxveviTi simbolo da misi 
mokle `formula~ SeiZleba ase gadmoices: lamara - saqarTvelo - mTeli samyaro. 
 

qeTevan Sengelia 
`sibneles miarRvevdnen brmebi~(dro da mwerali – zogierTi aspeqti oTar CxeiZis 

romanis `artistuli gadatrialebis~ mixedviT) 
   naSromis Temaa oTar CxeiZis romani `artistuli gadatrialeba~ da mwerlis 
damokidebuleba drosTan da im istoriul  movlenebTan, romelic  1991-1992 wlebSi  
saqarTvelos tragikul yofas sdevda Tan. Aaq mxatvrul-dokumenturad aris 
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warmodgenili saqarTvelos pirveli prezidentis zviad gamsaxurdiasa da misi 
momxreebis winaaRmdeg dagegmili da aRsrulebuli politikuri gadatrialeba. 
samwerlo stili satirulia. naSromSi gaSuqebulia ramdenime aspeqti romanisa, 
sadac saubaria, rom mwerali piruTvnelad da daufaravad amxels  TanamedroveTa 
damRupvel ganzraxvas, rac did funqcias sZens romans.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

inga milorava, 
Tamar SarabiZe 

 
 
 
 
 

Tamar SarabiZe 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar SarabiZe, 
inga milorava 

a. bestuJev-marlinski - xidi 
Jurnal `ciskarsa~ da qarTvel 

mkiTxvels Soris   
 
 
 
 

Языковая политика и художественная 

литература  

 

 

 

 

 

 
Jurnali "ciskari" _ xidi 
bestuJev-marlinskisa da 

qarTvel mkiTxvels Soris  

saerTaSoriso samecniero 
konferencia `rusuli 

filologiis aqtualuri 
sakiTxebi politkulturul 

sivrceSi~, TurqeTi, q. 
erzrumi, 12-14 noemberi  

 
международный симозиум 

"Русский язык как иностранный в 

школе и вузе - немецкий и 

международный опыт", 

Магдебургский университет им.  

Отто фон Герике, Магдебург, 3 

мая 

 
saerTaSoriso samecniero-
praqtikuli konferencia 

Temaze: `rusuli 
filologiis aqtualuri 

problemebi polikulturul 
sivrceSi~, 12-14 noemberi, q. 

erzrumi, TurqeTi 

moxsenebaTa anotaciebi 

inga milorava, Tamar SarabiZe 
a. bestuJev-marlinski - xidi Jurnal `ciskarsa~ da qarTvel mkiTxvels Soris 

   naSromSi ganxilulia aleqsandre bestuJev-marlinskis is nawarmoebebi, romlebic 
giorgi erisTavis `ciskarSi~ ibeWdeboda da erTgvari xidis funqciasac ki 
asrulebda mkiTxvelsa da axladdaarsebul Jurnals Soris. agreTve saubaria im 
sirTuleebsa da Taviseburebebze, romlebic Tan mohyva Jurnalis gamocemas. 
warmoCenilia imdroindeli sazogadoebis mdgomareoba, gemovneba, damokidebuleba 
mxatvruli teqstisadmi.    
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Tamar SarabiZe 
Языковая политика и художественная литература 

   me-19 saukunis 60-iani wlebis mixedviT, Jurnal "ciskris" furclebze gamarTuli 
polemikis safuZvelze naSromSi warmoCenilia, Tu rogor gansazRvravs mxatvruli 
literatura zogadad enobriv politikas, ra gadamwyveti roli aqvs mwerals 
enobrivi normebis Camoyalibebis procesSi. 
 

Tamar SarabiZe, inga milorava 
Jurnali "ciskari" _ xidi bestuJev-marlinskisa da qarTvel mkiTxvels Soris 

   naSromSi axsnilia, Tu ratom xdeba aleqsandre bestuJev-marlinski Jurnal 
"ciskris" yvelaze popularuli avtori me-19 saukunis  50-ian wlebSi. giorgi 
erisTavis redaqtorobiT gamoSvebuli "ciskris" 24-e nomridan 10 nomerSi bestuJev-
marlinskia dabeWdili. naSromSi agreTve Cans, Tu rogor gansazRvravs Jurnalis 
xelismomwerTa da mkiTxvelTa gemovneba redaqciis saqmianobas.   
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I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, laboratoria) 

dasaxeleba. . . . . . . . . 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis institutis rusTvelologiis 

kvleviTi centri 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – ivane amirxanaSvili  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba – maka elbaqiZe, mariam 

karbelaSvili, Tamar xvedeliani. nana gonjilaSvili, lia kariWaSvili, lia 
wereTeli 

 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

termini, cneba da 
paradigma 

“vefxistyaosanSi” 

 
ivane amirxanaSvili 

maka elbaqiZe, mariam 
karbelaSvili, Tamar 
xvedeliani. nana 
gonjilaSvili, lia 
kariWaSvili, lia 
wereTeli 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

proeqti iTvaliswinebda rogorc fundamenturi, ise rigiTi terminebisa da 
cnebebis, paradigmebisa da sxva enobrivi erTeulebis kvlevas, gaerTianda 
sakmaod mravalferovani masala, kerZod, esTetikuri, filosofiuri, 
istoriuli, Teologiuri, lingvisturi, literaturismcodneobiTi, iuridiuli, 
ekonomikuri, politikuri, geografiuli, socialuri da sxva... saerTo saTauris 
qveS termini, cneba da paradigma “vefxistyaosanSi” damuSavda Semdegi Tematika: 
 1. ,,vefxistyaosnis” . politikuri filosofiuri, da iuridiuli terminologia 
(m. karbelaSvili); 

2. paradigmuli saxeebi da simboloebi (n. gonjilaSvili); 
3. lingvisturi da tropuli formebi (m. elbaqiZe); 
4. socialuri da eTikuri terminologia (l. kariWaSvili); 
5, saRvTismetyvelo ekonomikuri da folkloruli konteqstebi da cnebebi 

(T. xvedeliani); 
6. geografiuli, eTnikuri, kulturologiuri,  da sxva realiebi (l. 

wereTeli); 
7. istoriuli konteqstebi da personaliebi (i. amirxanaSvili). 
 
. 
ivane amirxanaSvili - istoriuli konteqstebi da personaliebi kvlevis 

pirvel etapze ,,vefxistyaosnis” teqstidan amoviwere personaJTa saxelebTan 

dakavSirebuli konteqstebi (SoTa rusTaveli, ,,vefxistyaosani”, teqsti 

ZiriTadi variantebiT, komentarebiTa da leqsikoniTurT, or tomad, a.SaniZisa 

da a.baramiZis redaqciiT, t.1, ,,mecniereba”, Tbilisi, 1966); meore etapze 

ganvixile personaJTa (tarieli, avTandili, nestan-darejani, TinaTini, asmaTi, 
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nuradin-fridoni da sxv.) mxatvruli saxeebi da maTi paradigmuli 

mniSvnelobebi. ganxilva moicavs agreTve fsiqologiur, filosofiur da 

etimologiur doneebs. magaliTad, tarielis mxatvruli saxis ganxilvisas 

gaanalizebulia misi xasiaTi, xasiaTis niSanTa sistemuri, simboluri mxare da 

saxeli ,,tarielis” etimologiuri Zirebi. msgavsi principiT aris ganxiluli 

danarCeni personaJebic. 

lia kariWaSvili - socialuri da eTikuri terminologia  
socialuri terminologia “vefxistyaosanSi” Sesabamisia im socia luri 

wyobisa, romelic niSandoblivia ganviTarebuli Suasaukuneebis 
saqarTvelosTvis da saxeldeba patronymobis xanad. am ierarqiuli wyobis 
amsaxvel cneba-terminTa garda (patroni, yma), „vefxistyaosanSi“ Cans TiTqmis 
yvela socialuri wre da sazogadoebrivi fena (moyme, vaWari, sasulieroni da 
sxva) misTvis niSandoblivi msoflmxedvelobiT, RirebulebaTa sistemiT, 
eTikiTa da etiketiT. socialuri samarTlianoba da tolerantoba, 
`vefxistyaosnis“ mixedviT, idealuri samefos aucilebeli atributia. swored 
amaze afuZneben  gmirebi TavianT saxelmwifoebs. es xdeba ara romelime 
socialuri fenis diskreditaciis fonze, aramed Tanacxovrebis pirobebSi, 
rodesac urTierTobebi emyareba urTierTpativiscemas, maRal morals da 
samarTlianobis princips: 

naSromSi yuradReba gamaxvilebulia raindobis institutze, sityva “raindi’ 
an raindoba ar ixsenieba poemaSi. am mniSvnelobiT gamoyenebulia “ymis”, 
“moymisa” da “Wabukis” cnebebi. Seswavlilia am cnebaTa realizebis konkretuli 
konteqstebi. saTanado masalis analizis Sedegad gamotanilia daskvna, rom 
`ymas~, `moymes~ da `Wabuks~ `vefxistyaosnis~ enobriv sivrceSi sruliad 
gansazRvruli semantikuri mniSvnelobebi aqvT. `ymas~ (rogorc vaJs, 
axalgazrda kacs) da `moymes~ Soris sinonimuri mimarTebaa. `Wabukis~ moazreba 
maT mwkrivSi, rogorc sinonimisa, poemis teqstobrivi monacemebiT, 
gaumarTlebelia. `Wabuki~ unda ganimartebodes, rogorc damoukidebeli 
leqsikuri erTeuli _ meomari yma (//moyme) _ sabrZolo xelovnebas 
dauflebuli vaJi. `Wabukis~ amgvari mniSvnelobis SenarCunebiT 
`vefxistyaosani~ Zveli qarTuli literaturis tradicias agrZelebs. 

zogadad, rusTavelis cnebaTmetyveleba humanisturi da  tolerantulia im 
TvalsazrisiT, rom  moicavs farTo semantikur vels, binarulia da aerTianebs 
saRvTo da saero mniSvnelobebs. Tumca am mTlianobaSi aris garkveuli 
mimarTebebi. mijnuroba asaxavs rogorc saRvTo, aseve adamianur siyvaruls. 
iseve, rogorc Sairoba gulisxmobs rogorc sasuliero, ise saero poezias da 
sxva.  
eTikuri terminologia ZiriTadad ganixileba mijnurobisa da moyvrobis – 
siyvarulisa da megobrobis - raobis rusTveliseuli diskursis fonze. 
sayuradReboa, rom mijnuroba dasaxelebulia e.w. xelobaTa katalogSi, 
rogorc „sacodneli ram“, msoflmxedveloba, eTikuri mimarTeba 
garesamyarosTan. asevea megobrobac, Zmadnaficobac. prologidan unda 
aRiniSnos „kaci vargi“ da idealuri mijnuris damaxasiaTebeli cnebebi: sibrZne, 
siuxve, simdidre, ena, goneba daTmoba... megobrisa da satrfos mniSvnelobebs 
aerTianebs „moyvare“. eTikuri koncefciisa da cnebaTmetyvelebis 
TvalsazrisiT, gansakuTrebiT sayuradReboa „anderZi avTandilisa“. 

 mijnurobac da raindobac (rogorc statusi, an instituti) poemaSi 
garkveul RirebulebaTa sistemas efuZneba da arsebiTad erTi arqetipi aqvT. 
am SemTxvevaSi gaTvaliswinebulia sasuliero mwerlobis tradicia, definicia 
erTi mxriv, saRvTo siyvarulisa da, meore mxriv, wminda mxedrisa (sulieri 
mxedroba), romlis transformacias saero mwerlobis sivrceSi ganasaxierebs 
raindi. sasuliero mwerlobaSi mijnuri RvTisa (mag. bermonazvnoba) da 
sulieri mxedari arsebiTad erTi da igivea.  

eTikuri problematikis rusTvelizeuli gaazreba samecniero 
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literaturaSi dakavSirebulia gviandeli Suasaukuneebis aristotelizmTan, 
Tumca, vfiqrobT, wamyvani mainc aris qristianuli msoflxedva da 
cnebaTmetyveleba. 

 
Tamar xvedeliani - ნაშრომში წარმოდგენილი მასალა, ვფიქრობთ, საგრძნობლად 

წაადგება ცნებათმეტყველებისა და სახისმეტყველების საკითხებით დაინტერესებულ 

მკვლევარებს. 

   საუბარია საღვთისმეტყველო, ეკონომიკურ და ფოლკლორულ ცნებებსა და კონტექსტებზე, 

მოძიებული, ამოწერილი, კლასიფიცირებული და დამუშავებულია მასალა. მაგალითად, 

საღვთისმეტყველო: დღე აღვსებისა, განგება, განგებიანი, ედემი, ერთარსება, ზენა, ზენაარი, 

ზესთა ზე, ზეცა, ზეციერი, ზიარება, ლოცვა, მადლი, მადლიერი, მადლიერობა, მოწყალე, 

მზიანი ღამე, მოციქული, მუსაფი, მულიმი, მცნება, მაღლად  მხედი, საზეო, სათნოება, 

სამოთხე, სახიერი, სვიანი ,სული, სულიერი, უჟამო ჟამი, უხილავი ღმერთი, შემოქმედი, 

ცოდვა, ხატი. 

 ეკონომიკური: ალაფი, ალაფობა, ბაზარი, დავლა-მრავალი, დრამა, დრაჰკანი,  ვალი, ვაჭარი, 

ვერცხლი, ლარი, ოქრო, სავაჭრო, საჭურჭლე, ქარავანი, ფასი.  ფოლკლორული: დევი,  ეშმა, 

ზღაპარი,  კრონოსი,  ქაჯი, ქაჯეთი, ქვესკნელი. 

   ნაშრომში საუბარია თითოეული ცნების მნიშვნელობაზე. მიმოხილულია საკითხის 

კვლევის ისტორია, გათვალისწინებულია მკვლევარ-მეცნიერთა მოსაზრებები და 

გამოკვეთილია შედარებით ახალი, ბოლოდროინდელი შეხედულებები.           

განსაკუთრებით ეს ეხება საღმრთისმეტყველო ცნებებსა და კონტექსტებს, რის შესახებაც 

არსებობს ფრიად მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურა. საილუსტრაციოდ შეიძლება ავიღოთ 

„მზიანი ღამე“ და „უჟამო ჟამი“. ცნობილია, რომ საღმრთო სახელები არაერთგზის გამხდარა 

კვლევისა და ინტერესის საგანი, არაერთ მკვლევარს გამოუთქვამს საკუთარი, ყოველმხრივ 

დასაბუთებული და ანგარიშგასაწევი შეხედულება. 

    იგივე შეიძლება ითქვას ეკონომიკურ ცნებათმეტყველებასა და განსაკუთრებით 

ფოლკლორულ ცნებებზე, რაც ასევე ხშირად გახდებოდა ხოლმე მეცნიერთა ინტერესისა და  

კვლევის საგანი. 

   ნაშრომში საუბარია ფოლკლორულ პერსონაჟთა სახისმეტყველებით ასპექტებზე, 

ფოლკლორული არქეტიპებისა და ლიტერატურული პერსონაჟების  ურთიერთკავშირზე. 

დევის,  ქაჯის, ქაჯეთის ციხის ფუნქციურ დატვირთვაზე, ზემოხსენებული ცნებებისა და 

კონტექსტების სიმბოლურ გააზრებაზე. 
 

 
 
 
 

C”  
 

 

 

 
 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 lia kariWaSvili msaxureba RvTisa Tbilisi, “Cveni 170 
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2 
3 

da erisa mwerloba” 

monografia eZRvneba daviT kariWaSvils, XIX-XX saukuneTa mijnis 
cnobil mecniersa da sazogado moRvawes. wigni moicavs Sesavals, 5 Tavs da 
boloTqmas, darTuli aqvs reziume inglisur da frangul enebze.. garda 
damowmebuli literaturisa,  naSroms agreTve erTvis daviT  kariWaSvilis 
SromaTa bibliografia da pirTa saZiebeli.  

daviT kariWaSvili iyo ðåæïãëãò, á.ø.ù./ê. ãïèïâîúåäåþåäò æï ìïáïîàâåäëì ìïòìüëîòë 

æï ìïåàíëãîïôòë ìïçëãïæëåþòì õåäèûéâïíåäò,  èêâäåâïîò. îòã ìïêòàõåþçå — òáíåþëæï åì òìüëîò-

óäò àó äòüåîïüóîóäò, ïí àóíæïú ìïçëãïæëåþîòâò — àïâòìò æïèëóêòæåþåäò õåæâï ¸áëíæï. 

òèòìæï èòóõåæïâïæ, îïèæåíïæ èòéåþóäòï æïâòà êïîòÿïøâòäòì âåîìòï ïèï àó òè ìïêòàõçå, òì èï-

òíú øåòúïâì ìïñóîïæéåþë íòóïíìåþì, ïõäåþóî èòæãëèïì, ïíãïîòøãïìïùåâ æåþóäåþåþì (ïìåàåþòï èïãï-

äòàïæ èòìò íïîêâåâåþò: „øóøïíòêòì ùïèåþï“; „âåôõòìüñïëìíòì øåæãåíòäëþï“; „îëæòì æïòþåÿæï 

ðòîâåäïæ áïîàóäò ùòãíò“; „âòí òñë íòêòôëîå òîþïõò“ æï ìõâï).  

æïâòàòì ôòäëäëãòóîò ûòåþòì øåæåãïæ ìïþëäëëæ ãïæïùñæï „êïäèïìëþòì“ ïâüëîòì ðîëþäå-

èï. ãïòîêâï „áïîàäòì úõëâîåþòì“ îïèæåíòèå þóíæëâïíò ìïêòàõò („âòí òñë èëþòæïí åðòìêëðëìò“, 

„ïøëü êóîëðïäïüòì ãåíåïäëãòï“...). ãïèëòêâåàï îóìàâåäëäëãòóîò êâäåâòì ïõïäò ïìðåáüåþò 

(„âåôõòìüñïëìíòì“ 1903 æï 1920 ùäåþòì ãïèëúåèåþò, ùåîòäò „âåôõòìüñïëìíòì øåæãåíòäëþï“).  

æïâòà êïîòÿïøâòäòì èòåî øåæãåíòäò „õóúóîò ïíþïíò“ æï „áïîàóäò åíòì ãîïèïüòêï“ òñë ìï-

õåäèûéâïíåäë ùòãíåþò, îëèåäàïú æîëóäò æïõèïîåþï ãïóùòåì ìðåúòïäòìüåþì.  

èòìò òíòúòïüòâòà æï ûïäòìõèåâòà èëõæï á.ø.ù./ê. ãïèïâîúåäåþåäò ìïçëãïæëåþòì ùòãíìïúï-

âòì ïéùåîï-êïüïäëãòçïúòï. èòìòâå õåäèûéâïíåäëþòàï æï óøóïäë èëíïùòäåëþòà ÷ïüïîæï æòæò 

äåáìòêëäëãòóîò ìïèóøïë. æïâòà êïîòÿïøâòäòì ïîïåîàò íïøîëèò, îëãëîåþòúïï „áïîàóäò ùòãíòì þåÿæ-

âòì òìüëîòï“, „áïîàóäò ðåîòëæòêòì þòþäòëãîïôòï“, „ùòãíòì òìüëîòï“ òñë îïèæåíïæèå ïõïäò èëíëã-

îïôòóäò úæåþò þòþäòëãîïôòïøò. 

æïâòàòì èòåî ãïíõëîúòåäåþóäò ñëâåäò ãïèëúåèï („âåôõòìüñïëìïíò“, 1903 æï 1920 ùäåþò; 

íòêëäëç þïîïàïøâòäòì äåáìåþò æï ùåîòäåþò, 1895, 1910, [äåáìåþò] 1919; ïäåáìïíæîå ñïçþåãòì 

àõçóäåþïíò 1905; ïäåáìïíæîå õïõïíïøâòäòì, „áïîàóäò ìòüñâòåîåþòì òìüëîòï“ (XIX), 1917), îëèåäàïú 

ùòí æòæò üåáìüëäëãòóîò ìïèóøïëåþò óûéëæï, õïìòïàæåþï ðîëãîåìóäëþòà ùòíï ãïèëúåèåþàïí 

øåæïîåþòà. 

æïâòà êïîòÿïøâòäòì ìïòìüëîòë íïøîëèåþì ¸áëíæï ìîóäòïæ íïàåäò, ãïèëêâåàòäò èòçïíò: èïì óí-

æï ãïåùòï åîàãâïîò ðëðóäïîòçïúòï ìïáïîàâåäëì òìüëîòòìï. èëìïõäåëþòì ôïîàë èïìåþò óíæï ãïîêâåó-

äòñâíåí àïâòïíàò áâåñíòì òìüëîòóä ùïîìóäøò æï ïèòìàâòì èïà ìÿòîæåþëæïà øåìïþïèòìò ôëîèòà, èë-

úóäëþòàï æï åíòà èëìùëæåþëæïà òíôëîèïúòï. ïìåàò æïüâòîàâï ïáâì èêâäåâîòì èòåî øåæãåíòä „ìï-

áïîàâåäëì èëêäå òìüëîòïì“ (1907) æï ðóþäòêïúòåþì ìïáïîàâåäëì òìüëîòòæïí, îëèåäàïú òãò èóæ-

èòâïæ ïùâæòæï ìïñèïùâòäë ýóîíïäåþìï àó ìõâï ðåîòëæóä ãïèëúåèåþì. 

 
 

b 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

რევაზ 

სირაძე, ივანე 

ამირხანაშვილი 

 
 
 
 

სიბრძნე და სიკეთე 

სინანულისანი 

(რეცენზია ლაურა  

გრიგოლაშვილის 

wიგნზე ,,დავით 

აღმაშენებლის 

გალობანი 

სინანულისანი’’) 

 
Cveni 

mwerloba, #24 
Teb. 
 
 
 
 

,,dila”,  

თბილისი, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

gv. 46-48.  gv. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 

ivane 
amirxanaSvili 
 

             

ვაჟა და მისი ძმები, 

წინასიტყვაობა 

მოთხრობეbის 

კრებულისათვის   

,,რაზიკაშვილები: 

ვაჟა ბაჩანა, თედო”, 
 

agiografiis 

kulturologiuri 

konteqsti,  

 

                       

,,არ წამიკითხო!’’ 

(წიგნის კითხვის 

შესახებ), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ,,sjani”, #14, 

 
 
 
 

თბილისი 

 
 
 
 

3-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gv. 8-13  

                             anotaciebi 

 

1.სტატიაში ლაურა გრიგოლაშვილის წიგნის მეცნიერულ ღირსებებთან ერთად 

განხილულია ჰიმნოგრაფიული ლიტერატურის ზოგადი საკითხებიც. აღნიშნულია, რომ წიგნი 

წარმოადგენს დინჯ, გაწონასწორებულ ანალიზს _ ტექსტის დადგენიდან დაწყებული 

მსოფლმხედველობითი საკითხებით დამთავრებული. თვალსაჩინოდ არის ნაჩვენები დავითის, 

როგორც ლექსის ლირიკული გმირის, შინაგანი განვითარების ქრისტიანული გზა.  

 აღნიშნულია, რომ დავითის სინანული ეთიკური სიმაღლის მაჩვენებელია და არა 

ცოდვათა ემანაცია. სინანული თვითგანwმენდაა, სულიერი ძალაა, პიროვნების უმაღლესი 

ნებელობის ცხადყოფაა. ,,გალობანში’’ ორი მიმართვაა ,,შენ’’ და ,,მე’’, ოღონდ ეს არაა 

მხოლოდ პირად-ინდივიდუალური რამ, როგორც ზოგჯერ ფიქრობდნენ. ლ.გრიგოლაშვილმა 

ცხადყო, რომ ,,გალობანის’’ ,,მე’’ ზოგადადამიანურია, ცოდვანიც ზოგადადამიანურია, 

საყოველთაოა. ყოველივე ეს თავის თავზე იტვირთა დავით აღმაშენებელმა, ესე იგი, იტვირთა 

მთელი საკაცობრიო ცოდვა და ამით დიდი სულიერი ტოლერანტობაც გამოხატა. თანაც 

გვიჩვენა, რომ ასეთი განწყობა (მზაობა) უნდა ჰქონდეს ყველას _ იქნება ეს მე _ პიროვნული, 

მე _ ეროვნული თუ მე _ ზოგადადამიანური.  

    2.   წინასიტყვაობაში საუბარია იმის შესახებ, რომ რაზიკაშვილების სამწერლო 

ოჯახი განსაკუთრებული მოვლენაა ქართული ლიტერატურისა და საერთოდ ქართული 

კულტურის ისტორიაში. აღნიშნულია, რომ ისინი ბუნების წიაღიდან მოდიან და ძალზე 

ნათელი, გასაგები ენით გამოხატავენ ჰუმანიზმის, კაცთმოყვარეობის, ძმობის იდეებს, 

რომლებიც გასაგები და მისაღებია არა მარტო ქართველი, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყნის 

მკითხველისათვის. 

      ცალ-ცალკე არის განხილული ვაჟას, ბაჩანას და თედოს შემოქმედება და 

ცხოვრებისეული დეტალები. ვაჟას შესახებ ნათქვამია, რომ ეს არის სრულიად თვითმყოფადი, 

თავისებური და ორიგინალური შემოქმედი, რომელიც არც ერთ ლიტერატურულ 

მიმდინარეობას არ ეკუთვნის, მაგრამ ყველაფერს ქმნის მწყობრი, კონცეფციური სისტემით; 

ხაზგასმულია თედო რაზიკაშვილის ღვაწლი ქართული საბავშვო პროზის განვითარებისა და 

ზეპირსიტყვიერების შეკრება-სისტემატიზების საქმეში; გამოკვეთილია ბაჩანას ლირიკულ-

პატრიოტული პოეზიის მნიშვნეlობა ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცებისათვის 

ბრძოლაშi           
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3. statiaSi saubaria imis Sesaxeb, rom teqstebis analizis mixedviT,  arCeuli gzis 
erTguleba, tradiciis dacva, istoriulad  Camoyalibebuli realobis SenarCuneba – 
es marto sarwmunoebrivi pozicia ki ar aris, aramed erovnuli xasiaTia. 

aqedan gamomdinare, Tuki kulturas gaviazrebT, rogorc winaparTa kultis 
Tayvaniscemas, maSin SeiZleba iTqvas, rom tradiciuloba, gadmocemiToba, 
memkvidreobiToba qarTuli bunebis, qarTuli gonis, zogadad ,,qarTulis’’ 
damaxasiaTebeli movlenaa. qarTuli qristianuli kultura tradicionalisturia. 
qarTuli kulturuli modelis ASeqmna iwyeba qristianobis kosmopolituri 
mrwamsisa da adgilobrivi, avtoxTonuri gonis urTierTqmedebis Sedegad.  

agiografiis dabadeba tradiciis dabadebas niSnavda. wmindanis cxovrebis 
aRwera – es aris kulturuli modeli Tavisi konceptualuri SinaarsiT. 

agiografia aris Janri da misi ganviTarebis istoria adasturebs literaturis 
arsebobas da sicocxlisunarianobas. literaturis arseboba ki mianiSnebs imas, rom 
praqtikaSi xorcieldeba adamianisa da kulturis erTianoba, rac, saboloo jamSi, 
ganapirobebs individis cnobierebis mTavari unarebis – grZnobis, gonebisa da 
fantaziis mTlianobas.  
 

    4.  ესე ეხება წიგნის კითხვის მნიშვნელობასა და ტრადიციას. გაანალიზებულია 

მკითხველის ფსიქოლოგიისა და აზროვნების ნიუანსები. მრავალფეროვანი ლიტერატურული 

მასალისა და პარალელების მოშველიებით ნაჩვენებია, რომ წიგნი, როგორც სიტყვა, დრო-

სივრცის სრულყოფილებისა და სისრულის სიმბოლური გამომხატველია. გაზიარებულია 

სტეფან მალარმეს მოსაზრება: ,,სამყარო არსებობს იმისათვის, რომ საბოლოოდ წიგნში პოვოს 

თავისი დასასრული. მკითხველის ფენომენზე საუბრისას აღნიშნულია, რომ ორგვარი 

მკითხველი არსებობს: 1. რომელსაც ჰgონია, რომ კარგად კითხულობს და 2. ვისაც ჰგონია, 

რომ ცუდად კითხულობს. ავტორის აზრით, პირველი კატეგორიის მკითხველები პოეტები 

ხდებიან, მეორე კატეგორიისა _ კრიტიკოსები. პოსტმოდერნისტული განწყობილებიs 

მიუხედავად, ავტორი ცდილობს წიგნის კითხვის ფენომენი განიხილოს სერიოზული 

ფილოსოფიურ-ფსიქოლოგიური აქცენტების მეშვეობით. 

 

 

 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

„მილან კუნდერას 

ყოფიერების აუტანელი 

სიმსუბუქე“. 

მე–7 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. 

ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

ემიგრანტების მწერლობა 

(მე–20 საუკუნის 

გამოცდილება) – მასალები. 

 

ტ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ., 375–385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 
2 

 

 

 

 

 

 
3 

Suasaukuneebisa da 
renesansis esTetikur 
kategoriaTa 
urTierTmimarTebisaTvis 

(silamaze/mSveniereba). 

Jurn. “sjani”.  

 

Николай Заболоцкий и 

Грузия. Научно-

практическая конференция 

«Иверский Свет». Руско-

грузинские поэтические 

связи 20-го века. 

#14  

 

 

 

თბილისი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

 

 

 

 

Тбилиси 

 

 

 

 

გვ.77–91 

 

 

 

 

 

 

стр.55-67 

Aanotaciebi 

 

1. maka elbaqiZeM 

milan kunderas yofierebis autaneli simsubuqe 

mwerals, iseve rogorc nebismier Semoqmeds, romelsac rigiT adamianTan SedarebiT 

gamZafrebuli aqvs dakvirvebis unari, cxovrebis manZilze miRebuli STabeWdilebani e.w. 

faqtobrivi mexsierebis fskeridan “amoaqvs”. Cexi mwerali, Mmilan kundera, yvelaze mtkivneul  

mogonebad 1968 wlis agvistoSi CexoslovakiaSi ruseTis armiis SeWras miiCnevs, vinaidan swored 

am movlenam gayo misi cxovreba or – okupaciamdel da okupaciis Semdgom _ etapad (isic 

niSandoblivia, rom kunderas faqtobriv mexsierebaze Rrmad iyo aRbeWdili nacisturi okupaciis 

kvalic, ris Sedegadac masSi sakmaod adreul asakSi gaiRviZa politikurma TviTSegnebam). Tumca, 

Tavad kundera aRiarebs, rom adamianisTvis, miT ufro mwerlisTvis, damRupvelia warsulSi 

momxdari, Tundac mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb dausrulebeli gansja da fiqri, radgan 

wlebis gadasaxedidan warsulis Sefaseba yovelTvis moklebulia sizustesa da obieqturobas.  

faqtobrivis garda, arsebobs egzistencialuri mexsierebac, romelmac, kunderas 

SemTxvevaSi, naTlad airekla uzarmazari, ucxo “derJavis” mier STanTqmuli erTi patara qveynis 

agonia. Tumca, rogorc mogvianebiT aRmoCnda, situaciis arc amgvari Sefaseba iyo mTlad zusti, 

magram am Secdomis wyalobiT mweralma udidesi cxovrebiseuli gamocdileba miiRo. Akundera 

mixvda, rom arcerT frangs Tu amerikels ar ZaluZs miiRos da saTanadod gaiTavisos is, rac 

mxolod man, Cexma, icis: Tu ras niSnavs adamianisTvis sakuTari naciis aRsasrulis momswred 

yofna. am faqtis gacnobierebis Semdeg, bunebrivia, mwerali dgeba arCevanis winaSe – Seeguos 

arsebul realobas da miiRos “mosulTa” TamaSis wesebi, Tu “yofierebis autanel simsubuqes” 

warmosaxviT realobaSi gaeqces, sadac yvelafers Tavisi saxeli daerqmeva, oRond ra formiTa da 

meTodiT? _ swored am kiTxvaze pasuxis gacemas isaxavs miznad es naSromi. 

 M  

 

 

 

 

2. maka elbaqiZe  

Suasaukuneebisa da renesansis esTetikur kategoriaTa mimarTebisaTvis 

(silamaze/mSveniereba) 

 
naSromis mizania, warmoaCinos, rogori iyo mSvenierebis/silamazis cnebis gageba 

Suasaukuneebsa da renesansis epoqaSi da rogori urTierTmimarTeba arsebobda am or kulturul 

paradigmas Soris gansaxilvel esTetikur kategoriaTa mimarT damokidebulebis TvalsazrisiT. 
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adreuli Suasaukuneebis xelovnebasa da literaturaSi garegnuli silamaze aRiqmeboda ara 

TavisTavadi mniSvnelobiT, aramed rogorc sulieri mSvenierebis gamonaSuqi. es principi icvleba 

gviandel SuasaukuneebSi, kerZod, saero  mwerlobaSi, sadac gmiris individualur TvisebebTan 

erTad wina planze wamoiwevs misi portretuli Strixebi. Ees ki imas niSnavs, rom personaJis 

mxatvruli saxe iqmneba ara agiografiaSi damkvidrebuli zogadi modelis mixedviT 

(wmindani/codvili; dadebiTi personaJi/uaryofiTi), aramed personaJis individualuri Tvisebebis 

maqsimaluri gamokveTiT, Tanac ise, rom pirovnebis garegnul iersaxeSi, rogorc sarkeSi, 

ireklebodes misi Sinagani (sulieri) xati.  

renesansuli esTetika, erTi mxriv, aRorZinebaa antikuri esTetikuri principebisa, 

Tumca, imavdroulad, “memkvidrea” winamorbedi (Suasaukuneebis) epoqis azrovnebisa, 

romlis mixedviTac zogadi da individualuri, idealuri da materialuri, garegnuli da 

Sinagani erTian da ganuyofel mxatvrul saxeSi erwymis erTmaneTs, rac, Tavis mxriv 

winamorbedia maRali renesansis epoqaSi Camoyalibebuli individualizmisa. Sesabamisad, 

“RvTaebriv komediasa” Tu “vefxistyaosanSi” Camoyalibebuli esTetikuri doqtrina, 

romelSic renesansuli epoqisTvis damaxasiaTebeli araerTi principisa da tendencia Cans, 

jer kidev ar aris im tipis azrovneba, romelic xelovnebis (literaturis) istoriaSi 

kvatroCentodaa saxeldebuli.  
 

 

 

 

 

 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

mariam 
karbelaSvili 

 

literaturis Teoriis 
problemaTa axali xedva 
`literaturismcodneobis 
Teoriis” axali gamocemis 
gamo 

 

 

sjani, 
yovelTviuri 
literaturis 
mcodneobiTi 
Jurnali 
literaturis 
Teoriasa da 
SedarebiT 
literaturis 
mcodneobaSi, 

# 14 

Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

15 

2 mariam 
karbelaSvili 

 

viktor nozaZe 
vefxistyaosnis sakvanZo 
koliziis iuridiuli 

Sefasebis Sesaxeb 
 

VII 
saerTaSoriso 
simpoziumi 
litmcodneobis 
Tanamedrove 
problemebi 

literaturა 
devnilobaSi 
emigrantebis 
mwerloba (me-
20saukunis 
gamocdileba). 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
2013 

6 



 118 

masalebi. 
nawili III. 
 

 
 

mariam karbelaSvili 
1. literaturis Teoriis problemaTa axali xedva 

`literaturismcodneobis Teoriis” axali gamocemis gamo 

 
           literaturis Teoriis Seswavlis sferoSi didi siaxlea _ gamovida 
`literaturismcodneobis Sesavalis” axali gamocema da es siaxle dasaTaurebaSic ki 
gamoCnda: tradiciuli `literaturaTmcodneobis” nacvlad axali, Sinaarsobrivad 
gamarTlebuli forma `literaturismcodneoba”. 

martivi WeSmaritebaa, rom literaturis Teoria mxatvruli literaturis 
mecnieruli Seswavlis safuZvelTa safuZvelia; `literaturismcodneobis Teoriis” 
axali gamocemis mowodebaa literaturis TeoriaSi Tanamedrove donis damkvidreba, 
xolo Teoriis safuZvliani codna maRali profesionalizmis garantiaa. 

upirveles yovlisa, unda aRvniSno, rom `literaturismcodneobis Sesavali” ex 

abrupto ar gaCenila, mas didi mosamzadebeli samuSao uZRoda win _ esaa ori 
mniSvnelovani gamocema: `literaturis Teoria. XX saukunis ZiriTadi 
meTodologiuri koncefciebi da mimdinareobebi” (2008) da `literaturis Teoria. II. 
qrestomaTia” (2010). samive wigns me erT kompleqsSi, erT mTlianobaSi ganvixilav, 
radgan erTmaneTs ganapirobeben da erTmaneTs avseben. cxadad Cans, rom am Teoriuli 
xasiaTis gamocemebma literaturismcodneobis dargSi radikalurad da  principulad 
Secvala damokidebuleba mxatvruli literaturis kvlevaTa mimarT _ es didi 
progresia da am saqmis iniciatori da sulisCamdgmeli prof. irma ratiania. 

saerTod, XX saukune literaturis Teoriis sferoSi did ganaxlebaTa da 
gadafasebaTa saukunea, rac ociani wlebidan daiwyo da gansakuTrebiT am saukunis 
meore naxevarze iTqmis _ ruseTSic da evropaSic Seiqmna axali Teoriebi, 
koncefciebi, skolebi, romelTa Seswavla didi xnis manZilze sxvadasxva garemoebaTa 
gamo CvenTan SezRuduli iyo. 

gulwrfeli sixaruliT unda aRiniSnos, rom `literaturismcodneobis 
Teoriis” SeqmnaSi ToTxmetma mecnierma miiRo monawileoba da axalma ideebma yoveli 
maTganis naSromSi hpova asaxva.  

`literaturismcodneobis Sesavali” moicavs literaturis Teoriis ZiriTad 
sakiTxebs, romlebic damuSavebulia am rTuli dargis msoflioSi arsebuli 
Tanamedrove donis Sesabamisad, risTvisac maqsimaluri sisruliTaa 
gaTvaliswinebuli uaxlesi Teoriebi, koncefciebi, meTodologiebi; wigns Rirsebas 
matebs is, rom axlavs zogad kategoriaTa uxvi ilustrireba Sesabamisi qarTuli 
masaliT. 

aRsaniSnavia `literaturismcodneobis Sesavalis” kargi arqiteqtonika: sakvanZo 
sakiTxTa Semcveli Tvrameti naSromi logikuri TanamimdevrobiT aris ganlagebili: 
`literaturismcodneoba da misi Semadgeneli disciplinebi” (s. tabucaZe), `avtori da 
teqsti”; `forma da Sinaarsi” (r. Wilaia), `Tema da mxatvruli idea” (l. bregaZe), 
`fabula da siuJeti” (i. ratiani), `motivi” ( T. lomiZe), `portreti” (T. kikaCeiSvili), 
`mxatvruli saxe” (g. lomiZe), `Txroba” (i. ratiani), `enis poeturi funqciis Sesaxeb” 
(T. bolqvaZe), `poeturi leqsika” (n. popiaSvili) `poeturi semantika. tropebi” (r. 
canava), `poeturi teqstis sintaqsi” (v. kavTiaSvili), `leqsis fonika” (T. doiaSvili), 
`kompozicia” (g. lomiZe), `stili” (m. naWyebia), `leqswyobis sistemebi” (T. barbaqaZe), 
`literaturuli gvarebi da Janrebi” (i. ratiani). 

`literaturismcodneobis Sesavali” daainetresebs farTo mkiTxvel 
sazogadoebas, magram mas gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs humanitaruli dargis 
studentebisTvis, rogorc Tanamedrove donis saxelmZRvanelos. 

2. Viktor Nozadze about the Legal Assessment 

of “The Man in the Panther’s Skin” Key Collision 

Viktor Nozadze is the brilliant representative of emigrant Rustaveli Studies.  At present the subject of our 

interest is his small article entitled “Slay the bridegroom stealthily” (1966).  
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The main sophism in the literary criticism of the official soviet Rustaveli Studies is the excuse and 

substantiation of the murder accomplished by Tariel in the context of socialist realism. This new interpretation 

was shared by the legal scholar.  

Victor Nozadze’s article is full of sharp polemical tone against the conclusion of legal scholar, goes beyond the 

literary criticism and by means of its essence exposes the immoral character of Soviet justice 
 
 
d) statiebi 
 

# avtori/ avtorebi 
statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lia 
kariWaSvili 

qarTuli 

literaturis 

oTxtomeuli (t. I) 

(recenzia) 

 
Jurn. “Cveni 
mwerloba”, 

#26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbilisi, “Cveni 
mwerloba” 

 
3 

  

anotacia 

naSromi warmoadgens recenzias “qarTuli literaturis” 4-tomeulis I tomisa, 
romelic eTmoba Zvel qarTul mwerlobas. narkvevebs uZRvis Sesavali werili 
“qarTuli damwerlobisa da mwignobrobis saTaveebTan”, erTvis wignis avtorTa – 
giorgi alibegaSvilis, revaz siraZisa da nestan sulavas – biografiebi. 
 Sesaval werilSi, romlis avtoria giorgi alibegaSvili, ramdenime 
mniSvnelovani sakiTxia wamoWrili, maT Soris umTavresi – qarTuli damwerlobisa 
da mwignobrobis sawyisi etapi, misi Taviseburebani da mniSvneloba, sayuradReboa 
enis gaqristianebis sakiTxic,  

amave werilSi mimoxilulia, zogadad, damwerlobis warmoSobis istoria, misi 
ganviTarebis etapebi, aqvea mcire istoriuli eqskursi saweri masalebis Sesaxeb.  

rac Seexeba uSualod narkvevebs, ganxilulia Zveli qarTuli mwerlobis 
yvela mniSvnelovani Zegli, rogorc sasuliero, ise saero. sasuliero mwerloba 
warmodgenilia TiTqmis yvela JanriT: hagiografia, himnografia, bibliologia, 
asketika, dogmatika, egzegetika, liturgika, homiletika. gansakuTrebuli yuradReba 
daeTmo tao-klarjeTisa da aTonis literaturul-saRvTismetyvelo skolebs. 
calkea gamoyofili saistorio mwerloba da “qarTlis cxovrebis” Sedgenis 
garemoebani. 

werilSi aRniSnulia, rom rom wignis avtorebi mocemuli problematikis 
uSualo mkvlevarni arian. amave dros maTi naSromebi asaxavs TiToeul sakiTxze 
samecniero literaturis yvela arsebiT monacems, ris safuZvelzec mkiTxvels 
mkafio warmodgena eqmneba ama Tu im Semoqmedze, mis Tematikasa da mxatvrul 
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samyaroze, zogadad, Zveli qarTuli mwerlobis ZiriTad tendenciebze. 
yuradReba gamaxvilebulia naSromis enaze. es aris akademiuri da amave 

dros eqspresiuli da dinamiuri Txroba, rac savsebiT mizanSewonilia, 
ramdenadac wigni gankuTvnilia axalgazrda Taobisa da mkiTxvelTa farTo 
wrisTvis. swored am tipis narativia axalgazrda TaobisTvis azrobrivad 
misawvdomi, mimzidveli da TavisTavad winapirobacaa Semdgomi interesebis 
gamokveTisTvis. 

 

 

 

 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nana 
gonjilaSvili 

1. levan goTuas 

`garejula~ da 

`vefxistyaosnis~ 

saxismetyvelebiTi 

gaazrebani 

2. `ikonografiis 

gziT gacxadebuli da 

damkvidrebuli  

wmindanis saxeli~ 

3.`suli saqmiT 

metyveli~ 

4.`sveti-cxoveli _ 

saxismetyvelebiTi 

Ziebani, simboluri 

gaazrebani da 

wyaroTmcodneobiTi 

kvleva~ 

5.`rusTveluri 

`moyvrobis~ sami 

umTavresi wesis 

asaxva gmirTa 

urTierTobaSi~ _ 

 
“literaturuli 

Ziebani”  
 
 
 
 

qarTvelologi 
 
 
 
 
 
 
 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 
Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

გორის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის 

ცენტრი,  

(ibeWdeba) 
  
 
 
 
 
 
 
(ibeWdeba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

გვ.267–29 

                           anotaciები 
1. levan goTuas `garejula~ da `vefxistyaosnis~ saxismetyvelebiTi gaazrebani 
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 naSromSi `vefxistyaosnis~ problematikisa da vefxvis paradigmuli 
saxismetyvelebis TvalsazrisiT Seswavlilia l.goTuas moTxroba `garejula~, 
romelSic  monRolTa Semosevisas (XIII s.) garejis monastris cxovreba da masTan 
dakavSirebuli wignis _ `vefxistyaosnis~ _ ambavia gadmocemuli. aRniSnulia, rom 
`garejula~ qarTul istoriografiaSi mdumarebiTa da idumalebiT moculi 
`vefxistyaosnis~ bedis axlebur gaazrebas warmoaCens; mwerali warmosaxvis da, 
amasTanave, rusTvelologiuri masalis gaTvaliswinebis safuZvelze misi Sina-arsis 
mniSvnelovnebasa da cxovelmyofelobas sxvagvar garemosa da viTarebaSi 
acocxlebs. moTxrobis analizis Sedegad, gamokveTilia azri, rom l. goTua 
istorias mxatvruli gamonagoniT avsebs da acocxlebs, axali realobiT 
ametyvelebs. moTxrobaSi sinamdvilesTan erTad sasurvel da SesaZlebel warsulze 
fiqria gacxadebuli.     
    naSromSi warmoCenilia  mwerlis mier Seqmnili mxatvruli samyarosa da 
istoriuli sinamdvilis mimarTebani, gansaxovnebis TvalsazrisiT, daZebnili da, 
SeZlebisdagvarad, Seswavlilia axali saxeqmnadobebi, maTi mimarTebani 
`vefxistyaosnis~ saxismetyvelebasTan. aqve warmoCenilia rusTavelis poemis 
saTauris, viTarca mxatvruli saxis, moTxrobaSi `vefxis wignad” da “saqveyno 
wignad” goTuaseuli gadaazrebis sazrisi, misi Sina-arsi. 

 
      2. naSromSi `ikonografiis gziT gacxadebuli da damkvidrebuli  wmindanis 
saxeli~ aRniSnulia, rom arc erT Zvel qarTul wyaroSi, IX saukunidan XIX 
saukunis 30-ian wlebamde, uflis kvarTis ierusalimidan mcxeTaSi Camomtani 
eliozis dis saxeli `sidonia~ ar ixseneba. sxvadasxva epoqis  kedlis mxatvrobaSi 
(IX-XIII, XVII-XIX ss.) miniatiurebsa da xatebze warmodgenil cxovelmyofeli svetis 
aRmarTva-amaRlebis scenaSi, arc XVII-XVIII s.s-is kaTalikosTa sabeWdavebze da 
vaxtang VI-is droSaze `sidonia~ arsad araa aRniSnuli. XIX s-Si gamocemul `wm. 
ninos cxovrebis~ moTxrobebSi, ZiriTadad, eliozis da `sidoniad~ iwodeba, rogorc 
qarTvelTaTvis sayovelTaod cnobili faqti. naSromSi gamokveTiliaSemdegi daskvna 
_ Teimuraz bagrationis TxzulebaSi _ `istoria dawyebiTgan iveriisa...” _ cxrameti 
saukunis manZilze pirvelad vxvdebiT kvarTis mimrqmeli eliozis dis saxels _ 
`sidonias”. m. sabininis `saqarTvelos samoTxeSi~ moTavsebul nikoloz gulaberiZis 
`sakiTxavSi~ eliozis dis saxelTan frCxilebSi moTavsebulma `sidoniam~, agreTve 
xatis `saqarTvelos wminda marTlmadiaidebeli eklesiis didebaSi~ eliozis dis 
saxelis aRniSvnam udidesi roli iTamaSa eliozis dis `sidonias~ saxelis 
popularizaciasa da damkvidrebaSi.  
 
 
   3. werili _ `suli saqmiT metyveli~ (rusul enaze) _ eZRvneba b-n revaz siraZis 
xsovnas. masSi warmoCenili da mimoxilulia b-n revazis Rvawli qarTuli kulturis 
da, kerZod, Zveli qarTuli literaturis sferoSi. garkveulwilad saubaria b-ni 
revazis pirovnebaze, mis pirovnul Rirsebebze da amagze, warsulis, awmyosa da 
momavlis winaSe. 
 
 
4.  naSromSi _ `rusTveluri `moyvrobis~ sami umTavresi wesis asaxva gmirTa 
urTierTobaSi~ _ `vefxistyaosnis~ ganxilvis safuZvelze aRniSnulia, rom 
rusTavelis mier moyvrisagan moyvrobis gamoCenis sami umTavresi debuleba 
sruladaa warmoCenili poemis gmirTa urTierTobaSi, maTi cxovrebis filosofiaSi. 
n. gonjilaSvilis TqmiT, rusTavels uaRresi simZafriT da saocari uSualobiTa 
aqvs gadmocemuli Zmadnafic gmirTa Seyrisa da ganSorebisas adamianur gancdaTa 
amsaxveli epizodebi. aq yoveli niuansia warmoCenili, gmirTa qceva, sityva, xma, 
Rimili Tu cremli. yovelive es, rogorc avtori SeniSnavs, mkiTxvelis gmirTa 
emociur ganwyobasTan Tanaziarobiskenaa mimarTuli; imavdroulad, gmirTa 
msgavsebis, gamorCeulobis, zeaRmatebuli mgrZnobelobisa da urTulesi sulieri 
samyaros, maTi fsiqologiuri ganwyobis maCvenebelia. naSromSi gamokveTilia azri, 
rom rusTaveli gansakuTrebul yuradRebas uTmobs megobarTagan `siaxlis ndomas~, 
`siSoris ver moTmenas~ da `gavlena~-`moxmarebas~. rac Seexeba `Cuqebis ar mowyenas~ 
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da uSurvelobas, rusTaveli mas SedarebiT nakleb yuradRebas uTmobs, Tumca 
aRwerili sruliad sakmarisia gmirTa bunebis Sesacnobad, maTi siuxvis, uSurveli 
ZRvnobis warmosaCenad. 
 
 
5. naSromi _ `sveti-cxoveli _ saxismetyvelebiTi Ziebani, simboluri gaazrebani da 
wyaroTmcodneobiTi kvleva~ _ Sedgeba oTxi nawilisagan. pirveli nawilSi _ 
`wm.ninos cxovrebis~ ori xilva-Cvenebis simboluri mniSvneloba da saxismetyveleba 
_ Seswavlilia `sveti-cxovlis~ `adgilidan SeZrvisa~ da aRmarTvis dabrkolebasTan 
dakavSirebul wm.ninosa da `aTormet~ dedaTa ori xilva-Cveneba. naSromSi 
warmoCenilia maTi saxismetyveleba, simboluri mniSvneloba da paradigmuli 
Sinaarsi. naSromis meore nawilSi _ wm.ninos, aTormet dedaTa simboluri mimarTeba 
mariam magdalinelTan, menelsacxeble dedebTan _ `wminda ninos cxovrebis ~ 
redaqciaTa da saxarebis teqstis ganxilvis safuZvelze daZebnili da Seswavlilia 
maTi simboluri mimarTebebis warmomaCeneli epizodebi, warmoCenilia maTi 
mniSvnelovneba, axsnilia msgavsebis safuZvlebi. naSromis mesame nawilSi _ 
sveticxovlis taZari _ `wmidaÁ wmidaTaÁ~ _ uflis gamocxadebis adgili _ `wminda 
ninos cxovrebis~ redaqciaTa ganxilvis safuZvelze gamokveTilia svetisa da 
sveticxovlis sazrisi qarTlis gaqristianebis gzaze, daZebnili da Seswavlilia 
sveticxovlis saxeldebis, `wmidaÁ wmidaTaÁs~, sazrisi da mniSvneloba. meoTxe 
nawilSi _ kvarTis mimrqmeli eliozis da da misi saxeli `sidonia~ _ Zveli 
qarTuli da ucxouri wyaroebis Seswavlis Sedegad miRebulia daskvna, rom XIX s-is 
30-ian wlebamde `sidonia~ arc erT wyaroSi ar fiqsirdeba. aRniSnulia, rom 
pirvelad Teimuraz bagrationi axsenebs kvarTis mimrqmelis saxels. gamoTqmulia 
varaudi, rom saxeli `sidonia~ qarTvelTa cnobierebaSi damkvidrda m. sabinini 
cnobili xatisa (`saqarTvelos eklesiis dideba~) da ``saqarTvelos samoTxis~ 
meSveobiT. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 
2 

 
 

თამარ ხვედელიანი 

 

 

 

თამარ ხვედელიანი 

არჩილ ხვედელიანი იოსებ 

გრიშაშვილის   

შემოქმედებაში 

 

 

 

„ციხეს ვზი ეზომ მაღალსა...“ 

ლექსმცოდნეობის VII 

სამეცნიერო სესია. თბილისი. 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 2013. 

 

ფოლკლორისტთა 50-ე 

სამეცნიერო კონფერენცია. 

თბილისი. ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი. 

2013 
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moxsenebaTa anotaciebi 

1. ნაშრომში „არჩილ ხვედელიანი იოსებ გრიშაშვილის შემოქმედებაში“ საუბარია იოსებ 

გრიშაშვილის წიგნში „ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა“ დაცული ცნობის 

შესახებ, რომელიც ეხება არჩილ ხვედელიანის ცხოვრება-მოღვაწეობას. არჩილ 

ხვედელიანი, ძველი ტფილისის მკვიდრი, ღვინის სარდაფის ნასწავლი და განათლების 

ყადრის მცოდნე დახლიდარი, ძველი ტფილისის არაერთი ცნობილი  მოღვაწის  მეგობარი, 

რომელიც თავისი პიროვნული ღირსებითა და განათლებით მათ გულწრფელ პატივისცემას 

იმსახურებდა. იოსებ იმედაშვილი, ზაქარია ჭიჭინაძე აღფრთოვანებით წერდნენ მასზე და 

მომავალ თაობებს თვალსაჩინო მაგალითად უსახავდნენ მის პიროვნებას.  წერილში 

დეტალურადაა შესწავლილი არჩილ ხვედელიანის  ცხოვრება-მოღვაწეობის შესახებ 

არსებული მასალა.    

2. ნაშრომში „ციხეს ვზი ეზომ მაღალსა...“ საუბარია ზღაპრების მჭიდრო კავშირზე ანტიკურ 

მისტერიებთან, მითოსთან, კულტებთან, რელიგიასთან. საუბარია მზეთუნახავის, 

მზეჭაბუკის, კოშკის, სასიძოს, ჭის სიმბოლურ მნიშვნელობაზე, ზღაპრებისთვის 

აგრერიგად დამახასიათებელ ტრადიციაზე - ბავშვების გადამალვაზე მიწისქვეშეთში, 

ცამდე აზიდულ კოშკებში. არის მცდელობა ამ ტრადიციათა ახსნა-გააზრებისა. 

   წერილში ფოლკლორული მასალა დაკავშირებულია სასულიერო მწერლობის ძეგლებთან 

და „ვეფხისტყაოსანთან“. კერძოდ, საუბარია ნესტან-დარეჯანის საცხოვრისის შესახებ და 

გამოვლენილია ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტრადიციათა შორის არსებული 

მჭიდრო კავშირი. 

 

 
 

 
 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 
2 

 
 

lia wereTeli 

 

 

 

lia wereTeli 

 

            „მხედრობასა შინა 

აღზრდილი“ 

           

 

„ღვთივდამყარებული  

ხელმწიფობა და 

მზეგრძელობა“   

„ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში“ 24-35 

სექტემბერი,  ბათუმი 

   

თბილისი, თამარ მეფის 

უნივერსიტეტი, მაისი 25-27 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

               1.   „მხედრობასა შინა აღზრდილი“ 

 

მოხსენებაში განხილულია დავით აღმაშენებლის „ცხოვრების ‘’  კონტექსტში  მეფის 

განსწავლულობა და თავის თავის განსაზღვრა თავმდაბლობით,რომ ის არ არის 

საღვთისმეტყველო საკითხებში განსწავლული და „მხედრობასა შინა არის 

აღზრდილი“...მემატიანე ხატავს მეფის აღმმატებულობას ღვთისმეტყველ კაცთა დისკუსიი დროს 

და ამასთან მეფის უზადო თავმდაბლობას,თუმცა ყველას აჯობაო... 

„მხედრობასა შინა აღზრდილი“ ფორმულად გვესახება აგიოგრაფიასა და საისტორიო 
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მწერლობაში. იგი გულისხმობს უფლისწულის სათანადოდ გაწვრთნასა და მომზადებას როგორც 

ფიზიკურად,ისე სულიერად... 

ამგვარი  სრულქმნილებაა დახატული მემატიანის თხრობაში. 

 

2. მოხსენებაში განხილულია  ბაგრატიონ მეფეთა  სიმბოლიკა .დოლისყანის სამხრეთ მკლავის 

ფასადზე სარკმლის თავზე  თაღოვანი დაგვირგვინება  და ქტიტორის წარწერა : 

ქრისტე ადიდე  მეფე ჩუენი სუმბატ მზეგრძელობით“ეს წარწერა მიემართება მზის საათს და 

სამხრეთ- დასავლეთ კარიბჟჭის აღმოსავლეთ კედელზე ბრტყელ ნიშაზე წარწერას. 

განხილულია  ბაგრატიონ თა  „ღვთივდამყარებული ხელმწიფობის“  კონცეპტი და  ბიბლიური 

წარმომავლობის  მსოფლხატი. 

 

 

 

 
 

2) ucxoeTi 

ნანა გონჯილაშვილი 

2013, 11–

13 

ნოემბერი 

პირველი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო–

პრაქტიკული 

კონფერენცია – 

„რუსული 

ფილოლოგიის 

აქტუალური 

პრობლემები 

პოლიკულტურულ 

სივრცეში“ 

რეალიები 

კულტურათაშორის 

კომუნიკაციებსა და 

თარგმანში 

მომხსენებელი  ერზრუმი 

(თურქეთი) 

ანოტაცია 

საკითხის შესწავლის მიზნით  საკვლევ ტექსტებში გამოყოფილია  უცხო ენებიდან შემოსული და 

ქართულში არსებული რეალიების რამდენიმე ჯგუფი. კერძოდ; 

გეოგრაფიული რეალიები, ეთნოგრაფიული რეალიები, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, 

რელიგიური რეალიები, სიტუაციურ-ფუნქციური  რეალიები ა. შ. ნაშრომში აღნიშნულია, რომ 

ქართულ სინამდვილეში მთარგმნელის, როგორც კულტურათშორისი კომუნიკაციის ექსპერტის 

როლი მეტად საპასუხისმგებლოა, რადგან მთარგმნელს  შესწავლილი უნდა ჰქონდეს სათარგმნ 

ტექსტში არსებული ორი ქვეყნის ლინგვოეთნიკური და ეთნოკულტურული სურათი და მისი 

სპეციფიკა. 

წარმოჩენილია კვლევის შედეგი – უცხო ენაზე ქართული რეალიების თარგმნისას მთარგმნელები 

ხშირად  მიმართავენ ტრანსკრიფციას, ტრანსლიტერაციას, უფრო იშვიათად -  კალკირებას ანუ 

სიტყვასიტყვით თარგმანს, ფუნქციონალურ ანალოგიას,  განმარტებით რეპროდუქციას - აღწერით 

თარგმანს,  შიდა ტექსტობრივ კომენტირებას ან რეალიის გამოტოვებას. რაც შეეხება ტექსტში 

არსებულ უცხო რეალიებს, ვხვდებით ისეთ შემთხვევებს, როცა მთარგმნელი საერთოდ თავს 

არიდებს რეალიის რეპროდუქციას თარგმანის ტექსტში ან სხვა ენაზე  მათი გადატანისას 

მთარგმნელი იყენებს  გრაფიკულ კურსივს. 
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I. 1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis SoTa 

rusTavelis qarTuli literaturis institutis teqstologiis samecniero 
centri 

 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – filologiis mecnierebaTa doqtori 

maia niniZe 
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
II.   
maia niniZe, julieta gaboZe, Sarlota kvantaliani, nana fruiZe, elisabed 

zardiaSvili, naTela Citauri, maia arvelaZe 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
1 
 
 
 

teqstologiisa da 
sagamomcemlo saqmis 
Tanamedrove 
teqnologiebi. Teoriuli 
nawili 

 
maia niniZe 

 
maia niniZe 

dasrulebulia muSaoba teqstologiis momavali saxelmZRvanelos im nawilze, 
romelic eZRvneba teqstologiisa da sagamomcemlo saqmis Tanamedrove 
teqnologiebs. masSi gaanalizebulia is farTo SesaZleblobebi rasac gvaZlevs 
akademiuri gamocemis mosamzadeblad cifruli bazebi da kmpiutaruli 
teqnologiebi. naSromis erTi nawili wakiTxul iqna saerTaSoriso konferenciaze 
da daibeWda mis masalebSi. 

  
# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 
2 
 
 
 

akaki wereTlis 
akademiuri octomeulis  
gamosacemad momzadeba 

(XI-XII tomebi) 

 

  
julieta gaboZe 

julieta gaboZe, elisabed 
zardiaSvili, maia 
arvelaZe, nana fruiZe, 
naTela Citauri Sarlota 
kvantaliani  

gagrZelda samuSao, romelsac teqstologiis kvleviTi centris ZiriTadi jgufi 

awarmoebs akaki wereTlis TxzulebaTa akademiuri octomeulis gamosacemad.  

(dReisaTvis gamocemulia leqsebis sami tomi da stambaSia gadacemuli meoTxe,   

tomi.) dasrulda muSaoba XI- XII tomebisaTvis bibliografiis Sevseba-Sejerebaze. 

Catarda tomebSi Sesatani masalis teqstologiuri kvleva daTariRebis, 

atribuciisa da Janris identifikaciis kuTxiT. toms daemata mravali 

axalmoZiebuli Txzuleba, maT Soris: 30   publicisturi werili, romelic akakis 

sicocxleSi arsad gamoqveynebulaDda werilebis 15  ucnobi wyaro. (masala  inaxeba 

mecnier-teqstologebTan). 

 

2013 წლის 21 ივნისს, სოფელ სხვიტორში, აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმში, აკაკი წერეთლის 

დაბადებიდან 173-ე წლისთავზე, ჩატარდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტის მიერ მომზადებული აკაკი წერეთლის თხზულებათა აკადემიური ოცტომეულის 
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პირველი სამი ტომის პრეზენტაცია.  

ღონისძიება მოეწყო სახლ-მუზეუმისა და ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

ორგანიზებით. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საპატიო სტუმრები: საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრი, ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, საჩხერის რაიონის მაჟორიტარი 

დეპუტატი, ქალბატონი მანანა კობახიძე, ბატონი ლევან ვასაძე და სხვ. 

აკადემიური გამოცემის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორმა, 

გამოცემის მთავარმა რედაქტორმა, პროფესორმა ირმა რატიანმა და პასუხისმგებელმა 

მდივანმა, ტექსტოლოგმა ჯული გაბოძემ.  
 

 

 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

აკაკი  წერეთლის 

თხზულებათა სრული 

კრებულის 

აკადემიური 

ოცტომეულის 

მეორე ნაწილის (XI-

XX ტომები) 

გამოსაცემად 

მომზადება  

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samrecniero fondi 

rostom CxeiZe julieta gaboZe, 
elisabed 

zardiaSvili,  
nana fruiZe, maia 

arvelaZe, Sarlota 
kvantaliani, 

naTela Citauri, 
manana kvataia.   

  XI, XII,XIII ტომებისათვის momzadda ბიბლიოგრაფია, შეივსო და შეჯერდა ახალი მასალებით. 

მომზადდა XI, XII,XIII ტომების ტექსტების ელექტრონული ვერსია, შეჯერდა ვარიანტები და 

რედაქციები  Ppirvel saproeqto etapis ganmavlobaSi  მომზადდა და წაკითხულ იქნა სამი   

სამეცნიერო მოხსენება1ელისაბედ ზარდიაშვილი akakis erTi publicisturi werilis 

ucnobi avtografi  2. ჯულიეტა გაბოძე  “აკაკის უცნობი პუბლიცისტური წერილი ლექციიდან 

ძველი ნაშთები” 3. ნანა ფრუიძე “აკაკი წერეთელი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ” 

მომზადდა  და იბეჭდება ორი სამეცნიერო სტატია. სამეცნიერო ჟურნალ „ლიტერატურული 

ძიებანში“: 1. მაია არველაძე  akakis `Savi da Wreli~ fiqrebi 90-iani wlebis 
publicistikaSi  

2.ლუარა (შარლოტა) კვანტალიანი „ბოდვა“, როგორც „მართლის თქმის“ ორიგინალური 

მხატვრული ხერხი აკაკი წერეთლის  პუბლიცისტიკაში. 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

  

2 XIX-XX saukuneebis 
qarTvel mweralTa 

epistoluri 
memkvidreobis 
akademiuri 

mravaltomeuli    

SoTa rusTavelis 
erovnuli 

samrecniero fondi 

Ggiorgi 
javaxiSvili 

qeTevan gigaSvili,    

  julieta gaboZe, 
maia arvelaZe,  

Pproeqtis farglebSi gamoicema grigol orbelianis epistoluri memkvidreobis 
ramdenime tomi, romlebic  Sevsebulia sazogadoebisaTvis dRemde ucnobi 
werilebiT. Ggrigol orbelianis IV-V tomebisaTvis geografiul da warmomavlobis 
saxelTa anotirebuli saZieblebis Sedgena. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 

Aakaki wereTeli 
 

Semdgeneli 
julieta gaboZe       

TxzulebaTa sruli 
krebuli oc tomad     

tomi IV 

LTbilisi 
‘saqarTvelos 

macne” 

550 

julieta gaboZem   gamosacemad moamzada akaki wereTlis TxzulebaTa akademiuri 
octomeulis meoTxe tomi (redaqtori Tamaz jologua), romelSic ibeWdeba 1859-1914 

wlebSi dawerili ocdaori originaluri  da erTi gadmokeTebuli poema. toms 
erTvis   ganyofileba   “redaqciebi da nawyvetebi”, axlavs SeniSvnebi da variantebi, 

teqstologiuri da istoriul-literaturuli komentarebiT, agreTve, pirTa da 
geografiul saxelTa saZieblebi. tomi Seivso xuTi poemiT.  

 
 
d) statiebi 
 

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

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

maia  
niniZe 

akaki werelis ucnobi 
rusulenovani avtografebi 
(teqstologiuri analizi), 
J. sjani 2013 

#14 Tbilisi, 
literaturis 
institutis 

gamomcemloba 

12 

publikaciaSi ganxilulia xelnawerTa erovnul centrSi daculi akaki wereTlis dRemde 
gamouqveynebeli rusulenovani avtografebi da mocemulia maTi teqstologiuri analizi. 
2 maia  

niniZe 
cifruli bazebisa da 
korpusuli lingvistikis 
meTodikis gamoyeneba 
teqstologiasa da 
litmcodneobaSi,  
saerTaSoriso 
konferenciis “qarTuli ena 
da Tanamedrove 
teqnologiebi – 2013” 
masalebi 

 Tbilisi 6 

publikaciaSi konkretulad aris warmodgenili is SesaZleblobebi, rasac gvaZlevs Tanamedrove 
teqnologiebi da cifruli korpusebi literaturaTmcodneobisa da teqstologiis 
ganviTarebisaTvis 
3 maia niniZe erovnuli identobis 

narativi zurab kalandaZis 
SemoqmedebaSi, me-7 
saerTaSoriso simpoziumis 
– “literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi” 
masalebi 

 Tbilisi 8 

naSromSi saubaria qarTveli poetisa da mxatvris zurab kalandaZis Semoqmedebaze, misi 
teqstebisa da ferwerul-grafikuli tiloebis urTierTkavSirsa da maTSi erovnuli identobis 
reprezentaciaze. 
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4 nana fruiZe აკაკი წერეთელი 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების შესახებ (ახლად 

გამოვლენილი 

პუბლიცისტური წერილის  

მიხედვით), ქუთაისის  II  

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  „ენა და 

კულტურა“, მასალებიMMMMM 

 ქუთაისი  

 
5 nana fruiZe ილია ჭავჭავაძის ერთი 

უცნობი წერილის გამო 

(ტექსტოლოგიური ანალიზი). 

საქართველოს უნივერსიტეტის 

Vყოველწლიური კონფერენცია 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 

მასალები. 

 თბილისი  

 
6 ნანა ფრუიძე `akakis proza~ 

(SemoqmedebiTi interesebi), 
akaki wereTlis saiubileo 
krebuli  

   

 
7 ნანა ფრუიძე `Cemi maswavlebeli~,   iuza 

evgeniZis xsovnisadmi 
miZRvnili krebuli  

   

 
8 Sarlota 

kvantaliani 
bodva, rogorc marTlis 
Tqmis originaluri xerxi 
akaki wereTlis 
publicistikaSi, J. 
“literaturuli Ziebani” 

2013 w. N #15 Tbilisi ibeWdeba 

statiaSi ganxilulia akaki wereTlis publicistuti statiebis cikli, romelic mweralma 
`bodvis~ saTauriT gaaerTiana. 

9 Sarlota 
kvantaliani 

akaki papavas ucnobi 
adresati,  
me-7 saerTaSoriso 
simpoziumis – 
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi” 
masalebi 

 Tbilisi 415-418 

moxsenebaSi mocemulia miunxenSi gamomaval gazeT `saqarTveloSi~ dabeWdili akaki papavas 
lirikuli werilis da misi ucnobi adresatis sapasuxo leqsis teqstologiuri analizi. 

10 Sarlota 
kvantaliani 

vaJa-fSavelas poema 
“sindisis bibliuri 
paradigma,  
vaJa fSavelas 150 
wlisTavisadmi miZRvnili 
konferenciis masalebi 

 Tbilisi 337-342 

Moxsenebasi gaanalizebulia vaJa-fSavelas poema `sindidi~, daZebnilia misi bibliuri 
daliteraturuli paralelebi. 

11 naTela Citauri qarTuli sazRvargareTuli 
mwerloba da erovnuli 
identoba, 

 Tbilisi 8 
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me-7 saerTaSoriso 
simpoziumis – 
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi” 
masalebi 

როგორც ირკვევა, ეროვნული იდენტობის კვლევის  ერთ-ერთი ზუსტი საზომი მწერლობაა,  globaluri 

transformaciebisa da masobrivi migraciebis epoqaSi mniSvnelovania erovnuli identobis Seswavla mwerlobis 

interkulturuli modelis„კულტურული გლობალიზაციის  iseT saintereso sferoSi, rogoricaa  qarTuli 

sazRvargareTuli mwerloba. 
12 elisabed 

zardiaSvili 
`al. yazbegis ucnobi 

saarqivo masalebi~,  

SoTa rusTavelis qarTuli 
literaturis institutis 
mier momzadebuli al. 
yazbegis saiubuleo 
krebuli 

  ibeWdeba 

GgamokvlevaSi mocemulia arqivebSi moZiebuli al. yazbegis miviwyebuli publikaciebisa da 
gamouqveynebeli xelnawerebis teqstologiuri da literaturuli analizi.  

13 elisabed 
zardiaSvili 

al. yazbegis anotirebuli 
bibliografia, SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis institutis 
mier momzadebuli al. 
yazbegis saiubuleo 
krebuli 

  ibeWdeba 

Sekrebilia da anotirebulia  rogorc al. yazbegis yvela publikacia, ise mis Sesaxeb 
gamoqveyenebuli samecniero gamokvlevebi. 

14 julieta gaboZe     აკაკის უცნობი pუბლიცისტური 

წერილი ლექციიდან ძველი 

ნაშთები J. “literaturuli 
Ziebani” 

XXXI Tbilisi   10 

publikaciaSi  saubaria akaki wereTlis im   publicistur werilebze, romlebic 
sazogadoebisTvis dRemde ucnobia, vinaidan isini sxvadasxva mizezebis gamo dRemde ar 

gamoqveynebula. zogierTi werili miviwyebulia. naSromSi Seswavlilia akakis erTi werilis 
istoria da mocemulia misi daTariRebis principi.   

15 julieta gaboZe     კლასიკოსთა  ეპისტოლური  

მემკვიდრეობის  გამოცემis  
Taviseburebani  
 (grigol orbelianis, ilia 
WavWavaZisa da akaki 
wereTlis ucnobi  piradi 
werilebi) 

  

qarTuli 
xelnaweri   

II saerTaSoriso 
simpoziumis 
masalebi     

Tbilisi 
xelnawerTa 
erovnuli 
centri  

10 

saubaria  klasikosTa piradi werilebis gamocemis principebze da warmodgenilia grigol 
orbelianis, ilia WavWavaZisa da akaki wereTlis ucnobi  piradi werilebi)   

16 julieta gaboZe     Aamierkavkaseli tomebis 
eTnofsiqologiisa  
     da kulturis 
genezisis    Sesaxeb         
(ilia WavWavaZis axlad 
gamovlenili werilebis 
mixedviT 

  

Pparlamentis 
erovnuli 
biblioTeka  

Tbilisi  11 
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werilSi saubaria ilias Sexedulebaze amierkavkasieli tomebis eTnofsiqologiisa da maTi 
socio-kulturuli tradiciebis Sesaxeb.  misi axali werilebis mixedviT.     

17 julieta gaboZe       
Mmsxverpli JamTa 

viTarebisa 

aleqsandre 
yazbegis 
saiubileo 
krebuli  

Tbilisi  10 

Sawe  werilSi saubariaDdimitri yifianis dakrZalis ceremonialisaTvis aleqsandre yazbegis mier 
daweril gamosaTxovar sityvasa da leqsze.        

   
18. julieta gaboZe     Ggrigol orbeliani da 

akakis  “Samilis sizmari” 
Telavis  iakob 
gogebaSvilis 
saxelmwifo 
universitetis 
bileteni. 

 

Tbilisi  6 

Samili erTdroulad iyo qarTveli poetebis devnisa da xotbis  obieqti, saubaria akakis leqsis 
“Samilis sizmaris” Sesaxeb.    

19. julieta gaboZe  variaciebi  akakis 
cxovrebisa da Semoqmedebis 

Sesaxeb   

J. “Cveni 
mwerloba” 2013, 
27 dekemberi 

Tbilisi 5 

. 
recenzia elguja TavberiZis monografiaze “akakis landi” .wardgineba Sedga 2013 wlis 21 maiss 

Jurnal “Cveni mwerlobis” ofisSi.   

20. 
 

 
Mmaia arvelaZe      

akakis `Savi da Wreli~ 
fiqrebi 90-iani wlebis 
publicistikaSi  

  

J.”literaturuli 
Ziebani” 

Tbilisi  

 Gganxilulia me-19- s-is bolos publicistikaSi a. wereTelis Sexedulebebi, mosazrebebi da 
mwvave gamoxmaurebebi saqarTveloSi mimdinare yvela aqtualur movlenaze; Teatris 
ganviTarebaze, zepirsityvierebis Segrovebis aucileblobaze, saqarTveloSi manganumis 
mopovebis perspeqtivaze da bevr sxva saWirboroto sakiTxze. 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

maia niniZe erovnuli identobis narativi zurab 
kalandaZis SemoqmedebaSi,  
me-7 saerTaSoriso simpoziumis – 
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi” masalebi 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti, 
2013 w. 25-27 seqtemberi,  
qarTuli literaturis 
instituti. 

moxsenebasa da prezentaciaSi warmodgenili iyo holandiaSi mcxovrebi qarTveli 
poetisa da mxatvris – zurab kalandaZis Semoqmedebis analizi erovnuli identobis 
kuTxiT. ganxiluli iyo paralelebi mis poeziasa da mxatvrobas Soris. 
2 maia niniZe cifruli bazebisa da korpusuli 

lingvistikis meTodikis gamoyeneba 
teqstologiasa da litmcodneobaSi,  
saerTaSoriso konferenciis 
“qarTuli ena da Tanamedrove 
teqnologiebi – 2013” masalebi 

Tbilisi, saqarTvelos 
parlamentis erovnuli 
biblioTeka, 2013 wlis 4-5 
seqtemberi 

moxsenebasa da prezentaciaSi warmodgenili iyo is SesaZleblobebi, rasac gvaZlevs 
Tanamedrove teqnologiebi da cifruli korpusebi literaturaTmcodneobisa da 
teqstologiis ganviTarebisaTvis 
3 maia niniZe 

irakli 
SurRulaia 

distanciuri swavlebis meTodi 
maswavlebelTa kvalifikaciis 
asamaRleblad 

2013 26-27 seqtemberi, 
bakuriani 

moxsenebasa da prezentaciaSi warmodgenili iyo eleqtronuli swavlebis 
perspeqtivebi profesiul ganaTlebaSi da kerZod maswavlebelTa kvalifikaciis 
asamaRleblad. 
4 maia niniZe 

irakli 
SurRulaia 

eleqtronuli swavlebis asaxva 
ganaTlebis Sesaxeb saqarTvelos 
kanonebSi, 
mrgvali magida “efeqturi 
samenejmento sistemis Seqmna uwyveti 
ganaTlebisaTvis Savi zRvis auzis 
qveynebSi” 

Tbilisi, qorTiard 
marioti, 2013 w. 17 
oqtombri 

moxsenebasa da prezentaciaSi ganxiluli iyo ganaTlebis Sesaxeb kanonebSi 
arsebuli xarvezebi da warmodgenili iyo is SesaZlo cvlilebebi, rac xels 
Seuwyobda eleqtronuli swavlebis ufro efeqturad ganviTarebas saqarTveloSi 
5 Sarlota 

kvantaliani 
vaJa-fSavelas poema “sindisis” 
bibliuri paradigma, vaJa-fSavelas 
150 wlisTavisadmi miZRvnili 
konferencia 

 

 
6 Sarlota 

kvantaliani 
akaki papavas ucnobi adresati, 
me-7 saerTaSoriso simpoziumi – 
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi” 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti, 
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2013 w. 25-27 seqtemberi,  
qarTuli literaturis 
instituti. 

moxsenebaSi mocemulia  miunxenSi  gamomavalgazet `saqarTveloSi~ dabeWdili akaki 
papavas liriukuli werilisa da misi ucnobi adresatis sapasuxo leqsis 
teqstologiuri analizi  
7 Sarlota 

kvantaliani 
ioseb griSaSvilis adreuli 
leqsebis teqstologiuri analizi, 
leqsmcodneobis konferencia 

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti, 
2013 w. 

 

6 nana fruiZe აკაკი წერეთელი საკანონმდებლო 

ცვლილებების შესახებ (ახლად 

გამოვლენილი პუბლიცისტური წერილის  

მიხედვით), ქუთაისის  II  

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  

„ენა და კულტურა“M 

(3-4-5  მაისი, 2013 წელი, 

ქუთაისი, საქართველო 

 
 nana fruiZe ილია ჭავჭავაძის ერთი უცნობი 

წერილის გამო (ტექსტოლოგიური 

ანალიზი). საქართველოს უნივერსიტეტის 

Vყოველწლიური კონფერენცია 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 

17-18 მაისი, 2013 წელი, 

თბილისი, საქართველო 

 
8 naTela Citauri qarTuli sazRvargareTuli 

mwerloba da erovnuli identoba, 
me-7 saerTaSoriso simpoziumi – 
“literaturaTmcodneobis 
Tanamedrove problemebi”  

Tbilisi, ivane 
javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis SoTa 
rusTavelis qarTuli 
literaturis instituti, 
2013 w. 25-27 seqtemberi,  
qarTuli literaturis 
instituti. 

როგორც ირკვევა, ეროვნული იდენტობის კვლევის  ერთ-ერთი ზუსტი საზომი მწერლობაა,  
globaluri transformaciebisa da masobrivi migraciebis epoqaSi mniSvnelovania erovnuli 

identobis Seswavla mwerlobis interkulturuli modelis„კულტურული გლობალიზაციის  
iseT saintereso sferoSi, rogoricaa  qarTuli sazRvargareTuli mwerloba. 
 elisabed 

zardiaSvili 
`al. yazbegis gamocemebi~,  
al. yazbegis dabadebidan 165-e da 
gardacvalebidan 120-e wlis iubiles 
aRsaniSnavad gamarTuli SoTa 
rusTavelis qarTuli literaturis 
institutisa da yazbegis 
mxareTmcodneobis muzeumis 
erToblivi konferencia 

yazbegi, 2013 w. 

moxsenebaSi mocemulia al. Yazbegis semoqmedebiTi biografia, misi nawarmoebebis 
Seqmnis istoria da datarirebis sakiTxebi 
1. julieta gaboZe     კლასიკოსთა  ეპისტოლური  

მემკვიდრეობის  გამოცემis  
Taviseburebani  
 (grigol orbelianis, ilia 

qarTuli xelnaweri II 
saerTaSoriso simpoziumi  
xelnawerTa erovnuli 
centri 2013 w. 25-30 ivnisi. 
Tbilisi 
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WavWavaZisa da akaki wereTlis 
ucnobi  piradi werilebi 

 

moxsebaSi saubaria  klasikosTa piradi werilebis gamocemis principebze   grigol 
orbelianis, ilia WavWavaZisa da akaki wereTlis ucnobi  piradi werilebis 
mixedviT).  warmodgenilia axali akademiuri gamocemebis momzadebisas gamoyenebuli   
teqstologiuri kvlevis Tanamedrove meTodebi (masalis ganlagebis qronologiuri 
Tanmimdevrobis principi da klasikosTa epistoluri memkvidreobis  teqstologiuri 
kvlevis axali tendenciebi) da   Tanamedrove teqnologiuri saSualebebi 
(internetis farTo informaciuli baza, masalis damuSaveba kompiuteruli teqnikis 
gamoyenebiT, xelnawerebis skanireba, arqivebis digitalizacia da sxv.). 

 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

ალექსანდრე 

კარტოზია,შორენა 

შამანაძე,ნინო პოპიაშვილი, 

ნათელა ჩიტაური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"სოციალური საზღვრების 

ენობრივი კონსტრუქცია" 

“ფანტასტიკური ქალაქის“ 

ენობრივი გაფორმება და 

რეკონსტრუქცია.  ქართული 

კულტურის სცენა  მე-20 

საუკუნის პირველ 

მესამედში“. 

ვიადრინა-ევროპის 

უნივერსიტეტი, 

ფრანკფურტი (ოდერი), 

გერმანია 

29.08.-01.09.2013 
 

მოხსენებაში წარმოჩენილია  მე-20 საუკუნის  დასაწყისის თბილისის ლიტერატურული ცხოვრება. 

სალიტერატურო  და სასაუბრო ენის თავისებურებანი ,ამ დროის ინტერკულტურული 

კომუნიკაციები.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



samecniero-kvleviTi samuSaos wliuri angariSi 
 
 
 
 
I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, ganyofileba, 

laboratoria) dasaxeleba: 
 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis instituti 
 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: 
 
institutis direqtori – laSa bregvaZe  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 
 
sisxlis samarTlis ganyofileba:  
ganyofilebis xelmZRvaneli / mTavari mecnieri TanamSromeli – 

oTar gamyreliZe; ufrosi mecnieri TanamSromlebi – Tamar ebraliZe, 
giorgi Rlonti, giorgi Todria, dimitri kiknaZe; mecnieri 
TanamSromeli – ediSer futkaraZe. 6 saStato erTeuli. 

 
kerZo samarTlis ganyofileba: 
ganyofilebis xelmZRvaneli / mTavari mecnieri TanamSromeli – 

besarion zoiZe; ufrosi mecnieri TanamSromlebi – lado Wanturia, gia 
liluaSvili, lali lazaraSvili; mecnieri TanamSromeli – Tamar 
zoiZe. 5 saStato erTeuli. 

 
saerTaSoriso da sakonstitucio samarTlis ganyofileba: 
ganyofilebis xelmZRvaneli / mTavari mecnieri TanamSromeli – 

iakob futkaraZe; ufrosi mecnieri TanamSromlebi – levan izoria, 
mindia vaSaymaZe, konstantine korkelia. 4 saStato erTeuli. 

 
samarTlis istoriisa da Teoriis ganyofileba: 
ganyofilebis xelmZRvaneli / mTavari mecnieri TanamSromeli – 

giorgi xubua; ufrosi mecnieri TanamSromeli – goCa feraZe; mecnieri 
TanamSromeli – liana adeiSvili. 3 saStato erTeuli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

sisxlis samarTlisa da 
kriminologiis 

aqtualuri problemebi 

oTar gamyreliZe oTar gamyreliZe, Tamar 
ebraliZe, giorgi 
Rlonti, giorgi 
Todria, dimitri 
kiknaZe, ediSer 

futkaraZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

damuSavda sisxlis samarTlisa da kriminologiis aqtualuri 
problemebi, rogoricaa: arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, 
korufciuli danaSaulis profilaqtika, radikaluri kriminologia, 
sisxlis samarTlis danaSaulisa da administraciuli 
samarTaldarRvevis urTierTmimarTeba, motivaciis faqtorebi, 
saerTaSoriso sisxlis samarTlis principebi, marTlwinaaRmdegobis 
gamomricxveli garemoebani, sisxlissamarTlebrivi umarTloba da sxva. 
miRweuli Sedegebi nawilobriv gamoqveynda naSromebis saxiT. gakeTda 
Sesabamisi samecniero moxsenebebi rogorc saqarTveloSi, aseve 
sazRvargareT. 

 
 
 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
2 
 
 
 

kerZo samarTlis 
aqtualuri problemebi 

besarion zoiZe Bbesarion zoiZe, lado 
Wanturia, gia 

liluaSvili, lali 
lazaraSvili, Tamar 

zoiZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

damuSavda kerZo samarTlis aqtualuri problemebi, rogoricaa: jgufuri 
sarCeli, sakorporacio samarTlis cneba da sistema, sakuTrebis uflebis 
konstituciur-samarTlebrivi garantiebi, sakorporacio samarTlis 
safuZvlebi organizaciis Teoriis interdisciplinuri perspeqtividan, 
evropis kavSiris sakorporacio samarTlis ZiriTadi debulebebi, kerZo 
da sajaro samarTlis gamijvnis Tanamedrove Teoriebi, SedarebiTi 
sakorporacio samarTlis principebi, samoqalaqo samarTalSi zianis 
anazRaurebis Tanamedrove tendenciebi da sxva. miRweuli Sedegebi 
nawilobriv gamoqveynda naSromebis saxiT. gakeTda Sesabamisi samecniero 
moxsenebebi rogorc saqarTveloSi, aseve sazRvargareT. 
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# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
3 
 
 
 

saerTaSoriso da 
sakonstitucio 

samarTlis aqtualuri 
problemebi 

iakob futkaraZe iakob futkaraZe, levan 
izoria, mindia vaSaymaZe, 
konstantine korkelia 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

damuSavda saerTaSoriso da sakonstitucio samarTlis aqtualuri 
problemebi, rogoricaa: saerTaSoriso sajaro samarTlis mimarTeba 
samarTlis globalizaciasTan, bavSvTa uflebebis dacva saerTaSoriso 
samarTalSi, bunebrivi resursebis dacvis saerTaSorisosamarTlebrivi 
aspeqtebi, saqarTvelos konstituciis komentarebi, saerTaSoriso da 
supranacionaluri konstitucionalizmis arsi da sxva. miRweuli 
Sedegebi nawilobriv gamoqveynda naSromebis saxiT. gakeTda Sesabamisi 
samecniero moxsenebebi rogorc saqarTveloSi, aseve sazRvargareT. 

 
 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
4 
 
 
 

samarTlis istoriisa 
da Teoriis aqtualuri 

problemebi 

Ggiorgi xubua giorgi xubua, goCa 
feraZe, liana 
adeiSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

damuSavda samarTlis Teoriisa da istoriis aqtualuri problemebi, 
rogoricaa: ZiriTadi normis cneba, samarTlis wminda Teoriis arsi, 
sociologiuri iurisprudenciis principebi, samarTlis fenomenologiis 
Camoyalibeba da ganviTareba, samarTlis sistemaTa Teoriis ZiriTadi 
cnebebi, samarTlis sistemis TviTregulirebis farglebi, normatiuli da 
samarTlebrivi pluralizmis urTierTmimarTeba. miRweuli Sedegebi 
nawilobriv gamoqveynda naSromebis saxiT. gakeTda Sesabamisi samecniero 
moxsenebebi rogorc saqarTveloSi, aseve sazRvargareT. 

 
 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

besarion zoiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oTar gamyreliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
oTar gamyreliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samarTlis 
praqtikuli 
yofierebis 
Semecnebis cda 
upiratesad 
adamianis 
uflebaTa 
WrilSi. 

 
 

sisxlis 
samarTlis 
problemebi, II 
tomi. profesiuli 
funqciis 
Sesruleba, 
rogorc 
marTlwinaaRmdeg-
obis 
gamomricxveli 
garemoeba. 
sisxlis 
samarTlebrivi 
umarTlobis 
problema da 
Tanamonawileobis 
dasjadobis 
safuZveli.   

 
sisxlis 
samarTlis 
problemebi, III 
tomi  sisxlis 
samarTlis 
Sesavali,  
saqarTvelos  
sisxlis 
samarTlis 
kodeqsis 
ganmarteba (2013 
wlis 5 
Tebervlis 
mdgomareobiT). 

 

Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 

 
 
 
 

 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
iuristebis 
samyaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
meridiani 

249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

338 
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anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
2 
 

lado Wanturia 
(redaqtori) 
 
 
 
 
goCa feraZe 
(redaqtori) 

akaki labartyava. 
80 weli. 
mamuliSvili, 
pedagogi, 
mecnieri 
 
samarTlisa da 
politikuri 
azrovnebis 
istoriis 
narkvevebi 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
“samarTali” 
 
 
 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
meridiani 

262 
 
 
 
 
 
570 

anotaciebi 

 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

oTar 
gamyreliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
oTar 
gamyreliZe 
 
 

terminologiuri 
leqsikoni 
mniSvnelovani 
xarvezebiT. wignSi: 
sisxlis samarTlis 
mecniereba erTiani 
evropuli 
ganviTarebis 
procesSi 
 
boboqari luarsabi, 
(luarsab 
andronikaSvilis 
moRvaweoba) 

sisxlis 
samarTlis 
samecniero 
simpoziumis 
krebuli 
 
 
 
 
 
JurnalSi: 
advokati, 2013. #1. 
 
 

Tbilisi, 
gamomcemloba 
meridiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
oTar 
gamyreliZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oTar 
gamyreliZe 
 
 
 
 
 
giorgi 
Todria 
 
 
 
 
 
 
 
 
giorgi 
Todria 
 
 
 
 
 
giorgi 
Rlonti 
 
 
 
 
Llado 
Wanturia 
 
 
 

 
qarTuli 
samarTlebrivi 
terminologiis 
sakiTxebi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mosyidva qvemodan 
Tu mosyidva 
zemodan? 
 
 
 
 
sisxlis- 
samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis 
dasabuTebis 
problema 
radikaluri 
kriminologiis 
TvalsazrisiT 
 
 
sazRvargareTis 
qveynebis sisxlis 
samarTlis procesi 
 
 
 
 
korufcia 
saqarTveloSi, 
kriminologiuri 
daxasiaTeba 
 
 
universitetSi 
gatarebuli naxevari 
saukune 
 
 

 
wignSi:  
terminologia _ 
qarTuli enis 
xvalindeli dRe.  
konferenciis 
masalebi, 
iv. javaxiSvilis 
saxelobis 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universiteti, arn. 
Ciqobavas 
saxelobis 
enaTmecnierebis 
instituti 

gazeTi 
,,literaturuli 
saqarTvelo“, 2013, 
#70, #71, #72. 

 
 
Ggr. robaqiZis 
universitetis 
Jurnali 
samarTali, 2013 
 
 
 
 
 
 
saxelmZRvanelo: 
saqarTvelos 
sisxlis 
samarTlis 
procesi 
 
 
akademiuri macne 
(samarTali), 2013 
#2 
 
 
 
akaki labartyava. 
80 weli. 
mamuliSvili, 
pedagogi, mecnieri 
 

 
Tbilisi, 
 Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
iuristebis 
samyaro, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
“samarTali” 
2013 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
lado 
Wanturia  
 
 
 
 
L 
lado 
Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
iakob 
futkaraZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iakob 
futkaraZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gia 
liluaS-
vili 
 
 
 
 
 

 
 
sakorporacio 
samarTlis cneba da 
adgili samarTlis 
sistemaSi 
 
 
 
gamoCenili mecnieri 
da TvalsaCino 
moqalaqe besarion 
zoiZe 60 wlisaa 
 
 
 
 
 
konstitucionalizmi
s istoriografiis 
SenaZeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saqarTvelos 
konstituciis 30-e 
muxlis komentari _ 
„Sromis 
Tavisufleba“ 
 
 
 
 
 
 
 
jgufuri sarCeli 
rogorc sasarCelo 
warmoebis 
specialuri saxe 
 
 
 
 

 
 
besarion zoiZe. 60. 
saiubileo 
krebuli 
 
 
 
 
besarion zoiZe. 60. 
saiubileo 
krebuli 
 
 
 
 
 
 
QSesavali werili 
wignisaTvis: beqa 
qanTaria, 
konstitucionali
zmis 
fundamenturi 
principebi da 
mmarTvelobis 
formis 
samarTlebrivi 
buneba pirvel 
qarTul 
konstituciaSi 
 
 
,,saqarTvelos 
konstituciis      
komentari.“ Tavi 
meore. 
saqarTvelos 
moqalaqeoba. 
adamianis 
ZiriTadi 
uflebani da 
Tavisuflebani. 
 
a. wereTlis 
saxelobis 
quTaisis 
saxelmwifo 
universitetis me-
80 iubiles 
krebuli 
 

 
 
Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
2013 w. 
 
Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
2013 w. 
 
 
 
GTbilisi, 
gamomcemloba 
samarTali, 
2013 w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, 
gamomcemloba 
petiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quTaisi, 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
16 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
goCa 
feraZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hhans 
kelzeni, 
Targmani 
inglisuri-
dan laSa 
bregvaZisa 
 
 
 
Nniklas 
lumani, 
Targmani 
inglisuri-
dan laSa 
bregvaZisa 
 
 
 
lali 
lazaraSvi-
li 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar 
zoiZe 

 
gamoxmaureba 
profesor 
labartyavas 
naSromze – ociani 
wlebis 
“Sexedulebebi 
soflis meurneobis 
Sesaxeb” 
 
 
“ZiriTadi normis 
Sesaxeb” 
 
 
 
 
 
 
 
“operaciuli 
daxuruloba da 
struqturuli 
kavSiri: samarTlis 
sistemis 
diferencireba” 
 
 
 
saqarTvelos kanoni 
mewarmeTa Sesaxeb 
da qarTuli 
sakorporacio 
samarTlis 
Tanamedrove 
sakanonmdeblo 
mowesrigebis 
problemebi 
 
sakuTrebis uflebis 
kerZo 
samarTlebrivi da 
konstituciur-
samarTlebrivi cneba 

 
akaki labartyava. 
80 weli. 
mamuliSvili, 
pedagogi, mecnieri 
 
 
 
 
 
 
samarTlis 
Jurnali, 2013 #1 
 
 
 
 
 
 
 
samarTlis 
Jurnali, 
2013 # 2 
 
 
 
 
 
 
besarion zoiZe. 60. 
saiubileo 
krebuli 
 
 
 
 
 
 
 
 
samarTlis 
Jurnali, 2013 # 2 
 

 
Tbilisi, 
samarTali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, Tsu-
s iuridiuli 
fakulteti 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, Tsu-
s iuridiuli 
fakultetia 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
2013 w. 
 
 
 
 
Tbilisi, 
Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
gamomcemloba 
2013 w 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

Aanotaciebi 
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Ладо Чантурия и др. 
(коллектив авторов) 
 
 
 
 
 
Mark M. Boguslavskij, 
Lado Chanturia, 
Alexander Trunk 
 

научно-практические 
комментарий к 
Гражданскому 
кодексу 
Туркменистана, Том 
первый и второй. 
 
Rechtsbeziehungen 
EU-Kaukasus. 
Kieler Ostrechts-
Notizen, 1/2013 

Ашхабад, 
Туркменская 
государственная 
издательская служба, 
2013 
 
 
Institut für 
Osteuropäisches Recht 
der Universität Kiel 

Предисловие C. 9-12 
(на русском и 
туркменском языках) 
 
 
 
 
80 S. 

anotaciebi 

 
 
 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 
 
 

Lado Chanturia,  
George Jugeli 
 
 

Georgia:Corporate 
governance of 
business 
corporations 

Fleckner/Hopt (ed.), 
Comparative 
Corporate 
Governance. A 

Cambbridge 
University Press 
2013 
 

P. 504-520 
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2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
7	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
Lado Chanturia  
 
 
 
 
Lado Chanturia  
 
 
 
 
 
 
Ладо Чантурия 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Ладо Чантурия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ладо Чантурия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bregvadze Lasha 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Zivilrecht der 
Länder des 
Kaukasus und 
Zentralasiens 
 
Zu Ursprüngen der 
Rechtsreformen im 
postsowjetischen 
Georgien  
 
 
 
Корпоративное 
право и 
корпоративные 
отношения 
(понятия для 
теории и 
практики)  
 
Система и 
компетенция 
административных 
судов в Грузии,  
 
	  
	  
	  
 
 
Предисловие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituting 
Constitutions 
beyond the State: 
Polycontextural 
Constitutionalism 
of the World 
Society 
 

Functional and 
International 
Analysis 
 
WiRO – Wirtschaft 
und Recht in 
Osteuropa, 3/2013 
 
 
Michael Düring 
(Hrsg.), Das Jahr 
1991. Umbrüche im 
östlichen Europa 
 
 
 
Журнал Зангер,  № 
6,2013 
 
 
 
 
 
 
«Административное 
судопроизводство в 
Российской 
Федерации: 
развитие теории и 
формирование 
административно-
процессуального 
законодательства». 
 
Научно-
практические 
комментарий к 
Гражданскому 
кодексу 
Туркменистана, 
Том первый и 
второй 
 
 
 
Law and 
Inersystemic 
Communication: 
Understanding 
Structural Couplings 
(edited by Alberto 
Febbrajo and Gorm 
Harste). 

 
 
 
 
München, Beck 
Verlag 
 
 
 
 
EulVerlag, Köln, 
2013 
 
 
 
 
Казахстан 
 
 
 
 
 
 
 
Вып. 7, - 
Воронеж: 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета, 
2013 
 
 
 
Ашхабад, 
Туркменская 
государственная 
издательская 
служба, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Farnham, 
England. 
 
Ashgate 
Publishing 
 
 

 
 
 
 
S. 74-77. 
 
 
 
 
 
S. 125-141 
 
 
 
 
 
 
С. 22-26 
 
 
 
 
 
стр. 958-965. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
9-12 (на 
русском и 
туркменском 
языках) 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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Edisher 
Putkaradze 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgi Glonti 
 
 
 
 
 
 
Mindia 
Vashakmadze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindia 
Vashakmadze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindia 
Vashakmadze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On the Issue  of the  
Crime Committed 
by and against 
Juveniles in      
Georgia 
 
 
 
 

Crime and 
Security Survey in 
Georgia. Findings 
and Results 2010-
2013.  

 
 
Secrecy vs. openness: 
counterterrorism and 
the role of the 
German Federal 
Constitutional Court 
 
 
 
 
 
 
Нормативно-
правовая база 
сектора 
безопасности 
Кыргызской 
Республики - 
Комментарий 
(Security Sector 
Legislation in the 
Kyrgyz Republic - A 
Review) 
 
 
Защита прав детей, 
женщин и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в суде: 
возможные 
коллизии, пробелы и 
пути их решения 
(Информационно-
аналитический 
обзор 
международных 
стандартов и 

 
 
 
International Crime 
and Punishment Film 
Festival, 13-19 
September, 2013, 
Istanbul,  p. 121-151 
 
 
 
 
Сборник трудов 
Ереванского 
университета, 
2013. 

 
 
 
Secrecy, National 
Security and the 
Vindication of 
Constitutional Law 
(edited by David Cole, 
Federico Fabbrini and 
Arianna Vadaschi), 
Edward Elgar 2013 
 
 
 

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces 
(DCAF), Geneva 2013 
(Published in Russian 
and Kyrgyz) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Istanbul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yerevan 
 
 
 
 
 
 
Edward Elgar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
13	  



 12 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
13	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindia 
Vashakmadze 

законодательства 
Кыргызской 
Республики), 
Protecting the rights 
of children, women 
and disabled persons 
(analyzing 
international 
standards and the 
Kyrgyz legislation) 
 
 
 
 
Shared responsibility 
for water in Central 
Asia, in preparation; 
to be published in 
International Law 
Association (ILA) 
Regional Conference 
2013 proceedings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imperium Juris: 
Governance, Trade, 
Resources, 29-31 
August 2013, Cape 
Sounion, Athens 

Aanotaciebi 
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
seminaris xelmZRvaneli 
profesor aleqsandre 
trunkTan erTad. 

„mewarmeTa Sesaxeb 
kanonis reformis 
ZiriTadi 
mimarTulebebi“ 
 
 
 
 
evropis kavSiris 
samezoblo politika da 
saqarTvelo 

2013 wlis 19 ivlisi, 
Tbilisi, konferencia 
Temaze „samewarmeo da 
gadaxdisuunarobis 
samarTlis aqtualuri 
sakiTxebi 
 
2013 wlis 24-25 ianvari, 
Tbilisi, kilis 
qristian-albrextis-
universitetisa da 
Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 
erToblivi seminari 
Temaze „evropis 
kavSiris samezoblo 
politika da 
saqarTvelo“, 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 

„saavtoro samarTali 
Teoriasa da praqtikaSi: 
saavtoro samarTlis 
kodifikaciisa da 
gamoyenebis aqtualuri 
problemebi“ 
 
„valdebulebiTi 
samarTlis zogadi 
nawilis komentaris 
meTodika“ 
 
 
 
 
„sakorporacio 
samarTali da 
korporaciuli 
urTierTobebi – cnebebi 
Teoriisa da 

2013 wlis 15 Tebervali, 
aSxabadi, saerTaSoriso 
konferencia „saavtoro 
samarTali“ 
 
 
 
2013 wlis 14 Tebervali, 
aSxabadi, samoqalaqo 
kodeqsis komentaris 
SemmuSavebeli samuSao 
jgufis sxdoma 
 
 
 
2013 wlis 13-14 maisi, 
almati, saerTaSoriso 
konferencia 
„samoqalaqo samarTali 
da korporaciuli 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
lado Wanturia 
seminaris 
xelmZRvaneloba 
profesor aleqsandre 
trunkTan erTad. 
 
 

praqtikisaTvis“. 
 
 

„somxeTis samoqalaqo 
kodeqsis SedarebiT-
samarTlebrivi 
eqspertiza saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsTan 
mimarTebiT“ 
 
 
„momsaxurebis vaWroba 
transportis 
konteqstSi“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
„sajaro samarTlis 
iuridiuli pirebi 
samoqalaqo samarTlis 
postsabWoTa 
kodifikaciebSi: 
Taviseburebebi da 
reformis 
aucilebloba“. 
 
 
 
 
 
 
„kavkasiaSi 
samarTlebrivi 
ganviTarebis 
gamowvevebi da 
SesaZleblobebi“ 
 
 
 
 
„evropis kavSirsa da 
postsabWoTa 
saxelmwifoebs Soris 
partniorobisa da 
TanamSromlobis 
xelSekrulebebi da 
maTi ganaxleba“ 

urTierTobebi“ 
 
 
 
2013 wlis 7-8 maisi, 
erevani, somxeTis 
respublikis 
samoqalaqo kodeqsis 
reformisadmi miZRvnili 
mrgvali magida 
 
 
2013 wlis 30-31 maisi, 
baqo, saerTaSoriso 
konferencia 
„saerTaSoriso savaWro 
samarTali kavkasiisa da 
centraluri aziis 
regionSi: 
globalizaciasa da 
regionul integracias 
Soris“ 
 
2013 wlis 19-20 
seqtemberi, kiSiniovi, 
saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli 
konferencia 
„moldaveTis 
respublikis 
samoqalaqo kodeqsi: 10 
weli – miRwevebi, 
rezervebi da 
perspeqtivebi“ 
 
 
2013 wlis 17-20 
oqtomberi, biSkeki, 
konferencia 
„ekonomikis, 
saxelmwifosa da 
samarTlis 
transformacia 
centralur aziasa da 
kavkasiaSi“ 
 
2013 wlis 13-14 ivnisi, 
briuseli, seminari 
Temaze „evropis 
kavSirsa da 
postsabWoTa 
saxelmwifoebs Soris 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
lado Wanturia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
laSa bregvaZe 
 
 
 
 
 
 
laSa bregvaZe 
 
 
 
 
 
 
laSa bregvaZe 
 
 
 
 
 
 
 
laSa bregvaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
„qarTuli samarTlis 
internacionalizacia 
da evropeizacia: 
samarTlebrivi 
ganviTarebis modelebi“ 
 
 
 
 
 
 
“samarTlis evolucia 
asimetriul msoflio 
sazogadoebaSi: 
sistemaTa kritikuli 
Teoriis elementebi“ 
 
 
“dakvirveba samarTalze 
cvalebad 
sazogadoebaSi: 
samarTlis kritikuli 
sociologiis 
saWiroeba“ 
 
saerTaSoriso uorqSopi 
Temaze: transkons-
titucionalizmi 
Tanamedrove 
sazogadoebis centrsa 
da periferiaSi, 
monawile 
 
germanul-qarTuli 
kolokviumi Temaze: 
samarTlis ganviTareba 
postsabWoTa sivrceSi, 
zaarlandis 
universiteti, 
zaarbriukeni, germania. 
Mmoxseneba: „samarTlis 
evropeizacia 
transferis meSveobiT“ 
 
 
 
 

partniorobisa da 
TanamSromlobis 
xelSekrulebebi da 
maTi ganaxleba“ 
 
2013 wlis 22 noemberi, 
kili, qristian-
albrextis saxelobis 
universiteti, profesor 
lado WanturiasaTvis 
sapatio doqtoris 
wodebis miniWebisadmi 
miZRvnili sazeimo 
sxdoma 
 
 
30 maisi – 2 ivnisi 
bostoni, aSS 
 
 
 
 
 
3-6 seqtemberi 
tuluzi, safrangeTi 
 
 
 
 
 
3-5 dekemberi, 
bilefeldi, germania 
 
 
 
 
 
 
5 Tebervali, 2013 
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14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giorgi xubua 
 
 
 
 
 
 
giorgi xubua 
 
 
 
 
 
 
 
 
giorgi xubua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giorgi xubua 
 
 
 
 
 
 
 
 
besarion zoiZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

humboldtis 
saxelobiTi 
stipendiantebis 
konferencia, bambergi, 
germania 
 
konferencia Temaze 

“Eurergio Ergensis” 
regionaluri 
TanamSromlobis 20 
weli 
 
 
 
 
germania-iaponiis 
sazogadoebis 
konferencia Temaze 
“ganaTleba teqnikisa da 
sazogadoebis 
integraciis gziT” 

 
 
 
humboldtis 
sazogadoebis 
yovelwliuri 
konferencia 
 
 
 
 
germanul-qarTuli 
kolokviumi Temaze: 
samarTlis ganviTareba 
postsabWoTa sivrceSi, 
zaarlandis 
universiteti, 
zaarbriukeni, germania. 
moxseneba: samoqalaqo 
samarTlisa da 
samarTlebrivi 
kulturis ganviTareba 
saqarTveloSi 
 
 
 
 

2013 wlis marti 
 
 
 
 
 
 
 
2013 wlis noemberi, 
zelbi, germania 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8 noemberi 
 
 
 
 
 
 
 
berlini, 25-26 
oqtomberi 
 
 
 
 
 
 
 
5 Tebervali 
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19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
21 

giorgi Rlonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giorgi Rlonti 
 
 
 
 
 
 
 
ediSer futkaraZe 

erevnis universitetis 
iuridiuli fakultetis 
80 wlisTavisadmi 
miZRvnili 
saerTaSoriso 
konferencia Temaze: 
“samarTlebrivi 
regulirebagaumjobeseb
is  
Tanamedrove 
problemebi, erovnuli 
da saerTaSoriso 
aspeqtebi” 

 
 
Criminal Justice Sourcebook 
erovnuli 
korespondentebis 
konferencia / mrgvali 
magida 
 

 

danaSaulisa da sasjelis 

filmTa Cvenebis 

saerTaSoriso festivali, 

moxseneba: saqarTveloSi 

arasrulwlovanTa mier 

da maT winaaRmdeg 

Cadenil danaSaulTa 

Sesaxeb 

 

23-25 seqtemberi, 
diliJani – erevani, 
somxeTi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haaga, niderlandebi. 
9-12 Tebervali, 2013 
 
 
 
 
 
 
13-19 seqtemberi, 
stamboli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

 
 
 
institutis direqtori 
 
laSa bregvaZe 
 
25.12.2013 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universitetis 

 

 
elefTer andronikaSvilis saxelobis 

 
f i z i k i s   i n s t i t u t i s 

 
2013 wlis 

 
samecniero muSaobis 

 
 
 
 

Aa  n  g  a  r  i  S  i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tbilisi 2013 
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
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elefTer andronikaSvilis saxelobis 
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2013 wlis 

 
samecniero muSaobis 
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elefTer andronikaSvilis fizikis institutis 

2013 wlis samecniero muSaobis angariSi 
 
 
 

elefTer andronikaSvilis sax. fizikis institutSi samecniero kvlevebi 
mimdinareobs Sesabamis ganyofilebebSi eqvsi mimarTulebiT. esenia: 
 
 
   1. elementarul nawilakTa fizika 
   2. kondensirebul garemoTa fizika 
   3. plazmis fizika 
   4. biologiur sistemebis fizika 
   5. birTvuli kvlevebis centri 
   6. masobrivi ganadgurebis iaraRis gauvrceleblobis  
     xelSewyobis centri     

 
 
institutSi 188 TanamSromelia. maT Soris 96 mecnieri TanamSromeli (17 - 
mT.mec.Tan.,  52 - ufr.mec.Tan., 27 - mec.Tan.).  3 akademiis namdvili wevria. 
22 mecnierebaTa doqtori (maT Soris 10 profesori) da 60 mecnierebaTa 
kandidati. 
 
institutSi muSavdeboda 21 samecniero Tema, rogorc Teoriuli, aseve 
eqsperimentuli fizikis zemoCamoTvlili mimarTulebebiT. grda amisa, 13 
kvleva mimdinareobda garntuli dafinansebiT. 9 saerTaSoriso sagranto 
fondebidan da 4 SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondidan. am 
grantebSi dakavebuli iyo institutis mecnier-TanamSromelTa ZiriTadi 
nawili. 
 
institutis TanamSromlebs saangariSo periodSi gamoqveynebuli aqvT 179 
samecniero naSromi da monawileoba miRebuli aqvT 27 saerTaSoriso  da 
adgilobriv konferenciaSi. 
 
instituti awarmoebs kvlevebs saerTaSoriso TanamSromlobis farglebSi 
msoflios 4 wamyvan fizikur centrTan. garda amisa, aqvs samecniero-
akademiuri TanamSromloba saqarTvelos teqnikur universitetTan. 
      
qvemoT moyvanilia 2013 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSi 
ganyofilebebis (mimarTulebebis) mixedviT. 
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I. elementarul nawilakTa fizikis ganyofileba 
 
 

(ganyofilebis gamge – fiz.-maT.mec.doqtori, mTavari mecnieri 
TanamSromeli juanSer Cqareuli) 

 
 

ganyofilebaSi 11 mecnieri TanamSromelia, maT Soris 1 mTavari mec. Tana-
mSromeli, 8 – ufrosi mec. TanamSromeli da 2 – mecnieri TanamSromeli. 
saangariSo periodSi ganyofilebaSi muSavdeboda 4 samecniero Tema. gamo-
qveynebulia (an miRebulia gamosaqveyneblad) 120 samecniero naSromi, aqe-
dan 95 eqsperimentSi - cern-is atlas (ATLAS) kolaboraciasTan erTad. 
ganyofilebis TanamSromlebma miiRes monawileoba miwveuli moxsenebebiT 
maRali energiebis fizikis 5 saerTaSoriso konferenciis muSaobaSi.  
amasTan erTad andronikaSvilis fizikis institutSi ganyofilebam 2013 
wels Caatara saqalaqo seminarebis cikli elemen-tarul nawilakTa 
fizikasa da kosmologiaSi, romelSic qarTvel fizikosebTan erTad 
monawileobdenen wamyvani ucxoeli fizikosebic.  
 
 
 

2013 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi samuSaos 
mokle angariSi 

 
 
I-1. Teoria:  dinamiurad warmoSobili gravitaciuli da yaliburi velebი,  
                         standartuli modelis fenomenologia, modelebi eqstra  
             ganzomilebian sivrce-droSi 
  
xelmZRvaneli:   j. Cqareuli - mTavari mecn. TanamSromeli 
Semsruleblebi:  a. kobaxiZe - ufr. mec. Tan.,  i. gogolaZe -ufr. mec.Tan., m. 
gogberaSvili – ufr.mec.Tan., ზ. kepulaZe – mec.Tan.,  j. jejelava – mec.Tan. 
 

miRebuliა mTeli rigi axali Sedegebisa - maT Soris: 
 
გრძელდებოდა მუშაობა ჩვენს მიერ შემოთავაზებული dinamiuri supersimetriuli 

modelის ფარგლებში, რომელშიც  უმასო გოლდსტონური ფოტონების წარმოშობა 

დაკავშირებულია სუპერსიმეტრიის სპონტანურ დარღვევასთან. 

დასრულებულია მუშაობა  გაერთიანებული თეორიაზე, რომელშიც ხერხდება erTdrouli 

aRwera fotonebisa da gravitonebisa როგორც დინამიურად წარმოშპობილი უმასო 

გოლდსტონური მდგომარებებისა.  

ჩატარებულია ფენომენოლოგიური კვლევები, რომლებიც ისახვდა მიზნათ სტანდარტული 

მოდელისა და მისი გაფართოებების შემოწმებას დიდ ჰადრონულ ამაჩქარებელზე LHC-

CERN.   
 

დასრულებულია მუშაობა 5-განზომილებიანი გრავიტაციული მდგარი ტალღებით შექმნილი 

ბრანაზე, მასზე გამოკვლეულია ფერმიონების მასების იერარქია და განხილულია N-

განზომილებიანი ბრანების ახალი კლასი.  
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I-2.  eqsperimenti: “saerTaSoriso ATLAS eqsperimentis programiT gaTvalis- 
                  winebul gamokvlevebSi monawileoba“. 
  
xelmZRvaneli:   j.jejelava - mecn. TanamSromeli 
Semsruleblebi: g. cilikiSvili – inJiner-programisti, e.cxadaZe - StatgareSe 
TanamSromeli   
 
კვლევის მიზანია, LHC/CERN-ის ATLAS/Tile ადრონული კალორიმეტრის ჯგუფთან  

კოლაბორაციის ფარგლებში, სიგნალის რეკონსტრუქციისა და დამუშავების ახალი  

მეთოდების შემუშავება და დანერგვა.  

 

კვლევის უკვე ჩატარებული ნაწილი მიზნად ისახავდა მონაცემთა სანდოობის განსაზღვრას 

და ადეკვატური ხარისხის ფაქტორის შემოყვანას. ეს მოგვცემს საშუალებას ციფრულად 

დაზიანებული ან ყალბი სიგნალით მიღებული მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში გავარჩიოთ 

რეალური სიგნალით მიღებული მონაცემებისაგან. 

 

ამჟამად, ამ მიზნისთვის, გამოიყენება საკმაოდ რთული მეთოდი რომელიც ემყარება უკვე 

არსებული მონაცემების უშუალოდ ანათვლების ხელახალ ანალიზს, მაშინ როცა 

ადეკვატური სანდოობის კრიტერიუმის შემოყვანა  საშუალებას მოგვცემდა, ჯერ კიდე 

ონლაინ-რეკონსტრუქციის დროს მიღებული ცვლადების ანალიზის საფუძველზე 

გავფილტროთ დაზიანებული მონაცემები. ეს უკანასკნელუ, თავისთავად უფრო ფიზიკური 

მიდგომაა, თანაც დროის და გამოთვლითი რესურსების ნაკლებ ხარჯვასთან არის 

დაკავშირებული. ჩატარებული კვლევები ასახულია CERN-ის ანაგარიშებში და 

პრეპრინტებში.  
 
 
I-3.  eqsperimenti:  “kosmosuri gamosxivebis nawilakebis TvisebaTa Seswavla” 
 
xelmZRvaneli:   T. barnaveli - ufrosi mecn. TanamSromeli 
Semsruleblebi:  n. erisTavi - inJineri, T. barnaveli - StatgareSe Tan.,  
i. xaldeeva - StatgareSe Tan.   
 
2013 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა სამუშაოები წელს წარდგენილ 4–წლიანი გეგმის 

ფარგლებში.  კერძოდ ამ გეგმის 1–ლი (პირველადი კოსმოსური გამოსხივების 

თავისებურებათა შესწავლა საშუალო, მაღალი და ზემაღალი ენერგიების არეში)  და 2–ე 

(დროში კორელირებული ფართე ატმოსფერული ღვარების შესწავლა) ამოცანების 

ფარგლებში.  

 

პირველი მიმართულებით,  უკვე ახალი, წელს გაცილებით მაღალი სიზუსტით 

დამუშავებული მონაცემთა  ბანკის საფუძველზე, მიღებული და გამოქვეყნებულია  პირველი 

შედეგი  (T.T.Barnaveli, T.T.Barnaveli (jr), N.A.Eristavi, I.V.Khaldeeva, A.P.Chubenko, N.M.Nesterova 

Registration of the signal of a star and PCR sources optical radiation by means of the installation, aimed 

at the investigation of EAS of high energy cosmic rays,  e-Print arXiv:1308.5463 (2013)]). ამ ნაშრომს  

აქვს უშუალო პრაქტიკული მნიშვნელობა. ამ კვლევის მიზანი იყო მოგვეძებნა 

უნივერსალური და მკაფიო სიგნალი მაღალი ენერგიის პირველად გამოსხივებაში, რომელსაც 

შეეძლო ეთამაშა როლი სანდო რეპერისა მაღალი ენერგიის კოსმოსური დანადგარების 

დაკალიბრებისათვის და მათი  ურთიერთ დაკალიბრებისათვის. და მეტიც, ალბათ 

შესაძლებელი გახდება სხვადასხვა დანადგარებზე მიღებული მასალის გაერთიანება 

სტატისტიკის გასაზრდელად. ამას შეიძლება ჰქონდეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა,  
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განსაკითრებით ეხლა, როდესაც ესოდენ მნიშვნელოვანია გამოსაკვლევი ენერგიების 

დიაპაზონის გაფართოება, რასაც ამჟამად ძნელად თუ უნდა ველოდოთ ამაჩქარებლებზე. 

   პირველი ასეთი რეპერი აღმოჩდა ვარსკვლავებისა და კოსმოსური სხივების წყაროების  

ოპტიკური გამოსხივების სიგნალი  (1.33*1015 eV).  უკეთესი იქნებოდა გვქონოდა ერთზე მეტი 

რეპერი. ჩვენ ვთვლით რომ გვაქვს რეალური შანსი ვიპოვოთ კიდევ ერთი რეპერიც და 

ვიწყებთ მუშაობას ამ მიმართულებით. 

 

ამ კვლევების პროცესში ახსნილია მაღალი ენერგიების პირველადი გამოსხივების სპექტრის  

ცნობილი თავისებურების, ე.წ. „მუხლის“ ფიზიკური ბუნება – ზემაღალი ენერგიის 

პირველადი გამოსხივების ურთიერთქმედება  წყაროებისა და ვარსკვლავური ობიექტების 

ოპტიკურ გამოსხივებასთან.  

 

მთლიანობაში  ეს პრობლემა უშუალოდ არის დაკავშირებული კოსმოსური სხივების  

გალაქტიკაში გავრცელების თავისებურებებთან და მათ წყაროებთან. 

 

გეგმის მეორე მიმართულებითაც მომზადებულია ორი შედეგი, რომლებიც გამოქვეყნდება  

2014 წლის პირველ კვარტალში. 

 

2014 წლის მანძილზე გაგრძელდება მუშაობა 2014 – 17 წლის გეგმის ზემოთხსენებულ 

პირველ ორ ამოცანაზე.  და, რა თქმა უნდა, მონაცემთა ბანკის შემდგომ გაფართოებაზე და 

სრულყოფაზე.  
 
 
I-4.  eqsperimenti: “ pirveladi kosmosuri sxivebis mier inicirebuli farTe 
                   atmosferuli Rvarebis  sivrce-droiTi korelaciebis  
                   Seswavla Sor manZilebze ganlagebuli mcire  
                   sadgurebis qselis saSualebiT”. 
  
xelmZRvaneli:   m. svaniZe - ufrosi mecn. TanamSromeli 

Semsruleblebi:  i.verbecki - ufrosi mecn. TanamSromlebi e.cxadaZe, i. იაშვილი - 

StatgareSe TanamSromlებi  
  
eqsperimenti Ekosmosuri sxivebis fizikaSi,   romelic saqarTveloSi 
funqcionirebs GELATICA (GEorgian Large-area Angle and Time Coincidence Array) 
saxelwodebiT, aviTarebs mcire sadgurebis qsels, rogorc  Tbilisis, aseve 
saqarTvelos masStabiT. Pproeqtis  kvlevis mizania pirveladi kosmosuris 
sxivebis mier warmoqmnili farTe atmosferuli Rvarebis sivrce-droiTi 
korelaciebis Seswavla. A2013 wels analizi gaukeTda andronikaSvilis fizikis 
institutSi ganlagebul sadgurze 1 wlis ganmavlobaSi dagrovil monacemebs, 
atmosferuli Rvarebis mosvlis mimarTulebis kuTxuri ganawilebis dasadgenad. 
Aanalizma aCvena, rom miuxedavad arsebuli azimutaluri  anizotropiisa, 
Rvarebis STanTqmis eqsponencialuri  ganawilebis funqcia uzrunvelyofs 
kuTxuri ganawilebis karg miaxlovebas. 
 
 
 

2013 wels gamoqveynebuli samecniero Sromebis nusxa 

 
1. J.L. Chkareuli, Emergent gauge theories and supersymmetry: a QED primer, Phys.Lett. 

B721 (2013) 146-150. 

2. J.L. Chkareuli,  Gauge Fields as Goldstone Bosons Triggered by Spontaneously Broken 

Supersymmetry, e-Print: arXiv:1212.6939 [hep-ph] , Phys.Rev. D (2013, in press). 

http://inspirehep.net/author/Chkareuli%2C%20J.L.?recid=1208823&ln=en
http://inspirehep.net/author/Chkareuli%2C%20J.L.?recid=1208823&ln=en
tel:%282013%29%20146-150
http://inspirehep.net/author/Chkareuli%2C%20J.L.?recid=1208823&ln=en
http://inspirehep.net/record/1236091
http://inspirehep.net/record/1236091
http://inspirehep.net/record/1236091
http://arxiv.org/abs/arXiv:1212.6939
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3. J.L. Chkareuli, On emergent SUSY gauge theories,  e-Print: arXiv:1305.4470 [hep-ph] , To appear 

in the conference proceedings: 16th Workshop "What comes beyond the Standard Model" 

4. J.L. Chkareuli, Photon as an Emergent Photino Companion in Spontaneously Broken SUSY QED,  

Eur. Phys. Journ. C (2013, in press).  

5. J.L. Chkareuli, J.Jejelava, Z. Kepuladze, G. Tatishvili, Lorentzian Goldstone modes shared among 

photons and gravitons, Nucl. Phys. B (in press). 

6. Archil Kobakhidze et al, Probing Light Higgsinos in Natural SUSY from Monojet Signals at the 

LHC e-Print: arXiv:1310.4274 [hep-ph]. 

7. Robert Foot, Archil Kobakhidze, Kristian L. McDonald, Raymond R. Volkas, Poincare Protection 

for a Natural Electroweak Scale, e-Print: arXiv:1310.0223 [hep-ph]. 

8. Archil Kobakhidze, Jason Yue, Excluding a Generic Spin-2 Higgs Impostor,  e-Print:  arXiv: 

1310. 0151 [hep-ph]. 

9. Archil Kobakhidze, Nicholas L. Rodd, Time-symmetric quantization in spacetimes with event 

horizons, Int. J. Theor. Phys. 52 (2013) 2636 . 

10. Archil Kobakhidze, Alexander Spencer-Smith, Neutrino Masses and Higgs Vacuum Stability, 

JHEP 1308 (2013) 036  

11. Parth Girdhar, Archil Kobakhidze, Cosmological Zitterbewegung, e-Print: arXiv:1305.3372. 

12. Archil Kobakhidze, Alexander Spencer-Smith, Electroweak Vacuum in Inflationary Universe, 

Phys.Lett. B722 (2013) 130-134 . 

13. I. Gogoladze et al, Baryon Number Violation,  e-Print: arXiv:1311.5285 [hep-ph]. 

14. M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Sparticle Spectroscopy from SO(10) GUT with a 

Unified Higgs Sector , Phys.Rev. D88 (2013) 095019.  

15. Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi, SO(10) as a Framework for Natural Supersymmetry, e-

Print: arXiv:1306.5699. 

16. M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih, A Predictive Yukawa Unified SO(10) 

Model: Higgs and Sparticle Masses,  JHEP 1307 (2013) 139. 

17.  Ilia Gogoladze, Fariha. Nasir, Qaisar. Shafi, Non-Universal Gaugino Masses and Natural 

Supersymmetry, Int.J.Mod.Phys. A28 (2013) 1350046. 

18. Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Giorgi Tukhashvili, New Class of N-dimensional 

Braneworlds,  e-Print: arXiv:1310.5696 [gr-qc] | PDF 

19. Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, The 5D Standing Wave Braneworld With Real Scalar 

Field, e-Print: arXiv:1310.1911 [hep-th] 

20. Merab Gogberashvili, Otari Sakhelashvili, Giorgi Tukhashvili, Numerical Solutions in 5D 

Standing Wave Braneworld,  Mod.Phys.Lett. A28 (2013) 1350092  

21. Merab Gogberashvili, Giorgi Tukhashvili, Hierarchy of Fermion Masses in the 5D Standing Wave 

Braneworld,  e-Print: arXiv:1308.5840. 

22. T.T.Barnaveli, T.T.Barnaveli (jr), N.A.Eristavi, I.V.Khaldeeva, A.P.Chubenko, N.M.Nesterova 

Registration of the signal of a star and PCR sources optical radiation by means of the installation, 

aimed at the investigation of EAS of high energy cosmic rays,  e-Print arXiv:1308.5463 (2013)].  

23. Svanidze M., Verbetsky Yu., , Iashvili A., Tskhadadze E., Kokorashvili D.  - First results on the 

spatiotemporal correlations of the remote Extensive Air Shower    pairs - Proc. 23rd ECRS 

(Moscow, Russia 2012), 2013 J. Phys.: Conf. Ser. 409 012085   (http://iopscience.iop.org/1742-

6596/409/1/012085). 

24. Svanidze M., Verbetsky Yu., , Iashvili A., Tskhadadze E. - Zenith angle distribution of extensive 

air showers by TBS array (GELATICA experiment) – submitted to the 33RD INTERNATIONAL 

COSMIC RAY CONFERENCE, RIO DE JANEIRO 2013. 

25. -  120.  ATLAS kolaboraciasTan erTad gamoqveynebuli statiebi  (j. 

jejelava da e. cxadaZe - თანაავტორები): 

 

ATLAS კოლაბორაციის პუბლიკაციები იხილეთ: 
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+ATLAS+COLLABORATION 
 
 

 

 

http://inspirehep.net/author/Chkareuli%2C%20J.L.?recid=1234260&ln=en
http://arxiv.org/abs/arXiv:1305.4470
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1260552&ln=en
http://inspirehep.net/record/1260552
http://inspirehep.net/record/1260552
http://arxiv.org/abs/arXiv:1310.4274
http://inspirehep.net/author/profile/Foot%2C%20Robert?recid=1256353&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1256353&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/McDonald%2C%20Kristian%20L.?recid=1256353&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Volkas%2C%20Raymond%20R.?recid=1256353&ln=en
http://inspirehep.net/record/1256353
http://inspirehep.net/record/1256353
http://arxiv.org/abs/arXiv:1310.0223
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1256348&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Yue%2C%20Jason?recid=1256348&ln=en
http://inspirehep.net/record/1256348
http://arxiv.org/abs/arXiv:1310.0151
http://arxiv.org/abs/arXiv:1310.0151
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1243588&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Rodd%2C%20Nicholas%20L.?recid=1243588&ln=en
http://inspirehep.net/record/1243588
http://inspirehep.net/record/1243588
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1236367&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Spencer-Smith%2C%20Alexander?recid=1236367&ln=en
http://inspirehep.net/record/1236367
http://inspirehep.net/author/profile/Girdhar%2C%20Parth?recid=1233505&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1233505&ln=en
http://inspirehep.net/record/1233505
http://arxiv.org/abs/arXiv:1305.3372
http://inspirehep.net/author/profile/Kobakhidze%2C%20Archil?recid=1210683&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Spencer-Smith%2C%20Alexander?recid=1210683&ln=en
http://inspirehep.net/record/1265507
http://arxiv.org/abs/arXiv:1311.5285
http://inspirehep.net/author/profile/Ajaib%2C%20M.%20Adeel?recid=1243434&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Gogoladze%2C%20Ilia?recid=1243434&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Shafi%2C%20Qaisar?recid=1243434&ln=en
http://inspirehep.net/record/1243434
http://inspirehep.net/record/1243434
http://inspirehep.net/author/profile/Gogoladze%2C%20Ilia?recid=1239676&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Nasir%2C%20Fariha?recid=1239676&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Shafi%2C%20Qaisar?recid=1239676&ln=en
http://inspirehep.net/record/1239676
http://arxiv.org/abs/arXiv:1306.5699
http://inspirehep.net/author/profile/Adeel%20Ajaib%2C%20M.?recid=1225795&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Gogoladze%2C%20Ilia?recid=1225795&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Shafi%2C%20Qaisar?recid=1225795&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Un%2C%20Cem%20Salih?recid=1225795&ln=en
http://inspirehep.net/record/1225795
http://inspirehep.net/record/1225795
http://inspirehep.net/author/profile/Gogoladze%2C%20Ilia?recid=1206896&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Nasir%2C%20Fariha.?recid=1206896&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Shafi%2C%20Qaisar.?recid=1206896&ln=en
http://inspirehep.net/record/1206896
http://inspirehep.net/record/1206896
http://inspirehep.net/author/profile/Gogberashvili%2C%20Merab?recid=1261756&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Midodashvili%2C%20Pavle?recid=1261756&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Tukhashvili%2C%20Giorgi?recid=1261756&ln=en
http://arxiv.org/abs/arXiv:1310.5696
http://arxiv.org/pdf/1310.5696.pdf
http://inspirehep.net/author/profile/Gogberashvili%2C%20Merab?recid=1257586&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Midodashvili%2C%20Pavle?recid=1257586&ln=en
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2013 wels ganyofilebis TanamSromelTa monawileoba saerTaSoriso 
konferenciebSi, simpoziumebSi da a.S. 

 

1. ჯუანშერ ჩქარეული:   

a. Inernational 16th Workshop "What comes beyond the Standard Model?" July 10-24, 2013, 

Bled, Slovenia            (http://fiz.fmf.uni-lj.si/norma_public_html/bled2013bsm/), Invited talk 

"On emergent SUSY gauge theories" 

b. International 4th Conference of Georgian Mathematical Union, September 9-15, 2013, 

Tbilisi-Batumi  (http://www.gmu.ge/ ), Invited talk "Present status of gauge and gravity 

theories" 

c. International 7th Conference "Physics in the LHC era", October 13-19, 2013, TSU, Tbilisi 

(http://lhc2013.tsu.edu.ge/), Invited talk "On emergent SUSY theories" 

 

2. მერაბ გოგბერაშვილი 

International 4th Conference of Georgian Mathematical Union, September 9-15, 2013, 

Tbilisi-Batumi  (http://www.gmu.ge/ ), Invited talk "Extra space-time dimensions" 

 

3. მანანა სვანიძე 
 The 33RD INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE, RIO DE JANEIRO 2013, Presented 
talk “Zenith angle distribution of extensive air showers by TBS array (GELATICA experiment)”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fiz.fmf.uni-lj.si/norma_public_html/bled2013bsm/
http://www.gmu.ge/
http://lhc2013.tsu.edu.ge/
http://www.gmu.ge/
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II. kondensirebul garemoTa fizikis ganyofileba 
 
 

(ganyofilebis gamge – fiz.-maT.mec.doqtori, ufrosi mecnieri 
TanamSromeli aleqsandre RonRaZe) 

 
 

ganyofilebaSi 36 mecnieri TanamSromelia, maT Soris 7 mTavari mec. Tana-
mSromeli, 16 – ufrosi mec. TanamSromeli da 12 – mecnieri TanamSromeli. 
saangariSo periodSi ganyofilebaSi muSavdeboda 4 samecniero Tema da 8 
qveTema. gamoqveynebulia 26 samecniero naSromi. ganyofilebis 
TanamSromlebi monawileobdnen 11 saerTaSoriso konferenciis muSaobaSi. 
miRebuli aqvT 3 saerTaSoriso, 2 saqarTvelos granti. ganyofilebas aqvs 
1 saerTaSoriso xelSekruleba samecniero TanamSromlobis Sesaxeb. 

 
 
 

2013 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi samuSaos 
mokle angariSi 

 
 

II-1. magnituri sistemebis kvleva. 

xelmZRvaneli:  g. mamniaSvili – mT. mec. TanamSromeli                                                  
Semsruleblebi; i. Sarimanovi – uf. mec. Tan.,  a. axalkaci – uf. mec. Tan.,  t. 
gegeCkori – mec. Tan., T.zedgeniZe - uf. mec. Tan., T.petriaSvili – mec. Tan.  
 
  1. gamokvleulia mravlobiTi eqo-gamoZaxilis ZiriTadi komponentebis 
buneba magnetikebSi ori farTo rezonansuli impulss moqmedebisas. 
dadgenilia, rom mravlbiTi eqos swrafad relaqsirebadi komponenta 
formirdeba mravalimpulsiani ararezonansuli formirebis meqanizmiT 
liTium feritis SemTxvevaSi, xolo kobaltis SemTxvevaSi arsebobs agreTve 
SedarebiT nela relaqsirebadi wvlili, romelic formirdeba damaxinjebis 
meqanizmiT.   
  2. bmr meTodebi warmatebiT gamoyenebul iqna mikroskopiuli informaciis 
misaRebad gare magnituri struqturisa da dinamikuri procesebis 
Sesaswavlad magnetikebSi. aseve Seswavlili iqna domenuri kedlebis 
struqtura da dinamika. ganxorcielda magnetikebSi damatebiTi magnituri 
video-impulsis moqmedebisas domenur kedlebSi ganTavsebuli birTvebis 
birTvuli spinuri eqo signalebis damzera. pirvelad gamokvleuli da 
sistematizirebulia damatebiTi magnituri video-impulsis orimpulsian eqo 
signalebze zemoqmedebisas droiTi da speqtraluri diagramebi rig 
magnetikebSi (feromagnetikebi, feritebi, naxevar metalebi da inter 
metalebi). naCvenebia, rom droiTi diagramebi avlenen or-impulsiani eqos 
intensivobis damokidebulebas magnituri video-impulsis droiT mdebareobaze 
radio sixSiruli (rs) impulsebis mimarT, xolo speqtraluri 
diagramebisTvis es gavlena ZiriTadad gansazRvrulia lokaluri zenazi 
veliT da domenuri kedlebis ZvradobiT. am diagramebis gamoyeneba 
SesaZlebelia bmr speqtris bunebis identifikaciisaTvis mravaldomenian 
magnitur masalebSi da magnetikebSi bmr meTodis garCevisunarianobis 
gasazrdelad.  
  3. kvantur-statistikurad gamokvleulia eqo procesebi magnetikebSi 
nebismieri sigrZis rigi rs impulsebiT agznebisas. miRebuli Teoriuli 
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Sedegebi eqo-signalebis raodenobis, maT formirebis momentebis da 
intensivobebisa karg TanxmobaSia eqsperimentul SedegebTan magnetikebSi 
(feritebi, ferometalebi,  naxevar metalebi da manganitebi). farTo rs 
impulsiT an maTi TanmimdevrobiT zemoqmedeba susti signalis akumulaciis 
saSualebas iZleva, amdidrebs eqo-gamoZaxilebis speqtrs mkafiod 
gancalkevebuli intensiuri xazebiT anu Sesatyvisad izrdeba aparaturis 
mgrZnobiaroba da, Sesabamisad, SesaZlebloba gamokvleul iqnas nazi 
detalebi SedarebiT grZeli relaqsaciuri drois mqone birTvul spin-
sistemaSi mimdinare dinamikuri da relaqsaciuri procesebisaTvis. am 
relaqsaciuri procesebis kvlevis axali eqsperimentuli Sedegebi miRebulia. 
damzeril maRali intensivobis mravalmpulsiani eqo-signalebi liTiumis 
feriti sasualebas iZleva davadginoT swrafad relaqsirebadi komponentis 
buneba mravalimpulsian eqo-signamsi, romelic pirvelad daimzira FeV –Si.  
  4. damzerilia didi droiTi maxsovrobis akustikuri da magnetoakustikuri 
efeqtebi magnetostriqciul masalebSi maTi rs impulsebiT induqciuri 
agznebisas impulsuri bmr teqnikis gamoyenebiT. aseve damzerilia sami rs 
impulsiT zemoqmedebisas impulsuri bmr teqnikis gamoyenebiT magnetittsa da 
mravalfenovan magnetoeqleqtrul ferit-piezoeleqtrul kompozitebSi 
akustikuri signalebis CaweriT.  
  5. gamokvleulia magnetitis nanonawilakebis stabiluri magnituri 
suspenziis hiperTermiuli da magnituri Tvisebebi. am mizniT damzadebulia 
martivi dabalsixSiruli rxevis generatori 300 volti simZlavriT da 300 
kiloherci sixSiriT. induqtiur koWaSi moTavsebuli magnituri suspenziis 
nimuSi cxeldeboda “unimagis” 55oC-mde 30 wuTis ganmavlobaSi. ganivi 
magnituri amTviseblobis gazomvis Sedegad davaskveniT, rom magnituri 
suspenziis nanonawilakebi paramagnituria oTaxis temperaturaze. Sefasda 
nanonawilakebis zoma.  
  6. Catarda kibos magnituri hiperTermiiT mkurnalobis istoriisa da 
Tanamdrove situaciis mimoxilva. ganxilul iqna kibos magnituri 
hiperTermiiT mkurnalobis arsi. Seswavlilia  magnitur hiperTermiis 
gamoyenebis problemebi da momavali perspeqtivebi.   
  7. cxeli dartymiTi talRiT konsolidaciis (HEC) gamoyenebiT 
ganxorcielda Cu-W narevis cilindrul Reroebad gamkvriveba. sxvadasxva 
tipis (nanostruqturuli volframiT) sawyisi nimuSebis gamkvriveba  
ganxorcielda Teoriulis simkvrivis maxloblobaSi 1000oC-mde, dartymiTi 
talRis datvirTvis intensivobiT 10 gigapaskali. kvlevis Sedegad dadginda, 
rom maRali temperaturis gamoyeneba (1000oC-mde) da erTdroulad dartymiTi 
talRiT or etapad damuSaveba momgebiania Cu-(10-40)%W konsolidaciisaTvis. 
Sedegad kompozitebs aqvT maRali simkvrive, kargi mTlianoba da ukeTesi 
eleqtruli Tvisebebi. nimuSis struqtura da Tvisebebi damokidebuli iqneba    
W nawilakebis wilsa da ganawilebaze.  
  8. Catarda eleqtronul-sxivuri teqnologiiT sinTezirebuli 
nanostruqturuli kobaltis fxvnilebis struqturuli, magnetometruli da 
bmr kvlevebi. ganviTarebuli teqnologia saSualebas iZleva Seiqmnas 
rentgeno-amorfuli nanozomis kobaltis fxvnilebi, maRali anizotropiis 
heqsagonaluri mWidrod Sekruli meseris (HCP) mqone fazis SemcvelobiT. es 
fxvnilebi ar saWiroeben damatebiT pasivaciur gazomvebs. magnetometruli da 
bmr monacemebi TanxmobaSia struqturuli gazomvebis SedegebTan. 
  9. eTanolis orTqlis pirolizisa da orTqlis qimiurad daleqvis 
teqnologiebiT miRebulia magnituri klasterebiT dopirebuli naxSirbadis 
nanofxvnilebi. magnituri klasterebi ifareba naxSirbadis garsiT (modeli 
“birTvi-garsi”). amgvari nanofxvnilebis morfologiis, zomis, qimiuri 
Semadgenlobisa da magnituri Tvisebebis Seswavla kompleqsurad 
ganxorcielda oJe-speqtroskopiis (AES), skanirebadi eleqtronuli 
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mikroskopis (SEM), merxevi sxeulis megnetometris (VSM) da bmr rezonansis 
meTodebis saSualebiT.  
  10. Seswavlilia sxvadasxvagvarad damuSavebuli Ni-B nanoklasterebiT 
dafaruli TiO2 nanofxvnilebis optikur STanTqmis speqtrebis damuSavebaze 
damokidebuleba.  
  11. partnioruli P538 proeqtis farglebSi Catarda spilenZis da aluminis 
nimuSebis dafarva tantaliT, niobiumiT da nikeliT. Seiswavleba maTi 
meqanikuri, eleqtruli da magnituri Tvisebebi.  
  12. partnioruli P506 proeqtis farglebSi gamokvleulia   cilindruli 
konteineris kedlis masala optimaluri Semadgenlobisa da sisqis 
dasadgenad, raTa SesaZlebeli iyos gama da neitronuli dasxivebisagan dacva 
sxvadasxva geometriuli konstruqciebisa da ekranirebis pirobebSi.   
  13. partnioruli P552 proeqtis farglebSi Catarda  mosamzadebeli 
samuSaoebi.   
 

II-2. zegamtari sistemebis kvleva 

xelmzRvaneli:  j. CiRvinaZe – mT. Mec. TanamSromeli 
Semsruleblebi:  s. aSimovi - mec.Tan., T. maCaiZe - mec.Tan.,  o. maRraZe - mec.Tan., 
g. donaZe - mec.Tan., g.dvali – mec.Tan. 
 
andronikaSvilis fizikis institutSi zegamtarobis da zedenadobis 
laboratoriaSi Seiswavleba Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O sistemebis bazaze sinTezirebuli 
maRaltemperaturuli zegamtari homologiur rigis naerTebi, romelic 
aRiwereba saerTo formuliT Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=1-dan 20-mde). Cvens mier 
detalurad  Seswavlilia am rigis n=1-dan n=5 CaTvliT axali teqnologiiT 
sinTezirebuli maRaltemperaturuli zegamtarebis (mtz) nimuSebi.  
 
amisaTvis specialurad damuSavebulia mtz mzis energiiT gadnobisa da nadnobis 
zeswrafi gacivebis teqnologia. am teqnologiiT miiRebian ufro maRali 
zegamtar mdgomareobaSi gadsvlis kritikuli temperaturis  Tc-s  mqone mtz 
naerTebi, vidre standartuli myarfazovani reaqciis teqnologiiT miRebul 
mtz-s (nominalur nimuSebs) gaaCniaT.   
 
amrigad, Cvens mier damuSavebuli teqnologia saSualebas gvaZlevs miviRoT 
ufro mtz vidre nominaluri nimuSebia da rac mTavaria Cveni teqnologiis 
gamoyenebiT sinTezirebulia axali mtz fazebi (romelTa  Tc gacilebiT maRalia 
vidre nominaluri nimuSebisa), xasiaTdebian maRali stabilurobiT – maTi 
maRali Tc stabilurad ucvleli rCeba minimum sami-oTxi wlis ganmavlobaSi.     
 
2013 wlis samuSao gegmiT gaTvaliswinebuli iyo Segveswavla axali 
teqnologiiT sinTezirebul Bi/Pb 2256  da  Bi/Pb 2267  sistemebis nimuSebSi   
(romelTa n>5-ze) zegamtari kritikuli maxasiaTeblebi da maTi zegamtari 
Tvisebebi. 
 
Cvens mier sinTezirebul iqna zemoTxsenebuli teqnologiiT Bi/Pb 2256  da  Bi/Pb 

2267  mtz sistemebi da maTSi damzeril iqna ufro maRali  Tc-s  mqone fazebi 
vidre myarfazovani reaqciis teqnologiiT sinTezirebul nominalur 
sistemebSia. magaliTad Bi/Pb 2256  da  Bi/Pb 2267  sistemis axali teqnologiiT 
sinTezirebul nimuSebSi daimzireba mtz fazebi romelTa  Tc  pirvelisaTvis 
tolia Tc=115K da meoresaTvis Tc=125K. am sistemebSi (Bi/Pb 2256  da  Bi/Pb 2267 - 
Si)  mtz fazebis kritikuli temperaturebi ufro mcired icvleba vidre Bi/Pb 

2223, 2234  da 2245  sistemebis (romelTa  Tc icvleba 107-108 K  dan 138K-mde,  150K-
mde da 180K-mde saTanadod).  
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SeiZleba gvefiqra rom Cven ukve gaviareT Tc-s  gazrdis maqsimumi Bi/Pb 2245  
sistemis magaliTze, radgan ufro maRali n-is mqone fazebi (magaliTad Bi/Pb 
2267)  iZlevian ufro mcire zrdas zegamtar mdgomareobaSi gadasvlis 
kritikuli temperaturisaTvis. 
 
magram winaswarma gamokvlevebma ufro maRali n-isaTvis magaliTad Bi/Pb 221415- 
sistemisaTvis agreTve mogvca ufro maRali Tc  romelic daaxloebiT 180 K-is 
maxloblobaSia. ise rom Semdgomi kvlevebi mogvcemen pasuxs am problebis 
garSemo. 
 
axali teqnologiiT sinTezirebul nimuSebSi Seswavlilia disipaciuri 
procesebi, relaqsaciuri movlenebi da abrikosovis grigaluri meseris dinamika. 
 
miRebuli Sedegebis gamoyenebiT momzadebulia Sroma gamosaqveyneblad.   
 

II-3. realuri kristalebi - sxvadasxva airovan garemoSi maRali wnevisa 
     da temperaturis pirobebSi damuSavebuli dieleqtrikuli da  
     metaluri SenaerTebis kompleqsuri gamokvleva 
 
 
xelmZRvaneli:   v. kvaWaZe – mT.mec.TanamSromeli 
Semsruleblebi:  m. abramiSvili - uf.mec.Tan., n. arabajiani - mec.Tan.,                     
z. axvlediani - uf.mec.Tan., m. galusataSvili- uf.mec.Tan., d. driaevi - 
uf.mec.Tan., g. dekanoziSvili - mec.Tan., m. nadareiSvili – uf.mec.Tan.,,  
v.TavxeliZe, - mec.Tan., T. yalabegiSvili - uf.mec.Tan.,  m. wulaia - uf.mec.Tan. 
 
1. dabalsixSiruli akustikis meTodis gamoyenebiT gamokvleul iqna 

wyalbadisa da deiteriumis gavlena formis mexsierebis mqone Senadnobis   
Ti-Ni-Cu Tvisebebze. SenadnobisTvis, romelic aRniSnul minarevebs Seicavs 
kvanZTaSoris sivrceSi, martensit-austenitis struqturuli fazuri 
gadasvlis maxloblad damzerilia rxeviTi energiis STanTqma. igi 
aixsneba SemrCoblebis sazRvarze mimdinare procesebiT, rac iwvevs 
wertilovani defeqtebis mowyveta-damagrebas. Sesabamisad damuSavda am 
movlenis axali mikroskopuli meqanizmi.   
 

2. damuSavebulia da Seqmnili axali danadgari  - "grexiTi Qqanqara", romlis 
saSualebiTac gaizomeba Sinagani xaxuni da Zvris moduli 1-10 hc-is 
diapazonSi. Aamgvarad SesamCnevad gafarTovdeba akustikuri meTodis Sesa-
Zleblobani. kerZod, moxerxdeba  relaqsaciuri procesebis mniSvnelova-
ni parametris - aqtivaciis energiis zusti gansazRvra. 
 

3. IR speqtrometriis saSualebiT Seswavlilia radiaciiT inducirebuli 
wyalbaduri centrebis grZelvadiani yofaqceva liTiumis ftoridis 
kristalebSi.      
 

4. maRali sizustis impulsuri diferencialuri kalorimetris saSualebiT 
Seswavlilia  sufTa da wyalbadis sxvadasxva koncentraciis Semcveli 
niobiumis nimuSebis siTbotevadoba farTo temperaturul intervalSi 
(100-360 oC). yvelaze mniSvnelovani rac am eqsperimentebis dros dadginda 
iyo is, rom 200 oC K temperaturamde hidridebis siTbotevadoba naklebia 
sufTa niobiumis siTbotevadobaze, xolo Semdeg piriqiT. es Sedegi imaze 
miuTiTebs, rom niobiumSi wyalbadis Seyvanisas ara marto optikuri 
rxevebi Cndeba wyalbadis qvemeserSi, aramed imavdroulad xdeba TviTon 
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niobiumis matricis atomebs Soris urTierTqmedebis gaZlierebac (nimuSis 
gaxisteba), rac iwvevs fononuri speqtris cvlilebasac, kerZod 
mdgomareobaTa simkvrive dabalsixSirovani aridan gadaiqaCeba 
maRalsixSirovan areSi da ganapirobebs siTbotevadobis damatebiT zrdas 
oTaxis temperaturebze. damzerili movlena srul TanxvedraSia 
wyalbadis Seyvanis Sedegad niobiumis gamyifebis movlenasTan. 
 

5. airovan garemoSi (wyalbadi, wylis orTqli, deiteriumi, Mg(OH)2) 

sxvadasxva SenaerTebis damuSaveba miznad isaxavda ara marto minarevuli 
centrebis efeqtebis Seswavlas myar sxeulebSi (rac miRweuli iqna 
kidec), aramed zogierTi praqtikuli amocanis gadawyvetis cdasac. aseT 
jgufs miekuTvneba ionur kristalebSi radiaciuli forebis  mocemuli 
airebiT Sevsebis SesaZleblobis gamokvleva. es amocana ori  nawilisagan 
Sedgeba: 1. radiaciuli forebis warmoqmnisa da evolucis gamokvleva da 
2. kristalSi mocemuli airis molekulebis Seyvana forebSi ganTavsebis 
mizniT. naCvenebi iqna, rom reaqtorSi dasxivebuli liTiumis ftoridis 
(neitronebis fluensi > 1016 n/sm2) gamowvis Sedegad (700oC) masSi 
warmoiqmneba <100> kristografiuli mimarTulebiT orientirebuli forebi 
(sisqe ≤ 0,4 mkm), romelSic SeiZleba iyos birTvuli reaqciis dros 
warmoqmnili TriTiumis narCeni. Seswavlilia forebis ganawileba, 
mdgradoba da maTi yofaqcevis damokidebuleba neitronebis fluensze da 
postradiaciuli gamowvis temperaturaze. forebiani kristalis 
wyalbadis garemocvaSi postradiaciuli damuSavebis Sedegad miRebuli 
signalebi (optikuri da paramagnituri speqtroskopia) amJamad auxsnelia. 
Ddadgenilia mxolod, rom es ar unda iyos dakavSirebuli kristalSi 
wyalbadis SesvlasTan, radgnac umetes SemTxvevebSi kristalSi garedan 
Sesuli wyalbadis SesamCnevi raodenoba ar damzerila (am mxriv 
gacilebiT ufro warmatebuli aRmoCnda  liTonSenadnob  Ti-Ni-Cu-sa da 
sxva msgavs SenaerTebze Sesrulebuli eqsperimentebi. wyalbadis 
maqsimaluri raodenoba am SenaerTebSi HH/M@0,042). wylis orTqlis 
SemTxvevaSi reaqtorSi dasxivebuli kristalis maRaltemperaturuli 
damuSavebisas ki mniSvnelovnad gaizarda masSi arsebuli hidroqsilis 
ionebis raodenoba ( am gziT SeiZleba meqanikuri Zabva mkveTrad amcirebs 
masSi hidroqsilis ionebis wyalbadproduqtebis Seqmnac da maTi 
koncentraciis gazrda kristalSi). aRniSnuli gamokvlevebi Catarebuli 
iyo sxvadasxva pirobebSi (fluensi; temperatura; wneva; dro; Tavisufal, 
Tu daZabul mdgomareobaSi). kerZod, kristalze moqmedi SeRwevis 
SesaZleblobas. 

 

II-5. kondensirebul garemoTa Teoria 

xelmZRvaneli:  g. xaraZe – mT. mec. TanamSromeli. 

a) zedenadi fermionuli siTxis - 3He-is Tvisebebis Teoriuli kvleva 

Semsruleblebi:   g. baramiZe – uf.mec.Tan.,  n. suramliSvili – uf.mec.Tan. 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული გამოკვლევები ეხებოდა გლობალურად    დეფორმირე-

ბული აეროგელის გარემოში მოთავსებული ზედენადი 3He -ის A- ფაზის სპინური დინამიკის 

თავისებურებების თეორიულ შესწავლას. შესაბამისი ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზ-

მა გვაჩვენა, რომ არსებული წარმოდგენების საფუძველზე ვერ ხერხდება ახალი ექსპერიმენ-

ტების ინტერპრეტაცია და საჭიროა ალტერნატიული თეორიული მოდელების ძიება.  
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b)  dabalganzomilebian, korelirebul sistemebSi dinamiuri efeqtebis  
   kvleva. 
 
xelmZRvaneli da Semsrulebeli:  a. nersesiani – mT. mec. Tan.,      
 
  ganxilulia orjaWvian kibeze ganmartebuli spinuri fermionebis sistema 
araTanazomadi zonis Sevsebis pirobebSi. Seswavlilia am sistemis fazupi 
diagrama rogorc jaWvTa Soris tunelirebis amplitudis (t ) funqcia. Ees 
amocana aktualuria imis gamo, rom dRevandel pirobebSi optikurad CaWeril 
civi atomebis sistemebSi SesaZlebeli gaxda Teoriuli modelebis 
experimentaluri ganxorcieleba. Ppraqtikul pirobebSi am modelebis nebismieri 
parametris kontrolirebadi cvlilebac SesaZlebelia. SromaSi ganviTarebulia 
t⊥-parametris mimarT kvanturi fazuri gadasvlebis sistematuri Teoria, 
romelic kvanturi velis Teoriis meTodebs eyrdnoba. 
 Ggaanalizebulia sistemis transportuli Tvisebebi fazuri diagramis 
kritikul xazebze. Ggarda amisa, naCvenebia, rom ionuri potencialis Seqmna 
eleqtronul araTanazomad kibeebSi iwvevs speqtraluri RreCos generacias 
sruli muxtis seqtorSi, rac sistemis dieleqtrikul mdgomareobaSi gadasvlas 
iwvevs. 

g) arawonasworuli magnituri sistemebis kvleva 

Semsruleblebi: m.zviadaZe - mT.mec.Tan., a.kvirikaZe - mec.Tan., r.lefsveriZe - 

inJineri. 

saangariSo periodSi grZeldeboda kvlevebi arawonasworuli magnituri 
sistemebis zogierTi fizikuri Tvisebebis dasadgenad. ZiriTadi aqcenti 
gadatanili iyo impulsebis spinur sistemebTan urTierTqmedebis Teoriul 
kvlevaze. 
 

d) liTon-wyalbadis sistemebis kvleva 

xelmzRvaneli:  i. ratiSvili – mT. mec. TanamSromeli 
Semsruleblebi:  n. namoraZe – kibernetikis instituti 
 
2013 wels grZeldeboda liTon-wyalbadis CanergviTi tipis Senadnobebis 
Teoriuli kvleva. Seswavli obieqti iyo iSviaT miwaTa liTonebis (lanTani, 
ceriumi) da Zneladdnobadi liTonebis (niobiumi, vanadiumi) mowesrigebad 
wyalbadnaerTebSi msubuqi atomebis Zvradoba.  

ZiriTadi Sedegebi:   

1. gaangariSebuli iyo mowesrigebadi liTon-wyalbadis naerTis siTbotevadoba 
liTonis meserSi Canergili wyalbadis atomebis rxeviTi moZraobis wvlilis 
gaTvaliswinebiT. ricxviTi gamoTvlebi Catarda CeH2.86 zesteqiometriuli 
dihidridisaTvis. miRebulma Teoriulma C(T) mrudma zustad aRwera Sesabamisi 
eqsperimentuli damokidrbuleba temperaturebis farTo diapazonSi (20 – 360 K). 
amis safuZvelze dadginda SenaerTis iseTi maxasiaTeblebi, rogoricaa debais 
temperatura TD, einSteinis temperatura TE, da mowesrigebadi qvesistemis 
energetikuli parametrebi V1 da V2.  

2. eqsperimentebidan cnobili iyo, rom didi msgavsebis miuxedavad 
steqiometriuli dihidridebis CeH2 da LaH2 siTbotevadobebis temperaturuli 
damokidebulebebi (C(T)[LaH2] da C(T)[CeH2]) Tvisobrivad gansxvavdebian 
temperaturaTa intervalSi 100–250 K. dasaxelebuli hidridebis energetikuli 
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parametrebis analizis safuZvelze Cvens mier dadgenil iqna am gansxvavebis 
gamomwvevi mizezebi.          
      tradiciulad iTvleboda, rom orive naerTSi wyalbadis atomebi 
ganlagebulia liTonis meseris mxolod tetraedrul kvanZTaSoris poziciebSi 
(da irxevian erTi lokaluri sixSiriT) mTel eqsperimentulad Seswavlil 
temperaturul intervalSi (20 – 360 K).   
      Cvens mier naCvenebi iyo, rom orive dihidridSi H-atomebis mcire nawili 
(1%-mde) SeiZleba stoqastikurad gadavides tetraedrulidan oqtaedrul 
kvanZTaSoris poziciebSi (da, Sesabamad, irxeodes gansxvavebuli lokaluri 
sixSiriT), magram oqtaedrul poziciebSi gadasul atomebs Soris arsebuli 
wyalbad-wyalbad urTierTqmedeba CeH2–is SemTxvevaSi ewinaaRmdegeba wyalbadis 
tetra-oqta gadasvlebs, xolo LaH2 SenaerTSi ki, piriqiT, astimulirebs maT. 
ukanasknel SemTxvevaSi tetra-poziciebSi gadasul nawilakTa raodenoba 
temperaturul intervalSi T < 250 K SeiZleba aRwevdes 5%-s. (es “tumbo” 
moqmedebs sanam H-H urTierTqmedeba ar iTrguneba nawilakTa siTburi 
moZraobiT). swored es gansxvaveba CeH2 da LaH2 naerTebs Soris ganapirobebs 
maTi siTbotevadobebis temperaturuli damokidebulebebis sxvaobas.  

3. eqsperimentidan cnobili iyo, rom Zneladdnobad liTonSi (niobiumSi) 
Canergili wyalbadis atomebis mowesrigebisas maTi lokaluri rxevebis sixSire 
mcirdeba. es “anomalia” Cvens mier aRwerili iyo, rogorc mowesrigebul 
mdgomareobaSi msubuqi atomebis “damZimebis” efeqti. aRmoCnda, rom meserSi 
Canergili nawilakebis “damZimeba” safuZvlad udevs mowesrigebadi hidridebis 
spin-meseruli relaqsaciis bmr-kvlevebSi e.w. “Sarimanovis efeqtis” axsnas. 
kerZod, Sarimanovis mier eqsperimentulad naCvenebi iyo, rom NbH0.89 SenaerTSi 
wyalbadis atomebis Zvradoba naxtomiseburad izrdeba dabaltemperaturuli 
fazuri (beta-gama) gadasvlis maxloblad. Cvens mier es movlena axsnil iqna, 
rogorc SenaerTSi frustrirebuli mdgomareobis warmoqmnisa da, Sesabamad, 
moZravi nawilakebis “damZimebis” droebiTi gaqrobis Sedegi (sanam axali, 
mowesrigeba ar Camoyalibdeba). es ganapirobebs spin-meseruli relaqsaciis T1  

drois naxtomisebur zrdas.  
      savaraudoa, rom analogiuri (magram gacilebiT ufro susti) efeqti 
arsebobs CeH2.45 SenaerTis spin-meserul relaqsaciaSic.      

 
e) dinamiuri da relaqsaciuri procesebi nanostruqturebSi       
 
Semsruleblebi:  m. zviadaZe - mT.mec.Tan., g.mamniaSvili – mT.Mec,Tan.,  

l. tyeSelaSvili – ufr.mec.Tan., a. axalkaci – ufr.mec.Tan., a. kvirikaZe - 

mec.Tan., r. lefsveriZe - inJineri. 

 

დისკრეტულ ოპტიკურ სისტემებში ანალიზური და რიცხვითი მეთოდებით შესწავლილ 

იქნა არაწრფივი ტალღების გაფანტვა ლოკალურ არაერთგვარივნებებზე.  ნაჩვენებია რომ 

წერტილოვანი დეფექტები შეიძლება ეფექტურად გამოყენებულ იქნას სინათლის 

არაწრფივი იმპულსების კონტროლისა და მანიპულაციისათვის. კერძოდ, შემუშავებული 

თეორია აღწერს დისკრეტული ოპტიკური სოლიტონების არეკვლასა და ტუნელირებას 

წერტილოვან დეფექტებზე. ანალიზური და რიცხვითი მეთოდებით მიღებული შედეგები 

ძალიან კარგ თანხვედრაშია ერთმანეთთან.   

სინუს-გორდონის განტოლების წრფივ სპექტრში არსებობს აკრძალული ზონა. ეს იწვევს 

ე.წ. არამარკოვიესეულ ეფექტებს სოლიტონების ფორმირების პროცესებში. 

შემუშავებულია განზოგადებული ვარიაციული მეთოდი რომლის მეშვეობითაც 
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მიღებულია ძირითადი განტოლება აღნიშნული პროცესების მოდელირებისათვის. 

კერძოდ, ნაჩვენებია რომ სოლიტონის რელაქსაციის პროცესები ექვემდებარებიან იმავე 

ძირითად კანონზომიერებებს რასაც აღგზნებული კვანტური სისტემები 

სტრუქტურირებულ ფოტონურ სისტემებში. მაგალითად, არამარკოვისეული ეფექტები 

იწვევენ სინუს-გორდონის სოლიტონების ოსცილაციებს. საბოლოოდ კი ხდება 

სოლიტონისა და გამოსხივებული წრფივი ტალღების ბმული მდგომარეობის ფორმირება.   

ბინარული ოპტიკური ტალღგამტარების სისრემებისათვის შემუშავებულია თეორია 

რომელიც ეფუძნება ე.წ. ბმული ტალღების კონცეფციას. გამოყვანილი განტოლებები 

ეფექტურად აღწერენ არაწრფივი ტალღების მომვლების დინამიკას აღნიშნულ სისტემაში. 

მიღებული განტოლებების მეშვეობით მიღებულია ახალი სოლიტონური ამონახსნები. 

ანალიზური შედეგები ძალიან კარგ თანხვედრაშია რიცხვით სიმულაციებთან. 

 

saerTaSoriso xelSekruleba samcniero TanamSromlobis Sesaxeb 
 
1. Agreement on Cooperation between Andronikashvili Institute of Physics (Tbilisi, Georgia) and 

Kharkov Karazin National University (Ukraine)  (2006 - 2014) 

 

 
 
 

2013 wels ganyofilebis TanamSromelTa mier gamoqveynebuli 
samecniero Sromebis nusxa 

    
1. G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli “On the mechanism of 

    formation of multiple echo in magnetic materials”, The Physics of Metals and Metallography, vol. 114,   

    N10, pp 833-837 (2013) [68. Г.И. Мамниашвили, Т.О. Гегечкори, А.М. Ахалкаци, Ц.А. Гавашели.  

    “О механизмe формирования множественного эхо в магнетиках”, ФММ, том 114, № 10, с. 1–5  

    (2013)].  

2. G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli, E.R. Kutelia, L.G. Rukhadze,  

    D.I. Gventsadze. “Timing and spectral diagrams of magnetic video-pulse excitation influence on NMR  

    spin-echo in magnets”.  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, vol. 26, N4, 1401-1404  

    (2013).  

3. M.D Zviadadze, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli. “NMR spin- 

    echo spectroscopy in magnets using arbitrary duration radio-frequency pulses”. Journal of  

    Superconductivity and Novel Magnetism, Vol. 26, N4, pp. 1405-1409 (2013).  

4. G.I. Mamniashvili, Y.G. Sharimanov, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli,  

    D.I. Gventsadze,E.R. Kutelia, S.S. Nachkebia. “Long-term memory and magnetoacoustic effects at  

    excitation of magnetostrictive materials by RF and magnetic pulses using pulsed NMR technique”.  

    Journal of Advances in Applied Acoustics (AIAA) vol. 2, N1, pp. 34-43, February 2013. 

5. B. Surguladze, G. Mamniasvili, G. Phichkhaia, A. Akhalkatsi ”Hyperthermal and magnetic  

    investigations of the stable suspension of magnetic nanoparticles” J. Innovative Medicine and Biology  

    N8 - 9 August - September 2013. 

6. B. Surguladze, G. Mamniasvili, G. Phichkhaia, A. Akhalkatsi “Magnetic hyperthermia of cancer”. J.   

    Innovative Medicine and Biology N8 - 9 August – September 2013 

7. S.T. Carr, B.N. Narozhny and A.A. Nersesyan, “Spinful fermionic ladders at incommensurate filling:  

    Phase diagram, local perturbations, and ionic potentials”,  Annals of Physics,  v.339,  pp 22-80  (2013). 

8. I.Ratishvili, N.Namoradze. “Physical Properties of Some Metal Hydrides Applicable for Hydrogen  

    Detectors (Brief Review)”. in  Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy  

http://link.springer.com/journal/11508
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    Problems. (Springer, eds. A. Veziroglu et al.), pp. 373-389 (2013). 

9. N.Namoradze, I.Ratishvili. ““Anomalous” heat capacity of the stoichiometric lanthanum  

   dihydride”. Bulletin of GNAS, 7(1), 38-45 (2013).   

   10. G. Abramishvili, M. Abramishvili, M. Galustashvili, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze, V. 

         Tavkhelidze .   “Stable F2 + centers formation in the irradiated LiF crystals under the combined   

         action of UV light and mechanical load”. Journal of Luminescence 140 (2013) 126–129. 

11 М. В. Галусташвили, Д.Г. Дриаев, Ф.Х. Акопов, С.Д. Цакадзе. «Электростимуляция  

     магнитопластического эффекта в кристаллах  LiF «внутренним» электрическим полем,  

     возникающим при индентировании». Физика твердого тела, 55(8), (2013) 1565-1569. 

12. A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili, Z.G.Akhvlediani, M.I.Enukashvili, R.G.Gulyaev and  

      V.P.Zlomanov. “The Structure of Thin Epitaxial Layers of Lead Selenide”.    Journal of Materials  

      Science and Engineering (A), 3 (2), 117-122  (2013). 

13. A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili,  M.I.Enukashvili, Z.G.Akhvlediani,  R.G.Gulyaev and  

      V.P.Zlomanov. “ Nanolayers of Lead Selenide on Potassium Chloride Substrates : Specific Features  

      of Formation .“  Journal of Materials Science and Engineering (A), 3 (4),  235-238  (2013). 

14. A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili,  M.I.Enukashvili, Z.G.Akhvlediani,  R.G.Gulyaev and  

      L.P.Bychkova. “ Epitaxial Lead Selenide Layers over a Wide Range of Their Thickness on Dielectric  

      Substrates”.    Journal of Materials Science and Engineering   (B), 3 (2),   97-103  (2013). 

15. Arif.M. Pashaev, Omar.I. Davarashvili, Megi. I. Enukashvili, Zaira.G. Akhvlediani, Revaz. G. 

      Gulyaev and Vladimir. P. Zlomanov. “New Opportunities in Lead Selenide Nanolayers”.  Journal   

      Advanced Materials” 855 (2013 ), 473-477. 

16. Z. G.Akhvlediani  and I.G.Akhvlediani. “Accumulation Features  of Radiation –Induced Hydrogen   

      Defects in LiF”. Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics (B), NIMB    (Accepted  

      for Publication)  (2013). 

17. A.M. Pashaev, O.I. Davarashvili, M.I. Enukashvili, Z.G. Akhvlediani, L.P. Bychkova and M.A. 

      Dzagania. “ON THE POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF RADIATION IN  

      HETEROSTRUCTURES BASED ON THE IV-VI SEMICONDUCTORS”. Journal of Materials  

       Science and Engineering  (Accepted for Publication) (2013). 

18. A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani etc. ."Modification of the properties of  

      lead selenide layers at their nanothickness". NANO STUDIES  7 (2013), pp.233-240. 

19. A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani etc. "Modeling of the quasi-dielectric  

      state in PbSnTe and PbSnSe nanolayers with high concentration of nonctoiciometric defects". NANO  

      TUDIES  8 (2013), pp.253-258. 
20. Lasha Tkeshelashvili, "Discrete optical soliton scattering by local inhomogeneities", Photon. Nanostr.  

      Fundam. Appl. 11,  95 (2013). 

21. Lasha Tkeshelashvili, "Non-Markovian dynamics of solitons in the sine-Gordon model", submitted to  

      Phys. Rev. E. (2013) 

22. G.A. Baramidze, G. A. Kharadze “Some comments on superfluid He3 placed in globally deformed  
      aerogel’’, JETP Letters 97, 718 (2013). 

23.  M.D.Zviadadze, I.G.Margvelashvili, L.A.Zamtaradze, “The Efficiency and Power of the Martensiti  

       Rotor Heat Engine”, submitted to MEMA, 2013. 

24.  i.margvelaSvili, m.zviadaZe, a.berZeniSvili, “martensituli rotoruli Tburi  
   Zravi”, saqartvelos patenti, 2013. 
25. i.margvelaSvili, m.zviadaZe, a.berZeniSvili, “segnetoelqtruli Tburi tumbo”,  
   saqartvelos patenti, 2013. 
26. Д.Г.Дриаев, К.О.Кахиани, Ф.Х.Акопов, С.Дж.Цакадзе.  АКУСТИЧЕСКИЙ  

      СПЕКТРОМЕТР, ISSN 1987-8826,  Nano Studies. 2013,  
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2013 wels ganyofilebis TanamSromelTa monawileoba saerTaSoriso da 
adgilobriv konferenciebSi, simpoziumebSi da a.S. 

 
 

1.  A.B. Peikrishvili, G.I. Mamniashvili, B. Godibadze, E.Sh. Chagelishvili, T. Gegechkori, 

     M.V. Tsiklauri. “Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites”, Euro powder  

    Metallurgy Congress &  Exhibition (Euro PM2013), September 15-18, Sweden Goteborg. Congress  

     and Exhibition Guide, p. 49 (2013).  

2.  G. Маmniashvili, T. Gеgechkori, М. Оkrosashvili, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia,  

     D. Djaparidze, А. Shengelaya, А. Peikrishvili, D. Lesuer,  “Production of cobalt nanopowders by  

     electron-beam technology and their NMR and magnetometry study”,  International Conference on  

     Nanoscale Magnetism (ICNM 2013), September 2-6, Turkey, Istanbul. ISNM2013 Book of Abstracts,  

     p. 213 (2013). 

3.  T. Gеgechkori, G. Маmniashvili, E.R Kutelia, L.G. Rukhadze, N.I. Maisuradze, B.G. Eristavi,  

     D.I. Gventsadze, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia, D. Djaparidze, А. Shengelaya,  

     “Technology for production of magnetic carbon nanopowders doped with iron and cobalt  

     nanoclusters”, International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM 2013), September 2-6,  

     Turkey, Istanbul. ISNM2013 Book of Abstracts, p. 158 (2013). 

4.  d. gvencaZe, g. mamniaSvili, t. gegeWkori, m. nadareiSvili, T. zedgeniZe, “Ni-B  
  nanoklasterebiT dafaruli TiO2 nanofxvnilebis kombnirebuli damuSavebis  
  gavlena maT optikur STanTqmis speqtrebze”, saerTaSoriso samecniero- 
  praqtikuli “inovaciuri teqnologiebi da Tanamedrove masalebi”, 2013 w. 7-8  
  ivnisi. quTaisi, saqarTvelo. Sromebis krebuli, gv. 374-376. [D.Gventsadze,  
5.  G.Mamniashvili, T.Gеgechkori, M.Nadareishvili, T.Zedgenidze. “Combined treatment effect on the  

     photocatalitic activity of TiO2 nanopowders coated by Ni-B nanoclasters”. International scientific – 

     practical conference “Innovative technologies and contemporary materials” 7-8 June 2013, Kutaisi,  

     Georgia. Collection of works, p. 374-376.] 

6.  I.Ratishvili, N.Namoradze. “Mobility of hydrogen atoms in the hydrogen containing ordering 

     compounds”. moxseneba saerTaSoriso konferenciaze Gordon Research Conference  

    “Hydrogen Metal Systems”, 14-19/VII-2013, Barga (Italy). 

7.  Ф.Х. Акопов, М.В. Габуния, А.А. Гачечиладзе, Д.Г. Дриаев, С.Д. Цакадзе, В.Ф. Акопов.  

     «Формирование сплава Ni-Cu спеканием». Proceedings of the 16-th international meeting  

     “Order, Disorder and Properties of Oxides”,  7-12 of September  2013, Rostov-on-Don Tuapse,  

     Russia, pp. 5-8.  

8.  Z.Akhvlediani and I.Akhvlediani . “Accumulation Features of Radiation –Induced Hydrogen Defects  

     in LiF”  (Abstr.) 17th International Conference on RADIATION EFFECTS IN INSULATOTS (REI – 

     17), Helsinki, Finland June 30- July 5 (2013), p. PB-14. 

9.  O.Davarashvili, A.Pashaev, M.Enukashvili, Z.Akhvlrdiani, L.Bychkova and V.Zlomanov. “Modeling  

     of the Dielectric State in PbSnSe and PbSnTe Nanolayers with High Concentration of  

     Nonctoichiometric Defects”.  (Abstr.) 17th International Conference on RADIATION EFFECTS IN  

     INSULATOTS (REI -17), Helsinki, Finland June 30- July 5 (2013), p. PB-16. 

10.   A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani, L.Bychkova and M.Dzagania. “ On the  

      Possibilities for Improving the Efficiency of Radiation in Hetero-structures  Based on IV-VI  

      Semiconductors.”   (Abstr.).  International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies    

      (FMNT ), Tartu, Estonia  21-24 April (2013), p. PO-79. 
11. Дж.A.Шарашенидзе**, И.В.Чхартишвили**, Н.Д.Кватая**, В.Ф.Акопов*** Ф.Х.Акопов*.  

      Электрические и магнитные свойства Co-Cu композитов, консолидированных прессованием.//  

      Proc.of the 16-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ISBN- 978-5- 

      87872-727-3, ODPO-16. (2013). 7-12 september. Rodtov-on-Don – Loo. Russia V.1, pp. 9-11. 
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III. plazmis fizikis ganyofileba 
 
 

(ganyofilebis gamge  – fiz.-maT.mec.doqtori, mTavari mecnieri 
TanamSromeli nodar cincaZe) 

 
 

ganyofilebaSi 14 mecnieri TanamSromelia, maT Soris 4 mTavari mec. Tana-
mSromeli, 10 – ufrosi mec.TanamSromeli. saangariSo periodSi ganyofi-

lebaSi muSavdeboda 2 samecniero Tema da 8 qveTema. gamoqveynebulia 10 

samecniero naSromi. ganyofilebis TanamSromlebi monawileobdnen 3 
saerTaSoriso da 2 adgilobriv konferenciis muSaobaSi. miRebuli aqvT 
SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis 2 granti da 1 
saerTaSoriso-sapartnioro granti STCU. ganyofilebas aqvs 2 
saeraSoriso xelSekruleba samecniero TanamSromlobis Sesaxeb. 
 

 
 
 

2013 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi samuSaos 
mokle angariSi: 

 
 

III.  plazmis dinamika 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
III-1.   plazmis dinamika - e q s p e r i m e n t i: 
 
 
 
III-1-1.  plazmis  turbulentobis  kvleva  da  misi kontroli TermobirTvul 
       danadgar tokamakSi da Ria magnitur maxeSi. 
 
   (Tema nawilobriv sruldeba e.andronikaSvilis fizikis institutsa da  
   CexeTis mecnierebaTa akademiis plazmis fizikis instituts Soris 1985  
   wlidan dRemde arsebuli saerTaSoriso xelSekrulebis farglebSi. amJamad 
   momqmedi    xelSekrulebaa – “Plasma turbulence, its external control, plasma- wave 

      interaction and UHF  plasma diagnostics on the COMPASS tokamak”   (01.01.2009 – 31.12.2013)) 
 
koordinatorebi: s. nanobaSvili – mT. mec. Tan. (fiz. instituti – Tbilisi, 
                                     saqarTvelo) 
                        i. Stekli – doq. (plaz. fiz. instituti – praRa, CexeTis 
                                     respublika)  
      
xalmZRvaneli :  s. nanobaSvili – mT.mec.Tan. 
Semsruleblebi :  g. gelaSvili – uf.mec.Tan., i. nanobaSvili – uf.mec.Tan.,  
g.rostomaSvili – uf.mec.Tan., z.beria – inJineri, g.TavxeliZe – inJineri,  
a.nasyidaSvili – inJineri, tokamak COMPASS-is (praRa) diagnostikis da turbu- 
lentobis kvlevis jgufi.  
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1)  saangariSo periodSi ZiriTadi aqcenti gadatanili iyo turbulentobis kom-
pleqsur kvlevaze sxvadasava tokamakebze (CASTOR-ze - CexeTis mec. ak. plazmis 
fizikis instituti, praRa da TEXTOR-ze - iulixis sakvlevi centri, germania) 
da Ria magnitur maxeebSi (OMT-2 – e.andronikaSvilis sax. fizikis instituti, 
Tbilisi da  MISTRAL-i - marselis universiteti, safrangeTi). turbulentobis 
kvleva yvela am danadgarebze swarmoebda plazmis simkvrivis da plazmidan 
arekvlili zms signalis (λ=2÷8 mm),  erTidaigive, e.w. „afeTqebis“ (didi amplitu-
dis rxevebis) meTodiT. xdeba am fizikuri sidideebis „afaTqebebis“ 
statistikuri da droiTi dinamiuri maxasiaTeblebis da maTi radialuri 
evoluciis Seswavla da analizi da maTi kavSiri plazmis gadatanis 
intensivobaze periferiaSi. es meTodi pirvelad gamoyenemul iqna i. 
nanobaSvilis mier tokamak TORE SUPRA-ze (kadaraSi, safrangeTi - (I. 

Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost   "Comparative Analysis 

of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR and Tore Supra Tokamaks", 

Physics of Plasmas, 16, 022309, 2009).  
    zogadad, am kvlevebis mizania ara marto sxvadasxva konfiguraciis magnitur 
maxeebSi plazmis turbulenturi Tvisebebis Seswavla, aramed turbulentobis 
garedan marTvis meTodebis damuSaveba. marTvis aseT, ukve aprobirebul meTods 
warmoadgens plazmis eleqtroduli polarizacia (biasing). Cvens mier Cex 
kolegebTan erTad tokamak CASTOR-ze ara erTi saintereso Sedegi gvaqvs  
miRebuli am mimarTulebiT. magram es meTodi saWiroebs eleqtrodis Seyvanas 
plazmaSi, rac TermobirTvul danadgarebSi, sadac plazmas aqvs maRali 
temperatura, SeuZlebelia da gamoricxuli. amitom metad aqtualuria plazmis 
polarizaciis ukontaqto meTodebis damuSaveba. aseT ukpntaqto meTodaT 
SesaZlebelia gmoyenebul iqnas plazmaSi „grilebis“ saSualebiT mZlavri 
qvedahibruduli talRebis Seyvana. aseTi pirveli cdebi ganxorcielda Cvens 
mier aseve Cex kolegebTanan erTad tokamak CASTOR-ze. garda amisa tokamak 
TEXTOR-ze Catarebuli kvlevebi (i.nanobaSvili) gviCvenebs, rom ganmuxtvis rig 
reJimebSi aSkarad daimzireba periferiul plazmaSi simkvrivis „afeTqebebis“ 
maxasiaTeblebis msgavsi cvlileba biasing-isa da DED-is (dinamiuri ergoduli 
divertori-is) zegavleniT. es axali, originaluri Sedegia, romelic iZleva 
imeds, rom momavalSi DED SeiZleba gamoyenebul iqnas tokamakSi periferiuli 
plazmis turbulentobis garedan ukontaqtod marTvisaTvis, rac metad 
mniSvnelovania ITER-is tipis marTvadi TermobirTvuli danadgarebisaTvis. am 
kvlevebis Sedegebi moxsenebuli iqna i. nanobaSvilis mier evropuli fizikuri 
sazogadoebis me-40 saerTaSoriso konferenciaze plazmis fizikaSi (espoo, 
fineTi, ivnisi 2013 w.). eleqtronuli versia gamoqveynda  ArXiv-Si (1206.1186)  da 
sruli versia gagzavnilia JurnalSi  Physics of Plasmas. 
 
2) Cvens mier CexeTis mecnierebaTa akademiis plazmis fizikis institutis (ro-
melTanac Cven instituts aqvs mravalwliani xelSekruleba tokamakze saerTo 
kvlevebis Sesaxeb) axladdamontaJebul tokamakisaTvis wlebis ganmavlobaSi 
intensiurad muSavdeba da iqmneba plazmis zms diagnostikis meTodebi da 
aparatura. maT Soris 2-mm diapazonis interferometri, 17-40 GHz-is sixSiris 
diapazonSi momuSave 32 arxiani radiometri, 22-75 GHz-is diapazonis 
korelaciuri refleqtometri da dopleris refleqtomeri da sxva.  
   saangariSo periodSi Cvens mier damuSavda, Seiqmna da damontJda tokamak 
COMPASS-ze 2-mm diapazonis or sixSiriani interferonetri maRali mgrZnobia-
robis fazuri deteqtoriT. es interferometri saSualebas iZleva tokamakis 
ganmuxtvis sxvadasxva reJimSi, maT Soris mZlavri neitraluri konebis  
inJeqciisas tokamakSi, didi suzustiT gaizomos plazmis simkvrivis rogorc 
absoluturi mniSvneloba, aseve misi dinamika ganmuxtvis periodSi.  am gazomve-
bis Sedegebi moxsenebul iqna submilimetruli talRebis me-8 saerTaSoriso 
konferenciaze xarkovSi, ukraina, ivnisi 2013 w. agreTve Sesabamisi, ufro deta-
luri  Sroma gaigzana dasabeWdaT JurnalSi Rev. Sci. Instrum.  
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III-1-2.  dartymiTi talRis dinamika neitralur airebsa da plazmaSi 
 
xalmZRvanelebi :  s. nanobaSvili – mT.mec.Tan., g. gelaSvili – uf.mec.Tan. 
Semsruleblebi :  i. nanobaSvili – uf.mec.Tan., g.rostomaSvili – uf.mec.Tan.,  
z.beria – inJineri, g.TavxeliZe – inJineri, a.nasyidaSvili – inJineri. 
 
1) grZeldeba eqsperimentebi brtyeli dartymiTi talRis (dt) dinamikis Sesaswav-
lad neitralur garemoSi da sustad ionizebul plazmaSi. eqsperimentebma aCve-
na, rom plazmaSi xdeba dartymiTi talRis siCqaris zrda da es zrda dakavSire-
buli unda iyos neitralur airTan SedarebiT plazmuri garemos ufro maRal 
temperaturasTan. axla mimdinareobs Sesabamis esqperimentuli danadgaris mo-
dernizeba, raTa gazomil iqnas sustad ionizebuli garemos temperatura. Sesa-
bamis eqsperimentul masalaze mzaddeba Sroma gamosaqveyneblad  
 
2) ganxorcielda CO2 (10.6 µm, 50 J) lazeris sistemis da misi eleqtruli kvebisa 
da marTvis sruli reabilitacia da gawyoba. lazeri mdgradad muSaobs da 
SesaZlebelia misi gamoyeneba sxvadasxva plazmur da ekologiur eqsperimen-
tebSi. 
 
 
 
III-1-3.  gadawyobadi speqtraluri gamosxivebis optikuri wyaros Seqmna 
 
xelmZRvaneli da Semsrulebeli:  v. korTxonjia – uf.mec.TanamSromeli 
 
 
1) feromagnituri spiralis meSveobiT Seiqmna impulsuri eleqtronebis 
kona. Mmisi deni 30 kiloamperis rigisaa. Ees kona, imis gamo, rom 
spiralis damiwebuli bolo asrulebs “antikaTodis” rols, muxruWdeba 
da  asxivebs rentgenis sxivebs sakmaod didi simZlavriT. Ees aris 
Cveulebrivi rengenis danadgari, romelic arsebulisgan gansxvavdeba 
imiT, rom igi muSaobs atmosferul wnevaze. 
2) eleqtronebis kona SeSvebul iqna viglerSi. moRebul iqna rentgenis 
gamosxiveba, romlis diametric daaxloebiT 1.5 mm-ia. Ees dafiqsirda 
kvaliT, romelic darCa penoplastSi 12 metrze spiralidan. Uufro did 
manZilebze kvalis diametri praqtikulad ar icvleba.  
3) damzadda Sesabamisi mowyobiloba gadawyobadi speqtraluri 
danadgaris Sesaqmnelad. 

4) Jurnal ЖТФ–Si gazavnilia oTxi Sroma dasabeWdad. 
 
 
III-1-4.  urTierTqmedeba araneitralur  eleqtronul plazmasa da grigalur  
       struqturebs Soris 
 
 
xelmZRvaneli da Semsrulebeli:  n. kervaliSvili – mT.mec.TanamSromeli 
 

araneitralur eleqtronul plazmaSi gamokvleul iqna grigaluri 
struqturebis formirebis procesi diokotronuli aramdgradobis arZris 
momentidan kvazistabiluri grigaluri struqturis warmoqmnamde 
eqsperimentuli mowyobilobebis sxvadasxva geometriebSi da eleqtronuli 
plazmis sxvadasxva sawyis pirobebSi. aseve gamokvleul iqna kvazistabiluri 
grigaluri struqturis qceva eleqtron-neitraluri Sejaxebebis dros 
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sxvadasxva geometriebSi da neitraluri gazis sxvadasxva wnevebis pirobebSi 
rogorc ionizaciis procesis arsebobis, aseve misi ararsebobis procesSic. 

ganxilulia xangrZlivarsebuli grigaluri struqturis TviTdamWeri 
meqanizmi, romelSic ionizacia da am struqturis gafarToeba eleqtron-
neitralTan Sejaxebis xarjze kompensirdeba grigaluri struqturis 
periferiidan eleqtronebis `gadinebis` magnituri velis gaswvriv.  

agebulia airganmuxtvadi eleqtronuli araneitraluri plazmis modeli, 
romelSic eleqtronebis simkvrive SemosazRvrulia arawrfivi procesebis 
gamowveuli diokotronuli aramdgradobis da ar aris damokidebuli 
eleqtronebis gadaadgilebis meqanizmze magnituri velis ganivad. miRebuli 
Sedegebi karg TanxmobaSia eqsperimentul monacemebTan rogorc magnetronul 
geometriis, aseve Sebrunebuli magnetronis geometriis SemTxvevaSic. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
III-2.   plazmis dinamika - T e o r i a: 
 
 
 
III-2-1.  plazmuri talRebis dinamika damagnitebul kvantur plazmaSi 
                                                           (gagrZeleba) 
xelmZRvaneli :   n. cincaZe - mT.mec.Tan. 
Semsruleblebi:, l. cincaZe  – uf.mec.Tan., m. TagviaSvili† – uf.mec.Tan.   

 
2013 wlis ganmavlobaSi grZeldeboda samecniero kvlevebi - «kvanturi plazma 
gare  magnitur velSi». 
 
III-2-2.  lazeruli impulsebis mier struqturebis generacia kompleqsur  
       plazmaSi da optikur garemoSi. (gagrZeleba)  
 
xelmZRvaneli :   v. bereJiani - mT.mec.Tan  
Semsruleblebi :   n. cincaZe - mT.mec.Tan., d. garuCava – uf.mec.Tan., n.SaTaSvili 
– uf. mec.Tan.,  l.cincaZe  – uf.mec. Tan.,  m. TagviaSvili† – uf.mec.Tan., q. sigua 
– uf.mec.Tan.,  s. miqelaZe – uf.mec.Tan. 
 
2013 wels grZeldeboda kvlevebi lazeruli impulsebis mier struqturebis 
generaciis TvalsazrisiT kompleqsur plazmaSi da optikur garemoSi.  
  
III-2-3.  lazeruli  TermobirTvuli samiznis centris anTebis procesi  
        TermobirTvuli reaqciis Sedegad warmoqmnili birTvebis dinamikis  
        gaTvaliswinebiT 
 
xelmZRvaneli :   d. garuCava – uf. mec. TanamSromeli 
Semsruleblebi:  d. garuCava – uf. mec. Tan., q. sigua – uf. mec.Tan 
 

Seswavlili iqna ultramokle (tL10-14wm) da eqstremalurad intensiuri ( 1023 

vt/wm) lazeruli impulsebiT marTuli, relativistur siCqareebamde (0,40,7c) 

aCqarebuli, zemkvrivi (n1025  1027 sm-3) wyalbadis, deiteriumis, TriTiumis, 
helium 3-isa da sxva plazmuri gundebis miReba radiaciis reaqciis da plazmis 
gaxurebis efeqtebis gaTvaliswinebiT.  
 
III-2-5.  plazmis modelireba da ricxviTi meTodebis ganviTareba.  
                                                       (gagrZeleba) 
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xelmZRvaneli:  s.miqelaZe – uf. mec. TanamSromeli 
Semsruleblebi:   d. garuCava – uf. mec.Tan., q. sigua – uf. mec.Tan.   
 
saangariSi periodSi grZeldeboda sxvadasxva plazmuri amocanebis, maT Soris 
lazeruli TermobirTvuli sinTezis zogierTi kerzo amocanebis maTematikuri 
modelireba. 
 
 
 
 

saerTaSoriso xelSekruleba samcniero TanamSromlobis Sesaxeb 
 
 
1. CexeTis mecnierebaTa akademiis plazmis fizikisa institutsa da  

  elefTer andronikaSvilis sax. fizikis instituts Soris Temaze: 

“Plasma turbulence, its external control, plasma-wave interaction and UHF plasma diagnostics on the 

COMPASS tokamak”   (01.01.2009 – 31.12.2013) 

 

koordinatorebi:   s. nanobaSvili – profesori (fizikis instituti, Tbilisi) 

                     i. Stekli – doqtori (plazmis fizikis instituti, praRa) 

 

es TanamSromloba institutebs Soris daiwyo 1982 wlidan. eqsperimentuli 
kvlevebi marTvadi TermobirTvuli sinTezis mimarTulebiT mimdinareobda 
tokamakebze  TM-1-MH  (1982-1983),  CASTOR  (1985-2007)  da  COMPASS  (2008),  
romlebic plazmis fizikis institutSi (praRa) gaewyo da gaeSva eqsploataciaSi 
uSualod Cveni momawileobiT. garda amisa, andronikaSvilis sax. fizikis 
institutis TanamSromlebi aqtiur monawileobas iReben, zogadad tokamakis 
plazmis Tvisebebis SeswavlaSi da kerZod, tokamakSi talRebisa da plazmis 
urTierTqmedebis, plazmis turbulenturi Tvisebebis SeswavlaSi da misi 
garedan marTvis meTodebis damuSavebaSi. agreTve, plazmis zms meTodebis  
(interferometria, refleqtometria da radiometria) damuSavebaSi da maTi 
saSualebiT tokamakis plazmis Tvisebebis SeswavlaSi. 
 

saerTo kvlevebis Sedegebi gamoqveynebulia 60-mde samecniero naSromSi da 
Sedegebi regularulad xsendeba saerTaSoriso forumebze plazmis fizikasa da 
marTvad TermobirTvul sinTezSi. 
 

miRebuli gvaqvs INTAS-is 2 serTo granti 2001-2004  da 2005-2007 wlebSi. 
 

2.  Memorandum on Academic Collaboration between Graduate School of Frontier Sciences the 

      Univesity of Tokyo (Japan) and Andronikashvili Institute of Physics (Tbilisi, Georgia)   

      (2009 – 2014) 
  

koordinatori:   v. bereJiani – profesori,  (fizikis instituti, Tbilisi) 
 
 
 

 
2013 wels ganyofilebis TanamSromlebis mier gamoqveynebuli  

samecniero Sromebis nusxa 
 
 
 

1.   N.L.Tsintsadze, R.Chaudhary and a.Rasheed " Positron sound waves and nonlinear Landau damping  
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     of intense transverse EM waves in a isotropic EPI plasma",  J.Plasma Physics,79,587, 2013. 

2.  N.L.Tsintsadze,and L.N.Tsintsadze, "Cooling of a Fermi Quantum Plasma" Physics of Plasmas, in  

     press, 2013. 

3.  R.Chaudhary, N.L.Tsintsadze ,R.Rasheed and M .Jamil,"Stability of Longitudinal and Transverse EM 

     waves in hot Anisotropic EPI plasma ", Physics of Plasmas. in press, 2013. 

4.  Z.Eshan, N.L.Tsintsadze, S.Poedts "Modified  expressions for currents collected by the object   

     immersed in plasma ", Chinese Physics Letters, in press, 2013. 

5.   I. Nanobashvili  "Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and 

      Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak", ECA, Vol. 37D, P5.171, 2013. 

6.   S.Nanobashvili, M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, G.Ermak, A.Varavin, A.Vasilev, M.Stumbra,  

     A.Vetoshko, A.Fateev, V.Shevchenko “New Design of Microwave Interferometer for Tokamak  

     COMPASS”, submitted to Rev. Sci. Instrum, 2013. 

7.   N.A. Kervalishvili, Formation and dynamics of vortex structures in pure and gas-discharge  

      nonneutral collisionless electron plasmas, arXiv:1308.5415 [physics.plasm-ph] (15p), 2013.  

      J. Georgian Geophysical Society, 15B, 120-136, 2011-2012.  

8.   N.A. Kervalishvili, Long-lived vortex structures in collisional pure and gas-discharge nonneutral  

      electron plasmas, arXiv:1310.7475 [physics.plasm-ph] (12p), 2013. J. Georgian Geophysical Society,  

      15B, 137-150, 2011-2012.  

9.   N.A. Kervalishvili and G.N Kervalishvili, The model of gas-discharge nonneutral electron plasma,   

      arXiv:1311.4397 [physics.plasm-ph] (16p), 2013. J. Georgian Geophysical Society, 12B, 105-124, 

      2008.  

10. V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and B.N. Aleksic. Vortex bubble formation in pari 

       plasmas.  Phys. Rev. E. 88. 015101, 2013. 

 

 

 
2013 wels ganyofilebis TanamSromelTa monawileoba saerTaSoriso 

konferenciebSi, simpoziumebSi da a.S. 

 

1.  Z.Eshan, R.Trines, S.Shaukat and N.L.Tsintsadze, " Collisionless Ion heating in the Solar Wind" 

     Proc. 10th Conference for the Physics and Mathematics of Nonlinear Phenomena, 22-29 June, Gallipoli  

     Italy, 2013. 

2.   Irakli S. Nanobashvili  “Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in 

      Tokamaks”, Proc. 40th EPS Conference on Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5, July, 2013,   

3.   S.Nanobashvili, M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, G.Ermak, A.Varavin, A.Vasilev, M.Stumbra,  

      A.Vetoshko, A.Fateev, V.Shevchenko “New Design of Microwave Interferometer for Tokamak  

      Compass” Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng of  Microwaves, Millimeter and  

      Submillimeter Waves (MSMW’13), Kharkov, Ukraine, 23-28 June, 2013 
 

 

 

 

2013 wels ganyofilebis TanamSromelTa monawileoba adgilobriv 
konferenciebSi, simpoziumebSi da a.S. 

 

 

1.   ნანა შათაშვილი, სვადეშ მაჰაჯანი, ზენშო იოშიდა. დიდ-მასშტაბიანი დინების აჩქარება / 

   გენერაცია ასტროფიზიკურ ობიექტებში. თსუ, თბილისი, 22-26 იანვარი, 2013,  

     http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary 
2.  ნანა შათაშვილი, ზენშო იოშიდა. ბელტრამის განზოგადოებული დინება - ჭავლის (ჯეტის) და  

     თხელი-დისკის სისტემის მოდელი. თსუ, თბილისი, 22-26 იანვარი, 2013. 
     http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50 
 

 

http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50
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IV. biologiuri sistemebis fizikis ganyofileba 
 
 

(ganyofilebis gamge – fiz.-maT.mec.doqtori, mTavari mecnieri 
TanamSromeli jamlet monaseliZe) 

 
 

ganyofilebaSi 28  mecnieri TanamSromelia, maT Soris 3 mTavari mec. Ta-
namSromeli, 12 – ufrosi mec. TanamSromeli da 13 – mecnieri TanamSrome-
li. saangariSo periodSi ganyofilebaSi muSavdeboda 5 samecniero Tema 
da 4 qveTema. gamoqveynebulia 21 saqmecniero naSromi. ganyofilebis Tanam-
Sromlebi monawileobdnen 4 saerTaSoriso konferenciis muSaobaSi. miRe-
buli aqvT 5 saerTaSoriso granti.  
 
 
 
 

2013 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi samuSaos 
mokle angariSi: 

 
 

IV-1.   antikancerogenuli TOEPy4 Pporfirinis zemoqmedebis Seswavla dnm- 

     ze, Co(II), Zn(II) da Mn(II) ionebis Tanaobisas (optikuri,  
     hidrodinamikuri da mikrokalorimetruli meTodebiT). 

xelmZRvaneli :   j.monaseliZe - mTavari mecn. TanamSromeli  
Semsruleblebi :  m. gorgoSiZe - ufr.mec.Tan.,  d. xaCiZe – ufr. mec.Tan. m. kilaZe 
– ufr. mec.Tan.,  e. lomiZe - mec.Tan.  S. barbaqaZe - ufr. mec.Tan., q. waqaZe – ufr. 

mec.Tan., z. kuWaZe - mec.Tan., t. simoniSvili – inJineri.    

cirkularuli diqroizmis (cd), speqtropolarimetriis da diferencialuri 
skanirebadi kalorimetriis meTodebis gamoyenebiT pirvelad iqna dadgenili 
nanomolaruli raodenobis antikancerogenuli naerTis TOEPyP4 (….) da 
toqsikuri metalis Co+2 ionis zemoqmedeba dnm-ze ganzavebul xsnarebSi (pH7,02, 

0,01 da 0,1M NaCl) iwvevs dnm-is kanonikuri B formis gadasvlas arakanonikur C da 
Z konformaciebSi. dadasturebulia, rom B→C gadasvla dnm-Si inicirdeba 
TOEPyP4-is saSualebiT, ris Sedegad iqmneba lokaluri C tipis struqturebi. 
metalis ionebi (Co+2, Zn+2) cnoben am struqturebs da dnm gadayavT C-s msgavss 
konfiguraciaSi. dnm-is B→Z gadasvla inicirdeba TOEPyP4-is da Co+2   da  Zn+2 

ionebis Tanaobisas, mxolod 37 oC-ze da 0,01M NaCl-is xsnarSi, xolo 0,1M NaCl-is 
dros dnm iZens struqturas, romelsac gaaCnia potenciali gadavides Z formaSi. 
gairkva, rom B→Z gadasvla inicirdeba ZnTOEPyP4-is warmoqmniT narevSi 
(DNA+TOEPyP4+Co+2(Zn+2) mxolod 37 oC-ze. 
 
 

IV-2.  „bionanofotonikisTvis metalo oligodezoqsinukleotidebis  
      kompleqsebis Seqmna dnm-is katalizuri Tvisebebis gamoyenebiT da maTi  
      Seswavla speqtroskopuli meTodebiT" 
 
xelmZRvaneli :  v. bregaZe – mT. mec. TanamSromeli         
Semsruleblebi :  T. giorgaZe – mec. Tan. 
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saangariSo periodSi Catarebuli cdebis Sedegad Seswavlil iyo: Ag 

nanonawilakebis fotonika, romelic pirvel rigSi gulisxmobs maT aRgznebas 

Semadgeneli atomebis mier fotonebis STanTqmis xarjze. vercxlis 

nanonawilakebi (STanTqmis maqsimumi  430nm) ar fluorescireben speqtris 

xilul areSi da Sesabamisad STanTqmuli fotonis energia disipirebs atomebis 

rxeviTi energiis saxiT, 1010-1011 rxeva/wm sixSiriT. nawilakebi romlis zomaa 1-

2nm fotonis energiis STanTqma iwvevs nanonawilakis gacxelebas, rasac 

mivyevarT konformaciul cvlilebebTan, romelsac axlavs nanonawilakis 

simetriis daqveiTeba. 

vercxlis nanonawilakis (Agnn) urTierTqmedebis Seswavla Timusis dnm-Tan 

fotodasxivebisa da temperaturis zemoqmedebis pirobebSi, xorcieldeboda 

erTdroulad Termodinamikuri da speqtroskopuli meTodebiT. am mizniT Cven 

SevqmeniT originaluri optikuri xelsawyo, romelic saSualebas iZleva 

SeviswavloT speqtrofotometruli da speqtrofluorimetruli meTodebiT 

Agnn–bis urTierTqmedeba dnm-is makromolekulebTan xsnarebSi, fotonebis da 

ultramaRali sixSiris eleqtromagnituri gamosxivebiT dasxivebisas. amis 

garda xelsawyo saSualebas iZleva  SeviswavloT dnm-Tan kompleqsSi myofi 

vercxlis nanonawilakebis zedapiridan vercxlis atomebis foto da Termo 

desorbciis kinetika. 

 

speqtrofotometruli da speqtrofluorimetruli meTodebis gamoyenebam 

gvaCvena rom: 1) vercxlis nanonawilakis dnm-Tan urTierTqmedebisas dnm-i 

nawilaks ukeTebs garkveul korozias Ag+-is doneze;    2) fotodasxivebis 

Semdeg ki xdeba vercxlis atomebis desorbcia nawilakis zedapiridan da 

atomebi warmoqmnian kroslinks: aRweven ra dnm-is ormagi spiralis SigniT da 

warmoqmnian gaWimul mogrZo erTganzomilebian struqturas (speqtris sigane 

naxevar simaRleze 1/2 icleba 140nm-dan 360nm-mde); 3) fotodasxivebis kinetikuri 

mrudebidan miRebulia da daTvlilia reaqciebis siCqaris konstantebi Kd da 

adsorbciis siTboebi Qa romlebic udrian: Agnn-dnm Kd=(8.9 10-5sm-1;QQa19.3 

kkaloria/mol Ag0; 4) vercxlis nanonawilakebis toqsikuroba ganixileba dnm 

makromolekulebis magaliTze qimo-, fotoqimo da fotoTermoTerapiaSi. agreTve 

nanaxi iqna, rom vercxlis nanonawilakebi iwveven narinjisferi akridinis 

fluorescenciis Caqrobas rogorc Tavisufal, ise dnm-sTan interkalirebul 

mdgomareobaSi. amave dros, Cvens mier damzeril iqna vercxlis nanonawilakebis 

STanTqmis mrudis hipsoqromuli wanacvleba da hipoqromuli efeqti dnm-is 

garemoSi (20%). 

 

IV-3.  dabali simkrivis bioCipebis axali dizainis Seqmna da bioCipebis  

      mgrZnobiarobisa da raodenobrivi maxasiaTeblebis daxvewa.  miznobrivi  

      dnm–is identipikaciisaTvis nukleotidebis amorCevisa da hibridizaciis  

      pirobebisa optimalur maxasiaTeblebs SerCeva. miRebuli sapilote  

      nimuSebis aprobacia. 

 

xelmZRvaneli :  n. sapoJnikova – mT. mec. TanamSromeli     

Semsruleblebi :  n. asaTiani – uf.mec.Tan., T. qarTveliSvili – uf.mec.Tan. 

l. asaniSvili – mec.Tan. 
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proeqti iTvaliswinebda  im baqteriebis kocorsiumis  dadgenas funqcionaluri 
genebis  saSualebiT, romelic pasuxismgebelia zogierTi mZime metalis (qromi, 
manganumi) bioremediaciaSi. Bbaqteriebis dnm-sensorebis gaTvaliswinebiT 
warmoebda dabali simkvrivis bioCipebis markireba. Catarda eqsperimentebi, 
romlebic dnm-sensorebiT datvirTuli dabali simkvrivis kasetis markirebas 
aanalizebs. Sedegad Catarebulia nimuSebis gamocda.  
 
 

IV-4.  rTuli biologiuri sistemebis siTburi speqtrometria  
 

a)  სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs) ბაქტერიცი-დული 

ეფექტი Staphylococcus epidermidis ბიოაფკების წარმოქმნელ ბაქტერიებზე 
 
xelmZRvaneli :  m. abulaZe - uf.mec.Tan. 
Semsruleblebi :  e. kiziria - uf.mec.Tan. v. soxaZe - uf.mec.Tan., e. namCevaZe - 
mec.Tan., S. gogiCaiSvili - mec.Tan.,  l. tabataZe – inJineri, l. leJava – inJineri. 
 
სუპერპარამაგნიტის რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკები (superparamagnetic iron oxide 

nanoparticles, SPION) ახდენენ ბაქტერიციდულ გავლენას ბიოაფკებზე. ნანოტოქსიურობის 

თვისებები და მაკონტროლებელი მექანიზმები ჯერ კიდევ არაა კარგად შესწავლილი და 

ბუნდოვანია. SPION-ი უნდა ფლობდეს შემდეგ თვისებებს: (1) ერთგვაროვანი ნაწილაკების 

ზომა; (2) ფორმა და მაღალი სუპერპარამაგნიტური თვისებები; (3) მაღალი კოლოიუდური 

მდგრადობა ბიულოგიური ხსნარების მიმართ.კვლევის ძირითადი მიზანი არის,  

შესრულდეს წინამავალი ცდები იმისათვის, რომ მოხდეს SPIONs-ის შესაძლო გამოყენება 

ქრონიკული ჭრილობების მკურნალობაში.     SPION-ის მიღება შესაძლებელია სხვადასხვა 

მეთოდით. 

        SPIONs სინთეზი და შემდგომ   ვიტამინ C და PVA პოლიმერის დაფარვა 

განხორციელდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ვ.ჭავჭანიძის სახელობის 

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის, გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების 

განყოფილებაში.    

        ჩვეს მიერ შედარდა ნანონაწილაკების ტოქსიკურობა ვიტამინ C და PVA პოლიმერის 

სტაბილიზაციის შემთხვევაში   ბიოლოგიური ტესტებითა და დსკ მეთოდით.  

გამოყენებულ იქნა Staphylococcus epidermidis  უჯრედების პლანკტონური კულტურა  

თხევად გარემოში.  

            ნაჩვენებია, რომ ნანონაწილაკები (30მგ/მლ) ვიტამინ C სტაბილიზაციის შემთხვევაში 

24 საათიანი ზემოქმედება იწვევდა Staphylococcus epidermidis  უჯრედების ზრდის 60%–ს 

შეზღუდვას. ხოლო დსკ მრუდებზე დაემზირება მკვეთრი ცვლილებები რიბოსომების და 

დნპ–ს დნობის ტემპერატურათა არეში უკვე 4 საათიან ზემოქმედებისას. PVA–ს 

ნანონაწილაკების სტაბილიზაციის შემთხვევაში ბიოლოგიური ეფექტი (24სთ; 30მკგ/მლ) 

ნაკლებად გამოიხატება (30%). დსკ მეთოდით ნაჩვენებია, რომ  ჯამური დნობის სითბო 

მცირდება, ხოლო  რიბოსომების და დნპ–ს დნობის ტემპერატურა არ იცვლება. 

     გამოყენებული სტაბილიზატორების ხარისხი საკმარისი არ არის ბიოლოგიური ეფექტის 

მისაღებად, ამიტომ ვარაუდობთ PEG და Dextran–ის ზემოქმედების შესწავლას 

 

b)  წყლის კრისტალიზაციისა და ყინულის დნობის შესწავლა რთულ ბიოლოგიურ 

სისტემებში. ბმული წყლის განსაზღვრა. 
 
xelmZRvaneli :  e. kiziria - uf.mec.Tan. 
Semsruleblebi :  m. abulaZe - uf.mec.Tan. v. soxaZe - uf.mec.Tan., g. Tvauri - 
mec.Tan., l. tabataZe – inJineri. 
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გაგრძელდა გასული წლის ექსპერიმენტები. დადგენილია, რომ ბმული წყლის ზუსტ 

განსასაზღვრავად საჭიროა ექსპერიმენტის მართვა და მონაცემების დამუშავება 

უნივერსალური პროგრამის ’’Lab-Wiev’’-s გამოყენება, რადგანაც იგი იძლევა ამავდროულად 

სიმულაციის საშუალებას. 
 
IV-5.  oqrosa da vercxlis ionebis biosorbcia Arthrobacter oxidas and    

           Arthrobacter globiformis da cianobaqteria Spirulina platensis –is mier. 
 
xelmZRvanelebi:  a.rCeuliSvili - ufrosi mecn. TanamSromeli, e. RelaRutaSvi-
li - ufrosi mecn. TanamSromeli,T. yalabegiSvili - ufrosi mecn. TanamSromeli  
Semsruleblebi: e. kirkesali - mecn. TanamSromeli, e. ginturi - mecn. 
TanamSromeli, n. baRdavaZe - mecn. Tana-mSromeli, n. kuWava - mecn. TanamSromeli, 
v. barnovi - mecn. TanamSromeli, o.MrCeuliSvili - mecn. TanamSromeli. 

1  

  1. mcenaris ganviTarebis sxvadasxva etapze, SeviswavlიT sxvadasxva sakvebi da 

samkurnalo mcenareebis mier niadagidan ტოქსიკური და sicocxlisaTvis 
aucilebeli  elementebis  Cu, Cd, Zn, Mg, Ca, Fe,  Mn,   Co,  K,  Cr,  Ni da sxva 

SeTvisebisa da ganawilebis procesს. es elementebi niadagSi Setanilia 
xelovnurad. 

ამჟამად უკვე შესწავლილია Cd-ისა და Zn-ის SeTvisebisa da ganawilebis procesi 

ხორბლისა და ქერის მიერ. გამოსაკვლევად აღებული გვაქვს ხორბლის ორი ჯიში „დოლი“ და 

„ჯაგერი“.  ნიადაგში შეტანილი ელემენტების კონცენტრაცია შეადგენს  40მკგ/მლ.  გარდა 

ამისა შესწავლილ იქნა Cd-ის SeTvisebisa da ganawilebis procesi ზაფრანაში, ქინძში 

და რეჰანში.  

შესწავლილ იქნა ქრომრეზისტენტული ბაქტერიების A. globiformis 151 B,   Arthrobacter sp. 61B 

-ის მიერ Cr-ისა და   K-ის  იონების  SeTvisebisa da დaგროვეbis procesი ბაქტერიების 

ზრდა განვითარებისას. აღნიშნული პროცესი შესწავლილია ბაქტერიების ზრდა-

განვითარების  30 წთ-დან  14 დღე ინტერვალში. შესწავლილია K-ის  იონების დიდი 

რაოდენობის  გავლენა (ჩამატებულია საკვებ გარემოში) ბაქტერიების მიერ Cr-ის შეთვისების 

პროცესზე, აგრეთვე Cr-ის დიდი რაოდენობის გავლენა K-ის შეთვისების პროცესზე. 

აღნიშნული შედეგები მოხსენებულია საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

გრძელდება აღნიშნული ტიპის გამოკვლევები სხვა მცენარეებზე და სხვა ელემენტებზე. 

გრძელდება აგრეთვე ქრომრეზისტენტული ბაქტერიების A. globiformis 151 B,   Arthrobacter 
sp. 61B -ის და Spirulina platensis-ის   მიერ Cr - ისა  და Mo - ის იონების შეთვისების პროცესის 

შესწავლა. 

     2. 2013 წელს შესწავლილ იქნა ოქროსა და ვერცხლის ნანონაწილაკების წარმოქმნის 

შესაძლებლობა სხვადასხვა მიკროორგანიზმების- Actinomycetes,  Archae Sulfolobus islandicus 

და ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე Spirulina platensis-ის საშუალებით, რისთვისაც გამოყენებულ 

იქნა ანალიზური და ოპტიკური მეთოდების კომპლექსი: UV-vis სპექტრომეტრია, 

ტრანსმისიური ელექტრონული მიკროსკოპია (TEM), მასკანირებელი ელექტრონული 

მიკროსკოპია (SEM), რენტგენოსხივური დიფრაქცია (XRD), ატომურ-აბსორბციული 

სპექტრომეტრია (AAS) და ნეიტრონული აქტივაციური ანალიზი (NAA). 
3.…Seswavlil iqna oqrosa da vercxlis ionebis biosorbciis roli 
Arthrobacter oxidans, Arthrobacter globiformis da cianobaqteria Spirulina platensis-is 
mier nanonawilakTa warmoqmnis dros. 

 
2013 wels ganyofilebis TanamSromlebis mier gamoqveynebuli  
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2013 wels ganyofilebis TanamSromelTa monawileoba saerTaSoriso 
konferenciebSi, simpoziumebSi da a.S. 

 
1. V. T. Gritsyna, G. I. Belykh, Y. G. Kazarinov, A. O. Moskvitin, T. L. Kalabegishvili, E. I. Kirkesali, 

A. N. Rcheulishvili, E. N. Ginturi, I. G. Murusidze, D. T. Pataraya, M. A. Gurielidze, M. V. 

Frontasyeva, I. I. Zinicovscaia. Properties of Gold Nanoparticles Synthesized Using 
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“Biomolecules and Nanostructures 4” 15-19 May 2013, Pultusk, Poland, 2013 
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2013, Chişinău, Republic of Moldova, p. 433-434, 2013  

3. O. A. Rcheulishvili1,2, N. O. Metreveli2, T. Kalabegishvili1,2, A. N. Rcheulishvili1, N. A. 

Rcheulishvili, T. Korpela, D. Papukashvili, “Investigation of the Assimilation of Cd by Edible Plants: 

Saffron and Basil”12 th International Conference on the Biogeochemistry of  trace Elements (Athens, 

Gr. 16-20 June, 2013)., 2013 

4. O. A. Rcheulishvili1,2, N. O. Metreveli2, T. Kalabegishvili1,2, A. N. Rcheulishvili1, N. A. 

Rcheulishvili, T. Korpela, D. Papukashvili, “Studying the accumulation and distribution of Mn, Cu, 

Cd and Zn by some Georgian feed plants”,  6th International Symposium on Recent Advances in Food 

Analysis (Prague, Czech Republic. 5 – 8 November 2013).   , 2013 
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V. birTvuli kvlevebis centri 
 
 

(ganyofilebis gamge – fiz.-maT.mec.kandidati, ufrosi mecnieri 
TanamSromeli Suqur abramiZe) 

 
 

ganyofilebaSi 5 mecnieri TanamSromelia, maT Soris  5 – ufrosi mec. 
TanamSromeli. saangariSo periodSi ganyofile-baSi muSavdeboda 6 
samecniero-teqnikuri proeqti.  

 
 
 

2013 wels Catarebuli gamoyenebiTi  da  meToduri xasiaTis 
gamokvlevebis mokle angariSi 

 
 
V-1:  გამოყენებითი  კვლევების ცენტრის კრიოგენული  სადგურის ჰელიუმის  ცეხში  
         დამონტაჟებული  ექსპლუატაციიდან  გამოყვანილი ირტ–მ კვლევითი ბირთვული   
         რეაქტორის დაბალტემპერატორული კომპლექსის დარჩენილი ტექნოლოგიური  
         დანიშნულების  დანადგარებისა და შესაბამისი მილგაყვანილობების  მთლიანი  
         დემონტაჟის მუშა პროგრამის დამუშავება ატომური ენერგიის საერთაშორისო  
          სააგენტოს მიერ რეკომენდირებული ნორმატიული დოკუმენტის ” Safety Reports  Series  
         No. 45. Standard Format and Content for Safety Related Decommissioning Documents. Parag 
         raph 3:Decommissioning Plan Details” მოთხოვნების შესაბამისად.  
 
xelmZRvanelebi:   S.abramiZe  - uf.mec.Tan., g.kiknaZe - uf.mec.Tan. 

 

ამ თემით განსაზღვრული სამუშაოთა ციკლის შესრულება რეალურად წარმოადგენს 

გამოყენებითი კვლევების ცენტრის კრიოგენული სადგურის ჰელიუმის ცეხში 

დამონტაჟებული ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი ირტ-მ კვლევითი ბირთვული 

რეაქტორის დაბალტემპერატორული კომპლექსის  დარჩენილი ტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და შესაბამისი მილგაყვანილობათა სისტემის მთლიანი დემონტაჟის 

მუშა პროგრამის შედგენა. აღნიშნული ტექნოლოგიური ბაზა, რომელიც 

დამონტაჟებულია კრიოგენული სადგურის ჰელიუმის ცეხში,  წარმოადგენდა ერთ-

ერთ ძირითად ტექნოლოგიურ ნაწილს ირტ-მ ბირთვული რეაქტორის 

დაბალტემპერატორული კომპლექსისა, რომელიც 2006-2008 წლებში ატომური 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროექტ ”Decommissioning of the IRT-M”-ის 

შესაბამისად დემონტირებულ იქნა რეაქტორის სხვა სისტემების დამონტირების 

დროს, კერძოდ ისეთი რთული სისტემებისა, როგორიცაა რეაქტორის ორკონტურიანი 

გამაცივებელი სისტემის პირველი კონტური, რომელიც ხასიათდებოდა მაღალი 

რადიოაქტიურობით და განსაკუთრებით კი ამ კონტურის გამაცივებებელი წყლის 

გამწმენდი ქიმიურ-მექანიკური სისტემა, და ასევე გამაცივებელი სისტემის მეორე 

კონტური. 

 

ამ თემით განსაზღვრული სამუშაოთა ციკლის შესრულება რეალურად წარმოადგენს 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროექტ GEO/3/004–ით („ატომური რე-

აქტორის დაბალტემპერატორული კომპლექსის გარე ტექწნოლოგიური ნაწილის 
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დემონტაჟი“)  გათვალისწინებული 2009–2011 წლებში  გამოყენებითი კვლევების 

ცენტრში  შესრულებული  სადემონტაჟო სამუშაოთა ციკლის გაგრძელებას, ანუ იმ 

სამუშაოთა გაგრძელებას, რომელიც დაკავშირებული იყო ექსპლუატაციიდან გამო-

ყვანილი ირტ–მ  ბირთვული რეაქტორის  რთული დაბალტემპერატორული კომპლე-

ქსის ე.წ. გარე ნაწილის მთლიან დემონტაჟთან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

კრიოგენული სადგურის გაზობრივი ჰელიუმის ცეხში დამონტაჟებული 

საკომპრესორო პარკისა და შესაბამისი გაზგოლდერების კომპლექსის შემაერთებელი 

ტექნოლოგიური დანიშნულების მილგაყვანილობები, რომელიც ხასიათდებიან შიდა 

ზედაპირული გარკვეული სიდიდის მქონე რადიოაქტიური დაბინძურებით ისევე,  

როგორც ეს იყო  რეაქტორის დაბალტემპერატორული კომპლექსისა  და ამ 

კომპლექსის გარე ნაწილის შემთხვევაში, რომელიც დემონტირებული იყო 2006–2008 

და 2009–2011 წლებში  მაგატე-ს პროექტ GEO/3/002 (Decommissioning of the IRT-M 

Research Reactor)  და პროექტ GEO/3/004 (On Dismantling of External Technological 

System of the Low-Temperature Complex of DecommissionIRT-M Nuclear Reactor) 

შესაბამისად, ასევე ექვემდებარება დემონტაჟს. ამის დადგენის მიზნით კი უნდა 

ჩატარებულიყო დამატებითი  უფრო დეტალური როგორც დოზიმეტრული, ასევე 

გამა–სპექტრომეტრული გაზომვები. 

 

მაგატე-ს დოკუმენტ ”Safety Reports  Series No. 45: Standard Format and Content for Safety 

Related Decommissioning Documents. Paragraph 3:Decommissioning Plan Details” 

მოთხოვნების გათვალისწინებით, ბირთვული რეაქტორის   ასეთი სადემონტაჟო 

პროგრამის დამუშავებისთვის სათანადო მონაცემები მიღებულია და 

გაანალიზებული, რომელთა საფუძველზე დამუშავდება საბოლოო მუშა ვარიანტი 

აღნიშნული ტექნოლოგიური ნაწილის დემონტაჟისა მომავალი წლის პირველ 

ნახევარში. 
 

 

V-2:  ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი   
         რესურსამოწურული ირტ–მ  ბირთვული რეაქტორის ავზის დაუბეტონებულ ნაწილში  
         ახალი, მცირე სიმძლავრის(50–100კვტ), ბირთვული რეაქტორის შექმნის შესაძლებლო- 
         ბის დადგენა შესაბამისი ტექნოლოგიური სქემის ჩვენებით. 
 
xelmZRvanelebi:   S.abramiZe  - uf.mec.Tan., g.kiknaZe - uf.mec.Tan., მ.რაზმაძე -   
                   inJineri 

 

მრავალმხრივი კვლევების და განსჯის შემდეგ დადგინდა, რომ ირტ–მ  ბირთვული 

რეაქტორის ავზის  ბეტონირების შემდეგ  ავზის დარჩენილ რადიაციულად სუფთა ნაწილში 

სავსებით შესაძლებელია დამონტაჟდეს  მცირე სიმძლავრისა და დაბალი გამდიდრების 

ბირთვულ საწვავზე მომუშავე  ახალი  ბირთვული დანადგარი, რომელსაც 

საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა ექნება  მის ბაზაზე  წარიმართოს  როგორც 

ექსპერიმენტული ხასიათის კვლევები ფიზიკის დარგში, ასევე პრაქტიკული მნიშვნელობის  

ამოცანების დამუშავება 

 

 

V-3:  გამოყენებითი კვლევების ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული ექსპლუატაციიდან  
         გამოყვანილი კვლევითი ირტ–მ  ბირთვული რეაქტორის „ცხელი კამერის”  ბაზაზე 
         საერთაშორისო პროექტ: „Establishment of Production and Distribution of 
         Radiopharmaceutical  Based on  99mTc“-ით  გათვალისწეინებული  დამონტაჟებური  
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         სპეციალური სისტემის მუშა რეჟიმში გამოცდა მისი ექსპლუატაციაში შეყვანის მიზნით  
         და მის ბაზაზე დაგეგმილი რადიოფარმაპრეპარატების წარმოება.  
 
xelmZRvaneli:  m. asaTiani – inJineri. 
 
ეს თემა ითვალისწინებდა შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტას: 

1) რადიოფარმაცევტული ტექნეციუმის (99mTc) შემცველი პრეპარატების წარმოებისათვის  

ცენტრიფუგური ექსტრაქტორის ბაზაზე შესაბამისი ტექნოლოგიური და 

რადიოქიმიური პროცესების მიყვანას საექსპლუატაციო ნორმებით განსაზღვრულ 

კონდიციამდე. 

2) პროდუქციის პირველი საცდელი  პარტიის წარმოებასა და შესაბამისი ანალიტიკური 

კონტროლის ჩატარებას. 

3) რადიოფარმაცევტული ტექნეციუმის (99mTc) შემცველი პრეპარატების მწარმოებელ 

დანადგარზე მომუშავე პერსონალის ტრეინინგებს რადიოაქტიური  მოლიბდენის 

(99Mo) გამოყენებით.  

4)  ცენტრიფუგური ექსტრაქტორის ბაზაზე წარმოებული პროდუქციის ლიცენზირებას. 

სამწუხაროდ, უკვე დამონტაჟებული აღნიშნული, მეტად სერიოზული  დანიშნულების მქონე 

დანადგარის გამოცდა მუშა რეჟიმებში და მის ბაზაზე, როგორც ამას ითვალისწინებდა მუშა 

პროგრამა, რადიოფარმაცევტული ტექნეციუმის (99mTc) შემცველი პრეპარატების საგამოცდო 

წარმოება საანგარიშო პერიოდში დაუფინანსებლობის გამო ვერ განხორციელდა და ამიტომ 

ამ თემის შერულების საკითხი გადატანილი უნდა იყოს 2014 წლისთვის. 

  

V-4:  გამოყენებითი კვლევების ცენტრის ტერიტორიის ფიზიკური დაცვის ფუნდამენტური  
         მოდერნიზაცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს შვედეთის მარეგულირებელი 
        ორგანოს დაგეგმარებითა და დაფინანსებით. 
 
 ხელმძღვანელები: g.kiknaZe - uf.mec.Tan. ,ზ. როსტომაშვილი - uf.mec.Tan. 

 

სამწუხაროდ, ეს თემა ისევე, როგორც თემა  V-3, ვერ შესრულდა დაუფინანსებლობის გამო, 

მაგრამ  არის იმედი იმისა, რომ ამ თემის შესრულება განხორციელდეს მომავალ 2014 წელს 

იმავე შვედეთის მარეგულირებელი ორგანოს დაგეგმარებითა და დაფინანსებით. 

 

 
ნეიტრონულ–აქტივაციური ანალიზისა და რადიოლოგიური კვლევების ლაბორა-

ტორიის მიერ 2013 წლისთვის დაგეგმილი იყო შემდეგი თემები: 
 
 

V- 5:  ქვეკრიტიკული ბირთვული დანადგარის მართვისა და ავარიული დაცვის  ძველი 
          სისტემის მოდერნიზაციისათვის საჭირო თანხების მოძიების მიზნით შესაბამისი  
          პროექტის წარდგენა МНТЦ-ში.  
 
xelmZRvanelebi:  g.kiknaZe - uf.mec.Tan., p.imnaZe - uf.mec.Tan. 

 
ამ თემასთან დაკავშირებით, ავტორთა მიერ დამუშავებულ იქნა პროექტი სახელწოდებით: 

“Renovation of Neutron Activation Analysis Service and Extension of Service for Identification on 

the Sources of Ionizing in Georgia” (Project G-2095), რომელიც წარდგენილ იქნა საერთაშორისო 

სამეცნიერო ცენტრ  МНТЦ-ში გრანტის მოპოვების მიზნით. სამწუხაროდ, 2013 დეკემბერში 

ამ პროექტთან დაკავშირებით აღნიშნული ცენტრიდან მიღებულ იქნა ურყოფითი 
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გადაწყვეტილება. და მიუხედავად ამისა, საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია П-1  

ქვეკრიტიკული ბირთვული დანადგარის მართვისა და მისი ავტომატურ რეჟიმში მოქმედი 

ავარიული დაცვის ძველი სისტემების  აუცილებელ მოდერნიზაციასთან, თავის აქტუალობას 

არ კარგავს და ამიტომ უნდა მოიძებნოს მისი დადებითად გადაწყვეტის რეალური გზა და 

საშუალებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს 2014 წელს. 

 

 

V- 6:  ორგანიზაციული და შესაბამისი კვლევითი ხასიათის  სამუშაოების გაგრძელება ნე- 
          იტრონულ–აქტივაციური ანალიზისა და რადიოლოგიური კვლევების ლაბორა 
          ტორიისთვის   საექსპერტო ლაბორატორიის სტატუსის მინიჭების მიზნით.   
 

xelmZRvanelebi:  g.kiknaZe - uf.mec.Tan., p.imnaZe - uf.mec.Tan. 
 

აღნიშნულმა საკითხმა ჯერჯერობით დაკარგა აქტუალურობა იმ მიზეზის გამო, რომ 

ტექნეციუმთან და ქვეკრიტიკულ დანადგართან დაკავშირებული პროექტები ამ ეტაპზე არ 

არის განხორციელებული. 

 

- გარდა გეგმური სამუშაოებისა, 2013 წელს ჩვენმა თანამშრომლბმა აქტიური მონაწილეობა 

მიიღეს ისეთი საკითხების დამუშავებაში, როგორიცაა: 

 

- ევროკავშირის პროექტი EuropeAid/130961/C/SER/GEG4.01.09: Survey and Stategic Assessment 

of Georgian Radwaste Disposal and Interim Storage Site”, რომელიც მიზნად ისახავდა ფიზიკის 

ინსტიტუტთან არსებული რადიოაქტიური ნარჩენების დროებითი საცავისა და სააკაძის 

დასახლებაში არსებული რ/ა ნარჩენების სამარხის შესწავლასა მათ სტრატეგიულ შეფასებას. 

 

- ბათუმის უნივესიტეტთან სამეცნიერო თანამშრომლობის ფარგლებში, 2013 წლის 

ოქტომბრის თვიდან ნეიტრონულ–აქტივაციური ანალიზისა და რადიოლოგიური კვლევების 

ლაბორატორიაში დაიწყო რადიოლოგიური გამოკვლევები ანასეულიდან აღებული 

ნიადაგისა და მცენარეული ნიმუშებისა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კვლელებს მეტად დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ანასეულში რეალური რადიაციული მდგომარეობის დადგენის 

თვალსაზრისით. 
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VI. masobrivi ganadgurebis iaraRis gauvrceleblobis 
xelSewyobis centri 

 
 

(centris xelmZRvaneli – fiz.-maT.mec.kandidati, ufrosi mecnieri 
TanamSromeli zaza rostomaSvili) 

 
 

ganyofilebaSi 4 mecnieri TanamSromelia, maT Soris 1 mTavari mec. Tanam-
Sromeli, 1 – ufrosi mec. TanamSromeli, 1 ufrosi programisti da 1 
teqnikuri muSaki. saangariSo periodSi centrSi muSavdeboda 1 
samecniero-teqnikuri proeqti. gamoqveynebulia 2 samecniero naSromi da 2 
Sroma moxsenebulia saerTaSoriso konferenciaze 
 
 
VI-1.  saqarTveloSi birTvul da radiaciul narCenebTan mopyrobis samecniero- 
      teqnikuri bazis Seqmna. 
 
xelmZRvaneli :  z. rostomaSvili - uf.mec.Tan. 
Semsruleblebi :  g. jafariZe - mT.mec.Tan. m. WabaSvili – ufr.programisti, n. 
jafariZe – teqnikuri muSaki. 
 

2013 წლის 20 ივნისს შედგა ყოველწლიური „დონორების კონფერენცია“ საქართველოში 

ბირთვულ და რადიაციულ ნარჩენებთან მოპყრობის ღონისძიებათა საერთაშორისო 

კოორდინაციის მიზნით. 
 

აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტთან/საერთაშორისო ბირთვული უსაფრთხოების 

დეპარტამენტთან (DOE/NNSA NISD office) და წყნარი ოკეანის ჩრდილო დასავლეთის 

ნაციონალურ ლაბორატორიასთან (PNNL), 2006 წლიდან მიმდინარე პროექტის ფარგლებში 

2013 წლის მაისში ჩატარდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტების 

სწავლება „იზოტოპთა შეფარდების მეთოდით ცხელ კამერებში არადეკლარირებული 

საქმიანობის გამოვლენა“. 
 

2013 წლის 18 – 21 ივნისს ბათუმში, 8 – 11 ივლისს თბილისში და 3 – 6 სექტემბერს ბათუმში 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის 

თანამშრომლებისათვის ჩატარდა სწავლება ორმაგი დანიშნულების ტვირთების ამოცნობაში. 

თითოეულ სწავლებაში მონაწილეობდა 25 მსმენელი. 
 

9 დეკემბერს შედგა ევროპული პროგრამის EuropeAid/130961/C/SER/GE  

“Survey and Strategic Assessment of Georgian Radwaste Disposal and Interim Storage Sites” 

ფინალური სამუშაო შეხვედრა 
 

10 დეკემბერს შედგა ევროპული პროგრამის INSC PROJECT – G4.01/09 

„Support to the operators in the preparation of safety assessment reports for Georgian radioactive 

waste disposal and interim storage sites“ 

პირველი სამუშაო შეხვედრა 
 

10-17 ნოემბერი: მივლინება ვენაში (აესს, ზიბერდორფი) და ლიუბლიანაში (ARAO) – 

რადიაციულად დაბინძურებული მასალების შენახვა და გადამუშავება   
 

15-26 დეკემბერი მივლინება მოსკოვში (მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და სერგიევ-

პოსადში (რადონი) – თხევად ნარჩენებთან მოპყრობა და აესს პროგრამით 

გათვალისწინებული გამწმენდი დანადგარის გაცნობა და პარამეტრების შეთანხმება 
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2013 wels centris TanamSromlebis mier gamoqveynebuli  

samecniero Sromebis nusxa 

 

1.  Chabashvili M., Japaridze G. I., Lortkipanidze Sh., Pataraia T., Rostomashvili Z., Nuclear Reserch in       

Soviet Georgia, წიგნში: Georgia’s Nuclear Odyyssey: The path from Soviet Atomic Legacy to Global 

Nonproliferation Regime, გვ.5-36, 2013. 

2.  Chabashvili M., Japaridze G. I., Lortkipanidze Sh., Nabakhtiani G., Pataraia T., Rostomashvili Z., 

Nuclear Nonproliferation Policy Development in Independent Georgia, წიგნში: Georgia’s Nuclear 

Odyyssey: The path from Soviet Atomic Legacy to Global Regime, გვ.63-99, 2013. 

 
 

2013 wels centris TanamSromelTa monawileoba saerTaSoriso 
konferenciebSi, simpoziumebSi da a.S. 

 

1.  Sh. Lortkipanidze, T. Pataraia, Z. Rostomashvili, G. Japaridze, M. Chabashvili, “History Chapters of 

Nuclear Research in Soviet Georgia”, Presented at The 54st INMM Conference, Palm Desert, CA, USA  

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-

bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-

cd0d9a5d8b74 

2.  T. Pataraia, Sh. Lortkipanidze, G. Nabakhtiani, Z. Rostomashvili, G. Japaridze, M. Chabashvili, 

“Nuclear Nonproliferation Policy Development Since Independence of Georgia”, Presented at The 54st 

INMM Conference, Palm Desert, CA, USA 

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewSession.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-

bff66c76b47d&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewSession.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewSession.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
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     Gelagutashvili, N. E. Kuchava, N. V. Bagdavadze, D. T. Pataraya, M. A. Gurielidze, H.-Y. Holman,  

     M. V. Frontasyeva, I. I. Zinicovscaia, S. S. Pavlov, V. T. Gritsyna. Development of biotechnology for  

     microbial synthesis of gold and silver nanoparticles. Journal of Life Sciences, Feb. 2013, Vol. 7, No. 2,  

     pp. 110-122 ,ISSN 1934-7391, USA  

10. T. Kalabegishvili, E. Kirkesali, A. Rcheulishvili, E. Ginturi,  I. Murusidze , N. Kuchava,  N.  

      Bagdavadze, G. Tsertsvadze, V. Gabunia, M. V. Frontasyeva, S.S. Pavlov,  I. Zinicovscaia, M.J.  

      Raven, N.M.F. Seaga, A. Faanhof. Synthesis of gold nanoparticles by blue-green algae Spirulina  

http://arxiv-web3.library.cornell.edu/find/physics/1/au:+Bregadze_V/0/1/0/all/0/1
http://arxiv-web3.library.cornell.edu/find/physics/1/au:+Melikishvili_Z/0/1/0/all/0/1
http://arxiv-web3.library.cornell.edu/find/physics/1/au:+Giorgadze_T/0/1/0/all/0/1
http://arxiv-web3.library.cornell.edu/find/physics/1/au:+Jaliashvili_Z/0/1/0/all/0/1
http://arxiv-web3.library.cornell.edu/abs/1306.1846
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      platensis. Advanced Sciences, Engineering and Medicine. V. 5, 46-54, 2013  

11. M. V. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, E. Kirkesali, T. Kalabegishvili, I. Murusidze , S. S. Pavlov, A. Yu.  

      Dmitriev. Neutron activation analysis for study element content of microbial biomass in process of  

      synthesis. Annual report 2013 LNF JINR. http://flnp.jinr.ru 

12.  T. Kalabegishvili,   E. Kirkesali, E. Ginturi, A. Rcheulishvili,  I. Murusidze2,   D. Pataraya, M. 

       Gurielidze, N. Bagdavadze, N. Kuchava, D. Gvarjaladze, L. Lomidze. The synthesis of gold  

       nanoparticles by new strains of thermophilic actinomycetes. Submitted for publication by Nano  

       Studies, Georgia, (2013). 

13...V. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, S. S. Pavlov, A. Y. Dmitriev, T. Kalabegishvili, I. Murusidze, E.   

       Kirkesali. Redistribution of  elements in microbial biomass in process of silver and gold  

       nanoparticles synthesis studied by neutron activation analysis. Accepted for publication by Journal of  

       Bioremediation & Biodegradation , 2013, S:18 http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.S18-001  

14…A. Rcheulishvili, L. Tugushi, E. Gelagutashvili, The Accumulation of Cadmium by Saffron 

        (Crocus sativus L), coriander (Coriandrum sativum) and basil (Ocimum basilicum) from Cd enriched  

         soil”, Accepted. Nano Studies. 2013  

15….რჩეულიშვილი, ა. რჩეულიშვილი, ნ. რჩეულიშვილი, ლ. ტუღუში, ნ. მეტრეველი, მ.           

……..ოსეფაშვილი, დ. პაპუკაშვილი. „ზაფრანაში  Cd-ის დაგროვების და განაწილების 

……..შესწავლა“. იბეჭდება ჟურნალ „მაცნეში“.  

16……n. kuWava, lurj-mwvane wyalmcenaris spirulina platensis zogierTi Tvisebis …………  

…………Seswavla. Nano Studies, Tbilisi 

17   T. Kalabegishvili, I. Murusidze , E. Kirkesali, A. Rcheulishvili, E. Ginturi, N. Kuchava, N. 

       Bagdavadze, E. Gelagutashvili, M.V. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, S.S. Pavlov, A.Y. Dmitriev. Gold  

and silver nanoparticles in Spirulina platensis biomass for medical application. Submitted for 

publication in Journal of Nanopharmaceutics and Drug Delivery 

18.  T. Kalabegishvili, I. Murusidze , E. Kirkesali, A. Rcheulishvili, E. Ginturi, N. Kuchava, N.  

       Bagdavadze, E. Gelagutashvili, M.V. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, S.S. Pavlov, A.Y. Dmitriev. Gold  

       and silver nanoparticles in Spirulina platensis biomass for medical applications. Submitted for  

       publication in Ecological Chemistry and Engineering, 2013. 

19 . Фронтасьева, С. С. Павлов, И. И. Зиньковская, Н. В. Багдавадзе, Е. И. Киркесали, Р. А.   

       Гахокидзе. Нейтронный активационный анализ сельскохозяйственных культур, вырaщенных с  

       использованием биоэнергоактиватора. Представлено в журнал “Агрохимия” в 2013. 

20.  Shota Gogichaishvili, Tamar Partshkhaladze, Besik Kankia. “Quadruplex Priming Amplification of  

       DNA Coupled with Nicking Endonuclease Activity”. Biophysical Journal, 104, pg:77-78. 2013 

21.  Adam Taylor; Anupama Joseph; Robert Okyere; Shota Gogichaishvili; Karin Musier-Forsyth; Besik  

       Kankia. “Isothermal quadruplex priming amplification for DNA-based diagnostics”. Biophysical  

       Chemistry, 171,  pg:1-8, 2013. 

 

 

6. masobrivi ganadgurebis iaraRis gauvrceleblobis xelSewyobis centri     
 

1.  Chabashvili M., Japaridze G. I., Lortkipanidze Sh., Pataraia T., Rostomashvili Z., Nuclear Reserch in       

Soviet Georgia, წიგნში: Georgia’s Nuclear Odyyssey: The path from Soviet Atomic Legacy to Global 

Nonproliferation Regime, გვ.5-36, 2013. 

2.  Chabashvili M., Japaridze G. I., Lortkipanidze Sh., Nabakhtiani G., Pataraia T., Rostomashvili Z., 

Nuclear Nonproliferation Policy Development in Independent Georgia, წიგნში: Georgia’s Nuclear 

Odyyssey: The path from Soviet Atomic Legacy to Global Regime, გვ.63-99, 2013. 

 

 

http://flnp.jinr.ru/
http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.S18-001
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elefTer andronikaSvilis sax. Ffizikis institutis 
TanamSromlebis monawileoba 2013 wels saerTaSoriso 

konferenciebis, simpoziumebis da sxva, muSaobaSi  
 
 
 

1.  elementarul nawilakTa fizikis ganyofileba 
 
 

 1.   ჯუანშერ ჩქარეული:   

a. Inernational 16th Workshop "What comes beyond the Standard Model?" July 10-24, 2013, 

Bled, Slovenia  (http://fiz.fmf.uni-lj.si/norma_public_html/bled2013bsm/), Invited talk "On 

emergent SUSY gauge theories" 

b. International 4th Conference of Georgian Mathematical Union, September 9-15, 

2013, Tbilisi-Batumi  (http://www.gmu.ge/ ), Invited talk "Present status of gauge and gravity 

theories" 

c. International 7th Conference "Physics in the LHC era", October 13-19, 2013, TSU, Tbilisi 

(http://lhc2013.tsu.edu.ge/), Invited talk "On emergent SUSY theories" 

 

2. მერაბ გოგბერაშვილი 

International 4th Conference of Georgian Mathematical Union, September 9-15, 2013, 

Tbilisi-Batumi  (http://www.gmu.ge/ ), Invited talk "Extra space-time dimensions" 

 

3. მანანა სვანიძე 
 The 33RD INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE, RIO DE JANEIRO 2013, Presented 
talk “Zenith angle distribution of extensive air showers by TBS array (GELATICA experiment)”  
 

 
2.  kondensirebul garemoTa fizikis ganyofileba 
 
 

1.  A.B. Peikrishvili, G.I. Mamniashvili, B. Godibadze, E.Sh. Chagelishvili, T. Gegechkori, 

     M.V. Tsiklauri. “Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites”, Euro powder  

    Metallurgy Congress &  Exhibition (Euro PM2013), September 15-18, Sweden Goteborg. Congress  

     and Exhibition Guide, p. 49 (2013).  

2.  G. Маmniashvili, T. Gеgechkori, М. Оkrosashvili, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia,  

     D. Djaparidze, А. Shengelaya, А. Peikrishvili, D. Lesuer,  “Production of cobalt nanopowders by  

     electron-beam technology and their NMR and magnetometry study”,  International Conference on  

     Nanoscale Magnetism (ICNM 2013), September 2-6, Turkey, Istanbul. ISNM2013 Book of Abstracts,  

     p. 213 (2013). 

3.  T. Gеgechkori, G. Маmniashvili, E.R Kutelia, L.G. Rukhadze, N.I. Maisuradze, B.G. Eristavi,  

     D.I. Gventsadze, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia, D. Djaparidze, А. Shengelaya,  

     “Technology for production of magnetic carbon nanopowders doped with iron and cobalt  

     nanoclusters”, International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM 2013), September 2-6,  

     Turkey, Istanbul. ISNM2013 Book of Abstracts, p. 158 (2013). 

4.  I.Ratishvili, N.Namoradze. “Mobility of hydrogen atoms in the hydrogen containing ordering 

     compounds”. moxseneba saerTaSoriso konferenciaze Gordon Research Conference  

    “Hydrogen Metal Systems”, 14-19/VII-2013, Barga (Italy). 

5.  Ф.Х. Акопов, М.В. Габуния, А.А. Гачечиладзе, Д.Г. Дриаев, С.Д. Цакадзе, В.Ф. Акопов.  

     «Формирование сплава Ni-Cu спеканием». Proceedings of the 16-th international meeting  

     “Order, Disorder and Properties of Oxides”,  7-12 of September  2013, Rostov-on-Don Tuapse,  

http://fiz.fmf.uni-lj.si/norma_public_html/bled2013bsm/
http://www.gmu.ge/
http://lhc2013.tsu.edu.ge/
http://www.gmu.ge/
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     Russia, pp. 5-8.  

6.  Z.Akhvlediani and I.Akhvlediani . “Accumulation Features of Radiation –Induced Hydrogen Defects  

     in LiF”  (Abstr.) 17th International Conference on RADIATION EFFECTS IN INSULATOTS (REI – 

     17), Helsinki, Finland June 30- July 5 (2013), p. PB-14. 

7.  O.Davarashvili, A.Pashaev, M.Enukashvili, Z.Akhvlrdiani, L.Bychkova and V.Zlomanov. “Modeling  

     of the Dielectric State in PbSnSe and PbSnTe Nanolayers with High Concentration of  

     Nonctoichiometric Defects”.  (Abstr.) 17th International Conference on RADIATION EFFECTS IN  

     INSULATOTS (REI -17), Helsinki, Finland June 30- July 5 (2013), p. PB-16. 

8.   A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani, L.Bychkova and M.Dzagania. “ On the  

      Possibilities for Improving the Efficiency of Radiation in Hetero-structures  Based on IV-VI  

      Semiconductors.”   (Abstr.).  International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies    

      (FMNT ), Tartu, Estonia  21-24 April (2013), p. PO-79. 
9. Дж.A.Шарашенидзе**, И.В.Чхартишвили**, Н.Д.Кватая**, В.Ф.Акопов*** Ф.Х.Акопов*.  

      Электрические и магнитные свойства Co-Cu композитов, консолидированных прессованием.//  

      Proc.of the 16-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ISBN- 978-5- 

      87872-727-3, ODPO-16. (2013). 7-12 september. Rodtov-on-Don – Loo. Russia V.1, pp. 9-11. 
 

 

3.  plazmis fizikis ganyofileba 
 
 

1.  Z.Eshan, R.Trines, S.Shaukat and N.L.Tsintsadze, " Collisionless Ion heating in the Solar Wind" 

     Proc. 10th Conference for the Physics and Mathematics of Nonlinear Phenomena, 22-29 June, Gallipoli  

     Italy, 2013. 

2.   Irakli S. Nanobashvili  “Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in 

      Tokamaks”, Proc. 40th EPS Conference on Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5, July, 2013,   

3.   S.Nanobashvili, M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, G.Ermak, A.Varavin, A.Vasilev, M.Stumbra,  

      A.Vetoshko, A.Fateev, V.Shevchenko “New Design of Microwave Interferometer for Tokamak  

      Compass” Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng of  Microwaves, Millimeter and  

      Submillimeter Waves (MSMW’13), Kharkov, Ukraine, 23-28 June, 2013 
 

 

4.  biologiur sistemebis fizikis ganyofileba 
 
1. V. T. Gritsyna, G. I. Belykh, Y. G. Kazarinov, A. O. Moskvitin, T. L. Kalabegishvili, E. I. Kirkesali, 

A. N. Rcheulishvili, E. N. Ginturi, I. G. Murusidze, D. T. Pataraya, M. A. Gurielidze, M. V. 

Frontasyeva, I. I. Zinicovscaia. Properties of Gold Nanoparticles Synthesized Using 

Streptosporangium spp. 94A and Thermoactinomyces spp. 44Th. International conference 

“Biomolecules and Nanostructures 4” 15-19 May 2013, Pultusk, Poland 

2. 11. L. Cepoi, L. Rudi, T. Chiriac, A. Valuta, I. Zinicovscaia, T. Mitina, Gh. Duca, E. Kirkesali, M.V. 

Frontasyeva, S.S. Pavlov. Microalgae as possible silver “nanofactories”. Book of Abstracts, 2nd 

International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (ICBNME), April 18-

20, 2013, Chişinău, Republic of Moldova, p. 433-434  

3.   O. A. Rcheulishvili1,2, N. O. Metreveli2, T. Kalabegishvili1,2, A. N. Rcheulishvili1, N. A.     

      Rcheulishvili, T. Korpela, D. Papukashvili, “Investigation of the Assimilation of Cd by Edible Plants:  

      Saffron and Basil”12 th International Conference on the Biogeochemistry of  trace Elements (Athens,  

      Gr. 16-20 June, 2013)., 2013 

4.   O. A. Rcheulishvili1,2, N. O. Metreveli2, T. Kalabegishvili1,2, A. N. Rcheulishvili1, N. A. 

      Rcheulishvili, T. Korpela, D. Papukashvili, “Studying the accumulation and distribution of Mn, Cu,  

      Cd and Zn by some Georgian feed plants”,  6th International Symposium on Recent Advances in  

      Food Analysis (Prague, Czech Republic. 5 – 8 November 2013).   , 2013 
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6. masobrivi ganadgurebis iaraRis gauvrceleblobis xelSewyobis centri     
 

1.  Sh. Lortkipanidze, T. Pataraia, Z. Rostomashvili, G. Japaridze, M. Chabashvili, “History Chapters of 

Nuclear Research in Soviet Georgia”, Presented at The 54st INMM Conference, Palm Desert, CA, USA 

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-

bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-

cd0d9a5d8b74 

2.  T. Pataraia, Sh. Lortkipanidze, G. Nabakhtiani, Z. Rostomashvili, G. Japaridze, M. Chabashvili, 

“Nuclear Nonproliferation Policy Development Since Independence of Georgia”, Presented at The 54st 

INMM Conference, Palm Desert, CA, USA 

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewSession.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-

bff66c76b47d&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74 
 

 

 

 
 

Ffizikis institutis 
TanamSromlebis monawileoba 2013 wels adgilobriv 
konferenciebis, simpoziumebis da sxva, muSaobaSi  

 

2.  kondensirebul garemoTa fizikis ganyofileba 

 

1.  Dd.gvencaZe, g. mamniaSvili, t. gegeWkori, m. nadareiSvili, T. zedgeniZe, “Ni-B  
   nanoklasterebiT dafaruli TiO2 nanofxvnilebis kombnirebuli damuSavebis  
   gavlena maT optikur STanTqmis speqtrebze”, saerTaSoriso samecniero- 
   praqtikuli “inovaciuri teqnologiebi da Tanamedrove masalebi”, 2013 w. 7-8  
   ivnisi. quTaisi, saqarTvelo. Sromebis krebuli, gv. 374-376. [D.Gventsadze,  
2.  G.Mamniashvili, T.Gеgechkori, M.Nadareishvili, T.Zedgenidze. “Combined treatment effect on the  

     photocatalitic activity of TiO2 nanopowders coated by Ni-B nanoclasters”. International scientific – 

     practical conference “Innovative technologies and contemporary materials” 7-8 June 2013, Kutaisi,  

     Georgia. Collection of works, p. 374-376.] 

 
 
3.  plazmis fizikis ganyofileba 
 
1.   ნანა შათაშვილი, სვადეშ მაჰაჯანი, ზენშო იოშიდა. დიდ-მასშტაბიანი დინების აჩქარება / 

   გენერაცია ასტროფიზიკურ ობიექტებში. თსუ, თბილისი, 22-26 იანვარი, 2013,  

     http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary 
2.  ნანა შათაშვილი, ზენშო იოშიდა. ბელტრამის განზოგადოებული დინება - ჭავლის (ჯეტის) და  
     თხელი-დისკის სისტემის მოდელი. თსუ, თბილისი, 22-26 იანვარი, 2013. 
     http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50 

 

 

 

 

 

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&cKey=1f704aa1-51b3-43c3-876e-9cca8f25277f&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewSession.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewSession.aspx?sKey=48a81e36-f0d0-4693-80d8-bff66c76b47d&mKey=2110b526-b27c-4f5c-bb62-cd0d9a5d8b74
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program_plenary
http://conference.ens-2013.tsu.ge/page/program/50
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  
universitetis 

 
elefTer andronikaSvilis saxelobis  

fizikis instituti  

 

 
2013 wels mimdinare    g r a n t e b i 

 
 

SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis grantebi  
 
 

№ 
grantis mokle / sruli 

dasaxeleba 
grantis № 

Sesru
lebis 
vadebi 

ZiriTadi 
Semsruleblebi fizikis 

institutidan 

1 

“maRali garCevis unarianobis mqone 
infrawiTeli furie speqtrometri 
VERTEX 70 (Bruker optics germania) 
 
“High Resolution Infrared Fourier Spec-

trometer VERTEX 70 (Bruker Optics, 

Germany) » 

 

SoTa rusTave- 
lis erovnuli 
samecniero 

fondi 
 

SRNSF 

AP/35/13 

2013 

gelaSvili gela, 
nanobaSvili sulxan 
axvlediani zaira, 
nanobaSvili irakli, 
rostomaSvili giorgi, 
TavxeliZe giorgi 

2 “radiaciulad mdgradi konstruq-
ciuli keramikis damuSaveba eqstre-
malur pirobebSi momuSave friqci-
uli kvanZebisTvis (sacdeli nimuSe-
bis Seqmna da gamocda” 
 
“Developm ent of radiation resistant structural 

ceram ics for friction units working under 

extrem e conditions (pilot sam ples creation 

and  testing)” 
 

SoTa rusTave- 
lis erovnuli 
samecniero 

fondi 
 

SRNSF 

AR/206/6-130/12 

15.04.13
-
15.04.15 

vaxtang kvaWaZe 
valeri TavxeliZe 
norair arabajiani 
arCil miqelaZe 
zviad mestviriSvili 
goCa abramiSvili 
damxmare personali: 
meri abramiSvili               

irakli bairamaSvili        

svetlana Sameko                

jondo jobava                                          

larisa CxvikviSvili                

nugzar rexviaSvili         

mayvala galustaSvili  

guram dekanoziSvili   

 

3 “avtotransportis mavne, 
toqsikuri gamonabolqvis 
Semcireba nanoteqnologiis 
kombinirebuli meTodebis 
gamoyenebiT” 
“Reduction of harmful, toxic emission of 

motor transport with application the 

combined methods nanotechnology” 

SoTa rusTave- 
lis erovnuli 
samecniero 

fondi 
 

SRNSF 

FR/443/6-59/12 

15.04.13
-
15.04.15 

iaSvili sulxan 

mamniaSvili grigor 

zedginiZe TinaTin 

javaxiSvili jemal 
 

4 

 “dartymiTi talRis dinamika 
neitralur airebsa da plazmaSi” 
 
“Shock Wave Dynamics in Neutral Gases 

and Plasma” 
 

SoTa rusTave- 
lis erovnuli 
samecniero 

fondi 
 

SRNSF 

FR/443/6-140/11 

26.03.12
-
26.03.15 

nanobaSvili sulxan 
gelaSvili gela, 
nanobaSvili irakli, 
rostomaSvili giorgi, 
TavxeliZe giorgi 
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saerTaSoriso grantebi 
 

1.  “energetikulad efeqturi, teqni-
kurad martivi da stabilurad 
moqmedi plazmur-rkaluri Rume-
li marTkuTxa maxasiaTeblis 
mqone kvebiT” 
 
“An energetically effective, thecnically 

simple and stable-acting plasma-arc furna-

ce having power-supply with rectangular 

characteristics” 
 

 

STCU Partner 

Project P 549 

 

01.12. 

2012 

- 

01.03. 

2015 

gela gelaSvili, 
Teimuraz maCaiZe, Ta-
maz yalabegiSvili, 
grigol kiknaZe, 
vladimer korTxon-
jia, Suqur abramiZe, 
sulxan nanobaSvili, 
daviT geleniZe da 
teqnikuri universi-
tetis TanamSromle-
bi 

2.  "ნანოპეპტიდისა და მძიმე მეტალის 

იონის მოქმედებით გენომის 

კორექცია ჰიპერტროფული 

კარდიომიოპათიის პრევენციისა და 

განვითარების შეფერხების მიზნით" 

 

“Correction of genome by nanopeptides 

and metal ions to prevent and hinder of 

hypertrophic cardiomyopathy” 

 

STCU/SRNSF 

5624   

 

02.10. 

2012 

- 

 02. 10. 

2014 

(Tsu-Tan erTad. 
menejeri T leJava) 
fizikis institutis 
mxridan: 
j.monaseliZe 

3.   

 

Biochips as tools for rapid detection and 

enumeration of oilfield microorganisms 

CONTRACT 

#6600028240 from 

ARAMCO 

OVERSEAS 

COMPANY 

 
 

2012  
- 

2014 

sapoJnikova neli 

asaTiani nino 
qarTveliSvili 
Tamar 
asaniSvili lali 
kiziria evgeni 
 

4.  ”axali Tbomedegi danafarebi 
sawarmoo miznebisaTvis” 
 

”Novel Heat Resistant Coatings for 

Industrial Applications” 

STCU Partner 

Project P 538 

01.10.201

2-

30.09.201

4 

 

1 mamniaSvili grigor 

2 axalkaci anatoli 

3 akofovi feliqsi 

4 arabajiani norairi 

5 gegeWkori tatiana 

6 RonRaZe  aleqsandre 

7 maRraZe omari 

8 donaZe giorgi 

9 jajaniZe Tamar 

10 steriakova svetlana 

11 SublaZe lika 

12 sidamoniZe dali 

13 oqrosaSvili   mixeili 

14 razmaZe givi 

15 gordeziani aleqsandre 

16 lomaia Tengiz 

17 oniaSvili giorgi 

18 oqrosaSvili irma 

19 yifiani  gulnara 

20 TvaraZe olga 

21 abazaZe lia 

22 
marsagiSvil
i Tamazi 

23 ananiaSvili naTela 
 

5.  “birTvuli narCenebisa da 
birTvuli sawvavis Sesanaxi 
axali mravalfeniani 
cilindruli konteinerebis 

STCU Partner 

Project P506 

01.03. 

2013 

- 

28.02. 

 

1 mamniaSvili grigo grigor 

2 kiknaZe grigol grigol 
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miRebis teqnologiis SemuSaveba” 
 

”Development of Novel Multilayer 

Cylindrical Container for Storage Nuclear 

Waste and Nuclear Fuel” 

2015 3 RonRaZe aleqsandr aleqsandre 

4 qurdaZe leri leri 

5 bairamaSvili irak irakli 

6 imnaZe platon platoni 

7 abramiZe Suqur Suquri 

8 CxikviSvili vaJa vaJa 

9 mesxi leri leri 

1
0 gegeWkori tatiana tatiana 

1
1 sidamoniZe dali dali 

1
2 CixraZe mixeil mixeili 

1
3 CageliSvili elgu elguja 

1
4 CixraZe nikoloz nikolozi 

1
5 wiklauri merab merabi 

1
6 SarabiZe levan levani 

1
7 jafariZe levan levani 

1
8 godibaZe  bagrati bagrati 

1
9 jajaniZe Tamar Tamar 

2
0 dgebuaZe avTandil avTandili 

2
1 CikvaiZe zaqaria zaqaria 

2
2 xvadagiani avTandi avTandili 

 

6.  “axali nanostruqturuli Cu-

Ta da Ag-Ta kompozitebis 
damzadeba gaumjobesebuli 
eleqtronuli da simtkicis 
masasiaTeblebiT” 
 
“Fabrication of novel nanostructural 

Cu-Ta and Ag-Ta composites with 

improved electronic and strength 

properties” 

STCU Partner 

Project P552 

01.10. 

2013 

- 

30.09. 

2015 
 

 

1 mamniaSvili grigo grigor 

2 Axalkaci anatol anatoli 

3 Akofovi feliqs feliqsi 

4 Arabajiani norair norairi 

5 gegeWkori tatiana tatiana 

6 sidamoniZe dali dali 

7 RonRaZe aleqsandr aleqsandre 

8 CageliSvili elgu elguja 

9 SarabiZe levan levani 

1
0 Wiklauri merab merabi 

1
1 CixraZe nikoloz nikolozi 

1
2 godibaZe  bagrat bagrati 

1
3 jajaniZe Tamar Tamar 

 

7.  “nanonawilakTa warmoqmnis 

meTodebi eqstremofilebis 

saSualebiT” 

 “Methods of nanoparticle production 

using extremophiles” 

 

(STCU) Project 

#4744: 

(01.06.2

010 - 

31.05.2

013) 

  T. yalabegiSvili  

a. rCeuliSvili, e. Rela-

RutaSvili, e. kirkesali 

e. ginturi n. baRdavaZe  

n. kuWava., v. barnovi 

m. janjalia   o.MrCeuli-

Svili l. yazaxaSvili 

l. tuRuSi .  

 

8.  “sakveb mcenareebSi toqsikuri 
elementebis akumulaciisa da 
ganawilebis Seswavla” 

 

STCU Project        

5635   

 

2010-

2013 

o.rCeuliSvili, 

e.ginturi, e.Rela-

RutaSvili, n.ku-
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“ Studying the accumulation and 

distribution of toxic elements by some 

Georgian feed plants” 

 

 Wava,  n.baRdavaZe, 

l.tuRuSi, n.jafo-

Svili 

9.  “samedicino miznebisaTvis 
speqtropolarimetris  
prototipis SemuSaveba” 
 
“Development of  prototipe 

spectropolarimeter for medical use” 

PROJECT  

ISTC #A-1951,  
2012-

2013 

a.marqariani- erev-

nis universiteti. 

fizikis institu-

tis mxridan: j. 

monaseliZe, m.gor-

goSiZe, v.bregaZe, 

d.xaCiZe, e.kiziria, 

e.lomiZe 
 
 

 
 
 
 

saerTaSoriso samecniero TanamSromloba 
 
 

1.  Framework Agreement on Scientific Collaboration betveen Andronikashvili Institute of Physics 

     (Tbilisi, Georgia) and Institute of Plasma Physics Czech AS (Prague, Czech Rep.) in the feeld of    

    Tokamak Plasma Physics. 
    ("Plasma Turbulence, its External Control, Plasma-Wave Interaction and UHF Plasma Diagnostics on  

    the COMPASS Tokamak")   (2009-2013)        (from 1985.   Renewed every 5 year)  

 

2.  Memorandum on Academic Collaboration between Graduate School of Frontier Sciences the  

     Univesity of Tokyo (Japan) and Andronikashvili Institute of Physics (Tbilisi, Georgia)  

     (2006 - 2016) 

 

3.  Agreement on Cooperation between Andronikashvili Institute of Physics (Tbilisi, Georgia) and  

     Nuclear Researche Institute Dubna  ("Study by Statistical Physics Methods Interaction of High  

     Energy Adrons and Nucleus" 2009 - 2014)  

 

4.  Agreement on Cooperation between Andronikashvili Institute of Physics (Tbilisi, Georgia) and  

     Kharkov Karazin National University (Ukraine)  (2006 - 2014)  

 

 

 

 

samecniero - akademiuri TanamSromloba 
 
 
1.  memorandumi samecniero - akademiuri TanamSromlobis Sesaxeb  
   e. andronikaSvilis sax. fizikis institutsa da saqarTvelos teqnikur   
   universitets Soris  (2007 - 2013) 



სამეცნიერო საქმიანობის ამსახველი წლიური ანგარიში 

(1.01.2013-31.12.2013) 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია (ინსტიტუტი/ფაკულტეტი, ლაბორატორია, მისამართი, ტელეფონი, ელ- 

ფოსტა):  

     ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და 

სტრატეგიული დაგეგმარების განყოფილება. 

მინდელის ქ.11,  2541652   tcimr@internet.ge  

სამეცნიერო მიმართულება: გამოყენებითი კვლევა 

ხელმძღვანელი და კვლევაში ჩართული პერსონალი: ხელმძღვანელი განყოფილების გამგე:     

ალექსანდრე      თვალჭრელიძე,                                       

შემსრულებლები: უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი - მანანა ოთარაშვილი 

                                                                                                 ინჟინერი -  ლია ქურიძე 

                                                

 

კვლევის/პროექტის თემატიკა (სათაური): “საქართველოს მეტალთა რესურსების მონიტორინგი და მათი 

მომზადება ლიცენზირებისთვის“ 

 

კვლევის/პროექტის აქტუალობა და მიზნები (2-3 გვერდი): 

საქართველოში არსებული ლიცენზირების სისტემა გულისხმობს ობიექტების გასხვისებას აუქციონის 

გზით. ამასთან, სსიპ „ბუნებრივი რესურსების სააგენტო“ ახორციელებს A, B, C1, C2 და P მარაგების 

რეგისტრაციას და ამ ინფორმაციაზე დაყდნობით სალიცენზიო პოლიტიკის შემუშავებას. აგრეთვე, 

იგულისხმება, რომ თუ სალიცენზიოდ მზადდება ტერიტორია, სადაც აღნიშნული მარაგები არ არის 

რეგისტრირებული, მაშინ აუქციონის საწყისი ფასი გამოითვლება, როგორც 500 ლარი ერთი 

ჰექტარისთვის. 

ასეთი სახელმწიფო პოლიტიკა სავსებით გამართლებულია არამადნიანი საბადოებისთვის, 

მაგალითად, ქვიშა-ხრეშისთვის და საშენი მასალებისთვის, როცა სალიცენზიოდ მზადდება მცირე 

ფართობები შეზღუდული მარაგებით, მაგრამ მეტალთა რესურსებთან მიმართებაში სამ გადაულახავ 

წინააღმდეგობას აწყდება: 

1. სალიცენზიო მასალებში გამოყენებულია მარაგების კლასიფიკაციის ძველი საბჭოთა სისტემა, 

ხოლო სალიცენზიო მოთხოვნებში იგულისხმება მარაგების დათვლა JORC სისტემაში; 

2. ე.წ. „მწვანე ველებისთვის“ ანუ ტერიტორიებისთვის, სადაც მარაგები არ არის გამოვლენილი, 

500 ლარი/ჰა საწყისი ფასი ძალიან მაღალია – ძებნა-ძიებითი სამუშაოები ვრცელ 

ტერიტერიებზე (სულ მცირე – რამდენიმე ათეული კვადრატული კილომეტრი) სრულდება და 

ამ პირობებში აუქციონის ფასი ძალიან მაღალია (ათეულობით მილიონი ლარი); საკმარისია 

ითქვას, რომ ეს ფასი 25-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე აშშ-ში და 150-ჯერ – ვიდრე კანადასა და 

ავსტრალიაში; 

3. აუქციონის მოდელი კანონმდებლობაში შემოვიდა 2008 წელს, როცა საქართველოს დიდი 

ნაწილი უკვე უფასოდ ლიცენზირებული იყო; აქედან გამომდინარე, მეწარმეები არათანაბარ 

პირობებში არიან – ახალი ლიცენზიის მისაღებად დიდი სახსრების მობილიზებაა საჭირო, 

როცა ძველი, უფასოდ მიღებული, ლიცენზიები პროაქტიკულად უმოქმედოა. 

შედეგად, 2011 წელს ჩატარდა მხოლოდ 3 აუქციონი და საქართველოს მეტალური რესურსების დიდი 

ნაწილი აუთვისებელია. გარდა ამისა, არ არის შექმნილი წინაპირობები ძებნა-ძიებითი სამუშაოების 



ჩასატარებლად, როს გამოც 20 წლის განმავლობაში ასეთი სამუშაოები საქართველოს ტერიტორიაზე 

პრაქტიკულად არ ტარდება. 

პროექტი მიზნად ისახავდა  ჩატარებულიყო საქართველოს მეტალური რესურსების კადასტრიზაცია 

და მონიტორინგი და შემუშავებულიყო მათი ლიცენზირების გრძელვადიანი პოლიტიკა. 

პროექტის ამოცენებია: 

1. საქართველოს მატალური რესურსების მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

2. მეტალური რესურსების საბადოებისა და გამოვლინებების კლასიფიკაცია მათი ეკონომიკური 

მნიშვნელობის მიხედვით; 

3. ძებნა-ძიებითი სამუშაოების ჩასატარებლად ტერიტორიების იდენტიფიკაცია; 

4. ამ ტერიტორიების კლასიფიკაცია მათი ეკონომიკური მნიშვნელობის მიხედვით; 

5. სალიცენზიო პოლიტიკის შემუშავება ობიექტებისა და ტერიტორიების ეკონომიკური 

მნიშვნელობის შესაბამისად; 

6. რეკომენდაციების წარდგენა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში. 

კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული შედეგები: 

1. დაზუსტდა საქართველოს მეტალური რესურსების მონაცემთა ბაზა 

2. განხორციელდა საქართველოს ლითონური და არალითონური რესურსების საბადოებისა და 

გამოვლინებების კლასიფიკაცია მათი ეკონომიკური მნიშვნელობის მიხედვით 

3. განხორციელდა ძებნა-ძიებითი სამუშაოების ჩასატარებლად ტერიტორიების იდენტიფიკაცია 

და პრიორიტეტების მიხადვით მათი კლასიფიკაცია 

4. დაზუსტდა და შეივსო საქართველოში გაცემული ლიცენზიების მონაცემთა ბაზა და 

განხორციელდა ლიცენზირების პოლიტიკის ეკონომიკური შეფასება 

5. შეიქმნა ახალი სამთო-გეოლოგიური კოდექსის პროექტი 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო მასალა (სტატია, საკონფერენციო მასალა, წიგნი/მონოგრაფია, და ა.შ.): 

1. A.G. Tvalchrelidze. Information technologies for sustainable development and management of 

Georgian mineral resources. International Conference “Nanosensory Systems and Nanomaterials”. 

Abstracts. Tbilisi, Georgian Texhnical University, 2013, pp. 26-27. 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებული სამეცნიერო ღონისძიებები (სემინარი, კონფერენცია, და ა.შ.): 

1. ა. თვალჭრელიძე. საერთაშორისო ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემა და საქართველო. 

ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლესი კურსი. ბათუმი, 2013 წლის 4 ივნისი. 

2. ა. თვალჭრელიძე. ნავთობისა და გაზის გეოპოლიტიკა და გეოეკონომიკა. ეკონომიკური 

კითხვები ლადო პაპავასთან. თბილისი, 2013 წლი 15 აპრილი. 

კვლევის დამფინანსებელი ორგანიზაცია/ფონდი (არსებობის შემთხვევაში): არ არის 



    ssip ivane javaxiSvilis   saxelobis   Tbilisis saxelmwifo 

universiteti 

     kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri nedleulis 

instituti 

sainJinro-geologiuri, geofizikuri da hidrogeologiuri samecniero-

kvleviTi ganyofileba 
 
 
 
 

ganyofilebis gamge                          nodar rCeuliSvili 
                                                   

 
ganyofilebis personaluri Semadgenloba:  
nodar falavandiSvili, lia zubaSvili, anzor mesxia, lali kobesaSvili, 
nestor kacaZe. 

 
 
 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 
1 
 
 
 

hidrogeologiuri safu-
Zvlebis momzadeba mar-
neulis raionis ferme-
rul meurneobebSi sar-
wyavi miwisqveSa wyle-
bis avtonomiuri sis-
temebis Sesaqmnelad 

 

 
nodar rCeuliSvili 

 

 
nodar falavandiSvili, 
lia zubaSvili, nestor 
kacaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

saangariSo wels Catarebuli samuSaoebi - romelTa mizania  sasoflo-sa-
meurneo produqciis  warmoebis erT-erT mniSvnelovan mxareSi, mar-
neulis regionSi, avtonomiuri sarwyavi sistemebis Sesaqmnelad hidro-
geologiuri safuZvelis momzadeba, romelic sarwyavi wylis ekonomiis  
paralelurad produqciis raodenobriv xarisxobrivi zrdis efeqtsac 
moitans (morwyvis wveTovani sistemebis danergvisas) - umTavresad 
kameraluri kvlevebis warmoebiT Semoifargla. saarqivo wyaroebSi mim-
dinareobda marneulis raionSi Catarebuli hidrogeologiuri samuSa-
oebis, saZiebo Tu burRviTi, Sedegebis amsaxveli faqtiuri masalis mo-
Zieba-aRnusxva-klasificireba. savele dakvirvebebisas, wyalaRebis punq-
tebSi hidrogeologiuri parametrebis (ZiriTadad miwisqveSa wylebis do-
neebis) cvalebadobis dinamikis  fiqsacia warmoebda. Ggamovlinda mwire-
naleqiani zafxulis zegavlena Tamarisis  nakadis, lokalur, Crdilo-
aRmosavleT flangze. amave dros aRiniSna imave farTze arsebul  kusta-
rul wyalamRebebSi miwisqveSa wylebis sakmaod maRali warmadoba.  



2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

mcire kavkasionis naoWa 
sistemis  aWara-
TrialeTis zonis 
geofizikuri kvlevis 
monacemebis  
geologiur-geofizikuri 
interpretacia 

anzor mesxia lali kobesaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 

   saangariSo wels Catarebuli kvlevis mizans warmoadgenda aWara-
TrialeTis naoWa zonis geologiis, geofizikis da sasargeblo 
namarxebis Sesaxeb arsebuli fonduri da literaturuli masalebis 
mopoveba, Seswavla da analizi.   
  Catarebuli kvlevis Sedegad Seswavlil iqna aWara-TrialeTis naoWa 
zonis dasavleTi nawilis siRrmuli agebuleba, teqtonikuri 
struqturebi da arsebuli intruziuli sxeulebi. mimdinareobs muSaoba 
teqtonikur-magmur procesebTan dakavSirebuli gamadnebebis prognozul-
ZebniTi kriteriumebis dasadgenad da feradi da keTilSobili 
liTonebis aRmosaCenad perspeqtiuli farTobebis gamosayofad.  

 



 

I. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis 

wliuri angariSi 
 
 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, kavkasiis 
aleqsandre TvalWreliZis mineraluri nedleulis 
instituti, regionaluri geologiuri kartirebis 
samecniero-kvleviTi ganyofileba.  
 

I.2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ganyofilebis gamge _ 
mTavari mecnier-TanamSromeli, geol.-miner. mecn. doqt. 
guram nadareiSvili  

 
I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: ufrosi   

 mecnier-TanamSromeli _ rozalia kofmani; mecnier-
TanamSromeli _ vaJa nadiraZe; mecnier-TanamSromeli _ 
nanuli CxobaZe; mecnier-TanamSromeli _ neli odikaZe; 
mecnier-TanamSromeli _ hamlet saluqvaZe; wamyvani inJineri 
_ muradi tyemalaZe; wamyvani inJineri _ manana 
gavaSeliSvili; wamyvani inJineri _ zurab lolaZe; wamyvani 
inJineri _  mamia gamyreliZe; inJineri _ neli nasraSvili.  

 
 

II. saqrTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

“aWara-TrialeTis naoWa 
zonis dasavleT nawilis 
geologiuri agebulebis 
Seswavla, 1 : 200 000 
masStabis sxvadasxva 
miznobrivi daniSnulebis 
geologiuri rukebis 
kompleqtis Sedgena, 
sasargeblo wiaRiseulis 
sabadoebze prognozuli 
Sefasebis mizniT” 

geol.-miner. mecn.doqt.  
guram  nadareiSvili  

 
 

guram nadareiSvili 
rozalia kofmani 
vaJa nadiraZe 
nanuli CxobaZe 
neli odikaZe 
hamlet saluqvaZe 
muradi tyemalaZe 
manana gavaSeliSvili 
zurab lolaZe 
mamia gamyreliZe 
neli nasraSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

1. Sedgenilia dasavleT aWara-TrialeTis naoWa zonis 1 : 200 000 
masStabis geologiuri rukis winaswari maketi, romelic Sesrulebulia 
dRemde arsebuli da axladSemuSavebuli sxvadasxva masStabis 
geologiuri rukebis, geologiur literaturaSi gamoqveynebuli 
masalebis da Catarebuli samecniero kvlevebis analizis safuZvelze. 



2. Sedgenilia saboloo varianti dasavleT aWara-TrialeTis 
gardigardmo 1 : 50 000 masStabis oTxi geologiuri profili, romlebic 
moicaven agreTve sakvlevi regionis momijnave TurqeTis teritoriasac. 
am ukanasknelis Sesaxeb geologiuri informacia mopovebulia 
Sesasrulebel proeqtSi monawile erT-erTi avtoris mier. 

3. adre Seswavlili liTologiuri Wrilebis damatebiTi Seswavlis 
da analizis safuZvelze SemuSavda sakvlev teritoriaze yvelaze 
farTed warmodgenili paleogenuri asakis vulkanogenur-danaleqi da 
danaleqi seriebis liTostratigrafiuli danawilebis unificirebuli 
sqemis saboloo varianti. SemuSavda aWara-TrialeTis naoWa zonis 
dasavleT nawilis da misi mimdebare Crdilo-aRmosavleT TurqeTis 
(aRmosavleT pontidebis) carcul-eocenuri asakis vulkanogenur-
danaleqi da danaleqi seriebis geologiuri agebulebis aRweris teqstis 
saboloo varianti, romelic, garda geologiuri faqtobrivi masalis 
analizisa, dafuZnebulia detaluri liTostratigrafiuli Wrilebis 
korelaciebze. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

”saqarTvelos mineralur-
resursuli da garemos 
geoekologiuri 
mdgomareobis 1 : 1 000 000  
masStabis Tematuri 
rukebis kompleqtis 
Seqmna gis-is safuZvelze” 

v. nadiraZe v. nadiraZe, r. 
kofmani, m. lolaZe,  
m. gamyreliZe,  
n. aslanikaSvili,  
m. kvinikaZe,  
v. kirakosiani, n. cer-
cvaZe, i. iluriZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 dasrulebulia:  
 1. saqarTvelos geologiuri 1 : 1 000 000 rukis pirobiTi niSnebis da  
legendis eleqtronuli versiebi da Sedgenilia rukis ganmartebiTi 
baraTi. ganxilulia saqarTvelos teritoriis geologiuri da 
teqtonikuri agebuleba. 
 2. saqarTvelos sasargeblo wiaRiseulis saregistracio rukis 
eleqtronuli versia da ganmartebiTi baraTi. mocemulia saqarTvelos 
mineralur-resursuli baza, rac iZleva safuZvels yvela saxis 
nedleulis sabadoebis prognozirebisaTvis.  
 3. saqarTvelos mineraluri wylebis ruka. gamoyofilia sami provincia: 
kavkasionis RerZuli nawili da samxreTi ferdi — naxSirmJava airis 
Semcveli wylebiT; saqarTvelos belti — azot-meTaniani airis Semcveli 
wylebiT;¬  aWara-TrialeTis — Sereuli, azot-meTaniani da 
naxSirmJaviani wylebiT. 
 4. saqarTvelos geoekologiuri ruka. datanilia yvela damaWuWyianebeli 
obieqti, gamosaxulia wylebis da niadagebis ekologiuri mdgomareoba. 
Savi zRvis sanapiro zolSi gamoyofilia daWuWyianebis sami zona.  
 5. saqarTvelos teritoriis geofizikuri — gravimetriuli, magnituri 
da seismuri Seswavlilobis rukebi. asaxulia saqarTvelos teritoriis 
Seswavla sxvadasxva masStabis geofizikuri meTodebiT. asaxulia 
geologiuri agegmvis Seswavla masStabebSi 1 : 50 000; 1 : 200 000; 1 : 1 000 000. 

 

 



 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

 
d) statiebi 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
g.nadareiSvili, 
m. tyemalaZe 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. nadiraZe 
 
 
 
 
 
e. SafaqiZe,  
v. maisuraZe,  
m. nadiraSvili, 
m. tyemalaZe,  
g. TodraZe, 
e. xuWua, 
m. ukleba 
 
 
 
 
m. tyemalaZe,  
e. SafaqiZe  
 
 

 
”ganTiadis 
rioliTuri 
eqstruzivebis 
jgufis geologia 
da minis 
mrewvelobaSi maTi 
gamoyenebis 
perspeqtivebi”  
samTo Jurnali  
 
”qarTuli 
unikaluri 
Rvinoebis kavSiri 
teqtonikasTan”, 
samTo Jurnali 
 
”klinkeris 
warmoqmnis 
procesebze 
bariumis da 
manganumis 
oqsidebis 
kompleqsuri 
gavlenis 
meqanizmis kvleva”, 
Jurnali “keramika” 
 
”daviT garejis 
barit-
polimetaluri 
sabados 
gadamxuravi qanebi 
_ aratradiciuli 
nedleuli minis 
da cementis 
adgilobrivi 
warmoebisaTvis”,  
saqarTvelos 
mecnierebaTa 

 

№ 2(31),  
2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 2 (31), 

2013 

 

 

 

 

№ 2 (28),  

№ 1 (29),  

2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

t. 39, 

№3_4, 

2013 
 

 
Tbilisis 
politeqnikuri 
universiteti 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisis 
politeqnikuri 
universiteti 
 
 
 
Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



erovnuli 
akademiis macne, 
qimiis seria 

Aanotaciebi 

1. naSromSi ganxilulia dmanisis raionis (qvemo qarTli) ganTiadis 
rioliTuri Sedgenilobis eqstruziuli sxeulebis jgufis da misi 
Semcveli zedacarculi vulkanogenur-danaleqi wyebis, geologiuri 
agebulebis, qanTa mineralogiur-petrografiuli da petroqimiuri 
Sedgenilobebis problemuri sakiTxebi. garda amisa, ganixileba 
Seswavlili sxeulebis petro-geoqimiuri Taviseburebani maTi, rogorc 
axali kompleqsuri, aratradiciuli mineraluri nedleulis, minis 
warmoebaSi gamoyenebis perspeqtivebis TvalsazrisiT. 

2. ganxilulia qarTuli mevenaxeobis zogierTi unikaluri zonis kavSiri 
geologiur procesebTan. zonebi, sadac unikaluri Rvinoebi miiReba, 
ukavSirdebian rTul teqtonikur kvanZebs. kvanZebs xSirad kontrastuli 
magmatizmi da intensiuri hidroTermaluri procesebi ukavSirdebian, 
ris Sedegadac xdeba qanebis gamdidreba qimiuri elementebiT. es 
procesi gavlenas axdens niadagis formirebaze da SemdgomSi vazis 
kvebis reJimze, rac vazis da Rvinis unikalur Tvisebebs ganapirobebs. 

3. samuSao exeba mcire danamatebis, kerZod, BaO-is da Mn2O-is gavlenis 
meqanizmis kvlevas klinkeris gamowvisas mineralwarmoqmnis procesebze. 
dadgenilia, rom BaO da Mn2O3 asruleben mineralizatoris, 
malegirebeli da mamodificirebeli agentis rols, rac ganapirobebs 
klinkeris warmoqmnis procesebis intensifikacias da gamowvis 
temperaturis dawevas. halitis kristalur meserSi SeRwevis da 
damatebiTi defeqtebis warmoqmnis xarjze matulobs klinkeris 
hidravlikuri aqtiuroba da, Sesabamisad, meqanikuri simtkice.  

BaO-is Sesayvanad cementis nedleulis kazmSi gamoyenebuli iqna      
vulkanuri qanebi _ daviT garejis barituli madnis gadamxuravi qanebi 
_ kvarc-adulariani metasomatitebi (kam), xolo Mn2O-is Sesayvanad _ 
WiaTuris manganumis madnis gamdidrebis kudebi (mmgk). 

4. ganxilulia daviT garejis barit-polimetaluri sabados gadamxuravi 
qanebis _ kvarc-adulariani metasomatitebis (kam) gamoyenebis 
mizanSewoniloba, rogorc feradi minis taris, aseve cementis 
warmoebaSi nedleulis saxiT. laboratoriul pirobebSi 
maRaltemperaturuli xarSvebis Sedegad miRebulia Ria mwvane feris 
minebi, romelTa teqnologiuri Tvisebebis Seswavlam daadgina maTi 
standartis moTxovnebTan sruli Sesatyvisoba. xolo cementis 
klinkeris laboratoriuli sinTezis pirobebSi dadginda, rom kam-is 
SemadgenlobaSi arsebuli BaSO4 asrulebs mineralizatoris, 
modifikatoris da malegirebeli danamatis funqcias erTdroulad, rac 
klinkeris da cementis mTel rig teqnologiur Tvisebebs aumjobesebs. 

 

 

 



 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

m. tyemalaZe,                                  
m. ukleba, 
e. SafaqiZe  
 

 
 
 
 

v. nadiraZe 

daviT garejis barit-
polimetaluri sabados gadamxuravi 
qanebis gamoyenebis perspeqtivebi 
minisa da cementis warmoebaSi 
 
 
 
 
xmelTaSua zRva _ himalais naoWa 
sistemis teqtonikuri da 
metalogeniuri Taviseburebebi. 

Mme-3 saerTaSoriso 
konferencia 
axalgazrda 

mecnierTaTvis _ 
“Chemistry Today - 
2013”, q. Tbilisi, 
17_19 maisi, 2013w. 

 
29 agv._03 seqt., 2013  

Tbilisi, ilias 
universiteti, 
saerTaSoriso 
samecniero 
praqtikuli 
konferencia. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. saqarTveloSi silikaturi warmoebisaTvis gankuTvnili maRalkondiciuri 
nedleulis deficitia, rac minis tarisa da cementis warmoebis dargebis 
ganviTarebisaTvis  xelisSemSlel pirobebs qmnis. aRniSnulidan gamomdinare, 
gansakuTrebul aqtualobas iZens adgilobrivi iaffasiani aratradiciuli 
nedleulis da rigi sawarmoo narCenebis gamoyeneba. 

am TvalsazrisiT, Tavisi mineralogiur-petrografiuli da qimiuri 
SemadgenlobiT did yuradRebas ipyrobs samxreT-aRmosavleT saqarTvelos 
kvarcmindvrisSpaturi warmonaqmnebi. kerZod, daviT garejis barit-
polimetaluri sabados gadamxuravi qanebi. laboratoriul pirobebSi 
maRaltemperaturuli xarSvebis Sedegad miRebulia Ria mwvane feris minebi, 
romelTa teqnologiuri Tvisebebis Seswavlam daadgina kam-is gamoyenebis 
SesaZlebloba feradi minis taris warmoebaSi. zemoT aRniSnuli qanebis 
SeyvaniT minis kazmis SemadgenlobaSi, am ukanasknelidan mTlianad 
gamoiricxeba TixamiwaSemcveli nedleuli, xolo kvarcis qviSisa da sodis 
Semcveloba mcirdeba, Sesabamisad, 50_60 % da 20_25 %-iT. 

rac Seexeba cementis warmoebas: kam-is damateba klinkeris kazmis 
SemadgenlobaSi uzrunvelyofs klinkeris gamowvis temperaturis 50_700C-iT 
dawevas da cementis, rogorc adreuli (3 dR.-R.), aseve samarko (28 dR.-R) 
simtkicis momatebas tradiciul nedleulze damzadebul klinkerTan 
SedarebiT. 

yuradsaRebia, rom minis warmoebisaTvis mizanSewonilia sabados gadamxuravi 



qanebis im ubnebis kam-is gamoyeneba, romlebic BaO SedarebiT dabali _ 2 
mas.%-mde SemcvelobiT gamoirCevian, xolo cementis klinkeris 
warmoebisaTvis ki BaO Semcveloba SeiZleba meryeobdes 3-dan 15 mas.%-mde. 

2. moxsenebaSi ganxilulia xmelTaSua zRva _ himalais naoWa sistemis erT-
erTi segmentis, kavkasiis regionis teqtonikuri ganviTareba, rac ori 
globaluri lineamenturi zonis gadakveTasTanaa dakavSirebuli, romelTa 
gaswvrivac SemdgomSi, riftuli da riftismagvari struqturebi 
Camoyalibdnen. procesi lateralur-inversiuli xasiaTis iyo da 
CrdiloeTidan samxreTisaken iyo mimarTuli. endogenuri gamadnebis ZiriTadi 
nawili Crdilo-dasavluri mimarTebis lineamentur zonebs ukavSirdeba. 

 
 
 
 



წლიური ანგარიში აკადემიას 
(წარმოდგენილი უნდა იყოს ა.წ. 20 დეკემბრამდე) 

 
 

დანართი 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda 
iyos qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 

ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba. ალ. თვალჭრელიძის 

კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, მყარი 

წიაღისეულის სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება. 
 
 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. ვაჟა გელეიშვილი.  
 
 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. ვ. 

გელეიშვილი, დ. არევაძე, ო. მაჭავარიანი, ა. კვიციანი, ა. გომელაური, მ. 

გაგნიძე,      

თ. ზულიაშვილი, გ. ბენიძე, ნ. აზარაშვილი, გ. კელეპტრიშვილი, ნ, ტაბაღუა,          

ნ. წიკლაური, მ. ბუაძე. 
 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

1 
 
 
 

საქართველოს 

მოსაპირეკეთებელი ქვები  

  

ვ. გელეიშვილი  ო. მაჭავარიანი,                      

 დ. არევაძე, 

 გ. კელეპტრიშვილი,              

 ნ. ტაბაღუა,                              

 ნ. აზარიაშვილი 

კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

     საქართველოს მოსაპირკეთებელი ქვები ქვეყნის სასარგებლო წიაღისეულის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია, მისი რესურსი რამოდენიმე მილიარდი აშშ დოლარის 

ღირებულებისაა. 

     ამ მინერალური ნედლეულის პოტენციალის სრული წარმოჩენის და საბაზრო 

ურთიერთობებში ჩართვის მიზნით ჩვენ განყოფილებაში 2013 წელს მიმდინარეობდა 

სამუშაოები მისი ცნობილი საბადო-გამოვლინებების სრული ინვენტარიზაციის და ახალი 

უბნების (სახეობების) წარმოჩენის მიზნით. 

     ჩატარდა შეფასებითი სამუშაოები 20-ზე მეტ ობიექტზე; მოძიებულ იქნა გეოლოგიურ 



ფონდებში დაცული ინფორმაცია და საავტორო მონაცემები; ცალკეულ 

მადანგამოვლინებებზე შესრულდა ლაბორატორიული სამუშაოები ქანების მინერალური, 

ქიმიური, ფიზიკური და მექანიკური თვისებების დასადგენად. 

     პერსპექტიულ უბნებზე დათვლილი იქნა საავტორო მარაგები; აღებულ იქნა 

ადგილმდებარეობის კოორდინატები; ყველა ობიექტიდან შეგროვდა ქვიური მასალა, 

საიდანაც მზადდება მოშლიფული და მოპრიალებული სადემონსტრაციო ფილები, 

აგრეთვე სპეციალური ნიმუშები ქანების ფიზიკური და მექანიკური თვისებების 

დასადგენად; მიმდინარეობს დამზადებული სადემონსტრაციო ნიმუშების სკანირება-

ფოტოგრაფირება; მნიშვნელოვნად დაზუსტდა და შეივსო რეგიონების სქემატური 

რუკები; იქმნება სპეციალური პასპორტები ობიექტების ადგილმდებარეობის, ქანის 

დასახელების, ფერის, დეკორატიულობის, ფიზიკური და მექანიკური თვისებების, 

ქიმიური და მინერალური შედგენილობის, მარაგების, დამუშავების ხარისხის და 

გამოყენების სფეროს განსაზღვრისათვის. 

     დღეისთვის ინტერნეტში განსათავსებლად მომზადებულია პაკეტი 294 ობიექტის 

მონაცემებით - 1200-მდე ფერადი ფოტოს ჩვენებით. 

     ამ პაკეტის ელ. ვერსია ინახება ჩვენ განყოფილებაში და დაუყოვნებლად განთავსდება 

ინტერნეტში - შესაბამისი სადემონსტრაციო ქვიური მასალის გამოფენისთანავე (ამჟამად 

მიმდინარეობს შესაბამისი ოთახის მომზადება). 

 

 

 

2 საქართველოს 

მადანმატარებელი 

სისტემების 

(კეთილშობილი, ფერადი 

და იშვიათი მეტალები) 

ინფრასტრუქტურის 

ჩამოყალიბების 

ფაქტორულ-სისტემური 

ანალიზი ნედლეულის 

ბაზის გაფართოების 

მეცნიერული საფუძვლების 

სრულყოფა-

კომპლექსირებით. 

გ. ბენიძე  გ. ბენიძე 

ვ. ბუაძე, 

 თ. ზულიაშვილი, 

 ნ. წიკლაური, 

 მ. ბუაძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს შედეგები  

     რეგიონალური მეტალოგენიური ანალიზის აუცილებელი ელემენტებია 

მადანწარმომქმნელი და მადანმატარებელი სისტემები. პირველთა ტიპიზაცია-

გენეტიკური ინტერპრეტაციების საფუძველზე განისაზღვრება მეორეთა 

ინფრასტრუქტურული მახასიათებლები, რომლებიც ქმნიან მეთოდოლოგიურ ბაზას 

რეგიონის მეტალოგენიური პოტენციალის შეფასებისათვის. საქართველოს ტერიტორიაზე 

გამოიყოფა კეთილშობილი (ოქრო), ფერადი და იშვიათი მეტალების მადანმატარებელი 

სისტემების ორი ასაკობრივი ჯგუფი: იურამდელი და მეზოზოურ-კაინოზოური. პირველს 

მიეკუთვნება კავკასიონის მთავარი ქედის გრანიტ-მეტამორფული ბირთვის და 

ამიერკავკასიის მთათაშუა ოლქის კრისტალური ფუძის შვერილის (ძირულის მასივი) 



გვიანჰერცინული -, ხოლო მეორეს მეზოზოურ-კაინოზოური ლითოგეოდინამიკური 

კომპლექსების კიმერიული  და ალპური გენერაციების, მათ შორის გვიანალპურ 

ტექტონიკურ-მაგმატურ აქტივიზაციასთან დაკავშირებული, სისტემები. 

     შესრულებული კვლევის (არსებული და ახალი ფაქტიური მასალების კომპლექსური 

ანალიზი და პეტროლოგიურ-მადნეულ-გეოლოგიური ინტერპრეტაციები) შედეგებიდან 

გამომდინარე:  

 - მადანწარმომქმნელი სისტემების გენერაცია-ფუნქციონირება უნდა წარმართულიყო 

პროცესის დროისათვის მცირე სიღრმეზე განლაგებული მდნარ-ფლუიდური გარემოს 

ვექტორიზაციით და ვექტორების დაბოლოებების ფარგლებში მადანდაგროვებების 

ფორმირებით. ამასთან დგინდება საბადოების ფორმირების მრავალუჯრედოვანი ბუნება-

მადანწარმოქმნის უჯრედების ერთდროული ფუნქციონირებით; 

 - ახლებურად გაიშიფრა მადანმატარებელი სისტემების ინფრასტრუქტურები. 

პროგნოზულ-მეტალოგენურ მოდელებში განისაზღვრა საპროგნოზო სტრუქტურების 

პოზიციები. ამასთან პროგნოზირდება: ოქროს ახალი ობიექტები ართვინ-ბოლნისის 

ზონის ბოლნისის ქვეზონაში, მასშტაბური დაგროვებები აჭარა-თრიალეთის ზონაში, 

კავკასიონის გრანიტ-მეტამორფული ბირთვის და მთავარი შეცოცების არეალში, აგრეთვე 

ამიერკავკასიის მთათაშუა ოლქის ძირულის ქვეზონაში; სამრეწველო მნიშვნელობის 

კოლჩედანურ-პოლიმეტალური საბადოები მთიან აფხაზეთსა და ალაზანგაღმა კახეთში, 

ტყვია-თუთიის სტრატიფორმული საბადოები გაგრა-ჯავის ზონის სამხრულ ქვეზონაში. 

     მიღებული შედეგების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება საქართველოს 

კეთილშობილი (ოქრო), ფერადი და იშვიათი მეტალების პროგნოზული რესურსების 

გადაფასება მადანმატარებელი სისტემების ახლებური ინტერპრეტაციების შუქზე, რაც 

ქვეყნის მინერალურ-რესურსული ბაზის გაფართოების ამოცანის გადაჭრისა და 

ინვესტიციების მოზიდვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. 

 

 

 

3 საზანოს პეგმატიტების 

კომპლექსურ-

ტექნოლოგიური 

შესწავლა (მინდვრის 

შპატის და 

იშვიათმეტალური 

ნედლეული) 

ნ. გეგია  მ. გაგნიძე, 

 ა. კვიციანი, 

 ა. გომელაური, 

 ო. კავთელიშვილი 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

     საზანოს პეგმატიტური ველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტია თავისი 

პარამეტრებით ძირულის პეგმატიტურ ველებს შორის, შროშის პეგმატიტური ველის 

შემდეგ. 

     საზანოს პეგმატიტური ველი მდებარეობს ძირულის კრისტალური მასივის დასავლეთ 

ფლანგზე და დაკავშირებულია ბუჯა-რკვიის ზედა პალეოზოური მიკროკლინური 

გრანიტოიდების პერიფერიულ ზონებთან, რომლებიც წარმოდგენილია ძირითადად 

ნაცრისფერი და ვარდისფერი გრანიტოიდების მასივების კვარც-პორფირების 

სუბინტრუზიული სხეულების სახით. ნაკლებად ეროზირებულ ადგილებში ისინი 

გადაფარულია მეზო-კაინოზოური წარმონაქმნებით, რომელთაგან საკვლევ რაიონში, 



უპირატესი გავრცელებით მიოცენური ასაკის არკოზული ქვიშაქვები, ქვიშიანი და 

ოოლითური კირქვები, თიხები და კვარციანი ქვიშაქვები სარგებლობენ. 

     აღნიშნულ ობიექტზე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზნით ადრეც ჩატარებულა 

სამუშაოები, მაგრამ მათ ნაკლებად ჰქონდათ სისტემური, კომპლექსური ხასიათი, რადგან 

შეფასება ხდებოდა მსხვილ საბადოებზე გათვლილი საბჭოური პარამეტრებით. 

     დღევანდელ დღეს, როცა ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტული მიმართულება 

საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარებაა, აქტუალური ხდება შედარებით მცირე 

მასშტაბის ობიექტების გეოლოგიური რევიზია ახალი, ეკოლოგიურად დამზოგი 

ტექნოლოგიების დამუშავება და გადაფასება. ამ მიზნით ჩვენს მიერ საზანოს 

პეგმატიტური ველის ფარგლებში ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოების შედეგად 

დადგენილი იქნა შემდეგი: 

     1. საზანოს პეგმატიტური ველის ფარგლებში გამოყოფილი იქნა პერსპექტიული 

უბნები; 

     2. დადგენილი იქნა ნედლეულის გამდიდრების (პირველადი გადამუშავების) 

ტექნოლოგიური სქემა და მისი რეჟიმული პარამეტრები; 

     3. დადგენილია პეგმატიტების მაღალკალიუმიანი მინდვრის შპატების მისაღებ 

ნედლეულად გამოყენების შესაძლებლობა, რაც გახდება საფუძველი საზანოს 

პეგმატიტური ველის პეგმატიტების დაძიებისა, მათი შემდგომი ათვისებისათვის; 

     4. დადგენილი იქნა საზანოს პეგმატიტური ველის პეგმატიტების მინერალოგიური 

შედგენილობა, რომელიც არ გამოირჩევა დიდი მრავალფეროვნებით. მათი 

მინერალოგიური შედგენილობა ერთმანეთის მსგავსია და ერთგვაროვანი. პეგმატიტები 

ძირითადად აგებული არიან 4 მინერალისაგან: მიკროკლინი, კვარცი, ალბიტი, 

მუსკოვიტი. სხვა მინერალებს მკვეთრად დაქვემდებარებული გავრცელება აქვთ. 

ქანთმშენი მინერალები იმყოფებიან როგორც ურთიერთშენაზარდ, ასევე წვრილი, 

საშუალო და მსხვილმარცვლოვანი ინდივიდების სახით. შესაბამისად მათი მარცვლების 

ზომები ცვალებადობს საკმაოდ დიდი დიაპაზონის ფარგლებში: პირველი მეასედი 1 მ-

დან პირველ ათეულ სანტიმეტრამდე. საზანოს ველის პეგმატიტები მიეკუთვნებიან არ 

დიფერენცირებულ ტიპს. ჩვენი აზრით მათი ფორმირება ხდებოდა გრანიტიზაციის 

შემცველი ნარჩენი ხსნარების კრისტალიზაციის პერიოდში და მიუხედავად 

სტრუქტურული სახესხვაობებისა, დაგვირგვინდა ერთ პეგმატიტიზაციის სტადიაზე; 

     5. საზანოს პეგმატიტებში დადგენილი იქნა ნიობის და ტანტალის აწეული 

შემცველობები. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

                                             samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 

 

საქართველოს 

ბუნებრივი ქვები 

 

 

 

 
 

შოთა რუსთაველის  

სახელობის 

სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტი 

№30/13 

 

 
 

ვ. გელეიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ო. მაჭავარიანი,  

დ. არევაძე,               

გ. კელეპტრიშვილი, 

ნ. ტაბაღუა,               

ნ. აზარაშვილი, 

დ. გელეიშვილი, 

ლ. შაფაქიძე 

პროექტის I ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

საქართველოს ბუნებრივი ქვები 

გრანტი №30/13 

I ეტაპი    15აპრილი - 15 ოქტომბერი 

1. კამერალური სამუშაოები. 

     გეოლოგიურ ფონდებში შეირჩა სხვადასხვა დონეზე შესწავლილი 50 საბადო და 

მადანგამოვლინება. მათ შორის შიდა ქართლში  8, იმერეთში 12, ქვემო ქართლში 7, რაჭა-

ლეჩხუმში 4, სამეგრელო-ზემო სვანეთში 4, აჭარაში 1, კახეთში 6, მცხეთა-თიანეთში 8.  

     I ეტაპის შესასწავლად გამოიყო 12 ობიექტი კახეთისა და მცხეთა-თიანეთის 

რეგიონებში: დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში - დედოფლის წყაროს I 

(ბრექჩიული) და II (მასიური) კირქვის საბადოები, ხევსურკის კირქვის საბადო,                                          

თელავის მუნიციპალიტეტში - ნაფარეულის კირქვის I და II საბადოები,                                     

ყვარლის მუნიციპალიტეტში - შილდის კირქვის საბადო, სტეფანწმინდის 

მუნიციპალიტეტში - ბიდარას ხევის შავი ფიქლების გამოვლინება, გველეთის გრანიტის 

გამოვლინება, გველეთის ანდეზიტის გამოვლინება, გორისციხის ანდეზიტ-ბაზალტის 

გამოვლინება, მცხეთის მუნიციპალიტეტში - ნიჩბისის კირქვისა და ნიჩბისის ქვიშაქვების 

გამოვლინებები. 

2. საველე სამუშაოები. 

     საველე სამუშაოები ჩატარდა გეგმაზომიერად, ზემომოთ აღნიშნულ 12 ობიექტზე 

აღებულია 45 ერთეული მონოლითი, გადაღებულია 80 ფოტო, GPS-ით დადგენილია 

მათი კოორდინატები. 

3. დასინჯვითი სამუშაოები. 

მიმდინარეობს მოპოვებული ქვიური მასალის დამუშავება, სადემონსტრაციო კოლექციის 

მზადება, ქანების ქიმიური, მინერალური, ფიზიკური და მექანიკური თვისებების 

შესწავლა. 

ლაბორატორიული კვლევებისათვის გადაცემულია:                                                         



სრული სილიკატური ანალიზი - 7 ნიმუში; 

პეტროგრაფიული ანალიზი - 55 ნიმუში; 

მინერაგრაფიული ანალიზი - 10 ნიმუში; 

სპექტრული ანალიზი - 25 ნიმუში; 

ფიზიკური და მექანიკური თვისებების შესასწავლად მზადდება 7 ნიმუში. 

4. აღნიშნულ ობიექტებისათვის მზადდება საინფორმაციო პაკეტები (პასპორტები) მათი 

ადგილმდებარეობის, ქანის დასახელების, ფერის, დეკორატიულობის, ნივთიერი და 

ქიმიური შემადგენლობის, ფიზიკური და მექანიკური თვისებებისა და სამრეწველო ან 

საავტორო მარაგების ჩვენებით. 

     ამ პასპორტებში ინფორმაციის დამატება მოხდება თანდათანობით საანალიზოდ 

გადაცემული ნიმუშების ლაბორატორიული გამოცდის შემდეგ. 

     დღეისათვის ამ ობიექტების შესწავლის დონე სხვადასხვაა. 

ჩატარდა პრეზენტაცია შესრულებულ სამუშაოებზე, ანგარიში გადაეცა შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო სამეცნიერო ფონდს და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტს. 

 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 ბოლნისის მადნიანი 

რაიონის ოქროს 

პოტენციალი და 

მოპოვების 

ეკოლოგიური 

პრობლემები 

შოთა რუსთაველის  

სახელობის 

სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტი 

№30/14 
 

რ. კვატაშიძე ვ. გელეიშვილი, 

გ. ბენიძე, 

თ. ზულიაშვილი, 

ხ. თოდრაძე 

პროექტის I ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

ბოლნისის მადნიანი რაიონის ოქროს სამრეწველო პოტენციალი და მოპოვების 

ეკოლოგიური პრობლემები 

გრანტი №30/14 

I ეტაპი    15აპრილი - 15 ოქტომბერი 

1. კამერალური სამუშაოები. 

     კეთილშობილი ლითონების დასადგენად შეირჩა 12 მადანგამოვლინება. მათთვის 

შედგენილია სპეციალური პასპორტები. 

2. საველე სამუშაოები. 

     ჩატარდა საველე სამუშაოები 4 მადანგამოვლინებაზე (კაკლიანი-ბოსლები, ბედიანი, 

მამულო, კამიშლო). შესრულდა მათი კარტირება. 

3. დასინჯვითი სამუშაოები. 

     ჩატარდა დასინჯვითი სამუშაოები. აღებულია 66 სინჯი. მომზადდა და გადაცემულია 

საანალიზოდ: სრული სილიკატური ანალიზი - 7 სინჯი, სპექტრული ანალიზი -55 სინჯი, 

გამჭვირვალე შლიფი - 55 ცალი და პოლირებული შლიფი - 10 ცალი. 

4. ციანირების მოედნების მონიტორინგი. 

     ციანირების მოედანზე განხორციელდა 2 თვიანი მონიტორინგი, დაზუსტდა 

გამდიდრების გამოყენებული მეთოდიკა, მინერალების მონაცემთა ანალიზი. 

     ჩატარდა პრეზენტაცია შესრულებულ სამუშაოებზე, ანგარიში გადაეცა შოთა 



რუსთაველის სახელმწიფო სამეცნიერო ფონდს და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტს. 

 

 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 

     



3 

anotaciebi 

 
 
 

 
 



2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 



ssip ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti 

“kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri nedleulis instituti” 

analitikuri centri (“geoanalitika”) 

 

samecniero mimarTuleba: sxvadasxva rTuli Sedgenilobis geologiur da 

samSeneblo obieqtebSi qimiuri elementebis makro, mikro Semcvelobebis, 

fazuri analizisgan sazRvris meTodebis aTviseba, srulyofa da danergva 

laboratoriis praqtikaSi; geoekologiuri analizebis Sesruleba. 

 

ganyofilebis gamge: qimiis mecnierebaTa akademiuri doqtori, mTavari 

mecnier TanamSromeli g. TodraZe. 

analitikur centrSi dakavebulia 15 TanamSromeli: 2 ufrosi mecnier 

TanamSromeli, 3 mecnier TanamSromeli, 4 wamyvani inJineri da 6 inJineri.  

 

analitikur centrSi geoekologiisa da gamoyenebiTi geoqimiis 

ganyofilebasTad erTad mimdinareobs Tematika: “bolnisis raionis 

kompleqsuri geoekologiuri Seswavla”.  

gasul wels institutis analitikur centrSi daido 40 xelSekruleba, 

romelmac moicva saqarTvelos sxvadasxva regioni da sruliad 

gansxvavebuli mimarTulebisa da Sinaarsis samuSaoebi, Sesrulebuli 

samuSaoebis saerTo Rirebulebam Seadgina 50000 lari. 

analitikuri centri aqtiurad iRebs monawileobas rogorc Sida 

sainstituto, aseve samTo, fizikuri da organuli qimiis, metalurgiis, 

fiziologiis, araorganuli qimiisa da eleqtroqimiis institutis 

saxelmwifo biujetiT dafinansebul Tematur da sagranto samuSaoebis 

SesrulebaSi.  

analitikuri centri CarTuli iyo teqnologiuri ganyofilebebis mier 

dadebuli saxelSekrulebo samuSaoebis SesrulebaSi. 

 

analitikurcentrSimomzadda da wardgeniliaproeqtebi: 

1. saqarTvelos bunebrivi ceoliTebis modificireba da miRebuli 
kompozitebis Seswavla wylebis gasawmendad zogierTi toqsikuri 
elementisgan. xelm. l. axalbedaSvili 

fundamentalurikvlevebnisTvissaxelmwifosamecnierograntebiskonku
rsi, 2013.  

 



gamoqveynebulia Sromebi: 

 
1.  Sidamonidze Sh., Marchilashvili K., Akhalbedashvili L.*, Matushevskaia M. 

Adsorption-Microcalorimetric Research of HTSC Degradation in Aqueous Medium.2 

International Conference on advanced complex inorganilnano materials (ACIN 2013), 

Namur, Belgium, July, 2013. 

The adsorption of components from surrounding area on HTSC at high temperatures is 

of great interest because of the interaction of HTSC with such components as oxygen, 

halogens, some organic compounds, water and carbon dioxide. The interaction of CO2 

and water with HTSC is one of the main reasons of their degradation during contact 

with air, and depends on chemical composition, density of samples, composition from 
surrounding air and contact time. 

 

konferenciebSi monawileoba: 

 
 

1.   L.Akhalbedashvili, G. Maisuradze, A. Mskhiladze, Sh. Sidamonidze About 

Possibility of Using Modified Clinoptilolite in Catalytic Cleaning of Exhaust Gases from 

NO and CO. “Zeolites and ordered porous materials: bringing the gap between 

nanoscience and technology”. Proceedings of 17 International Conference on Zeolites, 

Moscow, Russia, p. 251-252, 2013. 

 
Clinoptilolite with Cu2+and Fe3+ ions (CuFeCL) as catalyst for reactions of reduction    

nitrogen monoxide NO with CO, NH3, H2, CH4 was studied. May be suggested that 

reducing of nitrous oxide proceed through the dissociative adsorption of NO, and the Cu+ 

→Cu2+ and Fe2+→Fe3+ oxidation process occurs. The following reduction of isolated 

ions and Cu2+ - O - Cu2+ bridging complexes easily occur in the area 473-593K. So, 

catalytically active centers of zeolites cannot be homogeneous because they are 

characterized by disordered distribution of atoms of aluminum, silicon, and exchangeable 

cations. 

 

 

 
2. L. G. Akhalbedashvili, N. P. Kekelidze, R. V. Mirianashvili .ESR study of some 

modified clinoptilolites from deposit of Georgia. “Zeolites and ordered porous materials: 

bringing the gap between nanoscience and technology”. Proceedings of 17 International 

Conference on Zeolites, Moscow, Russia, p. 271-272, 2013.  

 
It was founded that study of СL –tuff by ESR method is complicated by presence of 

impurities of magnetic minerals in samples. In spectrums of natural zeolites of Georgia – 

CL- the wide signal with g = 4.310 belongs to isolated ions Fe3+ in tetrahedral 

coordination. The ions of copper in hydrated CuCL are as a hexa-aqua (ammonia)-

complexes. At dehydration these complexes break up and the Cu2+ ions connect to 

oxygen of a lattice of zeolite with symmetry of a square pyramid or plane quadrate. 

3.   Ш.И.Сидамонидзе, Г.И.Майсурадзе, А.Г.Мсхиладзе, Л.Г.Ахалбедашвили. 

Влияние аммиака на каталитическую активность цеолитов в конверсии этанола. 

Грузинский химический журнал, т. 13, №2 (2013). 
Изучено влияние добавок аммиака в каталитической конверсии этанола insitu на 

модифицированных формах Y цеолита и природного клиноптилолита. Показано, что 
молекулы аммиака в первую очередь подавляют дегидратацию, занимая кислотные 
центры, а с повышением температуры усиливается активность в окислительных 



превращениях спирта. Таким образом, молекулы аммиака имеют большее сродство к 
кислотным центрам цеолитов, чем к ионообменным катионам переходных металлов, с 
которыми они образуют, в свою очередь,  обратимые аммиачные комплексы. 

 
4. R. Kvatashidze, G. Todradze , T. Tortladze , N. Loria, G.Maisuradze 

Study Adsorption of Arsenic Compounds from Solutions on ModifiedMordenites. 

Proceedings of 17-th  International Conference on Zeolites, Moscow, Russia, p. 281-282, 

2013.  

It was studied the main conditions of arsenic sorbtion on MOR and shown that modified 

forms of natural MOR possess hight sorption capacity to compare with initial 

zeolite.Concluded that for more complete removal of As it is necessary to consistently use 

sorbents that operate more efficiently on every form of As. The first step is to carry out 

extraction of As3+ as a toxic form. As5+ is reasonable to extract at next step at low pH. 

5. Квиникадзе М. С., Патаридэе Д.В., Тодрадхзе Г. А., Купрадзе Д. М., Киракосян 

В. А., 

Геоэкологические проблемы побережья чёриого моря (Грузинский 

сегмент).Конференция. 
 

6. Тодрадхзе Г. А., Кваташидзе Р. Ю., Чхетиани Н.А., Джанашвили Н. Е., Уклеба 

М. Н., 

К Анализу сульфидных руд при экспрессном одновременном определении золота, 

серебра, меди, цинка и свинца.Конференция. 

7. Ахалбедашвили Л. Г., Лория Н.В., Тодрадхзе Г. А., Джанашвили Н. Е., 

Джалагания С.М.,  

Определение стерени загрязнености западиой Грузии и возможности их очистки 

            модифицированными природными цеолитами. 

Конференция 

 

 

 
analitikuri centris ufrosi                  g. TodraZe 

 
 



წლიური ანგარიში აკადემიას 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda 
iyos qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba 

        თსუ–ს  ალ. თვალჭრელიძის  კავკასიის მინერალური ნედლეულის 

ინსტიტუტი;  სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების 

გაწმენდის სამეცნიერო – კვლევითი განყოფილება. 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  ნესტან გეგია  
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba :  
  ნ. შეყრილაძე,     კ. ხაჩატურიანი,   ე. უკლება,    ო. კავთელაშვილი,     გ. 

ენუქიძე,    

 გ. დვალიშვილი,   გ. როდონაია,  ა. აფციაური,  ლ. კორაევა.  
 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

საზანოს პეგმატიტების კომპლექსური 

გეოლოგიურ–ტექნოლოგიური შესწავლა 

(მინდვრის შპატის და იშვიათმეტალური 

ნედლეული) 

ნ. გეგია ნ. შეყრილაძე 

ე. უკლება 

გ. ენუქიძე 

კ. ხაჩატურიანი 

გ. დვალიშვილი. 

ა. აფციაური  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

      საზანოს პეგმატიტების სხვადასხვა ძარღვების რიგითი სინჯებიდან შედგენილი იქნა 

მცირე ტექნოლოგიური სინჯები, რომლებზედაც ჩატარდა მინერალოგიური, ქიმიური და 

გრანულომეტრული ანალიზები.  სინჯები ერთმანეთის ანალოგიურია როგორც ქიმიური, 

ასევე მინერალური და გრანულომეტრული შედგენილობით. ძირითადი მინერალები 

წარმოდგენილია – მიკროკლინით,  კვარცით, ალბიტით და მუსკოვიტით,  ხოლო  სხვა 

მინერალები  მცირე რაოდენობით გვხვდება.  მინერალურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ 

შენაზარდების  მაქსიმალური გახსნა მიმდინარეობს მასალის 1 მმ–ზე ქვევით 

დეზინტეგრაციის დროს. დეზინტეგრაცია განხორციელდა როგორც ყბებიან, ასევე 

როტორულ–ცენტრიდანულ სამსხვრეველებში.  კვარცისგან განსხვავებით, შპატებს 

ახასიათებთ  ტკეჩვადობა,  ამიტომ  აშკარა  გახდა  როტორულ–ცენტრიდანული 

სამსხვრეველის უპირატესობა, რომელშიც ხორციელდება მასალის შერჩევითი მსხვრევა. 

      მავნე მინარევები  წარმოდგენილია სუსტმაგნიტური მინერალებით (მუსკოვიტი, 



ბიოტიტი, ლიმონიტი,  გამოჟანგული კვარცი), რომელთა მოსაცილებლად გამოყენებული 

იქნა ელექტრომაგნიტური სეპარაცია.  არამაგნიტური ფრაქცია რკინის  შემცველობის 

მიხედვით აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს. არამაგნიტური ფრაქცია კვარცის 

მოცილების მიზნით,  გამდიდრდა ელექტროსეპარაციით.  ამ მეთოდით კვარცის 

გამოყოფა არ მოხერხდა, თუმცა მოხდა ნატრიუმის და კალიუმის შპატების ნაწილობრივი 

დიფერენცირება. 

     არამაგნიტური ფრაქციიდან კვარცის მოსაცილებლად გამოყენებული იქნა 

გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი. ფლოტაცია ჩატარდა კათიონური შემკრები 

რეაგენტის გამოყენებით,  ფტორწყალბადით შექმნილ მჟავურ არეში, ხოლო ამქაფებელი 

მიეწოდებოდა პროცესის მიხედვით. ფლოტაციით მიღებული იქნა მაღალკალიუმიანი და 

კალიუმიანი  პროდუქტები, რომლებიც  აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს. 

     ფლოტაციურ კონცენტრატებზე  ჩატარდა კვლევითი სამუშაოები  სილიკატურ 

ტექნოლოგიაში (საყოფაცხოვრებო კერამიკა, ჭიქურები) გამოყენების მიზნით.  როგორც 

კვლევებმა გვიჩვენა, მიღებული პროდუქცია აკმაყოფილებს მასზე წაყენებულ 

მოთხოვნებს. 

ჩატარებული ტექნოლოგიური კვლევების შედეგად დადგენილი იქნა შემდეგი:  

– გამდიდრებისათვის საჭიროა მასალის ერთი მილიმეტრის ქვევით დამსხვრევა, 

რომლის დროსაც ხდება მინერალების მაქსიმალური გახსნა. 

– შერჩევითი მსხვრევისას, რომელიც განხორციელდა როტორულ–ცენტრიდანულ 

სამსხვრეველაში,  გამდიდრების გარეშე შესაძლებელია მიღებულ იქნას 21 %–მდე 

მზა პროდუქცია, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს სამშენებლო კერამიკაზე, 

ხოლო მისი ელექტრომაგნიტურ სეპარატორზე გატარების შემდეგ ვიღებთ მაღალ 

ხარისხიან მინდვრის შპატის კონცენტრატს. იგი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 

ფაიფურის, ქაშანურის, კერამიკის და სხვა წარმოებისთვის. 

– მასალის ელექტრომაგნიტურ სეპარატორზე გამდიდრების შედეგად მიღებული 

არამაგნიტური ფრაქცია რკინის შემცველობის მიხედვით აკმაყოფილებს 

სტანდარტის მოთხოვებს. 

– ელექტროსეპარაციით გამდიდრების მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია 

კომბინირებულ სქემაში  მაღალკალიუმიანი  პროდუქტის  მისაღებად. 

– კონდიციური მაღალკალიუმიანი და კალიუმიანი პროდუქტების მიღებას 

უზრუნველყოფს გამდიდრების კომბინირებული სქემა: თიხური ფრაქციის 

მორეცხვა, მორეცხილი მასალის ელექტრომაგნიტური სეპარაცია და არამაგნიტური 

ფრაქციის ფლოტაცია. 

– ფლოტაციური კონცენტრატის სილიკატურ–ტექნოლოგიური კვლევების შედეგად 

მიღებული პროდუქცია აკმაყოფილებს სახელმწიფო სტანდარტის მოთხოვნებს 

ნატიფი კერამიკის წარმოებისათვის. 

– გრავიტაციული გამდიდრებით  (საკონცენტრაციო მაგიდა)   მიღებულ  მძიმე 

ფრაქციაში აღმოჩნდა ნიობიუმისა და ტანტალის შემცველობები. 

– ქიმიურმა ანალიზმა, საზანოს პეგმატიტებში დაადასტურა ლითიუმის მაღალი 

შემცველობები. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 

    



3 

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebu-
lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 
2 

 
 
 
 

 

ნ. გეგია,  

დ. ტალახაძე,  

ნ. შეყრილაძე, 

 თ. 

ზულიაშვილი 

 

 

 

 

Хачатуриян К.К., 

 Махарадзе Л.В. 

 

საზანოს 

პეგმატიტების 

გამდიდრების 

ზოგიერთი 

საკითხები. „სამთო 

ჟურნალი“ 

 

Разделитьелная 

способность 

термохимически 

обработанного 

диатомита 

 

 

1 (30) 

 

 

 

 

 

 

т. 39 

№ 1-2 

 

თბილისი 

PUBLISHER 

 

 

 

 

 

Тбилиси 

Изв. нац. АН 

серия 

химическая 

 

 

27–31 

 

 

 

 

 

 

56-63 

anotaciebi 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

            საზანოს პეგმატიტების ტექნოლოგიური სინჯის მინერალოგიური,  

ქიმიური და  გრანულომეტრული ანალიზების საფუძველზე დადგენილია  ამ  

ნედლეულიდან კალიუმის  მინდვრის შპატის  კონცენტრატის  მიღების 

შესაძლებლობა.  შემუშავებულია პრინციპული ტექნოლოგიური სქემა, 

რომელიც მოიცავს პეგმატიტების შერჩევით  მსხვრევას და კლასიფიცირებული 

მასალის ელექტრომაგნიტურ სეპარაციას. მიღებული პროდუქტი აკმაყოფილებს 

სტანდარტით  გათვალისწინებულ ნორმებს ფაიფურის, ქაშანურის, სამშენებლო 

კერამიკის, შედუღების ელექტროდების  მლღობი დანაფარის და სხვა 

წარმოებისთვის საჭირო კაზმის კომპონენტზე. 

 

ჩატარებულია თერმოქიმიურად დამუშვებული დიატომიტის (დპმ–650) 

საწყისი და უძრავი თხევადი ფაზებით (უთფ) დაფენილი ფორმების 

ქრომატოგრაფიული კვლევა. 

დადგენილია დაყოფის ოპტიმალური პირობები. 

ნაჩვენებია, რომ დიატომიტი დპმ–650, დაფენილი უფთ კარბოვაქსი 400 და 

1,2,3–ტრი(β–ციანეტოქსი)პროპანი გაჟღენთვის ხარისხით 10%, შეიძლება იყოს 

გამოყენებული ისეთი ნარევების დასაყოფად, რომლებიც შეიცავენ C6-C10 ნ–

პარაფინულ და C6-C9 არომატულ ნახშირწყალბადებს, ქსილოლის ო–, მ– და პ–

იზომერებს, და აგრეთვე ნავთობის ცალკეულ მსუბუქ ფრაქციებს. 
 
 
 

 



 

 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 



 

 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 



danarTi 
 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda 
iyos qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და 

სტრატეგიული დაგეგმარების განყოფილება. 

 
 
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli  

განყოფილების გამგე:     ალექსანდრე      თვალჭრელიძე,                                         
 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba 

         უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - მანანა ოთარაშვილი 

                                                                                                 ინჟინერი -  ლია ქურიძე 

                                                

 
 
 
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

“საქართველოს მეტალთა 
რესურსების მონიტორინგი და 

მათი მომზადება 

ლიცენზირებისთვის“ 

ალექსანდრე      თვალჭრელიძე,                                         უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

მანანა ოთარაშვილი 

ინჟინერი - 

ლია ქურიძე 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

6. დაზუსტდა საქართველოს მეტალური რესურსების მონაცემთა ბაზა 

7. განხორციელდა საქართველოს ლითონური და არალითონური რესურსების საბადოებისა და 

გამოვლინებების კლასიფიკაცია მათი ეკონომიკური მნიშვნელობის მიხედვით 

8. განხორციელდა ძებნა-ძიებითი სამუშაოების ჩასატარებლად ტერიტორიების იდენტიფიკაცია 

და პრიორიტეტების მიხადვით მათი კლასიფიკაცია 

9. დაზუსტდა და შეივსო საქართველოში გაცემული ლიცენზიების მონაცემთა ბაზა და 

განხორციელდა ლიცენზირების პოლიტიკის ეკონომიკური შეფასება 

10. შეიქმნა ახალი სამთო-გეოლოგიური კოდექსის პროექტი 

 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 



III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

 
# proeqtis dasa-

xeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

1 
 
 
 
 

    

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

2 proeqtis dasa-
xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

2.     

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

A.G. Tvalchrelidze 

Information technologies 

for sustainable development 

and management of 

Georgian mineral resources. 

International Conference 

“Nanosensory Systems and 

Nanomaterials”. Abstracts 
Tbilisi, Georgian Texhnical 

University, 2013,  pp. 26-27. 

 



“Nanosensory Systems and 

Nanomaterials 

anotaciebi 

 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 
 

2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 

 
 

g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

    

anotaciebi 



 
 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
2 
3 

     

anotaciebi 

 
 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 

 

 

 

 

 

 
2 
3 
 

ა. თვალჭრელიძე. 

 

 

 

 

 

 

 

ა. თვალჭრელიძე..  

 

საერთაშორისო ეკონომიკური 

უსაფრთხოების სისტემა და 

საქართველო. ეროვნული 

უსაფრთხოების უმაღლესი 

კურსი.  

ნავთობისა და გაზის 

გეოპოლიტიკა და გეოეკონომიკა. 

ეკონომიკური კითხვები ლადო 

პაპავასთან 

ბათუმი, 2013 წლის 4 

ივნისი. 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2013 წლი 15 აპრილი. 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

 
 

2) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
2 
3 
 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 



წლიური ანგარიში აკადემიას 
danarTi 

 

samecniero-kvleviTi muSaobis wliuri angariSi warmodgenili unda 
iyos qvemoT mocemuli formebis saxiT: 

 

I. 1. samecniero erTeulis (departamenti, inxtituti, 
ganyofileba, laboratoria) dasaxeleba. . . . . . . . . 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუ-

ტი; 

გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო - კვლევითი განყოფი-

ლება 
 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. . . . . . .  

 
მურმან კვინიკაძე — გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, განყოფილების გამგე 
 
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. . . . . .  

 

დიმიტრი პატარიძე — გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

დავით ყუფარაძე — გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

ლალი ჩოჩია — უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

ვიოლეტა კირაკოსიანი — მეცნიერ-თანამშრომელი 

ნინო ხუნდაძე — მეცნიერ-თანამშრომელი 

ირმა ილურიძე — ინჟინერი 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

”მადნეულის საბადოს და 

მისი მიმდებარე ტერიტო-

რიის კომპლექსური გეოე-

კოლოგიური შესწავლა-შე-

ფასება  ” 

მურმან კვინიკაძე დიმიტრი პატარიძე 

დავით ყუფარაძე 

ვიოლეტა კირაკოსიანი 

ნინო ხუნდაძე 

ლალი ჩოჩია 

ირმა ილურიძე 

ხათუნა თოდრაძე 

ნათელა ლორია 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

ანოტაცია:  

ბოლნისის რაიონშისპილენძის მადნის მოპოვება დიდი ხნიდან არის ცნობილი. 



 
 

ქართველი არქეოლოიგების მიერ მოპოვებული მასალების მიხედვით, მრავალი 

საუკუნის წინ აქ მცხოვრები მოსახლეობა მოიპოვებდა სპილენძის მადანს, რისგანაც 

ამზადებდნენ სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნივთებს. 

საბჭოთა პერიოდის 50-60 წლებში, როცა ქართველი გეოლოგების მიერ დეტალურად 

იქნა შესწავლილი ეს რაიონი, უკვე ცნობილ მადნიან უბნებს დაემატა ბევრი ახალი 

მადანგამოვლინებები, რის საფუძველზედაც გაიხსნა დღეისათვის ცნობილი, ბოლნი-

სის რაიონში არსებული მადნეულის ოქროსა და სპილენძ-პოლიმეტალური საბადო.  

მადნის მოპოვება ხდება ღია კარიერის მეთოდით, ხოლო მისი გადამუშავება და გამ-

დიდრება დაბა კაზრეთში არსებულ გამამდიდრებელ კომბინატში. ორივე ეს ზემოთ-

ხსენებული ობიექტი — კაზრეთი და კომბინატი,  წარმოადგენენ ეკოლოგიურად მა-

ღალი რისკის (დაჭუჭყიანების) მქონე ობიექტებს.  

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90 წლებში საქართველოს სამეცნიერო ჟუნალებში გა-

მოქვეყნდა მასალები, რომლებშიდაც მოყვანილი იყო მდინარე კაზრეთულას (სადაც 

მდებარეობს გამამდიდრებელი კომბინატი), წყლების ძლიერი  დაბინძურება მძიმე 

მეტალებით. მდინარე კაზრეთულა შენაკადია მდ. მაშავერასი, რომელიც ჩაედინება 

მდ. ხრამში, ხოლო ეს უკანასკნელი მდ. მტკვარში. აქედან გამომდინარე, ადვილი 

წარმოსადგენია, თუ რა დიდ მჭიდროდ დასახელებულ ტერიტორიის დაჭუჭყიანება-

ზე არის ლაპარაკი. 

პროექტის მიზანია მადნეულის საბადოს ფარგლებში და მისი მიმდებარე ტერიტო-

რიის კომპლექსური გეოეკოლოგიური შესწავლა-შეფასება, რათა დადგენილი იქნა 

საბადოს ექსპლოატაციის მიერ გამოწვეული დაჭუჭყიანების გავრცელების არეალი 

და მისი ზემოქმედების ინტენსიობა გარემო პირობებზე. 

ისევე, როგორც 2012 წელს, 2013 შესწავლილი და დამუშავებული იქნა გამოქვეყნებუ-

ლი და ფონდური ლიტერატურა, როგორც თვითონ საბადოს, ასევე მისი ეკოლოგიის 

შესახებ. 

2013 წელს პროექტის თანახმად უნდა ჩატარებულიყო საველე სამუშაოები საბადოს 

მიმდებარე ტერიტორიის გეოეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისათვის, მაგრამ 

ფინანსური მდგომარეობის გამო საველე სამუშაოები ვერ ჩატარდა. აქედან გამომდი-

ნარე, მიმდინარე წელს ძირითადი ყურადღება დაეთმო 2012 წლის საველე პირობებ-

ში აღებული სინჯების ქიმიური მონაცემების დამუშავებას, გრაფიკებისა და დიაგრა-

მების შედგენას და სხვა. თემის დამთავრება სავარაუდოდ დაგეგმილია 2014 წლის 

ბოლოს. 

2 samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

”საქართველოს მინერა-

ლურ-რესურსული და გა-

რემოს გეოეკოლოგიური 

მდგომარეობის 1:1000000  

მასშტაბის თემატური რუ-

კების კომპლექტის შექმნა 

გის-ის საფუძველზე” 

ამ თემაში ჩვენი განყოფი-

ლება მონაწილეობას იღებს   

საერთო თემის ხელმძვანე-

ლი — ვაჟა ნადირაძე 

გეოეკოლოგიური ნაწილის 

ხელმძვანელი — მურმან 

კვინიკაძე 

მ.კვინიკაძე, ვ.კირაკოსიანი, 

ი.ილურიძე 



საქართველოს 1:1000000 -

მასშტაბის  გეოეკოლოგიუ-

რი რუკის შედგენაში. 

ანოტაცია:  

საქართვეკოს 1:1000000 მასშტაბის გეოეკოლოგიურ რუკაზე დატანილია ყველა დამაჭუჭ-

ყიანებელი ობიექტი, გამოსახულია წყლების და ნიადაგების ეკოლოგიური მდგომარეობა. 

დატანილია მაღალი რადიაციის მქონე უბნები. შავი ზღვის სანაპირო ზოლში გამოყოფი-

ლია დაჭუჭყიანების სამი ზონა. აქედან ყველაზე მეტად დაჭუჭყიანებულ უბნად 

მიჩნეულია ბათუმი-ფოთის მონაკვეთი, რაც ასახულია გეოეკოლოგიურ რუკაზე. 
 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

მ.კვინიკაძე, 

დ.პატარიძე, 

დ.ყუფარაძე, 

ვ.კირაკოსიანი 

”დასავლეთ საქართ-

ველოს გეოეკოლო-

გიური პრობლემე-

ბი” 

გადაცემულია 

თსუ-ს  

გამომცემლობაში 

200 გვ. 

Aanotaciebi 

მონოგრაფიაში აღწერილია დასავლეთ საქართველოს გეოეკოლოგიური პრობლემები, 

კერძოთ, შესწავლილია შავი ზღვის და მასში ჩამდინარე წყლების (მდინარეების), ფსკე-

რული ნალექების, ნიადაგების და ბიოსინჯების ქიმიური — მძიმე (Cu, Pb, Zn, Co, Ni) და 

ტოქსიკური (Cd, Mn, As) ელემენტების შემცველობები. მონოგრაფიაში, ასევე მოცემულია 

დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიის რადიაციული გაზომვები. გამოყოფილია ეკოლო-

გიურად ანომალური ტერიტორიები და უბნები. დეტალურად აღწერილია დამაბინძურე-

ბელი ობიექტები (ცანისა და ურავის დარიშხანის საბადოები, ჭიათურის მანგანუმოის სა-

ბადო და ნაგავსაყრელები). აგრეთვე მოცემულია რეკომენდაციები ეკოლოგიურად საშიში 

უბნების რეაბილიტაციისათვის. 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

მ.კვინიკაძე, 

ვ.კირაკოსიანი, 

დ.პატარიძე,  

დ.ყუფარაძე,  

ნ.ხუნდაძე 

”საქართველოს 

ტერიტორიის 

გეოეკოლოგიური 

თავისებურებანი” 

თსუ  

მეცნიერება. 

ჟურნალი № 3 

საქართველო, 

თსუ 

30-33 

Aanotaciebi 

სტატიაში მოცემულია საქართველოს ტერიტორიის დღეისათვის არსებული გეოეკო-

ლოგიური მდგომარეობა, რაც კარგად არის ნაჩვენები ავტორების მიერ 1:1000000 



მასშტაბის გეოეკოლოგიურ რუკაზე. რუკის საფუძველს წარმოადგენს ლანდშაფტურ -

კლიმატური დარაიონება, რომელზედაც დატანილია დღეისათვის არსებული 

დამაჭუჭყიანებელი ობიექტები. ყურადღებას იმსახურებს შავი ზღვის სანაპირო 

ზოლის წყლების ეკოლოგია. საერთაშორისო ინდექსის მიხედვით საქართველოს 

სანაპირო ზოლის აკვატორიაში, გამოიყოფა სამი ზონა. აქედან ყველაზე ძლიერ 

დაჭუჭყიანებულად მიჩნეულია ბათუმი-ფოთის მონაკვეთი. გეოეკოლოგიურ რუკაზე 

ნაჩვენებია ეკოლოგიურად ანომალური უბნები, ესენია: მადნეულის ოქროსა და 

სპისლენძ-პოლიმეტალური, ჭიათურის მანგანუმის და ცანა-ლუხუნის დარიშხანის 

საბადოები. ეკოლოგიურად დაბინძურებული უბნები ატარებენ ლოკალურ ხასიათს, 

რომლების გაუვნებელყოფა, სწორად წარმართული სამუშაოების შედეგად,  სავსებით 

შესაძლებელია. 

 
 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-

lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

დ.ყუფარაძე,  

დ. პატარიძე 

 

 

 
Д.Купарадзе, 

Д..Патаридзе 

 

 

 

 

Д.Купарадзе, 

Д..Патаридзе 

 

 

”რკინის მადნე-

ბი და რკინის 

ლეგირება ად-

რეულ საქართ-

ველოში” 
«Железные руды 

и легирования 

железа в древней 

Грузии», Журнал 

«МЕТАЛЛУРГ» 

 

«Размышления, 

навеянные ста-

рым кинжалом» 

Журнал «В мире 

науки» (“Scienti-

fic American”) 
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anotaciebi 

1. ნაშრომში აღნიშნულია ადრეულ საქართველოში ლითონის დამუშავების 

უდიდესი გამოცდილება, რომელიც დაკავშირებული იყო ათასწლეულების 

განმავლობაში მათი წარმოების მრავალფეროვნებით (დაწყებული სპილენძითა და 

დამთავრებული რკინით). ასევე აღნიშნულია თვით მეტალის უნიკალურობა. 

ავტორები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ლითონის ხარისხის მაღალი დონე უნდა 

უკავშირდებოდეს როგორც თვით ხელოსნების  პროფესიონალიზს, ასევე მადნების 

უნიკალურობასა და მეტალებში მინარევი მასალების (მინერალების) არსებობას. ეს 

უკანასკნელნი კი მოსაპოვებლად ტერიტორიულად უშუალოდ ერთმანეთის 



სიახლოვეში არიან განლაგებულნი. 

პირველად არის დადგენილი, რომ რკინის მადნებში ხელოსნები უმატებდნენ 

მანგანუმს, მოლიბდენს, თუთიასა და სხვა მინარევებს. ხოლო განთქმული შავი 

ზღვის მაგნიტური ქვიშები (რომლიდანაც ძველქართული ტომები ხარშავდნენ 

ცნობილ ხალიბურ რკინას) თავისთავად შეიცავდნენ ქრომის, ვანადიუმისა და 

ტიტანის მინარევებს. ყველაფერი ეს ერთად აღებული, ქართულ ლითონს 

გარდაჰქმნიდა უნიკალურ ნაკეთობად, რომელიც განსაკუთრებით გამოვლინდა 

ქართულ იარაღებში. 

 
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

 

 

 

 

2. 
 

М.С.Квиникадзе, 
Д.В.Патаридзе, 

Д.М.Купарадзе, 

Т.Г.Тодрадзе,  
В.А.Киракосян 

 

M.Kvinikadze, D.Kuparadze, 

D.Pataridze, V.Kirakosyan 

«Геоэкологические пробле-
мы побережья Черного моря 

Грузинский сегмент» 

 

 

Geoecology of territory Geor-

gia (საქართველოს ტერი-

ტორიის გეოეკოლოგია) 

16-20 სექტემბერი 2013 წ. 

ქ. დონეცკი (უკრაინა) 

 

 

 

XX Congress of the Carpathi-

an Balkan Geological Assotia-

tion. (24-26 september 2014)   

moxsenebaTa anotaciebi 

1. კონფერენციაში მონაწილეობა ვერ მივიღეთ ეკონომიური მდგომარეობის გამო. 

გამოქვეღნდა მხოლოდ თეზისები. 

2. The general condition of of the geological environment in Georgia, in a condition of 

technogenic impact on it is defined with following factors: 

— Geochemical, hydrogeochemical and biogeochemical pollution with technogenic waste. These 

are mining enterprises, steel mills, oil refineries and oil distributing facilities, Uravi and 

Dzugareshi arsenic company gas pipeline North-South, Baku-Erzerum and oil pipelines Baku-

Supsa and Baku-Jaykhan; 

— The natural radiation background, related to the presence nuclides U, Ra, Th, K; 

— Radiation pollution of technogenic origin, as recorded after the Chernobyl Nuclear Plant 

breakdown; 

We carried out geo-ecological studies that have shown that major polluting components are heavy 

metals and toxic compounds that pose a risk not only for the biocenosis but for the human being 

as well. Studies have shown that geochemical pollution is distinctive for territories with 

developed mining industry. 

We have compiled the small-scale (1:500000) geoecological map showing the current state of geo-

ecological environment in Georgia. 

 

 
 



სამეცნიერო საქმიანობის ამსახველი წლიური ანგარიში 

(01.01.2013 – 31.12.2013) 

I. 1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

       კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, 

        სილიკატების და სამშენებლო მასალების სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 

I. 2.  განყოფილების გამგე  - ელენე შაფაქიძე 

I. 3. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -  იოსებ გეჯაძე 

        მეცნიერ თანამშრომელი - ლამარა გაბუნია  

        მეცნიერ თანამშრომელი - იზოლდა ქამუშაძე 

        მეცნიერ თანამშრომელი - ვერა მაისურაძე   

        მეცნიერ თანამშრომელი - მარინე ნადირაშვილი  

        მეცნიერ თანამშრომელი - ევგენი ხუჭუა 

        წამყვანი ინჟინერი - ლევან ვაწაძე    

II.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი 

და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

№ სამუშაოს დასახელება სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 

1 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი ბუნებრივი 

ქანების და მინის 

ნარჩენების ბაზაზე ფერადი 

დეკორატიული 

მოსაპირკეთებელი მინის 

ფილების  

შემადგენლობების და 

მიღების ტექნოგიის 

შემუშავება 

ელენე შაფაქიძე 

ლამარა გაბუნია 

იზოლდა ქამუშაძე 

იოსებ გეჯაძე 

ევგენი ხუჭუა (0.5) 

ლევან ვაწაძე (0.5) 

მარინა აბზიანიძე 

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს  შედეგები (ანოტაცია) 

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ფერადი დეკორატიულ 

მოსაპირკეთებელი მინის ფილების შემადგენლობების და მიღების ტექნოლოგიის 

შემუშავებას. 

ძირითად ნედლეულად შერჩეული იქნა ადგილობრივი ბუნებრივი ქანები – 

რიოლიტების, კვარც–ადულარიანი მეტასომატიტების, იგნიმბრიტების, დაციტების, 

ანდეზიტების სახით, რომელთა გამოყენება საშუალებას გვაძლევს მინის კაზმში 

ერთდროულად იქნას შეყვანილი ძირითადი მინაწარმომქმნელი კომპონენტები, 

ისეთი, როგორიცაა SiO2, Al2O3, RO და R2O. 

კვლევის ძირითად მიზანს შეადგენს აღნიშნული ნედლეულის საფუძველზე 

მაღალი დეკორატიული ეფექტით გამორჩეული სხვადასხვა ფაქტურის მქონე 

ავანტურინის, ფერადი ზედაპირული აფსკით დაფარული და მოცულობაში 

დახშული ფერადი მინების მიღება. 

ავანტურინის მინის მისაღებად გამოკვლეულ იქნა Cr2O3-ის დანამატის გავლენა 

მინის მასაში მისი ხსნადობის ხარისხზე. დადგინდა Cr2O3-ის ოპტიმალური 

რაოდენობა მინის შემადგენელი კომპონენტების შერჩეული თანაფარდობის 

პირობებში, რომლის დროსაც მინაში წარმოიქმნება კრისტალური ჩანართები და მას 

ავანტურინის ეფექტს ანიჭებს. 

Cr2O3-ის კრისტალების წარმოქმნასა და მასზე მოქმედი ფაქტორების 

გამოსავლენად შესწავლილი იქნა მინის შემადგენელ ინგრედიენტებს შორის 



გარკვეული თანაფარდობის, თერმული დამუშავების ტემპერატურის, დროის და 

გარემოს გავლენა მინების მაღალტემპერატურული სინთეზის პირობებში. 

კვლევების შედეგად დადგინდა განმსაზღვრელი ფაქტორები ავანტურინის 

ეფექტის გაძლიერებისათვის და დამუშავდა ავანტურინის მინის მიღების 

ტექნოლოგიური პარამეტრები. 

რკინაშემცველი ქანების საფუძველზე დამუშავდა მუქი შინდისფერი–

მოყავისფრო ზედაპირულაფსკიანი მინების შემადგენლობებიყოველგვარი 

ძვირადღირებული პიგმენტების გამოყენების გარეშე, ოქსიდებს შორის გარკვეული 

თანაფარდობის შერჩევით. 

მოცულობაში დახშული ფერადი მინების შემადგენლობების მისაღებად 

ჩატარდა ექსპერიმენტები მინის შემადგენელ კომპონენტებს შორის გრკვეული 

თანაფარდობისას სხვადასხვა სახეობის დამოხშობი დანამატის გავლენის 

შესაწავლად გამჭვირვალე მინების დახშობის ხარისხზე. 

დადგინდა დანამატის ოპტიმალური სახეობები და რაოდენობები, მათ შორის, 

შემფერავების, რომლებიც უზრუნველყოფენ დეკორატიულობის მაღალი ეფექტის 

მიღებას. 

ანალოგიური კვლევები ჩატარდა ფანჯრის მინის ლეწის საფუძველზე 

დახშული მინების მაქსიმალური სითეთრის უზრუნველსაყოფად. 

შესწავლილი იქნა ოპტიმალური შემადგენლობების მინების ფიზიკურ–

ქიმიური და საექსპლუატაციო მახასიათებლები. 

ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე დადგინდა ადგილობრივი 

არატრადიციული ნედლეულის – მაღალალუმინშემცველი ბუნებრივი ქანების 

ვარგისიანობა მინის მოსაპირკეთებელი ფილების წარმოებაში. მათი ძირითად 

ნედლეულად გამოყენებით დამუშავდა ავანტურინის, შინდისფერ–მოყავისფრო 

ზედაპირული აფსკიანი და ფერადი დახშული მინების ახალი შემადგენლობები და 

მიღების ტექნოლოგია. 

№ სამუშაოს დასახელება  სამუშაოს ხელმძღვანელი სამუშაოს შემსრულებლები 

2 

მრავალკომპონენტიანი 

დაბალენერგოტევადი   

ცემენტების მიღება და 

შესწავლა ადგილობრივი 

მთის ქანებისა და საწარმოო 

ნარჩენების გამოყენებით 

დაბალმატკიანი ბეტონების 

და სამშენებლო (სადუღაბე, 

საბათქაშე და მოსაპირკეთე-

ბელი) ხსნარებისათვის  

ელენე შაფაქიძე 

მარინე ნადირაშვილი 

 

 

ვერა მაისურაძე 

ევგენი ხუჭუა (0.5) 

ლევან ვაწაძე (0.5) 

მარინა აბზიანიძე 

ნონა ჩხეიძე 

კვლევითი სამუშაოს ეტაპის შედეგები (ანოტაცია) 

     საანგარიშო პერიოდში  ჩატარდა 2013 წლის კალენდარული გეგმის მიხედვით   

გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ, შერჩეული მასალების: ქარიანის 

ვულკანური ფერფლის, გუგუთის იგნიმბრიტის, გოლთეთის ტუფის, მადნეულის 

კვარციტის, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის  წიდის,  რუსთავის 

მეტალურგიული ქარხნის ნაყარი წიდის გამოყენებით დამზადდა 

მრავალკომპონენტიანი (კომპოზიციური) ცემენტების შემადგენლობები, მოხდა მათი 

დაფქვა ლაბორატორიულ წისქვილში და დაყალიბდა  ნიმუშები. შესწავლილი იქნა 



მიღებული ცემენტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები  შესაბამისი 

სტანდარტების მიხედვით. 

     მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით შეირჩა ოპტიმალური შემადგენლობები, 

რომლებზეც ჩატარდა შემდგომი კვლევები, კერძოდ შესწავლილი იქნა 

კომპოზიციური ცემენტების თვისებებზე დაფქვის სხვადასხვა სქემის გავლენა.  

     სხვადასხვა სქემით დაფქული ცემენტებისგან დაყალიბდა  ნიმუშები და 

შესწავლილი იქნა მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების  შესაბამისი 

სტანდარტების მიხედვით. 

     მიღებული შედეგების გაანალიზების შედეგად, ნივთიერი შემადგენლობის და 

დაფქვის სქემის გავლენის გათვალისწინებით მოხდა მრავალკომპონენტიანი 

ცემენტების რეცეპტურის დადგენა. 

 

III.  საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითო პროექტები 

№ პროექტის  

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 

 

 

 

     

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია) 

2 პროექტის  

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

 

IV. პუბლიკაციები 

1) საქართველოში 

ა) მონოგრაფიები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ანოტაციები 

ბ) სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ანოტაციები 

გ) კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ანოტაციები 

დ) სტატიები 

№ 
ავტორი/ავტორე

ბი 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალი

ს/ 

კრებული

ს ნომერი 

გამოცემი

ს 

ადგილი, 

გამომ-

გვერდე-

ბის 

რაოდ-

ენობა 



ცემლობა 

1 

ლ. გაბუნია,  

ი. ქამუშაძე,  

ი. გეჯაძე, 

ე. შაფაქიძე,  

ე. ხუჭუა,  

ს. ჯალაღანია,  

ნ. ჯანაშვილი 
 

მაღალდეკორატიული 

ავანტურინის მინის მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავება 

ადგილობრივი ბუნებრივი 

ქანების საფუძველზე / ჟურნალი 

“კერამიკა” 

#2(28), 

N1(29), 

2013  

თბილისი 3 

ანოტაცია 

     შესწავლილია მაღალდეკორატიული ავანტურინის მინის მიღების 

შესაძლებლობა ძირითად ნედლეულად ადგილობრივი კომპლექსური 

შემადგენლობის მჟავე მაგმური ქანების (იგნიმბრიტები, რიოლიტები) 

გამოყენებით. 

     გამოკვლეულია Cr2O3-ის დანამატების გავლენა მინის მასაში მისი 

ხსნადობის ხარისხზე. დადგენილია Cr2O3-ის ის ოპტიმალური რაოდენობა, 

რომლის დროსაც მინაში წარმოიქმნება კრისტალური ჩანართები და მას 

ავანტურინის ეფექტს ანიჭებს. 

     Cr2O3-ის კრისტალების ზრდაზე მოქმედი ფაქტორების გამოსავლენად 

შესწავლილ იქნა ტემპერატურის, დროის და დამჟანგავი გარემოს გავლენა 

მინების მაღალტემპერა-ტურული სინთეზის პირობებში.  

     დადგინდა, რომ განმსაზღვრელ ფაქტორს ავანტურინის ეფექტის 

გაძლიერებისთვის წარმოადგენს მინის სინთეზის დამჟანგველი გარემო და 

მინის მასის გაცივების სისწრაფე ოპტიმალურ ტემპერატურამდე.  

№ 
ავტორი/ავტორე

ბი 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალი

ს/ 

კრებული

ს ნომერი 

გამოცემი

ს 

ადგილი, 

გამომ-

ცემლობა 

გვერდე-

ბის 

რაოდ-

ენობა 

2 

ე. შაფაქიძე, ვ. 

მაისურაძე, მ. 

ნადირაშვილი, მ. 

ტყემალაძე, გ. 

თოდრაძე, ე. 

ხუჭუა,  

მ. უკლება 

კლინკერის წარმოქმნის 

პროცესებზე ბარიუმის და 

მანგანუმის ოქსიდების 

კომპლექსური გავლენის 

მექანიზმის კვლევა / ჟურნალი 

„კერამიკა  

N2(28), 

N1(29), 

2013 

თბილისი 5 

ანოტაცია 

     სამუშაო ეხება მცირე დანამატების, კერძოდ, BaO-ის და M Mn2O-ის გავლენის 

მექანიზმის კვლევას კლინკერის გამოწვისას მინერალწარმოქმნის პროცესებზე. 

დადგენილია, რომ BaO და Mn2O3  ასრულებენ მინერალიზატორის, 

მალეგირებელი და მამოდიფიცირებელი აგენტის როლს, რაც განაპირობებს 

კლინკერის წარმოქმნის პროცესების ინტენსიფიკაციას და გამოწვის 

ტემპერატურის დაწევას. ალიტის კრისტალურ მესერში შეღწევის და 

დამატებითი დეფექტების წარმოქმნის ხარჯზე მატულობს კლინკერის 

ჰიდრავლიკური აქტიურობა და, შესაბამისად, მექანიკური სიმტკიცე.  

     BaO-ის შესაყვანად ცემენტის ნედლეულის კაზმში გამოყენებული იქნა 



ვულკანური ქანები – დავით გარეჯის  ბარიტული მადნის გადამხურავი ქანები 

- კვარც-ადულარიანი მეტასომატიტები (კამ), ხოლო Mn2O-ის შესაყვანად _ 

ჭიათურის მანგანუმის მადნის გამდიდრების კუდები (მმგკ).  

№ 
ავტორი/ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის დასახელება 

ჟურნალი

ს/ 

კრებული

ს ნომერი 

გამოცემი

ს 

ადგილი, 

გამომ-

ცემლობა 

გვერდე-

ბის 

რაოდ-

ენობა 

3 

მ. ტყემალაძე,  

ე. შაფაქიძე 

დავით გარეჯის ბარიტ–

პოლიმეტალური საბადოს 

გადამხურავი ქანები - 

არატრადიციული ნედლეული  

მინის და ცემენტის 

ადგილობრივი წარმოებისათვის / 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მაცნე, 

ქიმიის სერია 

ტ. 39, 

N3–4, 

2013 

 

თბილისი 5 

ანოტაცია 

     განხილულია დავით გარეჯის ბარიტ–პოლიმეტალური საბადოს გადამხურავი 

ქანების – კვარც-ადულარიანი მეტასომატიტების (კამ) გამოყენების 

მიზანშეწონილობა, როგორც ფერადი მინის ტარის, ასევე  ცემენტის წარმოებაში 

ნედლეული სახით. ლაბორატორიულ პირობებში მაღალტემპერატურული 

ხარშვების შედეგად მიღებულია ღია მწვანე ფერის მინები, რომელთა 

ტექნოლოგიური თვისებების შესწავლამ დაადგინა მათი სტანდარტის 

მოთხოვნებთან სრული შესატყვისობა. ხოლო ცემენტის კლინკერის 

ლაბორატორიული სინთეზის პირობებში დადგინდა, რომ კამ-ის შემადგენლობაში 

არსებული BaSO4 ასრულებს მინერალიზატორის, მოდიფიკატორის და 

მალეგირებელი დანამატის ფუნქციას ერთდროულად, რაც კლინკერის და ცემენტის 

მთელ რიგ ტექნოლოგიურ თვისებებს აუმჯობესებს. 

2) უცხოეთში 

ა) მონოგრაფიები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ანოტაციები 

ბ) სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ანოტაციები 

გ) კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ანოტაციები 



დ) სტატიები 

№ ავტორი/ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ანოტაციები 

 

V. სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

1) საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 მ. ტყემალაძე,  

მ. უკლება,  

ე. შაფაქიძე 

 

დავით გარეჯის ბარიტ–

პოლიმეტალური საბადოს 

გადამხურავი ქანების 

გამოყენების 

პერსპექტივები მინისა და 

ცემენტის წარმოებაში 

მე-3 საერთაშორისო 

კონფერენცია ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის - 

"Chemistry Today - 2013", ქ. 

თბილისი, 17–19 მაისი, 

2013წ. 

მოხსენებათა ანოტაციები 
       საქართველოში სილიკატური წარმოებისთვის განკუთვნილი მაღალკონდიციური 

ნედლეულის დეფიციტია, რაც მინის ტარისა და ცემენტის წარმოების დარგების 

განვითარებისთვის ხელისშემშლელ პირობებს ქმნის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ადგილობრივი იაფფასიანი არატრადიციული ნედლეულის 

და რიგი საწარმოო ნარჩენების გამოყენება.  

     ამ თვალსაზრისით თავისი მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული და ქიმიური 

შემადგენლობით დიდ ყურადღებას იპყრობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს 

კვარცმინდვრისშპატური წარმონაქმნები, კერძოდ, დავით გარეჯის ბარიტ - პოლიმეტალური 

საბადოს გადამხურავი ქანები. 

ლაბორატორიულ პირობებში მაღალტემპერატურული ხარშვების შედეგად მიღებულია 

ღია მწვანე ფერის მინები, რომელთა ტექნოლოგიური თვისებების შესწავლამ დაადგინა 

კამ-ის გამოყენების შეაძლებლობა ფერადი მინის ტარის წარმოებაში. ზემოთ აღნიშნული 

ქანების შეყვანით მინის კაზმის შემადგენლობაში, ამ უკანასკნელიდან მთლიანად 

გამოირიცხება თიხამიწაშემცველი ნედლეული, ხოლო კვარცის ქვიშისა და სოდის 

შემცველობა მცირდება, შესაბამისად 50-60 % და 20-25 %-ით.  

     რაც შეეხება ცემენტის წარმოებას: კამ-ის დამატება კლინკერის კაზმის შემადგენლობაში 

უზრუნველყოფს კლინკერის გამოწვის ტემპერატურის 50 - 70 0C-ით დაწევას და 

ცემენტის, როგორც ადრეული (3 დღ.-ღ.) ასევე სამარკო (28 დღ.-ღ.) სიმტკიცის მომატებას 

ტრადიციულ ნედლეულზე დამზადებულ კლინკერთან შედარებით. 

    ყურადსაღებია, რომ მინის წარმოებისთვის  მიზანშეწონილია საბადოს გადამხურავი   

ქანების  იმ უბნების კამ–ის გამოყენება, რომლებიც BaO შედარებით დაბალი - 2 მას.%–მდე 

შემცველობით გამოირჩევიან, ხოლო ცემენტის კლინკერის წარმოებისთვის კი BaO 

შემცველობა შეიძლება მერყეობდეს 3–დან 15 მას.%–მდე. 

2) უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები  
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1    

მოხსენებათა ანოტაციები 



 

                                 წლიური ანგარიში აკადემიას 
 

 

 

I.1  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუტი. 

 ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო კვლევების განყოფილება; 

 

 

 

I.2  განყოფილების ხელმძღვანელი: აკად. დოქტორი - შალვა მალაშხია; 

 

 

 

I.3  სამეცნიერო განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: 

 მარინა კანდელაკი - აკად. დოქტორი; უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

 ლალი ქართველიშვილი - აკად. დოქტორი; უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი; 

 ნუნუ ლომიძე - დოქტორანტი; მეცნიერ თანამშრომელი; 

 ნინო ჩუბინიძე - უფრ. ინჟინერი; (ხელშეკრულებით) 

 თამარ გურული - უფრ. ინჟინერი; (ხელშეკრულებით) 

 ჯემალ კაკულია - მეცნიერ თანამშრომელი; (ხელშეკრულებით) 

 დიმიტრი ჩარკვიანი - მეცნიერ თანამშრომელი; (ხელშეკრულებით) 

 

          
 
 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

„ samuSaos dasaxeleba  samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
1 
 
 
 

ბაქტერიული გამოტუტვის 

მეთოდის გამოყენების 

შესაძლებლობები 

საქართველოს სამთო 

მრეწველობის ნარჩენების 

უტილიზაციაში. 

შ. მალაშხია 

მ.კანდელაკი 

ლ.ქართველიშვილი 

ნ.ლომიძე 

ნ.ჩუბინიძე 

თ.გურული 

ჯ.კაკულია 

დ.ჩარკვიანი 



ნ.ჩხობაძე 

ლ.ჩოჩია 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

    

     ჩორდის კუდსაცავებში დაგროვილი ბარიტის ნარჩენების მარაგების ათვისება, 

მისი მნიშვნელოვანი მოცულობის გამო, ორგვარი ეფექტის მომცემია. მისგან 

შესაძლებელია როგორც ბარიტის, კალციტის, ასევე კომპლექსური ბარიტ-კალციტის 

კონცენტრატის მიღება. მეორეს მხრივ, აღნიშნული მარაგების გადამუშავება 

მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას. 

   დადგენილ იქნა ბარიტის ტექნოგენური მადნის სხვადასხვა კლასებში სასარგებლო 

კომპონენტების გადანაწილება. კერძოდ, ბარიტის შემცველობა წვრილ  კლასებში 

მსხვილთან შედარებით იზრდება 20-დან 70%-მდე, ხოლო კალციტისა - პირიქით, 

წვრილ კლასებში მცირდება 18-20%-მდე, როცა ის მსხვილ კლასებში აღწევს 70%-ს. 

   ბარიტშემცველი ტექნოგენური საბადოებიდან გამოყოფილი და გასუფთავებულია 

ბაქტერიების კულტურა; მიკროსკოპირებისა და სხვადასხვა საკვებ არეზე 

ინოკულირების საშუალებით ჩატარებულია ბაქტერიების იდენტიფიკაცია, რის 

შედეგადაც მიღებულია სილიკატური ბაქტერიების განსაზღვრული ბანკი 

(B.mucilaginosus). 

   ბარიტის შლამების (ფრაქცია -0,4+0,16მმ) საფლოტაციოდ მომზადების მიზნით 

ჩატარდა მისი ბიოტექნოლოგიური დამუშავება შერევის მეთოდით (რამდენიმე 

ვარიანტში); შესწავლილია პროცესზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა (pH; toC; 

ბაქტერიული ტიტრი; გამოტუტვის პროცესის ხანგრძლივობა; მყარისა და თხევადის 

ფარდობა). ბიოგამოტუტვის შედეგად შლამებში ბარიტის შემცველობა გაიზარდა 

საშუალოდ 7%-ით. ამასთანავე შეიცვალა შლამების გრანულომეტრული 

შემადგენლობა. ახლად წარმოქმნილი (-0,16+0მმ) ფრაქციის რაოდენობამ შეადგინა 

14%. 

   შემუშავებულია ბარიტისა და ბარიტ-კალციტის კონცენტრატის მიღების 

ტექნოლოგიური სქემა სვეტური ტიპის პნევმატიური საფლოტაციო მანქანის 

გამოყენებით. 

   შესწავლილია ბარიტის კონცენტრატის მისაღებად ჰიდროციკლონური 

გამამდიდრებელი აპარატის გამოყენების შესაძლებლობა. მიღებულია გამდიდრების 

პარამეტრები. 

   ბარიტის გრავიტაციული კონცენტრატის, რკინისა და ფერადი ლითონების, და 

მინდვრის შპატების მინარევების მოსაცილებლად, რაც შესაბამისად აუმჯობესებს 

კონცენტრატის ხარისხს, გამოყენებული იქნა ელექტრული სეპარაციის მეთოდი. 

მიღებულია  პროცესის ოპტიმალური პარამეტრები. 

   ბარიტის კონცენტრატის შემდგომი გაუმჯობესება შესაძლებელია სელექციური 

დეკრიპიტაციის და მჟავით დამუშავების  მეთოდების გამოყენებით. 

   თერმული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი მაგნიტური თვისების მქონე 

ნაერთების მოსაცილებლად გამოყენებული იქნა მაგნიტური სეპარაციის მეთოდები. 

დადგენილია სეპარაციის პარამეტრები. 

   ბაქტერიული გამოტუტვის პროცესი B.mucilaginosu-ის გამოყენებით პირველად 

ბარიტულ შლამებში შესაძლებელი გახდა ბარიტის შემცველობის გაზრდა 70,8%-დან 

81,8%-მდე, ხოლო გამოწვის პროდუქტებში 91,5%-დან 97,8%-მდე. 

   განხილული ტექნოლოგიური პროცესების კომპლექსური და თანმიმდევრული 



გამოყენებით, შესაძლებელია მაღალხარისხიანი ბარიტის კონცენტრატის მიღება. 

    

   ტყიბულის ქვანახშირის გამდიდრების ნარჩენების კომპონენტების ათვისებისათვის 

გრავიტაციული მსხვილმარცვლიანი კუდების და შლამების პირველადი 

გადამუშავების ტექნოლოგიის შემუშავების მიზნით, შერჩეულია ნახშირშემცველი 

ნარჩენების გამდიდრებადობაზე კვლევის მეთოდიკა; რომელიც ითვალისწინებს 

დეზინტეგრაციის,სისხოს მიხედვით კლასიფიკაციას, ჰიდროციკლონში მძიმე 

სუსპენციების გამოყენებით და საკონცენტრაციო მაგიდაზე გამდიდრების, 

ფლოტაციის და ზეთოვანი აგრეგაციის მეთოდების გამოყენებას. 

   შემუშავებულია მეთოდიკა სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო მცენარეთა ზრდის 

სტიმულატორების - წყალში ხსნადი ჰუმატების მისაღებად. მეთოდიკა 

ითვალისწინებს ქვანახშირის დასაწყობებული და მიმდინარე შლამების ნატრიუმის 

ტუტის 2%-იან წყალხსნარით დამუშავებას. 

   ლაბორატორიულ პირობებში ჩატარებულია ვეგეტაციური ცდა ხორბლის 

მარცვლებზე მიღებული ჰუმატის მოქმედების ეფექტურობის დადგებინის მიზნით. 

ექსპერიმენტით დადგინდა ჰუმატით დამუშავებული მარცვლების გაღვივების 

ეფექტურობა, რომელიც 25%-ით მეტია კონტროლთან შედარებით. 

   პირველადი და მეორადი შლამებიდან მოსამზადებელი კლასიფიკაციისას 

მიღებულია 3 ფრაქცია: 1) გაცხრილვით +0,5მმ; 2) ჰიდროციკლონში ნავთის 

დამატებით -0,5+0,16მმ და 3) -0,16მმ. მიღებული პირველადი ფრაქციის გამდიდრება 

ჩატარდა ჰიდროციკლონში. მეორისა სვეტური ტიპის პნევმატურ საფლოტაციო 

მანქანაში, ხოლო მესამე ფრაქციისა ზეთოვანი აგრეგაციის მეთოდით. 

   -0.5+0,16მმ კლასის გამდიდრებისათვის დამონტაჟებულ სვეტური ტიპის 

პნევმატურ საფლოტაციო მანქანაში ფლოტაციის შედეგად მიღებულ იქნა ნახშირის 

კონცენტრატი 50% გამოსავლით, 17,1% ნაცრიანობით და სათბობი მასის 70% 

ამოკრეფით. კუდების ნაცრიანობამ შეადგინა 62%. პროცესის ოპტიმალური 

პარამეტრები: ნაფტენატების ხარჯი 500გ/ტონაზე, ნავთის 2,5 კგ/ტონაზე, მყარი და 

თხევადი შეფარდება 1:4, ხოლო pH ოპტიმალური მნიშვნელობა 8,5-9,0. 

   შლამებიდან გამოყოფილი -0.5+0მმ სისხოს ფრაქციის ჰიდროციკლონში 

კლასიფიკაციის პროცესში ნავთის მიწოდების შემდეგ გადანადენში გადასული 

უწვრილესი მასალის ზეთური აგრეგაციის შედეგად 31,5% გამოსავლითა და 18,1% 

ნაცრიანობით. ენერგეტიკის დარგში გამოსაყენელად პროდუქტი შეიძლება 

მიეწოდოს გაუწყლოების გარეშე. 

    შლამების +0,5მმ სისხოს ფრაქციის 50მმ დიამეტრის ჰიდროციკლონში - 

დამამძიმებლად ბარიტის ფლოტოკონცენტრატის გამოყენებით - გამდიდრების 

შედეგად მიღებულ იქნა კონცენტრატი 22,5% გამოსავლით, 15,5% ნაცრიანობით და 

საწვავი მასის 62,5% ამოკრეფით. კუდების ნაცრიანობა შეადგინა 69,4%. 

   დასაწყობებული გრავიტაციული კუდების ორსტადიური (ჰიდროციკლონში 

გამდიდრების შედეგად)+2,5მმ-მდე დამტვრევისა და -0,5მმ სისხოს კლასის 

გამოყოფის შემდეგ. 75მმ დიამეტრის ჰიდროციკლონში მიღებული ნახშირის 

კონცენტრატის გამოსავალია 13,5%, ნაცრიანობა 22,3%, ხოლო სილის ფრაქციის 

გამოსავალია 86,5%, ნაცრიანობა 81,2%. ალუმინის ჟანგისა და სილიციუმის ორჟანგის 

შემცველობა - შესაბამისად 25,4 და 45,1%.  

   ალუმინის ჟანგის შემცველი გაერთიანებული კუდების, სილიკატური ბაქტერიებით 

ბიოტექნოლოგიური დამუშავებისათვის მოსამზადებლად შერჩეულ იქნა დაფქვის 

ორი რეჟიმი: 1)მასალის დაფქვა - 0,5მმ სისხომდე; 2) დაფქვილ მასალაში 0,074მმ 



სისხოს ფრაქციის 80%-მდე შემცველობამდე. დაფქვა წარმოებდა ბურთულებიან 

წისქვილში სველი წესით. მყარისა და თხევადის შეფარდება1:1. პირველ ვარიანტში 

დაფქვის ხანგრძლივობაა 55წთ, ხოლო მეორე ვარიანტში -1სთ 40წთ. 

   დადგენილია ტყიბულის ნახშირშემცველი ტექნოგენური საბადოს მინერალური 

ნაწილიდან ალუმინის ჟანგის შემცველი კონცენტრატის მიღების შესაძლებლობა 

ბიოგამოტუტვის მეთოდით სილიკატური ბაქტერიების (Bacilus mucilaginosus) 

გამოყენებით ლაბორატორიულ პირობებში. პროცესის მიმდინარეობისას 

ბაქტერიული ხსნარის გამოცვლის ჯერადობით, მისი pH და დამატებული 

ნახშირწყლების რაოდენობის რეგულირებით შესაძლებელი გახდა ალუმინის ჟანგის 

შემცველობის გაზრდა 10%-ით. 

   შემუშავებულია ნარჩენების მექანიკური მეთოდებით გამდიდრების შედეგად 

გამოყოფილი გაერთიანებული კუდების (დაფქვილი -0,5+0მმ-მდე და 80% -0,074მმ-

მდე) ბიოგადამუშავებით ალუმინის ჟანგის კონცენტრატის მაჩვენებლები მცირედ 

განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და მიღებული კონცენტრატის შემდგომი 

გადამუშავების გამარტივებისათვის გასამდიდრებლად შერჩეულ იქნა -0,5+0მმ 

სისხოს კლასი. 

   დადგენილია ალუმინის კონცენტრატის გაუწყლოების და შრობის რეჟიმი. შლამის 

სისხო (-0,5-0)მმ. ბიოგადამუშავებული სუსპენზიის შესქელება წარმოებს 

პოლიაკრილამიდის გამოყენებით, აფილტრაცია ვაკუუმფილტრში. სუსპენზიის 

ტენიანობა ფილტრაციის შემდეგ შეადგენს 18-22%. მექანიკური გაუწყოების შემდეგ 

გაუწყლოებული შლამი მიეწოდება თერმულ საშრობს. შრობის ტემპერატურა - 

+550oC. შრობის დრო - 20-25წთ. პროდუქტის საბოლოო სინესტე შეესაბამება 

სტანდარტის მოთხოვნებს და 4-5%-ს ფარგლებშია. 

   შესწავლილია მადნეულის სპინელძ-კოლჩედანური მადნების დასაწყობებული 

კუდების მინერალოგიური და ქიმიური შემადგენლობა. საცრითი ანალიზით 

მიღებული კლასების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ სპილენძი ძირითადად 

წარმოდგენილია მეორადი სულფიდების სახით(ქალკოზინი, 

კოველინი,ბორნიტი),შედარებით მცირე რაოდენობით გვხვდება სპილენძი 

დაჟანგული სახით, ხოლო ჰალკოპირიტით წარმოდგენილი - ერთეული მარცვლების 

სახით წვრილ კლასსა და შლამებში (0,015 – 0,08მმ). ძირითად ნაწილს წარმოადგენს 

პირიტი და ალუმოსილიკატური ნაწილი. წარმოდგენილი სინჯი შეიცავს: 0,5% Cu, 

3,8% S, 0,4გ/ტ  Au, 1,6გ/ტ Ag. 

   მიღებულია კოლექტიური სულფიდური კონცენტრატი კუდებში არსებული 

სასარგებლო კომპონენტების (Au, Ag, Cu) ამოკრეფის მიზნით. 

   დადგენილია პროცესის რეაგენტული რეჟიმი: pH=7,0-8,0; ნაწილაკების სისხო  -

0,074   85-90%; ბუტილის კსანტოგენტი 150გ/ტ; ფიჭვის ზეთი 25გ/ტ.  მიღებული 

კოლექტირუი კონცენტრანტი შეიცავს. 7,3% Cu, 3,9-4,0გ/ტ Au, 4,4გ/ტ Ag, 43,0% S. 

   მადნეულის საბადოს კარიერული მჟავე წყლებიდან და დასაწყობებული 

კუდებიდან გამოყოფილია ავტოტროფული თიობაქტერია A.thiobacillus ferrooxidans 

სუფთა კულტურა, რომლის ფიზიოლოგიური მახასიათებლების (pH, რკინის 

დაჟანგვის უნარი და სხვ.) შესწავლის საფუძველზე გადარჩეულია აქტიური შტამები. 

მოხდა ბაქტერიის შეგუება გოგირდმჟავას და სპილენძის მაღალ კონცენტრაციებთან. 

ექსპერიმენტისათვის მომზადდა აქტიური ბიომასა. 

   ლაბორატორიულ პირობებში ჩატარებულია კონცენტრატის ბაქტერიული 

დაჟანგვა(გამოტუტვა) აციდოფილური თიობაქტერია A.thiobacillus ferrooxidans-ით. 



გამოტუტვა ჩატარდა შემდეგ პირობებში: ხსნარის pH=1,5-2,5; მყ:თხ=1:5, გამოტუტვის 

დროს 8დღე-ღამე (192სთ.), ბაქტერიული ტიტრი 107-108 უჯ/მლ, toC=28o-30oC 

პერიოდული მორევით და აერაციით. პროცესის ბოლოს ბაქტერიულ კეკში დარჩა 

21,8% სპილენძი. ოქროს და ვერცხლის ამოღების მიზნით ჩატარდა როგორც 

ბაქტერიული კეკის ციანირება, ასევე უშუალოდ კონცენტრატის. კეკის ციანირებით 

ხსნარში გადავიდა 68,5% Au და 57,3% Ag, ხოლო კონცენტრატიდან  14,0% Au და  

45,0% Ag. პარალელურად ოქროს და ვერცხლის ხსნარში გადასაყვანად ტოქსიკური 

ციანიდის ნაცვლად გამოყენებულია ეკოლოგიურად სუფთა თიოშარდოვანა,რაც  

განპირობებულია კეკში სპილენის არსებობით და აგრეთვე ბიოდაჟანგვის პროცესის 

ჩატარების პირობებით: pH=1,5-2,5, ხსნარში გოგირდმჟავას და სამვალენტიანი რკინის 

სულფატის არსებობით, რაც თიოშარდოვანში ოქროს გახსნის აუციელებელი 

პირობაა. 

   პროცესის ინტენსიფიცირების მიზნით ჩვენს მიერ პირველად იქნა გამოყენებული 

მადნეულის სპილენძ-კოლჩედანური მადნების ფლოტაციის კუდების ბაქტერიულ-

ქიმიური დაჟანგვის პროცესის გაყოფა ქიმიურ და ბიოლოგიურ სტადიებად.ქიმიურ 

სტადიაზე  სულფიდური მინერალების დასაჟანგად გამოყენებული იქნა 

სამვალენტიანი რკინის სულფატის შემცველი კულტურალური ხსნარი, რომელიც 

მიკროორგანიზმებმა A.thiobacillus ferrooxidans-ის მიერ ორვალენტიანი რკინის 

დაჟანგვით იქნა მიღებული. II სტადიაზე მოხდა უკვე ქიმიურად გამოტუტული 

სულფიდების ბაქტერიული დაჟანგვა უშუალოდ ბაქტერიული ხსნარით, რომლის 

დროსაც პარალელურად მოხდა I სტადიაზე აღდგენილი რკინის სულფატის 

დაჯანგვა, მისი შემდგომ  სტადიაზე გამოყენების მიზნით. 

   ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად 5 დღე-ღამემდე შემცირდა გამოტუტვის 

დრო, მოხდა პირველივე სტადიაზე სპილენძის გადასვლა ხსნარში (90,5%), ხოლო 

მთლიანად პროცესის ბოლოს 92,8%. 

   ბაქტერიული კეკის თიოშარდოვანათი დამუშავებით ხსნარში გადავიდა 72,0% Au 

და 84,8% Ag, ხოლო კონტროლში 66,2% Au და 80,2% Ag. ციანირებისას ხსნარში 

გადასული ოქროს რაოდენობამ შეადგინა 75,2%, ხოლო ვერცხლისამ 62,8%. 

კონტროლში კი შესაბამისად 68,5% Au და 57,2% Ag. 

   კონტროლად აღებული იქნა ერთსტადიურად დაჟანგული ბაქტერიული კეკის 

ციანირება და თიოშარდოვანაში გახსნა. 
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მალაშხია შ. 

ქართველიშვილი ლ. 

ლომიძე ნ. 

ჩხობაძე ნ. 

ჩუბინიძე ნ. 

კანდელაკი მ. 

გურული თ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კვატაშიძე რ. 

მალაშხია შ. 

ლომიძე ნ. 

კანდელაკი მ. 

ჩუბინიძე ნ. 

ქართველიშვილი ლ. 

 

კომპლექსური ორგანო-

მინერალური სასუქების 

მიღება საქართველოს 

აგრომინერალების ბაზაზე 

ბიოტექნოლოგიური 

პროცესების ჩართვით. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენციის 

„ინოვაციური 

ტექნოლოგიები და 

მასალები“  

კრებული. 

 

 

მინერალური ნედლეულის 

მოპოვების და 

გადამუშავების 

ბიოტექნოლოგიურუი 

მეთოდი ეკონომიკური და 

ეკოლოგიური ეფექტი. 

პირველი საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია 

IEC – 2013 „ეროვნული 

ეკონომიკის განვითარების 

მოდელები : გუშინ, დღეს და 

ხვალ“ 

კრებული. 
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3 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4გვ. 

#      avtorebi 
statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis dasaxeleba 

Jurna
lis/ 
krebu
lis 

nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomceml
oba 

gverdebis 
raodenoba 

anotaciebi 



1. შემუშავებულია ტყიბულის ქვანახშირის გადამუშავების ნარჩენებიდან და დაბლობის 

ტორფიდან ჰუმუსური მჟავების მიღების მეთოდიკა. ჰუმატური ნაერთებისა და 

მინერალური ნედლეულის ბაზაზე (ფოსფორიტები, ტრაქიტები, გლაუკონიტები) 

კომპლექსური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროლონგირებული სასუქის მისაღებად 

გამოყენებულ იქნა სილიკატური ბაქტერიები, რომელიც თავიანტი ცხოველმოქმედების 

პროცესში ახდენენ მინერალების ტრანსფორმირებას და ნიადაგის გამდიდრებას 

მცერანისათვის ადვილად ასათვისებელი ელემენტებით 

2. წარმოდგენილია ანალიზი მინერალური ნედლეულის მოპოვებისა და გადამუშავების 

თანამედროვე პრობლემების შესახებ.მოცემულია არსებული ტექნოლოგიური სქემების 

ანალიზი, ნაჩვენებია ბიოტექნოლოგიური მეთოდის გამოყენების ეფექტურობის 

განმსაზღვრელი პირობები, მინერალური ნედლეულის მოპოვებისა და გადამუშავების 

საქმეში, ეკოლოგიური და ეკონომიკური უპირატესობების ჩვენებით. 

 

 

 
 
 

 

  
 
                                  2) ucxoeTSi 

d) statiebi 
 

  

 

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

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemlob
a 

gverdebi
s 

raodeno
ba 

1 
 

zuraSvili l. 
kandelaki m. 
qarTveliSvili l. 
lomiZe n. 

Camonadeni 
wylebis mZime 
metalebisgan 
gamwmendi 

biosorbentis 
Seqmnis 

SesaZleblobebis 
kvleva  

 
krebuli 
“samecniero 
siaxleebi” 

 
 

azerbaijani 
ganja 

 
 

4gv 

anotaciebi 

1. ლაბორატორიულ პირობებში დიატომიტისა და დენიფიტრიკაციის 

მიკროორგანიზმების კომბინირებით მიღებულია ახალი ტიპის ბიოორგანული 

სორბენტები, რომელიც ხასიათდება ხსნარებიდან მეტალების ადსორბციის მაღალი 

მაჩვენებლებით:Pb – 96%, Cu- 98,4%, Ag – 90,5%.  სორბენტი შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას ჩამდინარე წყლების მძიმე მეტალებისაგან გასაწმენდად. 
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i. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis samecniero-kvleviTi institutis 
samecniero sabWos 2013 wlis 25 dekembris sxdomaze.  
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2      101-dan 

preambula 
 

i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis institutSi (gmi) 2013 wlis 
manZilze sruldeboda 12 samecniero proeqti (granti): 10 _  SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero fondis xaziT (5 _ fundamenturi kvlevebisaTvis, 2 _ 
gamoyenebiTi kvlevebisaTvis, 2 _ ucxoeTSi moRvawe TanamemamuleTa 
monawileobiT kvlevebisaTvis, 1 _ erToblivi kvlevebisaTvis moswavleTa 
monawileobiT konkursebis farglebSi), 2 _ SoTa rusTavelis erovnuli 
samecniero fondis erToblivi konkursebis farglebSi (erTi _ italiis 
samecniero kvlevebis erovnul sabWosTan, meore _ ukrainis samecniero da 
teqnologiur centrTan erTad). garda amisa, orma TanamSromelma moipova 
individualuri  granti axalgazrda mecnierTa ucxoeTSi samecniero_kvleviTi 
staJirebisaTvis. amasTan erTad, gmi_Si sxvadasxva vadis (2-dan 12 Tvemde) 
SromiTi xelSekrulebebis safuZvelze dasaqmebuli 53 TanamSromeli (maT 
Soris 3 doqtoranti, 9 magistranti da  4 damxmare muSaki) amuSavebda 49 
individualur samecniero proeqts.  
 
samecniero-kvleviTi muSaobis Sedegebi aisaxa 76 gamoqveynebul samecniero 
naSromSi (14 _ saqarTvelos, 62 _ ucxoeTis gamocemebSi), romelTagan 19 
gamoica impaqt-faqtoris (tompsonis klasifikaciiT) mqone samecniero 
JurnalebSi, agreTve ucxoeTSi gamocemul 2 samecniero monografiaSi. 
institutis TanamSromlebma gamosces 4 saxelmZRvanelo (3 _ saqarTveloSi, 1 _ 
ucxoeTSi) da 7 _ meToduri miTiTebebis wigni saSualo skolebis 
maswavleblebisaTvis.   

 
gmi-Si funqcionirebs 3 saswavlo-samecniero laboratoria, romelTa bazaze 
Tsu-s zusti da sabunebismetyvelo mecnierebebis fakultetis ¿255 studentma 
Seasrula laboratoriuli samuSaoebi.  

 
Tsu-s 2 da saqarTvelos teqnikuri universitetis 1 doqtorants, agreTve, Tsu-s 
9  magistrants xelmZRvanelobdnen gmi-Si dasaqmebuli mecnieri TanamSromlebi.  

 
gmi-s bazaze Catarda 3 saerTaSoriso samecniero Sekreba, romlebzec 
monawileTa Soris iyo institutis 29 TanamSromeli. garda amisa, gmi_Si 
dasaqmebuli 20 mecnieri TanamSromeli monawileobda ucxoeTSi Catarebuli 36  
samecniero Sekrebis muSaobaSi.  

gmi_Si dasaqmebuli mecnieri TanamSromlebi erTobliv samecniero muSaobas 
eweodnen ucxoel mecnierebTan erTad, maT Soris ucxoeTis samecniero 
centrebSi.   

      SeniSvna 1. garda gmi-Si dasaqmebuli samecniero an doqtoris akademiuri 
xarisxis mqone 37 mkvlevarisa, gmi-s bazaze samecniero-kvleviT muSaobas eweo-
da gmi-dan Tsu-Si konkursis wesiT arCeuli 9  profesori.  
SeniSvna 2. gmi-s bazaze moqmedebs Tbilisis saerTaSoriso centri maTematikasa 
da informatikaSi (TICMI). Mmisi samecniero–organizaciuli muSaobis angariSi  
ix. JurnalSi Bull . TICMI, v.17, # 2, 2013 an veb-gverdze 

http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/blt/bulletin.htm 
 
 



 

3      101-dan 

I.1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  
     

ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis samecniero-kvleviTi 
instituti 

 
I.2. institutis direqtori,  
    samecniero mimarTulebis 
    xelmZRvaneli           _ jaiani giorgi, fizika-maTematikis mecnierebaTa 
                                                doqtori 

direqtoris moadgile _  CinCalaZe natalia, fizika-maTematikis 
                                               mecnierebaTa kandidati  

I.3. institutis personaluri Semadgenloba:*) 
 
    mTavari mecnieri TanamSromlebi,  
    samecniero mimarTulebebis xelmZRvanelebi 
  

gordeziani daviTi, fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
vaSaymaZe    Tamazi, fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
nadaraia elizbari, sazogadoebriv sawyisebze,  

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis  
wevri_korespodenti  

soxaZe grigoli, fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
xaraziSvili aleqsandre,   sazogadoebriv sawyisebze,  

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis  
wevri_korespodenti  

 
    ufrosi mecnieri TanamSromlebi 
 

giorgaZe grigori,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori  
goginava uSangi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
zarqua  Teodore,  
TadumaZe Tamazi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
kalaZe Tamazi,    fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
kapanaZe giorgi,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
koplataZe romani,  fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
meunargia Tengizi,  fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
natroSvili daviTi, fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
rogava jemali,    fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
fanculaia giorgi,  fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
yaWiaSvili qarTlosi, teqnikur mecnierebaTa doqtori 
SariqaZe jondo,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
Sulaia dazmiri,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 
xomasuriZe nuri,   fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori  
jangvelaZe Temuri,  fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori 

                                                 
*) winamdebare angariSis II, III, IV da V ganyofilebebSi warmodgenili 

informacia dalagebulia institutis personalis mocemuli rigiTobis 
mixedviT, amasTan, Tanaavtorobis (Tanamomxseneblobis) SemTxvevebSi 
Sesabamis CamonaTvalebSi xazgasmulia institutis TanamSromeli  avtorebi 
(Tanamomxseneblebi). 
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 mecnieri TanamSromlebi 
 
avazaSvili nikolozi, samecniero sabWos swavluli mdivani, 

fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
anTiZe jemali, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
axalaia giorgi, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
biwaZe lamara, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
giulveri iusufi, doqtoranti 
ziraqaSvili naTela, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
kiRuraZe zurabi,  fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
papukaSvili arCili, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
ruxaia mixeili, akademiuri doqtori 
svanaZe maia, doqtoranti 
tetunaSvili aleqsandre, akademiuri doqtori  
tyeSelaSvili aleqsandre, akademiuri doqtori 
qasraSvili Tamari, doqtoranti 
Cargazia    xaTuna, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
cagareli ivane, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
wamalaSvili luba, 
xatiaSvili nino, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
janjRava romani, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati 
jiqia valeriani, akademiuri doqtori 
 
specialistebi 
 
boboxiZe  maia,   magistranti 
gabelaia  miranda, magistranti 
danelia  giorgi, magistranti 
koberiZe   gurami, magistranti 
maraneli  nino,  magistranti 
mxeiZe   Tamari, magistranti 
Selia   nana,   magistranti 
wuwunava   TamTa,  magistranti 
janeliZe  Tamari, magistranti 
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II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 
qvemoT moyvanili individualuri samuSaoebi sruldeba institutis 4 Temis 
(mimarTulebis) farglebSi:  

• uwyvet garemoTa meqanikis maTematikuri problemebi da analizis 
monaTesave sakiTxebi  

• maTematikuri modelireba da gamoTvliTi maTematika  

• diskretuli maTematika da algoriTmebis Teoria  

• albaTobis Teoria da maTematikuri statistika 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
1. 

 

raisner _ mindlinis tipis erTi mode-
lis ageba cvladi sisqis prizmuli gar-
sebisaTvis. 

g. jaiani g. jaiani 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

ganzomilebis reduqciis meTodis gamoyenebiT, nulovani da pirveli 
miaxloebis kombinirebiT cvladi sisqis prizmuli garsebisaTvis agebulia 
raisner-mindlinis tipis erTi modeli, romelic mudmivi sisqis SemTxvevaSi 
emTxveva konstanda-CudinoviCis models. 

 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
2. 
 

i. vekuas ierarqiuli modelebis NN_ur
miaxloebaSi wamaxvilebuli  firfite-
bis erTi klasis harmoniuli rxevebis 
Sesaxeb 

n. CinCalaZe n. CinCalaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

i. vekuas ierarqiuli modelebis N-ur miaxloebaSi Seswavlilia wamaxvilebuli

simetriuli prizmuli garsebis rxevis amocana. damtkicebulia variaciuli
amocanis amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis Teoremebi garkveul wonian
sivrceebSi. dadgenilia am sivrceebis sobolevis sivrceebTan mimarTebis

sakiTxi. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
3. 

 

gasaSualoebuli maTematikuri modele-
bis ageba drekadobis Teoriis zogierTi 
amocanisaTvis 

 d. gordeziani d. gordeziani 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 agebuli da gamokvleulia aditiuri gasaSualoebuli sqemebi da modelebi 
Termodrekadobis amocanebisaTvis mikrotemperaturis velis gaTvaliswine-
biT.  
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# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
4. 
 
 

Txelkedlovani struqturebis maTema-
tikuri modelireba organzomilebiani 
dazustebuli TeoriebiT (kirxhof-lavis, 
koiteris, nagdis tipis)  piezoeleqtru-
li, eleqtrogamtari da blanti drekadi 
aradamreci garsebis SemTxvevaSi 

T. vaSaymaZeE T. vaSaymaZeE 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

 

Txeli aradamreci garsebisaTvis Seiqmna erTiani karman-koiter-nagdis tipis 
mmarTvel parametrebze damokidebuli maTematikuri modeli. parametrTa 
saTanadod SerCeviT, kerZod, miiReba cnobili dazustebuli modelebi.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
5. gluvi statistikuri struqturebis 

Teoriis problemebis gamokvleva 
g. soxaZe g. soxaZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlilia bernulis tipis regresiis funqciis araparametruli 
Sefasebis integraluri kvadratuli gadaxris ganawilebis asimptoturi 
Tvisebebi;  

Seswavlilia bernulis regresiis funqciisaTvis nadaraia-vatsonis tipis 
araparametruli gulovan SefasebaTa klasi. Seswavlilia asimptoturad 
gadauadgilebis, Zaldebulobisa da asimptotiurad normalurobis sakiTxebi. 
damtkicebulia Teorema agebuli Sefasebis Tanabrad krebadobis Sesaxeb;   

Seswavlilia e.w. integraluri empiriuli procesis (anu kumulaturi 
empiriuli procesis) SemTxveviTi procesis Tvisebebi, kerZod, damtkicebulia 
am procesis vineris procesisaken krebadoba. moZebnilia maqsimaluri 
gadaxris zRvariTi ganawileba da SemoTavazebulia regresiis funqciaze 
martivi hipoTezebis Semowmebis kriteriumebi; 

ganxilulia meore sasazRvro amocana SemTxveviT koeficientebiani 
Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis. mocemulia amonaxsnis 
agebis procedura; 

miRebulia eqvivalentobis pirobebi SemTxveviT SeSfoTebebiani wrfivi 
gantolebebis amonaxsnebis ganawilebebis zomebisaTvis; 

mocemulia fernik-skoroxodis tipis integralis gamoTvlis formulebi. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
6. 

 

rimanis zedapirebze elifsuri sisteme-
bis amonaxsnTa sivrcis struqturis 
gamokvleva. 

g. giorgaZe g. giorgaZeG  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

 

naCvenebi iqna rimanis zedapirze gluvi veqtoruli fibraciis kompleqsuri 
struqturebis da ganzogadebuli beltramis gantolebis amonaxsnTa sivrcis 
izomorfuloba.  
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# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
7. 
 
 

kerZo sasruli variaciis mqone funqci-
aTa furies mwkrivebis mocemul wer-
tilSi krebadobis kriteriumebis Camoya-
libebis SesaZleblobis gamokvleva. 

u. goginava u. goginava 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

 

dadgenilia aucilebeli da sakmarisi pirobebi jeradi furies mwkrivebis 
marTkuTxovani kerZo jamebis uaryofiTi rigis Cezaros saSualoebis 
wertilovnad krebadadobisaTvis.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
8. 
 
 

institutis veb_gverdisaTvis programu-
li modulebis SemuSaveba, veb_gverdis 
Sesabamisi indeqsaciis ganxorcielebis, 
informaciis perioduli ganaxlebis 
Teoriuli aspeqtebis damuSaveba da maTi
realizaciis  uzrunvelyofa.   

T. zarqua T. zarqua 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

institutis veb_gverdisaTvis SemuSavda programuli modulebi institutis 
bazaze gamomavali Jurnalebis “on lain” (dinamiur) reJimSi 
funqcionirebisaTvis.   

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
9. 
 
 

amonaxsnis variaciis formulebi orsa-
fexuriani funqcionalur diferencia-
luri gantolebebisTvis dagvianebis pa-
rametrebis SeSfoTebis gaTvaliswine-
biT da maTi gamoyeneba sawyisi monace-
mebis optimizaciis amocanebSi 

T. TadumaZe T. TadumaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Ffazur koordinatebSi mudmivi dagvianebis Semcveli orsafexuriani 
funqcionalur diferencialur gantolebisTvis uwyveti sawyisi da 
Sualeduri pirobebiT, damtkicebulia amonaxsnis variaciis formulebi 
sawyisi da gadarTvis momentebis, sawyisi funqciis, dagvianebebis 
parametrebisa da gantolebis marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT.
miRebulia sawyisi monacemebis (sawyisi momentis, sawyisi funqciis, 
dagvianebis parametrebis, gadarTvis momentis) optimalurobis aucilebeli 
pirobebi. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
10. dedamiwis ionosferoSi arawrfivi 

struqturuli movlenebis Seswavla  
T. kalaZe     T. kalaZe 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 Seswavlilia ionosferos E-SreSi eleqtromagnituri rosbi-alfeni-xanTaZis 
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talRebis gavrcelebis SesaZlebloba, romlebic ganpirobebulni arian 
koriolisis parametrisa da dedamiwis magnituri velis sivrculi araerTgva-
rovnebis faqtoriT. Aarawrfivi ganxilvis Sedegad naCvenebia araerTgva-
rovani zonaluri qarisa da magnituri velis aRZvris SesaZlebloba, 
gamoTvlilia yvela saWiro parametrebis ricxviTi mniSvnelobebi.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 
11. 
 
 

drekadobis brtyeli Teoriis pirdapiri 
da nawilobriv ucnobsazRvriani amoca-
nebis gamokvleva texilebiT Semosaz-
Rvruli oradbmuli areebisaTvis. 

g. kapanaZe g. kapanaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

    Seswavlilia mravalkuTxedis SigniT Tanabradmtkice konturis moZebnis 
amocana, rodesac cnobilia mravalkuTxedis gverdebze moqmedi normaluri 
mkumSavi Zabvebi. 
     amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia kompleqsuri analizis meTodebi 
(analizur funqciaTa sasazRvro amocanebisa da konformul asaxvaTa 
meTodebi) da amonaxsni agebulia efeqturad (analizuri formiT). 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

12. 
 

diskretuli gantolebisaTvis usasru-
lo  SualedSi dadebiTi amonaxsnis ar-
sebobis sakiTxis gamokvleva. 

r. koplataZe r. koplataZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlilia dagvianebul argumentebiani diskretul gantolebaTa 
amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva usasrulobis midamoSi. kerZod, 
dadgenilia amonaxsnebis rxevadobis sakmarisi pirobebi. miRebuli Sedegebi 
garkveuli azriT optimalu-ria (es Sedegbi axlos aris aucilebel da 
sakmaris pirobebTan.). 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

13. 
 
 

garsTa sxvadasxva arawrfivi Teoriebis 
urTierTSedarebis mizniT konkretuli 
amocanebis Seswavla aradamreci garse-
bis SemTxvevaSi. 

T. meunargia T. meunargia 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

ganxilulia aradamreci garsebis rogorc wrfivi, aseve, arawrfivi 
Teoriebi (kirxhof-liavi, koiter-nagdi, reisner-mindlini, i. vekua). konkre-
tuli amocanebis (e.w. “Zabvebis koncentraciis amocanebi”) ganxilvis bazaze 
moxda miRebuli Sedegebis Sedareba. garsis pireulebze sasazRvro 
pirobebis dasakmayofileblad gamoyenebulia i. vekuas e.w. “normirebul 
momentTa” meTodi. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 araerTgvarovan garemoSi akustikuri d. natroSvili d. natroSvili
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14. 
 
 

talRebis gabnevis amocanebis gamokvle-
va lokalizebuli sivrcul-sasazRvro 
integraluri gantolebebis meTodiT. 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

gamokvleulia erTgvarovan usasrulo anizotropul garemoSi CarTuli 
araerTgvarovani anizotropuli winaRobis mier akustikuri talRebis 
gabnevis problemebTan dakavSirebuli maTematikuri amocanebi. Seswavlilia 
SemTxveva, rodesac cvladi fizikur-materialuri parametrebi da garda-
texis indeqsi wyvetas ganicdian erTgvarovan da araerTvarovan garemoTa 
sakontaqto gamyof zedapirze. Sesabamisi maTematikuri modeli aRiwereba 
sakontaqto-sasazRvro amocaniT meore rigis cvladkoeficientebiani elif-
suri tipis kerZowarmoebuliani diferencialuri gantolebebisaTvis. loka-
lizebuli potencialebis Teoriis gamoyenebiT es maTematikuri amocana 
daiyvaneba rTuli tipis sivrcul-sasazRvro singularul integralur gan-
tolebaTa sistemaze. principul sirTules warmoadgens is faqti, rom sin-
gularuli integraluri operatori (nulovani rigis fsevdodiferencialu-
ri operatori) gansazRvrulia sasrul areze. damtkicebulia, rom Sesaba-
misi integraluri operatori ekuTvnis bute de monvelis (Boutet de Monvel) 
algebras da viSik-eskinis (Vishik-Eskin) Teoriis gamoyenebiT, romelic Tavis 

mxriv efuZneba viner-hopis (Wiener-Hopf) faqtorizaciis meTods, naCvenebia 
sivrcul-sasazRvro singularuli integraluri operatoris Sebrunebadoba 
sobolevis sivrceebSi. am Sedegze dayrdnobiT naCvenebia sawyisi sakon-
taqto-sasazRvro amocanis calsaxad amoxsnadoba. es Sedegebi SeiZleba 
gamoyenebul iqnas efeqturi ricxviTi algoriTmebis asagebad. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

15. 
 
 

meore rigis arastacionaruli kvazi-
wrfivi operatoruli diferencialuri 
gantolebisaTvis naxevraddiskretuli 
sqemis ageba, gamokvleva da ricxviTi 
realizacia. 

j. rogava j. rogava 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

ganxilulia koSis amocana erTi arawrfivi abstraqtuli hiperboluri 
ganto-lebisaTvis, romelic warmoadgens ZelisTvis kirxofis arawrfivi 
gantolebis ganzogadebas. am amocanis miaxloebiTi amoxsnisaTvis 
SemoTavazebulia samSriani naxevraddiskretuli sqema, sadac arawrfiv 
wevrSi Semavali gradientis mniSvneloba aRebulia Sua wertilSi. es 
saSualebas gvaZlevs miaxloebiTi amonaxsni yovel droiT bijze vipovoT 
wrfivi operatoris Sebrunebis xarjze. damtkicebulia, rom arawrfivi 
diskretuli amocanis amonaxsni da misi Sesabamisi pirveli rigis 
warmoebulis sxvaobiani analogi Tanabarad SemosazRvrulia. Sesabamisi 
wrfivi diskretuli amocanisaTvis miRebulia maRali rigis aprioruli 
Sefasebebi CebiSevis klasikuri polinomebis gamoyenebiT. am faqtebze 
dayrdnobiT arawrfivi diskretuli amocanisTvis damtkicebulia 
aprioruli Sefasebebi, saidanac gamomdinareobs sqemis mdgradoba da 
Sefasebebi miaxloebiTi amonaxsnis cdomilebisTvis. agebuli sqemis 
gamoyenebiT Catarebulia sxvadasxva testuri amocanebis ricxviTi 
gaTvlebi. 
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# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

16. 
 
 

polonur jgufebze gansazRvruli dina-
mikuri sistemebis  zogierTi Tvisebis 
gamokvleva sxvadasxva simravlur –
Teoriul modelSi. 

g. fanculaia g. fanculaia 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

evklides sakoordinato 2R  sibrtyeze agebulia dinamiuri zoma, romelic 
aris kvazi-finituri ara-sigma-sasrulo  Zvrebis mimarT invariantuli da 
haaris azriT nul simravleTa generatori, romlis mniSvneloba nebismier 
wrewirze emTxveva amave wrewiris sigrZes. polonuri topologiuri 
veqtoruli jgufisaTvis  Semotanilia haaris azriT nul simravleTa 
maqsimaluri generatoris cneba da damtkicebulia, rom aseTi generatori 
yovelTvis ar arsebobs.  dazustebulia andersenisa da zames erTi Sedegi 
da miRebulia ori polonuri topologiuri jgufis namravl-jgufSi haaris 
azriT nul zomadobis  erTi sakmarisi piroba. 
   martinis aqsiomis gamoyenebiT damtkicebulia, rom polonuri 
topologiuri veqtoruli sivrcis preis-tiSeris azriT ganzogadoebul 

nul simravleTa σ–ideali, namravli topologiiT aRWurvil yvela 
namdvil mniSvnelobian mimdevrobaTa sivrcis mankieviCis azriT 

ganzogadoebul nul simravleTa σ –ideali  da beikeris azriT 

ganzogadoebul nul  simravleTa σ –ideali arian Caketilebi kontinuumze 
naklebi simZlavrisa elementTa gaerTianebis operaciis mimarT.  
  damtkicebulia, rom marTebulia oradulobis principi zomasa da 
kategorias Soris P winadadebasTan mimarTebiT, romelic gansazRvrulia 
Semdegnairad:  

yoveli ori 1G  da 2G  polonuri jgufisaTvis da 1GY ⊂  haaris azriT nul 

simravlisaTvis  sruldeba piroba 

XYGXX ×→∈∀ )( 2  aris haaris nul simravle 21 GG × namravl-sivrceSi. 
 Kkoenis (2012) midgomisagan gansxvavebuli midgomiT naCvenebia,rom 
unimodaluri polonuri arakompaqturi jgufebis yoveli usasrulo 
namravli warmoidgineba haaris azriT nul simravlisa da pirveli 
kategoriis simravleebis gaerTianebis saxiT, rac iZleva saSualebas 
dadebiTad  gavceT pasuxi darjis (2012) SekiTxvaze. naCvenebia, rom 
unimodaluri polonuri arakompaqturi jgufebis usasrulo Tvlad 
namravlze gansazRvruli haaris zomaTa beikeris (2004) namravli 
koncentrirebulia pirveli kategoriis simravleze, romelic ver ifareba 
kompaqtebis Tvladi ojaxiT.  aseve naCvenebia, rom d.fremlinis mier 2012 
wels dasmuli amocana imis Sesaxeb Tu ramdenadaa SesaZlebeli haaris 
azriT nuli simravlis cnebis Semotana borelis simravleebisaTvis 

gverdis avliT, damoukidebelia simravleTa   ZF +DC  Teoriisagan. msgavsi 
Sedegia miRebuli elekesa da stefranis mier 2012 wels dasmul SekiTxvaze 
imis Sesaxeb,  arsebobs Tu ara atomurad singularuli borelis albaTuri 
zoma  namdvil ricxvTa  simravleze, romelic axdens  namdvil ricxvTa 
RerZis yoveli dadebiTi lebegis zomis mqone simravlis refleqtirebas. 
erdoS-serpinskis oradulobis principis gamoyenebiT naCvenebia, rom 
serpinskis simravlis dualuri simravle uaryofiTad pasuxobs elekesa da 
stefranis (2012)  erT topologiur analogs. rogorc Sedegi miRebulia, 
rom batroszinskis (2002) da burke-mileris(2005) Sedegebi damoukidebelia 

ZF +DC Teoriisagan. 
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  agebulia  sakoordinato 2R  sivrcis daSla Tvlad raodenoba  Γ -
absoluturad ugulebelyofad simravleebad, ise rom saTavidan gamomavali 
sxivis TanakveTa daxleCis yovel elementTan Seicavs zustad erT cal 
erTeulovani sigrZis mqone wrfiv segments. naCvenebia, rom soloveis 
modelSi usasrulo-ganzomilebiani araseparabeluri SemosazRvruli 

mimdevrobebis  ∞l sivrcis yoveli aratrivialuri Caketili birTvi aris 

usasrulo-ganzomilebiani haaris azriT nul simravle. es dadebiTad 

pasuxobs banaxis ∞l  sivrcisaTvis kanadeli maTematikosis Sais mier dasmul
amocanas.  
  damtkicebulia, rom izolirebuli wertilebis armqone (e.i. Tavis TavSi 
yvelgan mkvriv) araTvlad aralokalurad-kompaqtur polonur G jgufze 
gansazRvruli dinamikuri, e.i. yvela Zvris mimarT invariantuli kvazi-
finituri difuziuri borelis  μ zomisaTvis ar arsebobs iseTi sasruli 
mudmiva c,  rom  c-ze meti μ zomis mqone yoveli simravle Seicavdes iseT
sam wertils, romlebiTac gansazRvruli samkuTxedis farTobi erTis 
tolia. es Sedegi uaryofiTad pasuxobs erdoSis mier 1979 wels dasmuli 
amocanis erT modifikacias 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

17. 
 
 

hipoTezebis Semowmebis axali mimdev-
robiTi meTodebis ageba, gamokvleva da 
maTi Sedareba mimdevrobiTi analizis 
sxva cnobil meTodebTan. 

q. yaWiaSvili q. yaWiaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

   AdamuSavda mravali hipoTezis Semowmebis axali mimdevrobiTi meTodebi, 
romlebic dafuZnebulia hipoTezebis Semowmebis pirobiT baiesis amocanebSi 
hipoTezebis miRebis areebis gansakuTrebul Tvisebebze. gamokvleulia erT-
erTi aseTi meTodi. gamokvlevebma gviCvenes miRebuli Sedegebis mdgradoba, 
simartive da optimaluroba SerCeuli kriteriumis farglebSi. kriteriumis 
arsi mdgomareobs erTi tipis Secdomis albaTobis zemodan SezRudvaSi da 
am pirobebSi meore tipis Secdomis albaTobis minimizaciaSi. SemoTavazebu-
li meTodebis Sesabamisi Tvisebebis arseboba aris damtkicebuli. daTvli-
lia mravali hipoTezis Semowmebis magaliebi mimdevrobiT miRebuli norma-
lurad ganawilebuli SemTxveviTi veqtorebisaTvis korelirebuli kompo-
nentebiT. isini aCveneben SemoTavazebuli meTodebis maRal Tvisebebs. 
valdis da bergeris mimdevrobiTi kriteriumebiT aris daTvlili magali-
Tebi ori hipoTezis SemTxvevaSi (radgan mravali hipoTezisaTvis isini jer-
jerobiT ar arian damuSavebuli) da Sedarebuli arian SemoTavazebuli 
meTodiT miRebul SedegebTan, romlebmac aCvenes Cveni meTodis saimedoba 
da optimaluroba.    

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

18. 
 

arastacionaruli magnitohidrodinami-
kuri dinebebis zogierTi sakiTxis 
gamokvleva 

j. SariqaZe j. SariqaZe 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 Seswavlilia eleqtrogamtari siTxis arastacionaruli dinebebi siTbogada-
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cemis gaTvaliswinebiT. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

19. 
 
 

gamosxivebis gadatanis mravalsiCqa-
riani Teoriis bazisuri maxasiaTebeli 
gantolebis Seswavla. gadatanis wrfivi 

mravalsiCqariani gantolebis speqtra-
luri analizi.  

d. Sulaia d. Sulaia 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

miRebulia gadatanis wrfivi mravalsiCqariani gantolebis speqtris 
Semcveli axali singularuli maxasiaTebeli integraluri gantoleba.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

20. 
 
 

Termodrekadobisa da mikroTermodreka-
dobis zogierTi sasazRvro-sakontaqto 
amocanis dasma  da maTi analizuri 
amonaxsnebis ageba. 

n. xomasuriZe n. xomasuriZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

dasmulia da cvladTa gancalebis meTodiT analizuradaa amoxsnili 
Termodre- kadobis zogierTi gamoyenebiTi sasazRvro_sakontaqto amocana. 
analizurad amoxsnilia Termodrekadobis sasazRvro da sasazRvro_
sakontaqto amocanebi rogorc marTkuTxa paralelepipedisaTvis, aseve 
cilindruli da sferuli mravalfeniani sxeulebisaTvis mikrotem-
peraturis zemoqmedebis gaTvaliswinebiT.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

21. 
 

 zogierTi arawrfivi kerZowarmoebule-
biani da integro_diferencialuri mode-
lis gamokvleva da ricxviTi amoxsna.  

T. jangvelaZe    T. jangvelaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

maqsvelis gantolebaTa sistemaze dafuZnebuli zogierTi arawrfivi 
diferenci-luri da integro-diferenciluri modelisaTvis Seswavlilia 
ori tipis sawyis-sasazRvro amocanis amonaxsnebis asimptoturi yofaqcevisa
da miaxloebiTi amoxsnis sakiTxebi. Catarebulia gamokvlevebi erTi 
arawrfivi organzomi-lebiani biologiuri modelisa da Sesabamisi 
mravalganzomilebiani analogisaTvis. ricxviTi eqsperimentebi da miRebuli 
Sedegebis analizi adastureben SemuSavebuli algoriTmis efeqturobas.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

22. 
zogierTi transcendentuli wiris 
asagebad saxsrovani meqanizmis Seqmnis 
SesaZleblobis gamokvleva. 

n. avazaSvili    n. avazaSvili 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 dadgenil iqna, rom Tu agebulia grafiki maCvenebliani funqciisa erTi 
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specialurad SerCeuli fuZiT, maSin mis mixedviT SeiZleba garkveuli 
saxsrovani meqanizmis saSualebiT iqnas reproducirebuli maCvenebliani 
funqciis grafiki nebismieri sxva FfuZis SemTxvevaSi. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

23. 
 
 

programuli uzrunvelyofis Seqmna 
bunebrivi enis mocemuli leqsikuri 
erTeulisaTvis gramatikulad swori 
yvela sityvaformis miRebis mizniT.  

j. anTiZe      j. anTiZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seqmnilia programuli uzrunvelyofa, romelic mocemuli bunebrivi enis 
mocemuli leqsikuri erTeulisaTvis iZleva yvela gramatikulad swor 
sityva-formas. leqsikuri erTeuli(erTeulebi) unda iyos ise SerCeuli, rom 
maTgan miiRebodes yvela gramatikulad swori sityva-forma garkveuli 
wesebis gamoyenebiT. amisaTvis leqsikur erTeuls miewereba TvisebaTa 
struqturis saSualebiT informacia, romelic gamoiyeneba wesebis 
Sesadgenad. programuli uzrunvelyofa Tavdapirvelad Sedgenili iyo 
qarTuli enisaTvis, romelic Semdeg ganzogadda enaTa farTo klasisaTvis. 
kerZod, moiTxoveba, rom sityva-forma Sedgebodes morfemebisagan. 
programuli uzrunvelyofa gamocdilia qarTuli enisaTvis da igi muSaobs 
uSecdomod. saWiroa Seiqmnas leqsikur erTeulTa sruli leqsikoni. 
SemuSavebulia specialuri formalizmi, romelic gamoiyeneba sityva-
formaTa warmoqmnis wesebis Casawerad da am formalizmiT Sedgenili 
algoriTmi miewodeba programul uzrunvelyofas leqsikonTan erTad. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

24. 
 

zogadi elifsuri sistemebis regula-
ruli amonaxsnebis zogadi warmodgene-
bis agebis SesaZleblobis gamokvleva.  

g. axalaia      g. axalaia 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

sakmaod zogadi elifsuri sistemebisaTvis sibrtyeze Semoyvanilia da 
Seswavlilia regularuli amonaxsnebis klasebi, romlebic arian 
klasikuri hardisa da smirnovis sivrceebis analogebi.Ees klasebi wyvetili 
sasazRvro amocanebis Seswavlis bunebriv klasebs warmoadgenen.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

25. 
 
 

Termodrekadobis wrfivi Teoriis 
mdgradi rxevis zogierTi sasazRvro
amocanis amoxsnis ageba  mikrotempera-
turis gaTvaliswinebiT. 

l. biwaZe      l. biwaZe 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Termodrekadobis organzomilebiani wrfivi Teoriis mdgradi rxevis ganto-
lebebisaTvis mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT miRebulia zogadi amo-
naxsnis warmodgena metaharmoniuli funqciebis saSualebiT. kvadraturebSi 
agebulia fundamentur da singularul amonaxsnTa matricebi. Termodreka-
dobis organzomilebiani wrfivi Teoriis dinamikis gantolebebisaTvis mik-
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rotemperaturis gaTvaliswinebiT miRebulia zogadi amonaxsnis warmodgena 
metaharmoniuli funqciebis saSualebiT. kvadraturebSi agebulia fundamen-
tur da singularul amonaxsnTa matricebi. agebulia martivi da ormagi fe-
nis potencialebi. amoxsnilia neimanis tipis sasazRvro amocanebi sferosa 
da usasrulo arisaTvis sferuli RruTi Termodrekadobis gantolebebi-
saTvis mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. Aamonaxsnebi warmodgenilia 
absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

26. 
sasazRvro amocanebis ricxviTi 
realizeba eiler-darbu-puasonis ganto-
lebisaTvis.  

g. jaiani 
 

    

i.f. giulveri 
(doqtoranti) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

maTematikuri fizikis amocanebis amoxsnis pirdapiri meTodebis, kerZod, 
variaciul-diskretuli (v-d) da sasrul sxvaobiani (s-s) meTodebis 
saSualebiT   

 
gantolebisaTvis  dirixles tipis sasazRvro pirobebiT xorcieldeba 
miaxloebiTi amoxsnis povnis ricxviTi realizacia, rodesac 

.  

aseve, klasebSi igive gantolebisaTvis, rodesac 
sasazRvro pirobebi Sereuli tipisaa (erT boloze mocemulia saZiebeli 
funqcia, xolo meoreze-warmoebuli) gamoyenebul iqna v-d meTodi.  
testuri amocanebisaTvis Catarebuli iqna v-d da s-s meTodebis SedarebiTi 

analizi, romelmac gviCvena, rom amocanaTa klasebze ( mniSnelovani 
parametris arsebobis gamo) v-d meTodi gacilebiT efeqturia. 
garda amisa, puasonis gantolebisaTvis marTkuTxedSi Catarda dirixles 
amocanis variaciul-diskretuli meTodiT amoxsnis ricxviTi realizacia 
kompiuterze. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

27. 
 
 

Termodrekadobis zogierTi gamoyenebi-
Ti xasiaTis sasazRvro amocanis dasma, 
efeqturad amoxsna da saTanado 
kompleqsuri programis Sedgena. 

n. ziraqaSvili   n. ziraqaSvili
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

dasmulia da cvladTa gancalebis meTodiT efeqturadaa amoxsnili 
zogierTi gamoyenebiTi sasazRvro amocana. Sedgenilia da gamarTulia 
aRniSnuli amocanebis amosaxsneli programa MATLAB-Si da miRebulia 
zogierTi testuri amocanis ricxviTi da vizualuri (grafikuli) Sedegebi. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

28. 
 

zogierTi klasis arawrfivi integro-
diferencialuri modelis gamokvleva 
sasrul elementTa meTodiT. 

z. kiRuraZe     z. kiRuraZe 
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

eleqtromagnituri velis garemoSi gavrcelebis maqsvelis gantolebaTa 
siste-maze dafuZnebuli zogierTi arawrfivi integro-diferencialuri mo-
delisaTvis Seswavlilia ori tipis sawyis-sasazRvro amocanis amonaxsnebis 
asimptoturi yofaqcevisa da sasrul elementTa meTodiT miaxloebiTi 
amoxsnis sakiTxebi. Catarebuli mravalricxovani ricxviTi eqsperimentebi 
da miRebuli Sedegebis analizi adastureben Teoriul Sedegebs da 
SemuSavebuli algoriTmebis efeqturobas.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

29. 
 
 

bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeu-
lebisaTvis drekadobis Teoriis zo-
gierTi sasazRvro amocanis amoxsna 
integralur gantolebaTa da sasrul-
sxvaobiani meTodebis gamoyenebiT. 

a. papukaSvili    a. papukaSvili
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

 saangariSo periodSi Seswavlilia bzarebiT Sesustebuli ubnobriv–
erTgvarovani sibrtyisTvis drekadobis Teoriis antibrtyeli amocanebis

amoxsnis ori meTodi – integralur gantolebaTa da sasrul–sxvaobiani
meTodebi.  

analizur funqciaTa Teoriis gamoyenebiT drekadobis Teoriis antibrtyeli

amocanebi orTotropuli (kerZo SemTxvevaSi izotropuli) sibrtyisTvis
miiyvaneba uZravi gansakuTrebulobis Semcvel singularul integralur

gantolebaTa sistemaze (wyvilze) mxebi Zabvebis naxtomebis mimarT, rodesac
bzari kveTs gamyof sazRvars; kerZo SemTxvevaSi, rodesac bzari gamodis gamyof
sazRvarze, vRebulobT uZravi  gansakuTrebulobis Semcvel  erT singularul

integralur gantolebas. Seswavlilia amonaxsnis yofaqcevis sakiTxebi bzaris
boloebis maxloblobaSi  da gamyof sazRvarze. saangariSo periodSi
damuSavebulia zemoaRniSnuli amocanebis miaxloebiTi amoxsnis kolokaciis

meTodi; orive amocanis miaxloebiTi amoxsnisTvis gamoyenebulia diskretul
gansakuTrebulobaTa meTodi. gamowerilia miaxloebiTi amoxsnis axali sqemebi
da Catarebulia ricxviTi gamoTvlebi. orive amocanis SemTxvevaSi
SemoTavazebuli saTvleli algoriTmebi aprobirebulia konkretuli
praqtikuli amocanebisTvis da Tvlis Sedegebi  karg miaxloebaSia Teoriuli

kvleviT miRebul  SedegebTan. 
         bzarebiT Sesustebuli ubnobriv – erTgvarovani sibrtyisTvis drekadobis
Teoriis antibrtyeli amocanebis sasrul sxvaobiani meTodiT Seswavlisas
sibrtyes vcvliT didi zomis kvadratiT da diferencialuri gantoleba

Sesabamisi  sasazRvro pirobebiT  aproqsimirdeba  sxvaobiani analogiT. 
amocanis aseTi dasma saSualebas iZleva  uSualod vipovoT gadaadgilebis

veqtoris   ricxviTi mniSvnelobebi badis kvanZebSi. gamowerilia  miaxloebiTi
amoxsnis  axali sqemebi  da  Catarebulia ricxviTi gaTvlebi  personalur

kompiuterze. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi

30. mtkicebaTa sqematizaciasTan dakavSire- m. ruxaia      m. ruxaia 
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buli amocanebis gamokvleva.  

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

dagegmili samecniero-kvleviTi samuSaoebis farglebSi mimdinareobda 
kvleva mtkicebaTa TeoriaSi, kerZod mtkicebaTa sqematizaciis mimarTule-

biT. paralelurad mimdinareobda muSaoba TeoremaTa avtomaturi mtkicebe-

bis mimarTulebiT.  
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

31. 
 
 

Termodrekadobis sasazRvro amocanebis 
gamokvleva blanti drekadi sxeulebi-
saTvis, potencialTa meTodis gamoyene-
biT. 

g. jaiani      m. svanaZe 
(doqtoranti) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

gamokvleulia Termodrekadobis Teoriis mdgradi rxevis Siga da gare sa-
sazRvro amocanebi blanti drekadi sxeulebisaTvis potencialTa meTodisa 
da singularul integralur gantolebaTa Teoriis gamoyenebiT. damtkice-
bulia am amocanebis klasikuri amonaxsnebis arsebobisa da erTaderTobis 
Teoremebi. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi

32. kvazidiofantur simravleTa zogierTi 
kombinatoruli Tvisebis gamokvleva.  

T. tetunaSvili   T. tetunaSvili
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

dadgenil iqna wertilovani kvazidiofanturi simravleebis garkveuli 

Tvisebebi, saxeldobr, kvazidiofantur wertilovan simravleebsa da meore 
rigis wirebsa da meore rigis zedapirebs Soris gamovlenili kavSirebis 
safuZvelze dadgenilia debulebebi garkveuli tipis kvazidiofanturi 
wertilovani simravleebis ganlagebis Sesaxeb, rogorc sibrtyeze, aseve 
ufro maRalganzomilebian evklidur sivrceebSi. amasTanave, evkliduri 
sivrcisa da sibrtyis erTgvarovani dafarvebis zogierTi sakiTxis 
Seswavlisas kidev erTxel iqna gaSuqebuli am sakiTxebis gadawyvetisaTvis 
simravlur_Teoriuli midgomebisa da meTodebis efeqturoba.    
  garda zemoaRniSnulisa, dadgenil iqna garkveuli tipis wertilovani 
simravleebis Tvisebebi, romelTa saSualebiT moxerxda rademaxeris 
mwkrivebTan dakavSirebuli axali Sedegebis miReba, rogorc erTmagi, aseve 
jeradi SemTxvevisaTvis.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi

33. Sefasebis amocanebi gluv statistikur 
struqturebSi.        

a. tyeSelaSvili  a. tyeSelaSvili
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

Seswavlilia gaser-miuleris tipis Sefasebebi zogadi integraluri 
funqcionalisaTvis. miRebulia asimptoturi Tvisebebis damtkiceba; 
Seswavlilia dinamiuri procesis ganawilebis simkvrivis Sefasebis amocana 
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iribi dakvirvebebis safuZvelze; 
Seswavlilia SemTxveviTi gluvi zomebis absoluturad uwyvetobis sakiTxi 
sivrcis arawrfivi gardaqmnisas. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

34. 
diofanturi da kvazidiofanturi simrav-
leebis gafarToebis sakiTxebis Ses-
wavla sxvadasxva ganzomilebiani evkli-
duri sivrceebisaTvis.   

a. xaraziSvili   T. qasraSvili
(doqtoranti) 

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

dadginda, rom yoveli naturaluri 2≥n  ricxvisaTvis arsebobs iseTi 

sasruli diofanturi simravle evklidur nR sivrceSi, romelic ragind 
didi raodenobis wertilebs ar unda Seicavdes, mainc ar iqneba 
ganlagebuli am sivrcis arc erT hipersibrtyeSi. 

aseve, naCvenebia, rom, Tu X  aris nR  evkliduri sivrcis sasruli 
kvazidiofanturi qvesimravle, maSin X simravlis yoveli dasaSvebi 
monakveTis sigrZe racionaluri ricxviT gamoisaxeba. 
naCvenebia, rom evklides sibrtyis 4 wertiliani kvazi-diofanturi 
simravlis gafarToeba garkveul pirobebSi SesaZlebelia me-5 wertilis 
damatebiT (rom simravle kvlav darCes kvazi-diofanturi). moyvanilia 
xuTkuTxedis magaliTi, romelic ar aris kvazi-diofanturi simravle. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

35. 
 
 

wanacvlebiTi dinebiT ganpirobebul 
disipaciur ionosferoSi Sida-gravi-
taciuli talRuri struqturebis dina-
mikis aRmweri fizikuri da maTematikuri 
modelebis ageba.             

x. Cargazia     x. Cargazia 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, intensifi-
kaciis wrfivi meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad stra-
tificirebul disipaciur ionosferoSi araerTgvarovan zonalur qarTan 
(wanacvlebiT dinebasTan) urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi dinebebisas 
wrfiv amocanaSi Semavali operatorebi ar arian TviTSeuRlebuli da Se-
sabamisi sakuTari funqciebic ar arian orTogonaluri. amitom kanonikuri 
– modaluri midgoma naklebad xelsayrelia aseTi tipis moZraobebis 
Sesaswavlad. aramodaluri maTematikuri midgoma ufro adeqvaturia aseTi 
amocanebisaTvis. aramodaluri miaxloebis bazaze miRebulia moZraobisa 
da Sgt SeSfoTebebis energiis gadatanis gantolebebi ionosferoSi wanac-

vlebiT dinebebis arsebobisas. agebulia rogorc wrfivi, aseve arawrfivi 
dinamikuri gantolebebis zusti analitikuri amonaxsnebi. gansazRvrulia 
Sgt SeSfoTebebis wanacvlebiTi aramdgradobis inkrementi. gamovlenilia, 
rom Sgt SeSfoTebebis gaZliereba drois mixedviT mimdinareobs ara 
eqsponencialurad, aramed algebruli xarisxovani wesiT. generirebuli 
Sgt modebis sixSire da talRuri ricxvi aris drois funqcia. ase rom 
wanacvlebiT dinebian ionosferoSi wrivi meqanizmiT, roca arawrfivi da 
turbulenturi efeqtebi ar arian, warmoiSoba talRuri SeSfoTebebis 
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farTo speqtri. gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis efeqturoba 
araerTgvarovan zonalur qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, rom evo-
luciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben 
energias wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) 
zrdian sakuTar amplitudas da energias. amplitudis zrdasTan erTad 
irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi sruldeba arawrfivi ganmxo-
loebuli, Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri struqturebis 
warmoqmniT. amasTan, Cndeba Tavisuflebis axali xarisxi da Sesabamisad, 
SeSfoTebebis ganviTarebis axali gza wanacvlebiT dinebian garemoSi. 
wanacvlebiTi qaris siCqaris profilze damokidebulebiT arawrfivi Sgt 
struqturebi SeiZleba iyos monopoluri, grigaluri jaWvi an grigaluri 
quCa araerTgvarovani zonaluri qaris fonze. am grigalebs SeuZlia 
ganapirobos Zlierad turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

36. 
sasazRvro amocanebis gamokvleva sxva-
dasxva  struqturis drekadi sxeule-
bisaTvis  

i. cagareli     i. cagareli 
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

agebulia drekadobis Teoriis statikis araZiriTadi sasazRvro amocanebis 
amonaxsnebi orgvarovani forovnobis mqone drekadi wrisaTvis. amonaxsnebi  
miRebulia absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT. 
amoxsnilia dinamikis sawyis-sasazRvro amocana drekadi sxeulisaTvis misi 
mikrostruqturis gaTvaliswinebiT, kerZod ganxilulia orgvari 
forovnobis mqone drekadi wre. drois mimarT laplasis gardaqmnis 
gamoyenebiT es amocanebi miyvanilia amocanebze fsevdorxevis gantolebaTa 
sistemisaTvis. miRebulia am sistemis amonaxsnis warmodgena metaharmoniuli 
funqciebiT. damtkicebulia, rom fsevdorxevis amocanebs aqvT erTaderTi 
amonaxsni. dawerilia pirobebi, romlebisaTvisac Sebrunebuli gardaqmna 
arsebobs da iZlevian sawyisi amocanebis amonaxsnebs. 
 gamokvleulia drekadobis Teoriis kvazistatikis sasazRvro amocanebi 
orgvari forovnobis mqone wrisaTvis. drois mimarT laplasis gardaqmniT 
es amocanebi miyvanilia Sesabamis amocanebamde fsevdorxevis gantolebaTa 
sistemisaTvis. miRebulia grinis formulebi da damtkicebulia rogorc 
dasmuli amocanebis, ise Sesabamisi fsevdorxevis amocanebis amonaxsnTa 
erTaderTobis Teoremebi.    

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

37. 
 
 

arawrfivi talRuri gantolebis soli-
tonuri amonaxsnebis Seswavla dedami-
wis ionosferoSi zogierTi movlenis 
axsnis mizniT.             

l. wamalaSvili   l. wamalaSvili
 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

kvlevis obieqts warmoadgens dedamiwis ionosfero da masSi mimdinare
eleqtromagnituri talRuri procesebi. talRuri procesebis dinamikis
Seswavla xdeba ionosferos magnitohidrodinamikis srul gantolebaTa
sistemis bazaze.  am gantolebebis gamartiveba Catarebulia sakvlevi tal-
Rebis eqsperimentulad dadgenili Tvisebebis gaTvaliswinebiT da funda-
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menturi Senaxvis kanonebis dacviT.  maTematikuri modelebis amonaxsnebis
sapovnelad gamoyenebulia Tanamedrove maT.-fizikis, da Teoriuli fizikis
kargad aprobirebuli meTodebi.  miRebuli Sedegebis kargi Tanxvedra
ionosferuli dakvirvebebis monacemebTan miuTiTebs kvlevis meTodebisa da
miRebuli Sedegebis saimedoobis maRal garantiaze. Sedegebis praqtikul
Rirebulebad unda CaiTvalos mravaljeradi eqsperimentuli dakvirvebebiT
dadgenili monacemebis Teoriuli axsna. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

38. 
sxvadasxva fiziologiuri da fizikuri 
procesis maTematikuri modelireba da 
am modelebis analizi. 

n. xatiaSvili  n. xatiaSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

1. Seswavlil iqna adamianis organizmSi Jangbadis SeTvisebis procesTan 
dakavSirebuli amocanebi. Jangbadis ZiriTadi masa gadaitaneba eriT-
rocitebis mier. maTi moZraoba aRweril iqna navie-stoqsis gantolebiT 
RerZ-simetriul SemTxvevaSi Sesabamisi sawyisi da sasazRvro pirobebiT, 
anu daSvebiT, rom eriTrociti moZraobs blant ukumSvad siTxeSi, amasTan,
reinoldsis ricxvi mcirea. gaTvaliswinebul iqna siblante, rac ufro 
axlosaa realur procesTan da amocanac sagrZnoblad rTuldeba. es 
amocana bolomde iqna Seswavlili im SemTxvevaSi, rodesac sisxlZarRvebis 
SekumSva umniSvneloa. moRebul iqna efeqturi amonaxsnebi, romlebic 
gviCvenebs, rom paTologiebis SemTxvevaSi, rodesac sisxlis siblante 
izrdeba, Jangbadis miwodebis siCqare mcirdeba, rac aferxebs Jangbadis 
normalur mimoqcevas.  
 2. gamokvleul iqna Sredingeris tipis arawrfivi gantoleba kuburi 
arawrfivobiT, romelic dakavSirebulia solitonebis gavrcelebasa da 
kristalebis zrdasTan. miRebul iqna efeqturi amonaxsnebi.  
 3. Seswavlil iqna xelovnuri kristalebis zrdasTan dakavSirebuli 
ramdenime amocana. es amocanebi aqtualuria agreTve adamianis organizmSi 
marilebis daleqvis Seswavlisas. es procesi aRweril iqna reaqcia-
difuziis gantolebiT Sesabamisi sawyisi da sasazRvro pirobebiT.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

39. 
 
 

klasikuri Termodrekadobisa da mikro-
Termodrekadobis zogierTi sasazRvro 
da sasazRvro-sakontaqto amocanis das-
ma da analizuri amoxsna.             

r. janjRava     r. janjRava   

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

dasmulia da cvladTa gancalebis meTodiT analizuradaa amoxsnili 
Termodre-kadobis zogierTi gamoyenebiTi sasazRvro-sakontaqto amocana. 
analizurad amoxsnilia aseve Termodrekadobis sasazRvro amocanebi 
marTkuTxa paralelepipedisaTvis mikrotemperaturuli zemoqmedebis 
gaTvaliswinerbiT. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 karleman–vekuas araregularul dife- v. jiqia      v. jiqia 
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40. 
 
 

rencialur  gantolebebTan dakavSire-
buli funqcionaluri klasebis  Tvise-
bebis Seswavla.             

 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

 

SemoRebulia axali funqcionaluri sivrceebi, Seswavlilia maTi Tvisebebi. 
am klasebis daxmarebiT damtkicebulia liuvilis tipis Teoremebi 
karleman_vekuas araregularuli gantolebebisaTvis. 

 
specialistebi: 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

41. 
 
 

drekadobis momenturi Teoriis safuZ-
velze prizmuli garsebis ierarqiuli 
modelebis nulovani miaxloebis ageba 
mikrotemperaturebis gaTvaliswinebiT. 

g. jaiani     m. boboxiZe 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 

1.11.2013-31.12.2013)

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

drekadobis momenturi Teoriis safuZvelze, mikrotemperaturis 
gaTvaliswinebiT, prizmuli garsebis ierarqiuli modelebis nulovani 
miaxloebis agebis mizniT damuSavebulia saTanado literatura.   

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
42. sinusoidaluri wamaxvilebis mqone

Reroebis rxevis amocana (0,0) miaxloebaSi

n. CinCalaZe     m. gabelaia 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 

1.01.2013-31.12.2013)

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlilia π  sigrZis sinusoidaluri wamaxvilebis mqone Rero, romlis

sigane da sisqe icvleba Semdegi kanoniT: 0
222 hh =  da 1

0
33 sin2 xhh κ= , 

),,0(1 π∈x  Reroebis ierarqiuli modelebis  (0,0)  miaxloebaSi.  amocana dayva-
nilia fredholmis meore gvaris integraluri gantolebis gamokvlevaze. dam-
tkicebulia integraluri gantolebis gulis simetriuloba. wamaxvilebuli
Reros rxevis amosavali amocanis amonaxsni agebulia absoluturad da

Tanabrad krebadi mwkrivis saxiT. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

43. 
 

sivrciT organzomilebiani elifsur

gantolebaTa sistemisaTvis sawyis–
sakontaqto amocanis ricxviTi amoxsna. 

j. rogava     g. დანელია 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 1.03.2013-

31.07.2013; 
01.09.2013-31.12.2013)
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

    samuSao exeba ori aris sazRvarze, romelTagan TiToeulSi gansxvavebuli

amocanebia mocemuli, sakontaqto pirobebis gamoyenebiT amocanis ricxviT

amoxsnas. dasawyisSi, TiToeul areSi ganxilulia erTi meore rigis
mudmivkoeficientebiani Cveulebrivi diferencialuri gantoleba da

moyvanilia sakontaqto amocanis amoxsna rogorc analizuri, aseve ricxviTi

meTodebiT, ganxilulia sxvaobiani sqemebi, cxadi da aracxadi, es ukanaskneli

amoxsnilia faqtorizaciis meTodiT. Semdeg ganxilulia sivrciTi
organzomilebiani SemTxveva da mocemul SemTxvevaSic agebulia aracxadi
samwertilovani sqema da sakontaqto amocana amoxsnilia faqtorizaciis

meTodiT. sqema mdgradia, rac damtkicebuli da Semowmebulia rogorc

Teoriulad, aseve eqsperimentulad, ricxviTi gaTvlebis safuZvelze. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

44. 
 

sivrciT erTganzomilebiani hiperbolur

gantolebaTa sistemisaTvis sawyis–
sakontaqto amocanis ricxviTi amoxsna. 

j. rogava     g. koberiZe 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 1.03.2013-

31.07.2013; 
01.09.2013-31.12.2013)

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

    samuSao exeba ori aris sazRvarze, romelTagan TiToeulSi gansxvavebuli

amocanebia mocemuli, sakontaqto pirobebis gamoyenebiT amocanis ricxviT

amoxsnas. dasawyisSi, TiToeul areSi ganxilulia erTi meore rigis
mudmivkoeficientebiani Cveulebrivi diferencialuri gantoleba da

moyvanilia sakontaqto amocanis amoxsna rogorc analizuri, aseve ricxviTi

meTodebiT, ganxilulia sxvaobiani sqemebi, cxadi da aracxadi, es ukanaskneli

amoxsnilia faqtorizaciis meTodiT. Semdeg ganxilulia sivrciTi
erTganzomilebiani SemTxveva droiTi cvladiT da mocemul SemTxvevaSic
agebulia aracxadi samwertilovani sqema da sakontaqto amocana amoxsnilia

faqtorizaciis meTodiT. sqema mdgradia, rac damtkicebuli da Semowmebulia

rogorc Teoriulad, aseve eqsperimentulad, ricxviTi gaTvlebis safuZvelze. 
 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

45. 
 

funqcionalur diferencialur 
gantolebaTa amonaxsnebis  oscilaciuri  
Tvisebebis  
gamokvleva. 

r. koplataZe    n. maraneli 
(magistranti 
muSaobis 
periodi: 

15.03.2013-31.07.2013)

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 

gadaxril argumentiani arawrfivi diferencialuri gantolebisaTvis 
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 sadac  

 

Seswavlilia amonaxsnebis oscilaciuri Tvisebebi. kerZod, dadgenilia

sakmarisi pirobebi imisa, rom mocemul gantolebas gaaCndes e.w.  A  Tviseba. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 
 

46. 
 

sivrciT erTganzomilebiani parabolur 
gantolebaTa sistemisaTvis sawyis–
sakontaqto amocanis ricxviTi amoxsna. 

j. rogava თ. მხეიძე 
(magistranti; 

muSaobis periodi: 
1.03.2013-31.07.2013; 
01.09.2013-31.12.2013) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

    samuSao exeba ori aris sazRvarze, romelTagan TiToeulSi gansxvavebuli

amocanebia mocemuli, sakontaqto pirobebis gamoyenebiT amocanis ricxviT

amoxsnas. dasawyisSi, TiToeul areSi ganxilulia erTi meore rigis
mudmivkoeficientebiani Cveulebrivi diferencialuri gantoleba da moyvanilia

sakontaqto amocanis amoxsna rogorc analizuri, aseve ricxviTi meTodebiT, 
ganxilulia sxvaobiani sqemebi, cxadi da aracxadi, es ukanaskneli amoxsnilia

faqtorizaciis meTodiT. Semdeg ganxilulia sivrciTi erTganzomilebiani
SemTxveva droiTi cvladiT da mocemul SemTxvevaSic agebulia aracxadi
samwertilovani sqema da sakontaqto amocana amoxsnilia faqtorizaciis

meTodiT. sqema mdgradia, rac damtkicebuli da Semowmebulia rogorc

Teoriulad, aseve eqsperimentulad, ricxviTi gaTvlebis safuZvelze. 
 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
47. 
 

 

zogierTi kerZo saxis aralokaluri 
sawyis-sasazRvro da sasazRvro amoca-
nis gamokvleva.    

d. gordeziani    n. Selia 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 1.01.2013-

01.08.2013) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)  

 
 

amoxsnilia kerZo saxis aralokaluri amocana specialuri organzomilebiani 
areebisaTvis biharmoniuli gantolebis SemTxvevaSi.  

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

48. 
 

diskretul gantolebaTa dadebiTi 
amonaxsnebis arsebobis sakiTxis gamo-
kvleva usasrulo SualedSi.  

r. koplataZe    T. wuwunava 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 

15.03.2013-31.07.2013)

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

naSromSi ganxilulia Semdegi saxis sxvaobiani gantoleba  
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sadac,  

 , ,   k    და 

 ,     (i=1,…,m). 
zemoT mocemuli gantolebisaTvis moyvanilia amonaxsnebis rxevadobis axali

sakmarisi pirobebi. moyvanilia magaliTebi imis sailustraciod, rom miRebuli

Sedegebi garkveuli azriT optimaluria. 

 

# samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi
 

49. 
miuras sqemis realizacia wrfivi
adveqciis gantolebisaTvis eqvskuTxa
badeze. 

r. boWoriSvili   T. janeliZe 
(magistranti; 

muSaobis 
periodi: 1.11.2013-

31.12.2013) 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

Sedgenilia programa miuras sqemisaTvis eqvskuTxa badeze divergenciis 
gamosaTvlelad. programis muSaobis siswore Semowmebulia sxvadasxva saxis 
testebis saSualebiT.  
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvane

li  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
1. 
 
 

kerZowarmoebulebiani 
diferencialuri gantole-
bebi da sistemebi; Termo- 
drekadoba, mikrotempera- 
tura, gamoyenebebi biolo-
giaSi 

(2012-2014) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba 

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi maTematikis 
institutsa da zust da 
sabunebismetyvelo mecni-
erebaTa fakultetis ma-
Tematikis departamentSi)
 

g. jaiani 
(saqarTve-

los 
mxridan), 

r. natalini 
(italiis 
mxridan) 

 

g. jaiani 
g. avaliSvili
d. gordeziani
n. CinCalaZe 
a. kvinikaZe 
m. kvinikaZe 

 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

ujreduli agregatebis (baqteria, eukariotuli ujredebi)  moZraobis aRweris 
dros aRZruli kerZowarmoebulian diferencialur gantolebaTa sistemebis 
zogadi klasisaTvis damtkicebulia globaluri amonaxsnis arsebobis Teorema 
da  Seswavlilia amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva (r. natalini). 
agebulia mikrotemperaturiani prizmuli Termodrekadi garsebisaTvis 
diferencialuri ierarqiuli modelebi, roca prizmuli garsis zeda da qveda 
piriT zedapirebze mocemulia temperatura, Zabvis veqtori da siTburi nakadis 
pirveli momenti; am modelebisaTvis gamokvleulia prizmuli garsis gverdiT 
sazRvarze, kerZod, wamaxvilebul napirze, sasazRvro pirobebis dasmis 
sakiTxi, romelic, sazogadod, araklasikuria (g. jaiani, n. CinCalaZe, a. kvini-
kaZe, m. kvinikaZe).  
Seswavlilia struqturis formirebis fenomeni, romelic daimzireba zogierTi 
ricxviTi simuliaciisas. kerZod, aramdgradobaSi gadasvlis sazRvris mkacrad 
dadgenis mizniT SemoTavazebulia  ufro zogadi mravalganzomilebiani 
modeli nebismieri, magram sasruli raodenobis siCqareebiT. agebulia 
ierarqiuli modelebi cvladi sisqis prizmuli garsis formis mqone 
biofirisaTvis (n. CinCalaZe, g. jaiani, r. natalini) 
prizmuli garsebis  ierarqiuli modelebis NNN-uri rigis miaxloebaSi 
damtkicebulia sasazRvro amocanebisaTvis arsebobisa da erTaderTobis Teo-
remebi, roca prizmuli garsis gverdiT sazRvris nawilze temperatura,  mik-
rotemperaturisa da gadaadgilebis veqtorebi nulis tolia, xolo  zeda da 
qveda piriT zedapirebze da gverdiTi sazRvris darCenil nawilze mocemulia 
Zabvis veqtori, siTburi nakadi da siTburi nakadis pirveli momenti; garda 
amisa, damtkicebulia organzomilebiani modelebis Sesabamisi samganzomile-
biani agregatebis mimdevrobis  mikrotemperaturiani Termodrekadi sxeulebis 
wrfivi samganzomilebiani Teoriis Sesabamisi sasazRvro  amocanis zusti 
amonaxsnisaken krebadoba da, sakmarisi sigluvi SemTxvevaSi, dadgenilia 

krebadobis sizustis rigi (g. avaliSvili, d. gordeziani).  
agebulia da gamokvleulia gasaSualoebuli aditiuri modelebi da 
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diskretuli sqemebi; am modelebisa da sqemebis saSualebiT dasmuli sawyis-
sasazRvro amocanebis amoxsna reducirebulia siTbogamtareblobis 
erTganzomilebiani amocanebis amoxsnaze; warmodgenili diskretuli sqemebi 
kompiuterze Tvlis gaparalelebis saSualebas iZlevian; aditiuri modelebi 
da sqemebi gamokvleulia rogorc zogad funqcionalur sivrceSi (sobolevis 
sivrceebSi), ase dasmuli amocanis amoxsnaTa gluv klasebze; dadgenilia 
mdgradoba, krebadoba; Sefasebulia krebadobis siCqare (d. gordeziani). 
 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
2. 
 
 

praqtikaSi gavrcelebuli 
rTuli geometriis  mqone 
konstruqciebis modeli-
reba da gaangariSeba 

 
(2013-2015) 

 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
Tanadamfinansebeli 

i. javaxiSvilis saxe-
lobis Tbilisis saxe-
lmwifo universiteti 
(i. vekuas saxelobis 

gamoyenebiTi maTemati-
kis instituti; zust 
da sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa fakul-
tetis maTematikis 

departamenti) 
 

 
g.  jaiani 

 

 
g. jaiani 

g. avaliSvili
m. avaliSvili
d. gordeziani
T. vaSaymaZe 
d. pataraia 
j. rogava 

n. CinCalaZe 
 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

ganxilulia drekadi nawilebisagan Sedgenili multistruqturebis samganzo-
milebiani statikuri da dinamikuri modelebi, roca qvestruqturebi Sedgeba 
zogadi araerTgvarovani anizotropuli drekadi masalisagan da warmoadgenen 
samganzomilebian sxeulebs, cvladi sisqis firfitebisagan Sedgenil fenovan 
sxeuls da cvladi kveTis Reroebs. ierarqiuli modelebis asagebad ganxilu-
lia multistruqturebi, romlebic Sedgeba samganzomilebiani sxeulisagan, 
romelzec mimagrebulia cvladi sisqis firfitebisagan Semdgari fenovani sxe-
uli, romlis piriT zedapirebze mocemulia zedapiruli Zala, gverdiT 
zedapirebis nawilze SeiZleba mocemuli iyos zedapiruli Zala, danarCeni 
nawili ki iyos Camagrebuli, xolo samganzomilebiani sxeulis da fenovani 
sxeulis gamyof interfeisze mocemulia gadaadgilebis da Zabvis veqtorebis
uwyvetad gadabmis pirobebi. ganxilulia multistruqturebi, romlebic Sedge-
ba samganzomilebiani sxeulisagan, romelzec damagrebulia cvladi kveTis Re-
roebi, romelTa gverdiT zedapirebze mocemulia zedapiruli Zalebi, torsul 
zedapirebze ki SeiZleba  mocemuli iyos zedapiruli Zalebi an isini iyvnen 
Camagrabuli, xolo samganzomilebiani sxeulis da Reroebis gamyof interfeis-
ze mocemulia gadaadgilebis da Zabvis veqtorebis uwyvetad gadabmis pirobebi. 
rTuli geometriis multistruqturebis ierarqiuli modelebis asagebad ganxi-
lulia drekadi konstruqciebi, romlebic Sedgeba samganzomilebiani sxeule-
bisagan, romlebzec mimagrebulia cvladi sisqis firfitebisagan Semdgari fe-
novani sxeuli, romelic eyrdnoba samganzomilebian sxeulze damagrebul 
cvladi kveTis Reroebs. firfitebis da Reroebis zedapirebze mocemulia 
zedapiruli Zalebi, samganzomilebiani sxeulis nawilze SeiZleba mocemuli 
iyos zedapiruli Zala, danarCeni nawili ki iyos Camagrebuli, xolo samganzo-
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milebiani sxeulis da firfitebis, samganzomilebiani sxeulis da Reroebis, 
da firfitebis da Reroebis gamyof interfeisebze mocemulia gadaadgilebis 
da Zabvis veqtorebis uwyvetad gadabmis pirobebi. sawyisi samganzomilebiani 
amocanisaTvis ganxilulia variaciuli formulireba, romlis gamoyenebiT age-
bulia statikuri da dinamikuri modelebis zogadi ierarqiebi da maTze day-
rdnobiT agebulia multistruqturebis ierarqiuli modelebi diferencialu-
ri formiT. rTuli geometriis multistruqturebisaTvis agebuli modelebi, 
qvestruqturebis geometriuli formis mixedviT, gansazRvrulia sxvadasxva 
ganzomilebis mqone sivrciT areebze. kerZod, samganzomilebiani sxeulis da 
cvladi sisqis firfitebisagan Semdgari multistruqturisaTvis agebulia sam-
ganzomilebiani da organzomilebiani sivrciTi areebis erTobliobaze gansaz-
Rvrul modelTa ierarqia; samganzomilebiani sxeulis da cvladi kveTis Re-
roebisagan Semdgari multistruqturisaTvis agebulia samganzomilebiani da 
erTganzomilebiani areebis erTobliobaze gansazRvrul modelTa ierarqia, 
xolo samganzomilebiani sxeulis, cvladi sisqis firfitebis da cvladi kve-
Tis Reroebisagan Semdgari multistruqturisaTvis agebulia samganzomilebia-
ni, organzomilebiani da erTganzomilebiani sivrciTi areebis erTobliobaze 
gansazRvrul modelTa ierarqia (g. avaliSvili, m. avaliSvili, d. gordeziani).
agebulia ierarqiuli modelebi laminirebuli prizmuli garsebisaTvis, roca 
fenebi SeiZleba, iyos wamaxvilebuli, maT Soris ukuqcevis wiboebiT da 
wertilebiT. ganxilulia konkretuli magaliTi da Catarebulia simulacia 
kompiuterze (n. CinCalaZe, g. jaiani)  
agebulia garemos konfiguraciis Sesabamisi arawrfiv integro-diferencialur 
gantolebaTa sistema. ganxorcielda am sistemis aproqsimacia naklebganzomi-
lebiani maTematikuri modelebiT. rTulma geometriam ganapiroba gansxvavebu-
li ganzomilebebis TviTSeTanxmebuli sasazRvro amocanebis agebis, interfei-
sis gaswvriv koreqtuli transmisiis pirobebis dasmis aucileblobloba. 
saxeldobr, agebul iqna myari deformirebadi araerTgvarovani anizotropuli 
cvladi sisqis piezo–eleqtruli da eleqtro gamtari, forovani, cocvadi 
binaruli narevis SemTxvevaSi arastacionaruli Termodrekadi garemosaTvis 
arawrfiv  gantolebaTa sistema. am sistemis  mTavari nawilidan    umartives 
SemTxvevaSi izotropuli erTgvarovani Txelkedlovani struqturisaTvis 
parametris SerCeviT miiReba  cnobili modelebi, romlebic meqanikuri da geo-
metriuli xasiaTis gammartivebeli daSvebebis safuZvelze, agebuli iyo 
mraval gamoCenil mecnierTa mier; agebuli sistemis meore nawili warmoadgens 
integro–diferencialur operators, romelic adre ar iyo gaTvaliswinebuli. 
rTuli geometriis mqone zogierTi drekadi struqturisTvis Sedgenilia 
saTvleli algoriTmebi. kerZod, ganxilul iqna sxvadasxva mcire  sisqis, 
ori mimarTulebiT  sasruli da/an usasrulo jvris formis drekadi firfita 
da xuTi mcire sisqis cilindruli sxeulis gaerTianebisa da TanakveTisagan 
Seqmnili drekadi multistruqtura (T. vaSaymaZe, damxmare personali: 
programisti a. papukaSvili) 
damuSavebulia Teoriuli kvlevis Sedegad SerCeuli da praqtikaSi 
gamoyenebadi rTuli konfiguraciis mqone sxeulebis gasaangariSeblad 
ganzogadebuli midgoma diskretuli modeliT warmodgenis safuZvelze. 
saxeldobr, momzadda Reros diskretuli modelis saSualebiT  warmodgenili 
rTuli konfiguraciis mqone   sxeulebis modelirebisa da gaangariSebisaTvis 
saWiro manqanuri algoriTmi da saTvleli programa. safuZvlad aRebul iqna 
brtyeli wamaxvilebuli formis figura (niskartiseburi formisa), romlis 
sixistis parametrebi da modebuli datvirTvis saxe da sidide SesaZlebelia 
martivad vcvaloT damuSavebuli algoriTmis saSualebiT. Sesrulebulma 
samuSaom - ganzogadebulma midgomam, SesaZlebloba mogvca diskretuli 
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Reroebis saSualebiT advilad avagoT da gamovikvlioT rTuli
konfiguraciis sxeulebis modelebi (d. pataraia, damxmare personali: inJineri 
g. javaxiSvili, programisti  r. maisuraZe) 
agebulia rTuli geometriis mqone erTganzomilebiani multi-struqturebisaT-
vis drekad garemoTa urTierTqmedebis ierarqiuli modelis sawyisi miaxloe-
bis Sesabamisi gantolebaTa sistemis miaxloebiTi amoxsnis algoriTmi varia-
ciuli da sasrul sxvaobiani meTodebis safuZvelze. saxeldobr, ganxilulia 
marTi kuTxiT mibjenili ori RerosTvis sakontaqto-sasazRvro da sakontaq-
to-sawyis-sasazRvro amocanebi. gamokvleulia Sesabamisi sqemisTvis aproqsima-
ciis, mdgradobis da krebadobis sakiTxebi; Catarebulia simulaciebi kompiu-
terze (j. rogava, n. CinCalaZe, g. jaiani, magistrantebi: g. danelia, g. koberiZe, 
T. mxeiZe). 
Catarebulia kompiuterze simulacia pirvel amocanaSi agebuli orfenovani 
laminirebuli prizmuli garsebis ierarqiuli modelebis nulovani miaxloe-
bisaTvis (n. CinCalaZe, g. jaiani). 
Txeli xisti CarTvis mqone marTkuTxovani firfitisaTvis Catarebulia 
ricxviTi eqsperimentebi (T. vaSaymaZe, damxmare personali: programisti 
a. papukaSvili). 

  
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
3. 
 
 
 

wamaxvilebuli prizmuli 
garsebisa da  Reroebis 
gaTvlis analizuri da  
ricxviTi meTodebis 

damuSaveba  
 

(2012-2014) 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 

i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 
institutSi  

m.  wiklauri 

(misuris 
teqnologiebis 
universiteti, 

aSS)–xel-

mZRvaneli, 
 n. CinCalaZe_ 

TanaxelmZRva–
neli 

m.  wiklauri 

n. CinCalaZe 

n. dixaminjia

b. maistrenko
T. 

maxaraSvili 

k. SaSiaSvili

g. jaiani 

j. rogava 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

i. vekuas prizmuli garsebis meore modelis (e.i., roca garsis piriT zedapirze
mocemulia gadaadgilebebi) farglebSi Catarebulia  Teoriuli analizi. 
gamokvleulia variaciuli formulirebiT dasmuli amocanis amonaxsnis Sesabamis, 
sazogadod wonian sivrceSi, arsebobisa da erTaderTobis sakiTxi.  N=0 da 1 
miaxloebebis (dinamika) Sesabamisi gantolebebisaTvis ganxilulia simetriuli

naxevraddiskretuli sqemebi, romlebic miiReba droiTi cvladis mixedviT
warmoebulebis diskretizaciiT da sivrciTi cvladebis mixedviT warmoebulebis

gasaSualoebiT. gamokvleulia am sqemebis mdgradoba. agebuli sqemebisaTvis

miRebulia aprioruli Sefasebebi, saidanac gamomdinareobs miaxloebiTi

amonaxsnis krebadoba zusti amonaxsnisaken saTanado klasebSi. 
mesame modelis farglebSi Catarebulia Teoriuli analizi (dasmulia sazogadod
araklasikuri maT Soris woniani, koreqtuli sawyis-sasazRvro amocanebi). 
gamokvleulia variaciuli formulirebiT dasmuli amocanis amonaxsnis Sesabamis, 
sazogadod wonian sivrceSi, arsebobisa da erTaderTobis sakiTxi.
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naxevarjgufisaTvis racionaluri operatoruli aproqsimaciebis gamoyenebiT

deformadi myari Txeli sxeulisaTvis ierarqiuli modelebis (miaxloeba N=0,1) 
Sesabamisi dinamiuri gantolebebis abstraqtuli ganzogadebisTvis (kvazi
arawrfivobis damatebiT) agebuli da gamokvleulia maRali rigis  sizustis
dekompoziciis sqemebi.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
4. 
 
 

monodromuli kvanturi 
gamoTvlebi  
 

(2012-2014) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi da 
STCU   

g. giorgaZe g. giorgaZe , 
m. jiblaZe 

Tanamonawile-
saqarTvelos
teqnikuri 

universiteti 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 

 
agebuli iqna samdoniani kvanturi sistemisaTvis kvanturi procesoris 
universalur geitTa sistema.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
5. 
 
 

sawyisi monacemebis opti-
mizaciis amocanebi zogi-
erTi klasis neitraluri 
funqcionalur diferenci-
aluri gantolebebisTvis: 
variaciis formulebi, 
optimalurobis aucilebe-
li pirobebi, arsebobis 
Teoremebi. 
 
      (2013-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 

institutsa da zust 
da sabunebismetyvelo 

mecni-erebaTa 
fakultetis ma-

Tematikis 
departamentSi) 

 
T. TadumaZe 

 
T. TadumaZe 
Nn. gorgoZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Ffazur koordinatebSi mudmivi dagvianebis Semcveli orsafexuriani 
funqcionalur-diferencialur gantolebisTvis uwyveti sawyisi da Sualeduri 
pirobebiT, damtkicebulia amonaxsnis variaciis formulebi sawyisi da 
gadarTvis momentebis, sawyisi funqciis, dagvianebebis parametrebisa da 
gantolebis marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT. miRebulia sawyisi 
monacemebis (sawyisi momentis, sawyisi funqciis, dagvianebis parametrebis, 
gadarTvis momentis) optimalurobis aucilebeli pirobebi. 
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# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
6. 
 
 

funqcionalur diferenci-
alur da diskretul gan-
tolebaTa amonaxsnebis as-
imptoturi yofaqcevis Se-
saxeb 
 

 (2013-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 

institutsa da zust 
da sabunebismetyvelo 

mecnierebaTa 
fakultetis ma-

Tematikis 
departamentSi) 

r. koplataZeE r. koplataZeE

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

Seswavlilia dagvianebul argumentiani funqcionalur diferencialur gan-
tolebaTa amonaxsnebis asimptoturi yofaqceva. miRebuli Sedegebi 
warmoadgens adre cnobili Sedegebis ganzogadoebas. garkveuli klasebisaTvis 
miRebuli Sedegebi warmoadgenen aucilebel da sakmaris pirobebs.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
7. 
 
 
 

Termodrekadobis 
gamoyenebiTi 

araklasikuri amocanebi 
sxvadasxva mravalfeniani 
sxeulebisaTvis da maT 
simtkiceze gasaTvleli 

saxelmZRvanelo Teoriul-
teqnikuri masala 

saTanado programiT  
 

(2012-2014) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
Tanadamfinansebeli 

i. javaxiSvilis saxe-
lobis Tbilisis saxe-
lmwifo universiteti.
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 

i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 
institutSi 

n. xomasuriZe n. xomasuriZe, 
n.ziraqaSvili, 
r. janjRava, 
m. narmania, 
g. nozaZe 

 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

cilindruli da sferuli sakoordinato sistemebis Sesabamisi sakoordinato 
zedapirebiT SemosazRvruli radialuri koordinatebis mimarT mravalfeniani 
sxeulebisaTvis analizurad amoxsnilia Termodrekadobis klasikuri da 
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araklasikuri sasazRvro da sasazRvro-sakontaqto amocanebi. aRniSnuli 
amocanebis ricxviTi realizaciisaTvis Sedgenili da gamarTulia 
kompleksuri programa MATLAB-Si. miRebulia zogierTi testuri amocanis 
ricxviTi Sdegebi da Sedegebis TvalsaCinoebisaTvis agebulia saTanado 
grafikebi.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
8. 
 
 

SezRudvebiani logikuri 
programireba urango Ter-
mebze da maT mimdevrobebze 
aRweris operatorebiT 
 

(2012-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 

i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 
institutSi  

თ. კუცია 
(იოჰან კეპლერის 
უნივერსიტე–ტი, 

ლინცი, 
ავსტრია), 

თ. ჯანგველაძე 
(საქართველოს 

მხრიდან) 
 

თ. კუცია, 
თ. ჯანგველაძე,

ხ. რუხაია, 
ლ. ტიბუა, 

გ. ჭანკვეტაძე, 
ბ. დუნდუა, 
გ. მიქანაძე, 
ს. ფხაკაძე 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

 

Camoyalibebulia SezRudvebis gadawyvetadobis da amoxsnis procedura urango
termebisTvis da maTi mimdevrobebisTvis, aRweris operatorebis gareSe. 
damtkicebulia proceduris gaCerebis, koreqtulobis da sisrulis zogierTi
Teorema. 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
9. 
 
 

zogierTi arawrfivi 
arastacionaruli modelis 
gamokvleva da ricxviTi 

amoxsna 

 
 (2013-2016) 

sesf 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 

institutsa da a. 
razmaZis maTematikis 

institutSi) 

ს. ხარიბეგაშვილი თ.ჯანგველაძე,   
 ზ. კიღურაძე, 
ო. ჯოხაძე, 

ს.ხარიბეგაშვილი
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

erTi arawrfivi integro–diferencialuri gantolebis pirveli gvarisa da

Sereuli sasazRvro pirobebiani sawyis–sasazRvro amocanebisaTvis

gamokvleulia amonaxsnis arseboba, erTaderToba da asimptoturi yofaqceva

arawrfivi xarisxovani wyaros wevris SemTxvevaSi. agebulia Sesabamisi sxvaobiani
sqemebi da Catarebulia ricxviTi eqsperimentebi. 
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# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 

10. 
 
 

Investigation and Numerical 
Resolution of Some Non-linear 
Diffusion Systems 
 

Fulbright Visiting Scholar 
Program.  AY 2012-2013. 
USA, CA, Monterey. 

U.S. Department of State 
(Fulbright Visiting Scholars)

T. jangvelaZe  
 

T. jangvelaZe 
 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

proeqti eZRvneboda zogierTi arawrfivi modelis gamokvlevas da miaxloebiT 
amoxsnas. es modelebi dafuZnebulia maqsvelis gantolebaTa sistemaze, romelic 
aRwers garemoSi eleqtromagnituri velis difuzias. gamokvlevebi Catarebulia 
arawrfivi da ricxviTi analizis meTodebis gamoyenebiT. momzadda ramdenime 
samecniero statia da erTi monografia - jangvelaZe T., kiRuraZe z., neta b. 
zogierTi klasis arawrfivi integro-diferencialuri gantolebis ricxviTi 
amoxsna. 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 
11. 
 
 

mimdevrobis cvladebiani 
Termebis Targebis 

aRricxva 
 

(2013-2015) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetis 

i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 
maTematikis 
institutSi 

ჯ. ანთიძე 
 

ჯ. ანთიძე, 
თ.კუცია, 

ბ. დუნდუა, 
ი. ქარდავა 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 

 

Seiqmna Targebis aRricxvis SeTanadebis algoriTmi mimdevrobiTi cvladebiTa da 
urango funqcionaluri simboloebiT, romelic dayvanebSi  gamoiyeneba da 
romelic muSaobs jamis ACIDU Tvisebebis  gaTvaliswinebiT.  

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
 

12. 
 
 

erTi arawrfivi integro-
diferencialuri 
difuziuri modelis 
ricxviTi  amoxsna. 

SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi. 
(axalgazrdTa 

mecnierTa staJirebis 
granti) 

z. kiRuraZe 
 

z. kiRuraZe 
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 

 

proeqtis mizania maqsvelis arawrfivi kerZowarmoebulebiani diferencialuri  
gantolebebis erTganzomilebiani sistemis Seswavla orkomponentiani magnituri 
velis  SemTxvevaSi, kerZod, integro-diferencialur saxemde  reducirebuli 
modelis Sesabamisi sawyis–sasazRvro amocanebis ricxviTi amoxsna. 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
13. 
 
 
 

erTi klasis singularuli 
integraluri 

gantolebebis miaxloebiTi 
amoxsnis sakiTxebi 

 
(021.01.2013-21.04.2013) 

 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
proeqti 

ganxorcielda 
i. javaxiSvilis 

saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universitetis 
i. vekuas saxelobis 

gamoyenebiTi 
maTematikis 

institutsa da 
a. komarovis 

saxelobis fizika-
maTematikur skolaSi

a.  papukaSvili - 
xelmZRvaneli, 
g.maneliZe –

TanaxelmZRvane
li 

a. papukaSvili,
g. maneliZe, 

 
v. komarovis 
sax. fizika–
maTematikuri

skolis XII 
klasis 

moswavleebi  

(15 moswavle)

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

1. proeqtSi monawile moswavleebTan pirveli Sexvedra  da Tematikis gacnoba
Sedga 2012 wlis 20 dekembers. meqanikosTa kavSiris mesame yovelwliur
konferenciaze gakeTebuli iyo moxseneba Temis xelmZRvanelis arCil

papukaSvilis mier „singularul integralur gantolebaTa erTi sistemis

miaxloebiTi amoxsnis Sesaxeb“. Temis pirveli prezentacia gaimarTa Tsu zust da
sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetis pirvel yovelwliur konferenciaze, 
romelic Catarda a.w. 21-27 ianvars Tbilisis saxelmwifo universitetSi. 
a.papukaSvilis mier wakiTxuli iyo moxseneba   „erTi klasis singularuli

integraluri gantolebebis miaxloebiTi amoxsnis sakiTxebi“, xolo g.maneliZis

mier „araerTgvarovani wrfivi operatoruli gantolebis amoxsna asimptoturi
meTodis alternatiuli meTodiT“. 
2. moswavleTa saaxalwlo ardadegebis Semdeg 21 ianvridan moswavleebTan
mimdinareobda muSaoba TanaxelmZRvanel gela maneliZesTam erTad  im ZiriTad

sakiTxebze, rac aucileblad saWiro iyo proeqtis warmatebiT SesrulebaSi. moxda
gameoreba wrfivi algebris, diferencialuri da integraluri aRricxvis

elementebis da sxva Temis SesrulebisaTvis saWiro sakiTxebis. 
3. dawyebuli 7 Tebervlidan yovel xuTSabaTs moswavleebs utardebodaT

leqciebi komarovis fizika-maTematikis skolaSi , xolo samSabaTobiT seminarul-
praqtikuli mecadineobebi Tsu gamoyenebiTi maTematikis institutSi. maT

waekiTxaT Semdegi leqciebi: a). mokle mimoxilva niko musxeliSvilis samecniero
memkvidreobis Sesaxeb; b). bzarebiT Sesustebuli Sedgenili sxeulisTvis
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drekadobis Teoriis antibrtyeli amocanebis miaxloebiTi amoxsnis Sesaxeb; g). 
arasakuTrivi integralebis miaxloebiTi gamoTvlisa da koSis guliani

integraluri operatorebis Sesaxeb; d). koSis tipis pirveli gvari integraluri

gantolebis amoxsna „diskretul gansakuTrebulobaTa meTodiT“; e). zogierTi
uZravi gansakuTrebulobis Semcvel singularuli integraluri gantolebis

miaxloebiTi amoxsna kolokaciis meTodiT;  
4. proeqtis farglebSi moswavleebi  gaecnen drekadobis Teoriisa da masalaTa

gamZleobis zogierTi sakiTxi, aseve gamoTvliTi maTematikis safuZvlebi. 
moswavleebisaTvis gasageb enaze Camoyalibebul iqna bzarebiT Sesustebuli
Sedgenili sxeulebisTvis drekadobis Teoriis antibrtyeli amocanis amoxsnis
intrgralur gantolebaTa meTodi. ganxilul iqna  ori ZiriTadi amocana: A 
amocana - roca bzari kveTs gamyof sazvars (miiReba uZravi gansakuTrebulobis
Semcveli singularul integralur gantolebaTa sistema mxebi Zabvebis

naxtomebis mimarT),  B amocana - roca bzari gamodis gamyof sazvarze (miiReba
uZravi gansakuTrebulobis Semcveli singularul integralur gantoleba mxebi
Zabvebis naxtomebis mimarT).     
5. moswavleebs yovel samSabaTs sistematiurad utardebodaT leqcia-praqtikuli

mecadineobebi programirebaSi, kerZod programaTa sistema mathcad 13 da maple 12-
Si. am saqmeSi monawileobda  Tsu ufrosi laboranti meri SariqaZe. 
6. Tebervlis 28-Si gakeTda moswavleTa pirveli prezentacia komarovis fizika-
maTematikis skolaSi  SoTa rusTavelis erovmuli samecniero fondis

xelmZRvanelTa TandaswrebiT. mokle prezentacia gaakeTes moswavle vasil

kapanaZem da proeqtis xelmZRvanelma. 
7. proeqtis farglebSi moswavleTa mier programuli saSualebebis aTvisebis

paralelulrad moxda zemoaRniSnuli amocanebisTvis, saTvleli algoriTmebis

ageba, Sesabamisi programebis Seqmna programaTa sistema mathcad 13 da maple 12-Si
da  ricxviTi gaTvlebis Catareba. 
8. rogorc dagegmili iyo 18  aprils Catarda proeqtis dasrulebasTan

dakavSirebiT  prezentacia  komarovis fizika-maTematikis skolaSi.  
9. moswavle-mkvlevarebma, kerZod  a.cicagma, a.facaciam, v.kapanaZem da l.fancxavam
23 aprils gaakeTes moxseneba „erTi klasis singularuli integraluri

gantolebebis miaxloebiTi amoxsnis sakiTxebi“ Tbilisis saxelmwifo

universitetis i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis institutis seminaris
gafarToebul sxdomebze. 

 
# 

proeqtis dasaxeleba  
damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleble

bi 
14. 
 
 
 

eleqtromagnituri amindis 
Semqmneli uds talRuri  
struqturebis generacia,  

in-tensifikacia da  
urTierT-transformacia  
wanacvlebiTi dinebebiT 
marTul ionosfe-roSi 

 
 (2013-2016) 

S. rusTavelis 
erovnuli samecniero 

fondi, 
proeqti xorcieldeba

i. javaxiSvilis 
saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi 

(i. vekuas saxelobis 
gamoyenebiTi 

o. xarSilaZe o. xarSilaZe,
x. Cargazia, 
n. dixaminjia 
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maTematikis 
institutsa da m. 
nodias geofizikis 

institutSi) 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

 
 
 
 
 

SeswavliliaGultradabali sixSiris (uds) talRuri struqturebis wrfivi 
da arawrfivi dinamika da maTi TviTorganizacia mbrunav disipaciur 
ionosferoSi, romelic ganpirobebulia araerTgvarovani zonaluri qarebis 
(wanacvlebiTi dineba) arsebobiT. planetaruli uds eleqtromagnituri 
talRebi generirdebian garemosa da sivrciT araerTgvarovani geomagnituri 
velis urTierTqmedebiT. napovnia didmasStabiani uds eleqtromagnituri 
talRebis generaciis da Semdgomi gaZlierebis efeqturi wrfivi meqanizmi 
wanacvlebiT dinebebSi. naCvenebia, rom es talRuri SeSfoTebebi efeqturad 
qaCaven energias wanacvlebiTi dinebebisgan da zrdian sakuTar energias da 

amplitudas (ramdenime rigiT). amplitudis zrdasTan erTad irTveba 
arawrfivi meqanizmi da procesi sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, 
Zlierad lokalizebuli grigaluri struqturebis warmoqmniT, 
ganpirobebuli SeSfoTebaTa profilis arawrfivi grexiT. amasTan, Cndeba 
Tavisuflebis axali xarisxi da Sesabamisad, SeSfoTebebis ganviTarebis 
axali gza wanacvlebiT dinebian garemoSi. analizuri gamoTvlebidan da 
naxazebidan naTeli xdeba, rom stacionaruli grigaluri struqturebis 
warmosaqmnelad saWiroa siCqaris gadatanis raime zRvruli mniSvneloba 
orive _ disipaciuri da aradisipaciuri kompleqsuri ionosferuli 
plazmisaTvis. Seswavlilia grigalebis Caqrobis droiTi da sivrciTi 
maxasiaTebelebi. Sefasebulia grigalis xangrZlivobis maxasiaTebeli dro 
disipaciuri ionosferoSi. xangrZliv grigalur struqturebs gadaaqvT 
CaWerili nawilakebi da aseve siTbo, energia. amrigad, gansaxilveli 
struqturebi SeiZleba warmoadgendnen uds eleqtromagnitur talRur makro 
turbulentobis struqturul elementebs ionosferoSi. 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

    

anotacia 

 

b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Gogi Pantsulaia,  
Zurab Kvatadze and  
Givi Giorgadze 

Elements of 
Probability Theory and
Mathematical Statistics

(Electronic Text-Book) 
http://www.gtu.ge/boo
ks/ims/probability2013

.pdf 
Georgian Technical 

University 
Tbilisi 2013 

Vii+181  

anotacia 

Tanamedrove albaTobis Teoria warmoadgens maTematikis saintereso da metad 
mniSvnelovan nawils, romelsac aqvs didi miRwevebi da mWidro kavSirebi 
rogorc maTematikis klasikur nawilebTan (geometria, maTematikuri analizi, 
funqcionaluri analizi), aseve mis sxvadasxva ganStoebebTan (SemTxveviT 
procesTa Teoria, ergodulobis Teoria, dinamiur sistemaTa Teoria, 
maTematikuri statistika da sxva). am mimarTulebaTa ganviTareba ZiriTadad 
ukavSirdeba statistikuri meqanikis, statistikuri fizikis, statistikuri 
radioteqnikis, aseve rTuli sistemebis amocanebs, romlebic iTvaliswineben 
SemTxveviT zemoqmedebasa da qaosur zegavlenas. albaTobis Teoriis 
sawyisebTan idgnen gamoCenili maTematikosebi i.bernuli, a.muavri, p.laplasi, 
s.puasoni, a.koSi, g.kantori, v.buniakovski, f.boreli, a.lebegi da sxvebi. 
mecnierebs Soris didi xnis ganmavlobaSi arsebuli 

polemikis sakiTxi, romelic Seexeboda albaTobis Teoriis maTematikasTan 
mimarTebis dadgenas da romelic Sesuli iyo daviT hilbertis mier 1900 wels 
dasmuli maTematikis umniSvnelovanes gadauWrel problemaTa siaSi , 
gadawyvetil iqna rusi mecnieris a.kolmogorovis mier 1933 wels, romelmac 
mogvca albaTobis Teoriis mkacri aqsiomatikuri dafuZneba. aRniSnuli 
saxelmZRvanelos Sedgenisas gamoyenebulia albaTobis Teoriis aqsiomatikuri 
dafuZnebis kolmogoroviseuli koncefcia, romlis Tanaxmadac aqsiomebis saxiT 
daxasiaTebulia zogadi albaTuri sivrceebi da maTi Semadgeneli komponentebi. 
saxelmZRvanelos ZiriTadi mizania students daexmaros im ZiriTadi unar-
Cvevebis SeZenaSi, romelic saWiroa sxvadasxva (socialuri, ekonomikuri, 
biologiuri, meqanikuri, fizikuri da sxva) SemTxveviTi procesebis aRmweri 
maTematikuri modelebis ( e.i. albaTuri sivrceebis) asagebad da maTi 
maxasiaTebeli Tvisebebis Sesaswavlad. saxelmZRvanelo Sedgeba ocdaerTi 
paragrafisagan. yovel paragrafs Tan axlavs savarjiSoebi testebis saxiT, 
romelTa amoxsna daexmareba students albaTobis Teoriis warmodgenili 
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elementebis Rrma gaazrebasa da aTvisebaSi.   

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

2 
 

yaWiaSvili q. biznes-procesebis 
modelireba 

saqarTvelos 
teqnikuri 

universiteti, 
eleqtronuli 

saxelmZRvanelo 

232 

anotacia 

saxelmZRvanelo momzadebulia OMG-is (Object Management Group) mier 
gamoqveynebuli dokumentebis Business Process Model and Notation (BPMN), Version 1.2 da 
BPMN Modeler for Visio mixedviT. masSi mocemulia BPMN-is terminebi, aRniSvnebi, 
pirobebi da maTi gamoyenebis da aRqmis wesebi biznes procesebis aRweris 
procesis avtomatizaciisaTvis. saxelmZRvaneloSi agreTve mocemulia am mizniT 
Seqmnili specialuri programuli produqtis Interfacing BPMN Modeler for Visio
gamoyenebis wesebi, SesaZleblobebi da Sesrulebis mimdevroba. warmodgenili 
masalis advilad gagebis mizniT, mas darTuli aqvs didi raodenobis 
grafikuli masala.   

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

3 
 

g. lobJaniZe,       
n. mWedliSvili, 
n. sxirtlaZe, 
T. jangvelaZe 

prekalkulusi Tbilisi, 2013, 
kavkasiis 

universiteti 

189 

anotacia 

saxelmZRvanelos mizania im sakiTxebis gadmocema, romlebic arsebiTad 
gamoiyeneba kalkulusis, wrfivi algebris, ricxviTi analizis da sxva 
maTematikuri kursebis Seswavlisas. 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

4 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  
m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 
 

maTematika. me-12-e 
klasi. 2013 w. 

 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 

328  
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anotacia 

maTematikis saxelmZRvanelo me-12 klasis moswavleebisaTvis 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

5 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  
m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 
 

maTematika. me-7-e  
klasi.  

maswavleblis 
wigni.  2013 w. 

 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 

130 

anotacia 

meToduri miTiTebebis wigni maTematikis maswavleblebisaTvis me-7 klasSi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

6 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  
m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 
 

maTematika. me-8-e  
klasi.  

maswavleblis 
wigni.  2013 w. 

 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 

135  

anotacia 

meToduri miTiTebebis wigni maTematikis maswavleblebisaTvis me-8 klasSi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

7 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  

maTematika. me-9-e  
klasi.  

maswavleblis 
wigni.  2013 w. 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 

140  
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m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 

 

anotacia 

meToduri miTiTebebis wigni maTematikis maswavleblebisaTvis me-9 klasSi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

8 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  
m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 

maTematika. me-10-e 
klasi.  

maswavleblis 
wigni.   

 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 
2013 w. 

145  

anotacia 

meToduri miTiTebebis wigni maTematikis maswavleblebisaTvis me-10 klasSi 

 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

9 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  
m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 

maTematika. me-11-e 
klasi.  

maswavleblis 
wigni.  2013 w. 

 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 

136  

anotacia 

meToduri miTiTebebis wigni maTematikis maswavleblebisaTvis me-11 klasSi 
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# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

10 
 

i. ruxaZe, 
g. soxaZe,  
T. axobaZe,  
a. furcelaZe,  
m. facacia,  
a. tyeSelaSvili, 
z. TediaSvili,  
T. Wyonia,  
r. surmaniZe,  
m. WabaSvili,  
p. babilua,  
m. TevdoraSvili, 
l. trapaiZe. 

maTematika. me-12-e 
klasi.  

maswavleblis 
wigni.  2013 w. 

 

Tbilisi, 
“pedagogika” 

www.saba.com.ge 

129  

anotacia 

meToduri miTiTebebis wigni maTematikis maswavleblebisaTvis me-12 klasSi 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

    

anotacia 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTa-
uri, Jurna-
lis/krebu-

lis 
dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 
 

G. Jaiani Hierarchical 
Models for 
Prismatic Shells 
with Mixed 
Conditions on 
Face Surfaces // 
Bull. TICMI 

tomi 17, #2, 
2013 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

23 

anotacia 

statiaSi drekadi prizmuli garsebisaTvis agebulia ierarqiuli modelebi, 
roca: a) piriT zedapirebze mocemulia garsis proeqciisadmi Zabvis veqtoris
normaluri da gadaadgilebis veqtoris  paraleluri mdgenelebi (e.i. egreT
wodebuli mesame sasazRvro pirobebi); b) piriT zedapirebze mocemulia Zabvis
veqtoris garsis proeqciisadmi paraleluri da gadaadgilebis veqtoris

normaluri mdgenelebi (e.i. egreT wodebuli meoTxe sasazRvro pirobebi); g) zeda
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piriT zedapirze mocemulia mesame, xolo qvedaze – meoTxe sasazRvro pirobebi; 
d) zeda zedapirze mocemulia Zabvis, xolo qvedaze – gadaadgilebis veqtoris

komponentebi. 

2 
 

G. Jaiani On a Model of 
Layered 
Prismatic Shells// 
Proceedings of 
I. Vekua Institute 
of Applied 
Mathematics 

tomi 63, 
 2013 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

12 

anotacia 

i. vekuas reduqciis meTodis gamoyenebiT agebulia erTi modeli fenovani 

(laminirebuli) prizmuli garsebisaTvis (sxeulebisaTvis). yoveli fenisaTvis

cal-calke agebulia ierarqiuli modelebi, roca fenovani sxeulis piriT

zedapirebze mocemulia Zabvebi, xolo fenebs Soris interfeisze Zabvis da

gadaadgilebis veqtoris komponentebi gamoTvlilia maTi furie-leJandris

mwkrivebidan, amasTan wina fenisTvis miRebuli  Sedegi garkveuli azriT

interfeisze gamoyenebulia momdevno fenisaTvis. 

3 
 

G. Avalishvili 
M. Avalishvili 
D. Gordeziani 

Investigation of 
Static Two-
Dimensional 
Models for 

Thermoelastic 
Prismatic Shells 

with 
Microtemperatures//

Bulletin of the 
Georgian National 

Academy of 
Sciances 

 vol.7, no 3, 
2013,  

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 

gamomcemloba 

10 

anotacia 

naSromSi ganixileba Termodrekadi prizmatuli garsebi mikrotemperatu-rul 
velSi da Sesabamisi sasazRvro amocanebi statikur SemTxvevaSi. i. vekuas 
ierarqiuli modelebis meTodis gamoyenebiT agebulia organzomilebiani 
modelebi da gamokvleulia maTi koreqtulobis sakiTxebi. Sesabamis 
funqcionalur sivrceebSi Sefasebulia organzomilebiani modelebis 
sizuste.  

4 
 

Dochviri B., 
Purtukhia O., 
Tkemaladze G., 
Sokhadze G.  

 

On One Stochastic 
Models of a 
Chemical 

Reaction// Bulletin 
of the Georgian 

National Academy 
of Sciences 

Vol. 7, no. 2,  
2013 

 
 

saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis 

gamomcemloba  

5 
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anotacia 

Seswavlilia mixaelis-menTenis modeli SemTxveviTi SeSfoTebebiT. 
mocemulia koeficientebis Sefasebis procedurebi 

5 
 

Mansimov K. , 
Melikov T., 
Tadumadze T. 

 
 

Variation formu- 
las of solution for  
controlled delay 
functional-diffe 
rential equation  
taking into acco 
unt delays pertu 
rbations and the 
mixed initial 
condition // 
Mem. Diff. Eq. Math. 
Phys.  

Vol. 58 (2013) 
 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

8 

Aanotacia 

miRebulia amonaxsnis variaciis formulebi arawrfivi dagvianebul 
argumentiani samarTi funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis 
sawyisi momentis, mudmivi dagvianebebis, sawyisi veqtoris, sawyisi funqciisa 
da marTvis funqciis SeSfoTebebis mimarT   

6 
 

Tadumadze T. On the well-
posedness of the 
Cauchy problem for 
a functional 
differential equation 
taking into account 
variable delay 
perturbations// 
Proceedings of 
International 
Conference Lie 
Groups, Differential 
Equations and 
Geometry 

June, 10-22, 
2013 

Batumi, Georgia, 5 

anotacia 

Mmoyvanilia Teoremebi amonaxsnis uwyvetad damokidebulebis Sesaxeb sawyisi 
monacemebisa da gantolebis marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT.   

7 
 

R. Bantsuri and   
G. Kapanadze 

The problem of 
finding a full-

strenght contour 
inside the poligon//

Proceedings of     
A. Razmadze Math. 

Inst. 

Vol 163 (2013) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

7 

anotacia 

ganxilulia drekadobis brtyeli Teoriis Tanabrad mtkice konturis 
moZebnis amocana sasruli oradbmuli arisaTvis, romlis gare sazRvari 
warmoadgens amozneqil mravalkuTxeds, xolo Siga sazRvari _ gluv Sekrul 
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konturs. CaTvlilia, rom mravalkuTxedis gverdebze modebulia 
absoluturad gluvi xisti Stampebi, romlebzedac moqmedeben normaluri 
mkumSavi Zalebi, xolo Siga konturi (sazRvris ucnobi nawili) Tavisufalia 
garegani datvirTvebisagan. amocana mdgomareobs SemdegSi: ganisazRvros 
saZiebeli konturis analizuri saxe im pirobiT, rom masze tangencialuri 
normaluri Zabva Rebulobdes mudmiv mniSvnelobas. analizur funqciaTa 
sasazRvro amocanebisa da konformuli gadasaxvis meTodebiT ganxiluli 
amocana miyvanilia ori amozneqili mravalkuTxediT SemosazRvruli 
oradbmuli aris wriul rgolze konformulad gadasaxvis amocanaze da am 
ukanasknelis amoxsnis gziT saZiebeli konturis gantoleba agebulia 
efeqturad (analizuri formiT).   

8 
 

O.Chkadua, 
S.Mikhailov, 
D.Natroshvili, 

Localized 
boundary-domain 
integral equations 

approach for  Robin 
type problem for 

second order 
strongly elliptic 

systems with 
variable 

coefficients// 
PPoceedings of 
A.Razmadze 
Mathematical 

Institute 

Vol. 162 (2013) Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

 

14 

anotacia 

gamokvleulia robenis tipis sasazRvro amocana lokalizebuli sivrcul-
sasazRvro integraluri gantolebebis Teoriis gamoyenebiT cvlad
koeficientebiani Zlierad elifsuri diferencialuri gantolebebis

sistemebisaTvis. 

9 
 

D.Natroshvili, 
D.Ivanidze 

Neumann type 
interior boundary 
value problem of 
thermoelastostatics  
for hemitropic 
solids// 
Reports .Seminar of 
I. Vekua Institute of 
Applied 
Mathematics 

Vol.  39, 
(2013),  

 

Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

20 

anotacia 

potencialTa meTodisa da fsevdodiferencialuri gantolebebis Teoriis
gamoyenebiT gamokvleulia Termodrekadobis  Teoriis statikis
gantolebebisaTvis  neimanis tipis  sasazRvro amocana hemitropuli

sxeulebisTvis. 

10 
 

D.Natroshvili, 
L.Giorgashvili,  
Sh.Zazashvili 

Transmission and 
Interface Crack 
Problems of 
Thermoelasticity 

Vol. 58 (2013), Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

40 
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for Hemitropic 
Solids// 
Memoirs on 
Differential 
Equations and 
Mathematical 
Physics  

anotacia 

potencialTa meTodisa da fsevdodiferencialuri gantolebebis Teoriis
gamoyenebiT gamokvleulia  Termodrekadobis bmuli Teoriis fsevdorxevis

ZiriTadi  samganzomilebiani sasazRvro da sasazRvro sakontaqto - amocanebi
hemitropuli sxeulebisTvis. 

11 
 

L. Bitsadze.   On Some Solutions 
of the  System of  

Equations of  
Steady Vibration in 

the plane 
Thermoelasticity 

with   
Microtemperatures 

// Seminar of  
I.Vekua    Institute 

of Applied  
Mathematics, 

Reports 

vol. 39, 2013, Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

13 

Aanotacia 

naSromSi ganxilulia Termodrekadobis brtyeli Teoriis mdgradi rxevis

gantolebebi mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. miRebulia amonaxsnis zogadi
warmodgenis formulebi, amonaxsnis fundamenturi da singularuli matricebi, 
agebulia moculobiTi, martivi da ormagi fenis potencialebi. 

12 
 

 
G. Aburjania, 
Chargazia Kh. 

Generation, 
intensification and 
self-organization of 
internal-gravity 
wave structures in 
the Earth’s 
ionosphere with 
directional wind 
shear //Journal of 
the GGS, Issue (b), 
Physics of 
Atmosphere, Ocean 
and Space Plasma 

4 Tbilisi, 
saqarTvelo,  
saqarTvelos 
geofizikuri 
sazogadoeba 

23 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, intensifikaciis 
wrfivi meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad stratificirebul 
disipaciur ionosferoSi araerTgvarovan zonalur qarTan (wanacvlebiT 
dinebasTan) urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi dinebebisas wrfiv amocanaSi 
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Semavali operatorebi ar arian TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari 
funqciebic ar arian orTogonaluri. amitom kanonikuri – modaluri midgoma 
naklebad xelsayrelia aseTi tipis moZraobebis Sesaswavlad. aramodaluri 
maTematikuri midgoma ufro adeqvaturia aseTi amocanebisaTvis. aramodaluri 
miaxloebis bazaze miRebulia moZraobisa da Sgt SeSfoTebebis energiis 
gadatanis gantolebebi ionosferoSi wanacvlebiT dinebebis arsebobisas. 
agebulia rogorc wrfivi, aseve arawrfivi dinamikuri gantolebebis zusti 
analitikuri amonaxsnebi. gansazRvrulia Sgt SeSfoTebebis wanacvlebiTi 
aramdgradobis inkrementi. gamovlenilia, rom Sgt SeSfoTebebis gaZliereba 
drois mixedviT ar mimdinareobs eqsponencialurad, aramed algebruli 
xarisxovani wesiT. generirebuli Sgt modebis sixSire da talRuri ricxvi 
aris drosi funqcia. ase, rom wanacvlebiT dinebian ionosferoSi wrivi 
meqanizmiT, roca arawrfivi da turbulenturi efeqtebi ar arian, warmoiSoba 
talRuri SeSfoTebebis farTo speqtri. gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis 
meqanizmis efeqturoba araerTgvarovan zonalur qarTan urTierTqmedebisas. 
naCvenebia, rom evoluciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi 
efeqturad iReben energias wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad 
(TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar amplitudas da energias. amplitudis 
zrdasTan erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi sruldeba 
arawrfivi ganmxoloebuli, Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri 
struqturebis warmoqmniT. amasTan, Cndeba Tavisuflebis axali xarisxi da 
Sesabamisad, SeSfoTebebis ganviTarebis axali gza wanacvlebiT dinebian 
garemoSi. wanacvlebiTi qaris siCqaris profilze damokidebulebiT 
arawrfivi Sgt struqturebi SeiZleba iyos monopoluri, grigaluri jaWvi an 
grigaluri quCa araerTgvarovani zonaluri qaris fonze. am grigalebs 
SeuZlia ganapirobos Zlierad turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 

 
13 
 

I. Tsagareli The solutions of   
the Boundary  
Value Problems of 
 the theory of  
thermoelasticity 
with 
microtemperatures 
for elastic circle// 
Bulletin of  TICMI 

17, no.1 Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

8 

anotacia 

absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis gamoyenebiT amoxsnilia 
Termodrekadobis wrfivi Teoriis statikis organzomilebiani sasazRvro 
amocanebi drekadi wrisaTvis, mikrotemperaturebis gaTvaliswinebiT. 
gamokvleulia amonaxsnis erTaderTobis sakiTxi. 

14 
 

N. Khatiashvili, 
O.Komurjishvili  
A.Papukashvili 
R. Shanidze,  
V. Akhobadze, 
T. Makatsaria, 
M. Tevdoradze 

On some 
mathematical 
models of growth of 
solid crystals and 
nanowires// Bulletin 
of TICMI, Vol 1. 
2013. 

17, no.1 Tbilisis 
universitetis 
gamomcemloba 

21 

              anotacia   

integraluri gantolebebisa da sxvaobiani sqemebiT gamokvleulia sawyis–
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sasazRvro amocana reaqcia–difuziis gantolebisTvis, romelic dakav–
Sirebulia kristalebis zrdasTan. miaxloebiTi amoxsnebi miRebulia sasrul–
sxvaobiani sqemebiT. zogierT kerZo SemTxvevaSi miRebulia efeqturi amoxsnebi. 
aRwerilia cilindruli, kuburi, heqsagonaluri da  erTganzomilebiani

nanokristalebis zrdis modelebi.                                               
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2) ucxoeTSi 

a) monografiebi 
 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Gogi  Pantsulaia Selected Topics of 
Invariant  Measures  in 
Polish Groups 

Nova Science 
Publishers, Inc., USA 

XI+210  

anotacia 
aRniSnul wignSi warmodgenilia polonur jgufebze gansazRvruli kvazi-
finituri difuziuri borelis zomebis zogierTi axali gamoyeneba cnobili 
maTematikosebis (magaliTad, qarmiqaeli, erdoSi, fremlini, darji da sxva) 
mier dasmuli amocanebis amosaxsnelad. usasrulo-ganzomilebian funqciaTa 
sivrceebis tixonovis topologiiT aRWurvil namdvil-mniSvnelobebian 
mimdevrobaTa sivrceSi Cadmis gamoyenebiT SemuSavebulia axali midgoma 
sxvadasxva Zvrebis mimarT invariantuli difuziuri borelis zomebis 
asagebad da maT gamosayeneblad sxvadasxva kerZo warmoebulebiani 
diferencialuri gantolebis amosaxsnelad.  
 

2 
 

Mikheil Rukhaia About Cut-Elimination 
in Schematic Proofs 

Lambert Academic  
Publishing, 

Saarbrucken, Germany 

125 

anotacia    

gencenis qaT-eliminaciis Teorema mtkicebaTa Teoriis qvakuTxedia. mas 
mivyavarT analitikur damtkicebamde. magram im sistemebSi, sadac induqcia 
gvxvdeba rogorc gamoyvanis wesi, qaT-eliminacia zogadad SeuZlebelia. am 
problemis gadaWris erTi gza aris damtkicebaTa usasrulo mimdevrobis 
erTgarovani formiT gansazRvra da meTodi, romelic saSualebas mogvcems 
Sesabamisi analitikuri damtkicebebis mimdevroba agreTve ganvsazRvroT 
erTgvarovani formiT. es wigni warmogvidgens aseT formalizms, induqciur 
mtkicebaTa alternativas da misTvis gansazRvravs qaT-eliminaciis meTods. 
pirvelad ganmartebulia mtkicebaTa Teoriis ZiriTadi koncefciebi, 
rogoricaa sekvenciaTa da rezoluciis kalkulusebi. Semdeg isini 
gavrcobilia induqciuri ganmartebebiT da Termebis, formulebis, 
damtkicebebisa da a.S. sqemebia miRebuli. qaT-eliminaciis meTodi aseTi 
mtkicebaTa sqemebisaTvis ilustrirebulia ramdenime magaliTze. wignis 
teqsti Sinaarsobrivad advili eniT aris dawerili da is SeiZleba 
wakiTxul iqnas aramarto dargis eqspertebis, aramed nebismieri piris mier, 
romelic dainteresebulia maTematikur logikasa da mtkicebaTa TeoriaSi. 

 
b) saxelmZRvaneloebi 
 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

Kachiashvili K.J. and 
Nurani B. 

Statistical Models and 
Simulation by SPSS. 

Publisher “Alfabeta”, 
Bandung, Indonesia 

353 

anotacia 
  saxelmZRvanelo gamoyenebiT statistikaSi Sedgeba 11 Tavisagan. mas 
darTuli aqvs, Tavebis mixedviT warmodgenili, praqtikul mecadineobaze 
gamosayenebeli amocanebi da programul paket SPSS-ze Sesasrulebeli 19 
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laboratoriuli samuSaos detaluri aRwera studentebis damoukidebeli 
SesrulebisaTvis.  
   Tavebis mixedviT saxelmZRvanelos Sinaarsia: 
Tavi 1. gamoyenebiTi statistikis ZiriTadi cnebebi 
Tavi 2. albaTobebis ganawilebis mniSvnelovani kanonebi 
Tavi 3. statistikuri hipoTezebis Semowmebis safuZvlebi 
Tavi 4. SefasebaTa Teoriis safuZvlebi 
Tavi 5. erTi da ori normaluri amonarCevis analizi 
Tavi 6. dispersiuli analizi 
Tavi 7. regresiuli analizi 
Tavi 8. Tanxmobis kriteriumebi  
Tavi 9. droiTi mwkrivebis damuSaveba da prognozi 
Tavi 10. klaster-analizi da klasifikacia 

Tavi 11. statistikuri simulacia (modelireba) 

 
g) krebulebi 
 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 
gamocemis adgili, 

gamomcemloba 
gverdebis 
raodenoba 

1 
 

    

anotacia 

 
d) statiebi 
 

# 
avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, 
Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 
krebulis 
nomeri 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba

1 
 

L. Bitsadze,  
G. Jaiani 

Some basic boundary 
value problems of the 
plane  termoelasticity 

with microtemperatures//
Mathematical Methods in 

The Applied Sciences 

Vol. 36, Issue 8,  
(2013) 

John Wiley & 
Sons, Ltd 

UK 
 

11 

anotacia 

naSromSi ganxilulia Termodrekadobis brtyeli wrfivi Teoriis statikis

gantolebebi izotropuli sxeulebisaTvis  mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. 
ganzogadoebulia  drekadobis da Termodrekadobis klasikuri Teoriis zogierTi

Sedegi. miRebulia grinis formulebi, Camoyalibebulia ZiriTadi sasazRvro
amocanebi da damtkicebulia erTaderTobis Teoremebi pirveli da meore sasazRvro
amocanebisaTvis. maTTvis agebulia singularuli integraluri gantolebebi da
potencialTa meTodis gamoyenebiT damtkicebulia arsebobis Teoremebi rogorc
sasruli, ise usasrulo arisaTvis. 

2 
 

 
G. Jaiani 

Differential hierarchical 
models for elastic 

prismatic shells with 
microtemperatures // 

ZAMM· Z. Angew. Math. 
Mech. 

DOI 
10.1002/zamm.20130

0016 
(2013) 

John Wiley & 
Sons, Ltd 

UK 
 

14 
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anotacia 

statia eZRvneba diferencialuri ierarqiuli modelebis agebas cvladi sisqis

drekadi prizmuli garsebisaTvis mikrotemperaturiT. gansakuTrebuli yuradRebaa
gamaxvilebuli wamaxvilebul prizmul garsebze. 

3 
 

N. Chinchaladze, 
R. Gilbert 

Harmonic vibration of 
prismatic shells in zero 

approximation of Vekua's 
hierarchical 

models//Applicable 
Analysis: An 

International Journal 

Volume 92, Issue 11, 
2013, 

 

Taylor & Francis, 
UK 
 

13 

anotacia 

i. vekuas ierarqiuli modelebis nulovan miaxloebaSi Seswavlilia drekadi 
wamaxvilebuli firfitebis harmoniuli rxevis amocana. Semotanilia Sesabamisi 
woniani sivrceebi. damtkicebulia arsebobisa da erTaderTobis Teoremebi 
variaciuli amocanisaTvis. aRwerilia Semotanili sivrceebis struqtura.  

4 
 

N. Chinchaladze Harmonic vibration of 
cusped plates in the N-th 

approximation of Vekua’s 
hierarchical models// 

Archives of Mechanics 

 Vol. 65, Issue 5, 
2013,  

 

IPPT PAN 21 

anotacia 

i. vekuas ierarqiuli modelebis N–ur miaxloebaSi Seswavlilia drekadi 
wamaxvilebuli simetriuli prizmuli garsebis rxevis amocana. damtkicebulia 

amonaxsnis arsebobis da erTaderTobis Teoremebi. 

5 
 

T.Vashakmadze,  
Y. F. Gülver 

Approximate solution of some BVP 
of 2Dim refined theories// JAFA 

 Vol.8,No1 
2013 

Memphis,USA 14 

anotacia 

proeqciul–variaciuli meTodiT miaxloebiT amoxsnilia  fon karman–reisner–
mindlinis tipis dazustebuli Teoriebis Sesabamisi sasazRvro amocanebi.      

6 
 

T.Vashakmadze To Approximate Solution 
Ordi  of Ordinary Differential 

ifferent Equations // 
vancProceedings in Mathematics

and Sta and Statistics 

G. Annastassion,  
O. Duman 
Editors ,  

 Chapter 10, 2013 

Springer 17 

anotacia 

statia eZRvneba Cveulebriv diferencialur gantolebaTa wrfivi da arawrfivi
normaluri sistemis Sesabamisi orwertilovani sasazRvro amocanebis amoxsnasTan

dakavSirebuli  sakiTxebis  Seswavlas. 
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7 
 

T.Vashakmadze, 
 A.Papukashvili, 
 Y. F. Gülver. 

Application of Projective 
Methods for Solving BVPs of 
DEs with a Small Parameter//

ICNAAM 11,Rhodes, AIP 
Conference Proceedings 

v.1558 (2013);  
doi:10.1063/ 
1.4825717). 

 

AIP Publ. 4 

                                                                      Aაnotacia 
 

ganviTarebulia SeSfoTebis (puankare–liapunovis) Teoriis alternatuli meTodis

gamoyeneba mcire parametris Semcvel wrfivi operatoruli gantolebisaTvis,
rodesac ZiriTadi operatori drekad firfitaTa dszustebuli Teoriebia. ricxviTi

realizacia xorcieldeba teqnikuri areebisaTvis proeqciul–variaciuli meTodiT. 
 

8 
 

T.Vashakmadze,  
R.Chikashua, 
G.Manelidze 

To Problem of   Reliable 
Calcul   Calculation of 

Coefficients Coeffici  of 
Secular  Equation  by by Spe   
Special Functions// ICAAM 
11, Rhodes, AIP Conference 

Proccedings 

v.1558 (2013)      
doi:10.1063/ 
1.4825715   

AIP Publ. 4 

Aაnotacia 

Seswavlilia saukunis gantolebis koeficientebisa da fesvebis gansazRvris
amocanebi mTel elementebiani matricaTa aRricxvisa da orTogonalur polinomTa

sistemebis gamoyenebiT. 

 
9 

T.Vashakmadze, 
A.Muradova 

To Problem of 
Approximate Solution 
BVPs for ODEs with 
Boundary Layers// 

ICNAAM 11,Rhodes, AIP 
Conference Proceedings 

v.1558 (2013); 
 

doi:10.1063/1.4825716

AIP Publ 4 

                                                                         Aაnotacia 

Seswavlilia wrfivi orwetilovani sasazRvro amocanebis maRali sizustiT

ricxviTi realizaciis sakiTxebi. 

10 
 

Nadaraya E., 
Babilua P., 
Sokhadze G. 

On the Integral Square 
Deviation Measure of a 

Nonparametric Estimator 
of the Bernoulli 

Regression// Theory of 
Probability and its 

Applications 

Vol. 57, Issue 2,  
2013  
 

SIAM 14 

აnotacia 

Seswavlilia bernulis tipis regresiis araparametruli Sefasebis integraluri 
kvadratuli gadaxris ganawilebis asimptoturi Tvisebebi 
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11 
 

Nadaraya E.,  
Babilua P., 
Sokhadze G.  

 

About nonparametric 
estimation of the 

Bernoulli regression// 
Communication in 

statistics – Theory and 
Methods 

Vol. 42. Issue 22.  
2013  
 

Taylor & Fransic 
Group 

18 

აnotacia 

Seswavlilia bernulis regresiis funqciisaTvis nadaraia-vatsonis tipis 
araparametruli gulovan SefasebaTa klasi. Seswavlilia asimptoturad 
gadauadgilebis, Zaldebulobisa da asimptotiurad normalurobis sakiTxebi. 
damtkicebulia Teorema agebuli Sefasebis Tanabrad krebadobis Sesaxeb. 
Seswavlilia e.w. integraluri empiriuli SemTxveviTi procesis Tvisebebi, 
kerZod, damtkicebulia am procesis vineris procesisaken krebadoba. moZebnilia 
maqsimaluri gadaxris zRvariTi ganawileba da SemoTavazebulia regresiis 
funqciaze martivi hipoTezebis Semowmebis kriteriumebi 

12 
 

Babilua P., 
Khechinashvili Z. 
Sokhadze G.  

 

The Equivalence of 
Distributions of Solutions 
of Linear Equations with 
Random Perturbation// 
Georgian International 
Journal of Science and 

Technology 

Vol. 5, Issue 
1-2. 2013  

 

Nova Science 4 

anotacia 

miRebulia eqvivalentobis pirobebi SemTxveviT SeSfoTebebiani wrfivi 
gantolebebis amonaxsnebis ganawilebebis zomebisaTvis 

13 
 

Gubeladze A., 
Khechinashvili Z. 
Sokhadze G.  

 

On the second 
boundary problem of 
ordinal differential 

equation with 
random 

coefficients//  
Georgian 

International Journal 
of Science and 

Technology 

Vol. 5, Issue 1-2.  
2013  
 

Nova Science 7 

anotacia 

ganxilulia meore sasazRvro amocana SemTxveviT koeficientebiani Cveulebrivi 
diferencialuri gantolebebisaTvis. mocemulia amonaxsnis agebis procedura 

14 
 

Buadze T.,  
Khechinashvili Z. 
Sokhadze G.  

 

On the Fernik-
Skorokhod type 

Integrals// Georgian 
International Journal 

of Science and 
Technology 

Vol. 5, Issue 2. 
 2013  

 

Nova Science  
 

4 
 

anotacia 

mocemulia fernik-skoroxodis tipis integralis gamoTvlis formulebi 
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15 
 

G. Giorgadze,  
N. Manjavidze. 

On some constructive 
methods for matrix 

Riemann--Hilbert boundary 
value problem// 

Journal of Math. Sci.(N.Y)

vol.195,Issue 2,   
2013 

Springer 29  

anotacia   

statiaSi Seswavlilia Tanadobebi riman-hilbertis monodromul amocanasa da 
matriculi riman-hilbertis sasazRvro amocanas Soris uban-uban uwyveti 
koeficientiT. sasazRvro amocanisaTvis agebulia e.w. kanonikuri matrici da 
miRebulia indeqsis gamosaTvleli formula.  

16 
 

G.Giorgadze Some analytical and 
geometrical aspects of 
stable partial indices// 

Journal of Math. Sci.(N.Y)

vol.195,Issue 2,   
2013 

Springer 16  

Aanotacia   

statiaSi ganxilulia rimanis sasazRvro amocanis kerZo indeqsebis ZiriTadi 
Tvisebebi, rac iZleva Tanamedrove midgomas kompleqsuri analizis ori 
centraluri problemisadmi. 

17 
 

G.Giorgadze, 
V.Jikia 

On some properties of 
generalized analytic 
functions induced from 
irregular Carleman–Bers–
Vekua equations// 
Complex Variables and 
Elliptic Equations  

Volume 58, Issue 9, 
2013 

  
 

Teylor & Fransis 11  

anotacia   

statiaSi Seswavlilia karleman-bers-vekuas gantolebebis amoxsnaTa klasebi 

koeficientebiT  Lloc
p ( )c , p>2, sivrceebidan. kerZod, ganxilulia amoxsnebi 

damatebiTi pirobebiT da gamoTvlilia amoxsnaTa sivrceebis Sesabamisi 
qvesivrceebis ganzomilebebi.  

18 
 

Ushangi 
Goginava and 
Artur Sahakian 

On the summability of 
multipleFourier series of 

functions of bounded 
partial generalized 

variation// P. STEKLOV I 
MATH 

280 (2013), Russian Academy 
of Sciences 

  12 

anotacia 

dadgenilia aucilebeli da sakmarisi pirobebi jeradi furies mwkrivebis 
marTkuTxovani kerZo jamebis uaryofiTi rigis Cezaros saSualoebis 
wertilovnad krebadadobisaTvis. 

19 
 

T. Tadumadze  On the existence of an 
optimal element in two-
stage optimal problems 
with delays// Georgian 

Math. J. 

v. 20 (2013), No. 3 Germany,  
de Gruyter 

23 



 

52      101-dan 

Aanotacia 

Ddamtkicebulia Teoremebi optimaluri elementis arsebobis Sesaxeb.  

20 
 

T.D. Kaladze, W. 
Horton, L.Z. 
Kahlon, O. 
Pokhotelov, O. 
Onishchenko 

Generation of zonal flow 
and magnetic field by 

coupled Rossby-Alfven-
Khantadze waves in the 
Earth’s ionospheric E-
layer // Physica Scripta 

v.88, 065501,  
doi:10.1088/0031-
8949/88/06/065501 

 13 

Aanotacia 

ganxilulia dedamiwis ionosferos E-SreSi planetaruli rosbi-alfeni-xanTaZis 
eleqtromagnituri talRebiT sivrculad araerTgvarovani zonaluri qarisa da 
magnituri velis parametruli aRZvris SesaZlebloba.  

21 
 

R. Koplatadze,  
S. Pinelas 

 On oscillation of 
solutions of second order 

nonlinear diffe-rence 
equations//  

J. Math. Sci. 

5 Springer  11 

anotacia 

diskretuli gantolebisaTvis miRebulia amonaxsnebis rxevadobis sakmarisi pirobebi 

 

22 
 

R. Koplatadze Oscillatory properties of 
solutions of generalized 

Emden-Fowler  
equations// Springer Proc. 

in Mathematics  and 
Statistics 

47 Springer  18 

anotacia 

n-rigis winwaswrebul argumentiani funqcionalur-diferencialuri gantolebebi-

saTvis dadgenilia sakmarisi (aucilebeli da sakmarisi) pirobebi imisa, rom mocemul
gantolebas gaaCndes B Tviseba. 

23 
 

R. Koplatadze Oscillation criteria for 
higher order nonlinear 
functional diffe-rential 

equations with advanced 
argument//   

Nonlinear Oscillations  

16 Springer   21 

anotacia 

n-rigis winwaswrebul  argumentiani funqcionalur-diferencialuri gantole-
bebisaTvis dadgenilia sakmarisi (aucilebeli da sakmarisi) pirobebi imisa, rom 
mocemul gantolebas gaaCndes A  Tviseba. 

24 
 

O. Chkadua, 
S.Mikhailov, 
D.Natroshvili 

Localized Boundary-
Domain Singular Integral 

Equations Based on 
Harmonic Parametrix for 

Vol. 76 (2013),  
(DOI 

10.1007/s00020-013-
2054-4) 

germania, 

Birkhäuser -
Verlag  

 

39 
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Divergence-Form Elliptic 
PDEs with Variable 
Matrix Coefficients// 

Integral Equations and 
Operator Theory 

 anotacia 

lokalizebuli sivrcul-sasazRvro integraluri gantolebebis Teoriis

gamoyenebiT Seswavlilia dirixles, neimanis da robenis tipis sasazRvro amocanebi
cvlad koeficientebiani Zlierad elifsuri diferencialuri gantolebebisaTvis. 

 
25  
 

O. Chkadua, 
S.Mikhailov, 
D.Natroshvili 

Analysis of direct 
segregated boundary-

domain integral equations 
for variable-coefficient 
mixed BVPs in exterior 
domains// Analysis and 

Applications 

Vol. 11, No. 4 
(2013),  
DOI: 

10.1142/S021953051
3500061 

didi 
britaneTi, 
singapuri 

World Scientific 
Publishing 
Company 

33 

 anotacia 

lokalizebuli sivrcul-sasazRvro integraluri gantolebebis Teoriis

gamoyenebiT Seswavlilia dirixle-neimanis   tipis Sereuli sasazRvro amocana
cvlad koeficientebiani Zlierad elifsuri diferencialuri gantolebebisaTvis

usasrulo aris SemTxvevaSi. 

 

26 
 

D.Natroshvili Mathematical problems in 
thermoelastostatics of 

hemitropic solids// 
Encyclopedia of Thermal 

Stresses 

2013 
Entry: 00803  

germania, aSS 
Springer-Verlag. 

14 

anotacia 

potencialTa meTodisa da fsevdodiferencialuri gantolebebis Teoriis

gamoyenebiT gamokvleulia Termo-elastostatikis ZiriTadi sasazRvro amocanebi
hemitropuli sxeulebisTvis. 
 

27 D.Natroshvili Thermo-radiating 
conditions: Somigliana 

type integral 
representations// 

Encyclopedia of Thermal 
Stresses 

2013 
Entry: 00261 

germania, aSS 
Springer-Verlag. 

9 

 anotacia 

Termodrekadobis Teoriis gantolebebisaTvis gamoyvanilia amonaxsnis zogadi

integraluri warmodgena, Camoyalibebulia zomerfeld- kupraZis tipis gamosxivebis
pirobebi da gamokvleulia  ZiriTadi sasazRvro amocanebi  potencialTa meTodis

gamoyenebiT. 

28 D.Natroshvili Boundary value problems   germania, aSS 12 



 

54      101-dan 

of elastostatics of 
hemitropic solids// 

Encyclopedia of Thermal 
Stresses 

2013 
Entry: 00777 

Springer-Verlag. 

anotacia 

potencialTa meTodisa da fsevdodiferencialuri gantolebebis Teoriis
gamoyenebiT gamokvleulia elastostatikis ZiriTadi sasazRvro amocanebi

hemitropuli sxeulebisTvis.     

 

29 
 

Zurab Zerakidze, 
Gogi Pantsulaia, 
Gimzer 
Saatashvili 

On the separation 
problem for a family of 

Borel and Baire G-powers 
of shift-measures  on R//
Ukrainian Mathematical 

Journal 

v. 65, issue 4, 2013, Springer,  USA 16 

anotacia 

[Kuipers L., Niederreiter H. Uniform distribution of sequences, New York etc.: John Wiley & Sons, 1974], 
[Shiryaev A. N. Probability (in Russian). – Moscow: Nauka, 1980] da  [Pantsulaia G. R. Invariant and 
quasiinvariant measures in infinite-dimensional topological vector spaces. – New York: Nova Science 
Publ., Inc., 2007] naSromebSi SemuSavebuli teqnikis saSualebiT Seswavlilia 
namdvil  R RerZze gansazRvrul borelis Zvra-zomaTa berisa da borelis  G -
xarisxebis gancalebadobis  sakiTxi nebismieri aditiuri  G jgufisaTvis.  

damtkicebulia, rom asaxva RRT n
n →: ,  gansazRvruli pirobiT  

                                   ]))0,(},,({#(),,( 1
11

1 −∞∩−= −−
nnn xxnFxxT LL       

n
n Rxx ∈),,( 1 L ,  erT-ganzomilebian stoqastur modelSi   

                                                            kk Δ+= θξ  

warmoadgens sasargeblo θ  signalis Zaldebul Sefasebas, sadac )(# •  aRniSnavs 
mTvlel zomas,    kΔ  aris mkacrad zrdadi uwyveti F ganawilebis funqciis mqone 

namdvil  R RerZze gansazRvrul damoukidebel SemTxveviT sidideTa mimdevroba 
da   1Δ  SemTxveviTi sididis lodini ar arsebobs.  

 
30 
 

Gogi Pantsulaia On a Union fewer than C 
Generalized Shy Sets// 

Georg. Inter. J. Sci. Tech.

Volume 5,  Issues 1-2
(2013). 

Nova Science 
Publishers, 
Inc.,USA 

8 

                                                                            anotacia 

Mmartinis  aqsiomis saSualebiT damtkicebulia, rom tixonovis topologiiT 
aRWurvil namdvil-mniSvnelobebian mimdevrobaTa sivrcis preis-tizeris azriT 
ganzogadebul  shy -simravleTa, mankieviCis   azriT  ganzogadebul  shy -

simravleTaDda beikeris azriT  ganzogadebul  shy –simravleTa   σ-idealebi 
Caketili arian  kontinuumze naklebi raodenoba elementebis gaerTianebis 
operaciis mimarT  
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31 
 

G.Pantsulaia On Uniformly Distributed 
Sequences on  

[-1/2,1/2]// Georg. Inter. 
J. Sci. Tech. 

Volume 4,  Issues 3 
(2013) 

 

Nova Science 
Publishers, 
Inc.,USA 

8 

                                                                    anotacia 

Seswavlilia [−1/2 , 1/2 ] intervalze uniformulad ganawilebul mimdevrobaTa 

struqtura iamasakis [Y. Yamasaki, Translationally invariant measure on the infinite-dimensional 
vector space,  Publ. Res. Inst. Math. Sci. 16(3) (1980), 693–720] μ zomis terminebSi. kerZod, 

damtkicebulia, rom ∞R -is μ-TiTqmis  yvela elementi  uniformulad 

ganawilebulia [−1/2 , 1/2 ]intervalze.  
 
32 
 

G. Pantsulaia On some examples of 
generators of shy sets in 
the Euclidean plane and 
related topics// Georg. 

Inter. J. Sci. Tech. 

Volume 4,  Issues 3 
(2013) 

 

Nova Science 
Publishers, 
Inc.,USA 

10 

                                                                               anotacia 
Eevklides sakoordinato sibrtyeze agebulia kvazi-finituri arasigmasasrulo 
Zvrebis mimarT invariantuli shy simravleTa generatori romelic sibrtyeze 
moTavsebul yovel wrewirze Rebulobs misi sigrZis tol mniSvnelobas.
topologiur veqtorul sivrceze Semotanili  shy simravleTa maqsimaluri 
generatoris cneba da naCvenebia rom aseTi generatori yovelTvis ar 
arsebobs.dazustebulia [Anderson, R.M., Zame W.R., Genericity with infinitely many parameters., 
Adv. Theor. Econ. 1(1) (2001), 64 pp. (electronic)] naSromSi ganxiluli magaliTi 4 da 
polonur jgufTa namravlisaTvis  mocemulia shy simravleobis  erTi 
kriteriumi.                                                 
                                                                               
33 
 

Gogi Pantsulaia, 
Nino Rusiashvili, 

On questions of U. Darji 
and D.Fremlin, Georg// 

Inter. J. Sci. Tech.,  

Volume 5,  Number 
3-4 (2013) 

Nova Science 
Publishers, 
Inc.,USA 

13 

 
                                                                      anotacia      
               
damtkicebulia, rom marTebulia oradulobis principi zomasa da kategorias 
Soris P winadadebasTan mimarTebiT, romelic gansazRvrulia Semdegnairad:  

yoveli ori 1G  da 2G  polonuri jgufisaTvis da 1GY ⊂  haaris azriT nul 
simravlisaTvis  sruldeba piroba: 

XYGX)(X( 2 ×→∈∀  aris haaris nul simravle 21 GG × namravl-sivrceSi). 
 Kkoenis (2012) midgomisagan gansxvavebuli midgomiT naCvenebia,rom unimodaluri 
polonuri arakompaqturi jgufebis yoveli usasrulo namravli warmoidgineba 
rogorc haaris azriT nul simravlisa da pirveli kategoriis simravleebis 
gaerTianebis saxiT, rac iZleva saSualebas dadebiTad  gavceT pasuxi darjis 
(2012) SekiTxvaze. naCvenebia, rom unimodaluri polonuri arakompaqturi 
jgufebis usasrulo Tvlad namravlze gansazRvruli haaris zomaTa beikeris 
(2004) namravli koncentrirebulia pirveli kategoriis simravleze, romelic ver 
ifareba kompaqtebis Tvladi ojaxiT.  aseve naCvenebia, rom d.fremlinis mier 2012 
wels dasmuli amocana imis Sesaxeb Tu ramdenadaa SesaZlebeli haaris azriT 
nuli simravlis cnebis Semotana borelis simravleebisaTvis gverdis avliT, 

damoukidebelia simravleTa   ZF +DC  Teoriisagan. msgavsi Sedegia miRebuli 



 

56      101-dan 

elekesa da stefranis mier 2012 wels dasmul SekiTxvaze imis Sesaxeb,  arsebobs 
Tu ara atomurad singularuli borelis albaTuri zoma  namdvil ricxvTa 
simravleze, romelic axdens  namdvil ricxvTa  RerZis yoveli dadebiTi 
lebegis zomis mqone simravlis refleqtirebas.   erdoS-serpinskis oradulobis 
principis gamoyenebiT naCvenebia, rom serpinskis simravlis dualuri simravle 
uaryofiTad pasuxobs elekesa da stefranis (2012)  erT topologiur analogs. 
rogorc Sedegi miRebulia, rom batroszinskis (2002) da burke-mileris(2005) 

Sedegebi damoukidebelia ZF +DC Teoriisagan.                                     
 
34 
 

G.Pantsulaia On strange null sets in 
some vector spaces// 

Georg. Inter. J. Sci. Tech. 

Volume 6, Numbers 
1/2 

Nova Science 
Publishers, 
Inc.,USA 

8 

                                                      
anotacia 

 
[Kharazishvili A. B., Small sets in uncountable abelian groups. Acta Univ. Lodz. Folia Math. No. 7 (1995), 
31–39]   naSromSi  SemuSavebuli  teqnikis  gamoyenebiT agebulia  sakoordinato 

2R  sivrcis daSla Tvlad raodenoba  Γ -absoluturad ugulebelyofad 
simravleebad, ise rom saTavidan gamomavali sxivis TanakveTa daxleCis yovel 
elementTan Seicavs zustad erT cal erTeulovani sigrZis mqone wrfiv segments. 
[Pantsulaia G.R., Invariant and quasiinvariant measures in infinite-dimensional topological vector spaces, 
Nova Science Publishers, Inc., New York, 2007. xii+234] monografiaSi  Semusavebuli erTi 
midgomis gamoyenebiT naCvenebia, rom soloveis modelSi usasrulo-

ganzomilebiani araseparabeluri SemosazRvruli mimdevrobebis  ∞l sivrcis 
yoveli aratrivialuri Caketili birTvi aris usasrulo-ganzomilebiani haaris 
azriT nul simravle. es dadebiTad pasuxobs [Shi H., Measure-Theoretic Notions of 
Prevalence, Ph.D.Dissertation (under Brian S.Thomson), Simon Fraser University, October 1997, ix+165] 
naSromSi  banaxis ∞l  sivrcisaTvis dasmul  me-8 amocanas                                                  
 
35  
 

G.Pantsulaia , 
A.Kirtadze 

On a certain  modification 
of  P. Erdos  problem for 

translation-invariant 
quasi-finite diffused Borel 
measures in Polish groups 

that are not locally 
compact// Georg. Inter. J. 

Sci. Tech. 

Volume 6,  Issue 2 
(2013) 

Nova Science 
Publishers, 
Inc.,USA 

14 

 
                                                                          anotacia 
 
damtkicebulia, rom izolirebuli wertilebis armqone (e.i. Tavis TavSi yvelgan 
mkvriv) araTvlad aralokalurad-kompaqtur polonur G jgufze gansazRvruli 
dinamikuri (e.i. yvela Zvris mimarT invariantuli kvazi-finituri difuziuri 
borelis ) μ zomisaTvis ar arsebobs iseTi sasruli mudmiva c,  rom  c-ze meti μ
zomis mqone yoveli simravle Seicavdes iseT  sam wertils, romlebiTac 
gansazRvruli samkuTxedis farTobi erTis tolia. es Sedegi uaryofiTad 
pasuxobs erdoSis mier [P.Erdos, Set-theoretic, measure-theoretic, combinatorial, and number-
theoretic problems concerningpoint sets in Euclidean space, Real Anal. Exchange, 4(2), (1978/79), 113–
138]  naSromSi  dasmuli amocanis erT modifikacias. 
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36 
 

Kachiashvili K.J. The Methods of 
Sequential Analysis of 

Bayesian Type for 
the Multiple 

Testing Problem//Sequent
ial Analysis 

32:  
2013 

USA, Taylor & 
Francis Group 

16 

 
anotacia  

 
 SemoTavazebuli da gamokvleulia mimdevrobiTi analizis axali  meTodebi, 
romlebic damuSavebulia avtoris mier Seqmnil pirobiTi baiesis meTodebiT 
miRebul gadawyvetilebis areebis specialur Tvisebebze. moyvanilia konkretuli 
amocanebis daTvlis Sedegebi. 
 
37 
 

Kachiashvili K.J, 
& Mueed, A. 

Conditional Bayesian 
Task of Testing Many 
Hypotheses// Statistics 

47, 2,. Taylor & Francis 
Group 

19 

anotacia   

dasmuli da gadawyvetilia mravali hipoTezis Semowmebis pirobiTi baiesis 
amocanebi. moyvanilia gadawyvetilebis miRebis areebis unikaluri Tvisebebi, 
romlebic Seqmnil meTodebs aqcevs unikalur zogad meTodebad, vidre arsebuli 
meTodebia. konkretuli magaliTebis daTvlis Sedegebi mTlianad adastureben 
Teoriuli kvlevis Sedegebs. 

38 
 

Kachiashvili K., 
Hashmi M.A. and 
Mueed A. 

Quasi-optimal Bayesian 
procedures of many 
hypotheses testing// 
Journal of Applied 

Statistics 

Vol. 40, No. 1 Taylor & Francis 
Group 

20 

anotacia  

damuSavebuli da gamokvleulia mravali hipoTezis Semowmebis kvazi-optimaluri 
procedurebi. isini mniSvnelovnad amartiveben hipoTezebis Semowmebis baiesis 
meTodebs da Sesabamisi riskis funqciis gamoTvlis algoriTmebs. modelirebis 
SedegebiT dadasturebulia miRebuli Teoriuli Sedegebis da daskvnebis 
samarTlianoba.   

39 
 

J. Sharikadze, 
V. Tsutskiridze, 
L. Jikidze 

The unsteady flow of 
incompresible  fluid in a 

constant cross section 
pipes in an external 

uniform magnetic field// 
J.Problems of Mechanics 

N1(150),  
2013 

London (GB) 6 

anotacia   

Seswavlilia arakumSvadi siTxis arastacionaruli moZraoba mudmivkveTian 
milSi garegani magnituri velis moqmedebisas. 

40 
 

N. Khomasuridze 
and Roman 
Janjgava 

Some Non-Classical 
Boundary Value 

Problems of 
Thermoelasticity and a 

Three-Dimensional Ana-

36: 2013  Taylor & Francis 
Group, LLC 
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logue of Muskhelishvili's 
Thermal Effect// 

Journal of Thermal 
Stresses 

Aanotacia 

naSromSi ganixileba marTkuTxa paralelepipedis specialuri Termodrekadi 
wonasworoba, amasTan dasmulia da analizurad amoxsnilia Termodrekadobis 
Semdegi araklasikuri amocanebi. Ddekartis sistemaSi ganixileba izotropuli 
erTgvarovani marTkuTxa paralelepipedis Termodrekadi wonasworoba, roca mis 
oTx gverdiT waxnagze dasmulia simetriis an antisimetriis sasazRvro pirobebi, 
xolo zeda da qveda waxnagebi Tavisufalia Zabvebisagan. Aamocana mdgomareobs 
imaSi, rom zeda da qveda waxnagebze vipovoT temperaturis iseTi ganawileba, rom 
amave waxnagebze normalurma gadaadgilebebma, an mxebma gadaadgilebebma miiRon 
winaswar mocemuli mniSvnelobebi. naSromSi gadmocemulia aseve 
samganzomilebiani temperaturuli efeqti, romelic musxeliSvilis 
organzomilebiani Termuli efeqtis analogiuria.   
 
41 
 

N. Khomasuridze 
and Roman 
Janjgava 

SOLUTION OF SOME 
BOUNDARY VALUE 

THERMOELASTICITY 
PROBLEMS FOR A 

RECTANGULAR 
PARALLELEPIPED 

TAKING INTO 
ACCOUNT MICRO-

THERMAL EFFECTS// 
Applied Mathematics and 

Computation 

Manuscript Number
AMC-D-13-01512 

ELSEVIER 12 

აnotacia 

naSromSi ganixileba samganzomilebian diferencialur gantolebaTa sistema, 
romelic aRwers statikur Termodrekad wonasworobas izotropuli 
erTgvarovani sxeulisa, romlis mikroelementi, garda klasikuri 
gadaadgilebebisa, Zabvebisa da temperaturuli velisa, xasiaTdeba aseve 
mikrotemperaturiTac. Ddekartis koordinatTa sistemaSi miRebulia aRniSnuli 
gantolebaTa sistemis zogadi amonaxsnis warmodgena harmoniuli da 
metaharmoniuli funqciebis saSualebiT. A amonaxsnis am zogadi warmodgenis 
gamoyenebiT, marTkuTxa paralelepipedisaTvis, analizurad amoxsnilia 
mikroTermodrekadobis rigi sasazRvro amocanebisa. 

 
42 
 

N. Khomasuridze, 
R. Janjgava,           
N. Zirakashvili 

Some Non-Classical 
Thermoelasticity 
Problems for a 

Rectangular 
Parallelepiped// 

Meccanica 

MECC-D-13-00067 Springer 10 

აnotacia 

naSromSiDdekartis sakoordinato sistemaSi ganixileba izotropuli 
erTgvarovani marTkuTxa paralelepipedis Termodrekadi wonasworoba. 
paralelepipedis gverdiT waxnagebze dasmulia simetriis an antisimetriis 
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sasazRvro pirobebi, xolo zeda da qveda waxnagebi Tavisufalia Zabvebisagan. 
amocana mdgomareobs SemdegSi: sxeulis zeda da qveda waxnagebze vipovoT
temperaturis iseTi ganawileba, rom sxeulis SigniT, zeda da qveda waxnagebis 
paralelur raime or sibrtyeze normalurma gadaadgilebebma, an mxebma 
gadaadgilebebma miiRon winaswar mocemuli mniSvnelobebi. Ddasmuli amocana 
ixsneba analizurad, cvladTa gancalebis meTodis gamoyenebiT. Gganxiluli 
amocanaTa klasi araklasikuria da is ar emTxveva literaturaSi cnobil sxva 
araklasikur amocanebs 
 

43 T.Jangveladze, 
Z.Kiguradze, 
 B.Neta,  
S.Reich 

Finite Element 
Approximations of a 
Nonlinear Diffusion 

Model with Memory// 
Numerical Algorithms 

Vol.64 (2013), 
DOI: 

10.1007/s11075-012-
9658-7 

 

აშშ, 
Springer 

29 

აnotacia  

erTi  arawrfivi integro-diferencialuri sistemisTvis damtkicebulia sasrul
elementTa meTodis krebadoba. es sistema warmoiSveba magnituri velis garemoSi
gavrcelebis maTematikuri modelirebisas. aris mokled aRwerili amonaxsnTa

arsebobis, erTaderTobis da asimptotikuri yofaqceva. Catarebuli ricxviTi

eqsperimentebi  Sedarebulia Teoriuli da sxvaobiani sqemebiT miRebul SedegebTan. 
 
44 T.Jangveladze Variable Directions 

Difference Scheme for 
One System of Nonlinear 

Partial Differential 
Equations// WSEAS, 
Recent Advances in 

Mathematical Methods 
and Computational 

Techniques in Modern 
Science 

Proc. 2nd 
International 

Conference on 
Applied, Numerical 
and Computational 

Mathematics, (2013)
 

იაპონია, 
WSEAS  

5 

anotacia  

ganxilulia cvalebadi mimarTulebissxvaobiani sqema erTi arawrfivi

kerZowarmoebulebiani diferencialuri modelisaTvis. Seswavlilia mdgradoba da
krebadoba. organzomilebian SemTxvevaSi es sistema aRwers mcenareTa foTlebis

ZarRvovan ganviTarebas. Catarebuli ricxviTi eqsperimentebi am organzomilebiani

SemTxvevisaTvis. es eqsperimentebi sruliadeTanxmeba Teoriul gamokvlevebs.     
 

45 T.Jangveladze, 
Z.Kiguradze 

On Some Nonlinear 
Partial Differential and 

Integro-Differential 
Diffusion Models// 
WSEAS, Recent 

Advances in 
Mathematical Methods 

and Computational 
Techniques in Modern 

Science 

Proc. 2nd 
International 

Conference on 
Applied, Numerical 
and Computational 

Mathematics, 
(2013). 

  

იაპონია, 
WSEAS 

6 
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აnotacia  

erTi  arawrfivi integro-diferencialuri sistemisTvis Seswavlilia sawyis-
sasazRvro amocanebis amonaxsnTa arsebobis, erTaderTobis, droiTi cvladiT 
asimptotikuri yofaqcevis sakiTxebi da ricxviTi amoxsnis algoriTmebi. yuradReba 
aris gamaxvilebuli maqsvelis sistemaze dafuZnebuli erTi erTganzomilebiani 
arawrfivi  kerZowarmoebulebiani diferencialuri modelisaTvis fizikuri 
procesebis mimarT dekompoziciuri algoriTmebis agebaze da analizze. am 
sistemisaTvisagebuli da gamokvleulia naxevrad-diskretuli gasaSualebuli 
modelebi. Seswavlilia sasrul-sxvaobiani sqemebi. gamokvleuli sistema 
warmoiSveba magnituri velis garemoSi gavrcelebis maTematikuri modelirebisas. 
 
46 T.Jangveladze, 

Z.Kiguradze, 
G.Lobjanidze 

On Variational 
Formulation and Domain 
Decomposition Method 
for Bitsadze-Samarskii 

Nonlocal Boundary Value 
Problem // 

WSEAS, Recent 
Advances in 

Mathematical Methods 
and Computational 

Techniques in Modern 
Science 

Proc. 2nd 
International 

Conference on 
Applied, Numerical 
and Computational 

Mathematics, (2013)
 

იაპონია, 
WSEAS 

5 

აnotacia  

ganxilulia biwaZe-samarskis aralokaluri amocana meore rigis organzomilebiani

elifsuri gantolebisaTvis. Seswavlilia mimdevrobiTi da paraleluri tipis aris
dekompoziciis algoriTmebi. formulirebulia amocanis variaciuli dasma. 
 
47 
 

J.Antidze, 
N.Gulua, 
I.Kardava 

The Software for 
Composition of Some 

Natural Language 
Words// Lecture Notes 

on Software Engineering

vol. 1, # 3, 2013,  Singapore, 
IACSIT 

4 

anotacia   

Seqmnilia programuli uzrunvelyofa, romlis saSualebiTac SesaZlebelia 
mocemuli bunebrivi enis sityvis daSla morfemebad da morfologiuri 
kategoriebis dadgena. amisaTvis programul uzrunvelyofas unda miewodos 
SesasvlelSi gasarCevi sityva, sityvaTa ucvleli nawilebis leqsikoni da 
specialuri wesiT Sedgenili programa. 

48 
 

G.Akhalaia GGeneralized Beltrami 
equation//Journal of 

Mathematical Sciences 

v.195, Issue 2 USA,Springer 10 

anotacia   

statiaSi ganzogadoebul analizur funqciaTa Teoriis analogiurad moyvanilia 
matriculi elifsuri sistemebis regularul amoxsnaTa, e.w. ganzogadoebul 
analizur veqtorTa zogadi warmodgenebi. amis safuZvelze Seswavlilia riman-
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hilbertisa da wrfivi SeuRlebis amocanebi helderis azriT uwyveti 
koeficientebiT.  

49 
 

L.Bitsadze   Effective Solution of  the  
Dirichlet BVP of the 

Linear Theory of 
Thermoelasticity with   

Microtemperatures for  a 
spherical ring// Journal of 

Thermal Stresses 

36,issue 7, 2013 Taylor&Francis 
Group 

USA 
 

 

13 

Aanotacia 

naSromSi ganxilulia Termodrekadobis wrfivi Teoriis statikis gantolebebi

izotropuli sxeulebisaTvis mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. amoxsnilia
dirixles sasazRvro amocana koncentruli sferoebiT SemosazRvruli

sxeulisaTvis. 

 

50 
 

L. Bitsadze   Effective Solution of   the 
Neumann BVP of the 

linear Theory of 
Thermoelasticity with   

Microtemperatures  for a 
spherical ring  // Georgian

International Journal of 
Science and Technology 

v. 5, Issue 1-2, 
2013   

Nova Science 
Publishers, New 

York 

 15 

Aanotacia 

naSromSi miRebulia amonaxsnis zogadi warmodgenis formulebi, Termodrekadobis
gantolebebisaTvis mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. amoxsnilia neimanis

sasazRvro amocana koncentruli sferoebiT SemosazRvruli  arisaTvis. Aamonaxsni 
warmodgenilia absoluturad da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT.   

51 
 

N.Zirakashvili On the numerical solution 
of some two-dimensional  

boundary-contact 
delocalization problems//

Meccanica .An 
International Journal of 
Theoretical and Applied 

Mechanics AIMETA 

September 
2013, Volume 

48, Issue 7. 

Springer 
Netherlands 

 

14 

აnotacia 

statiaSi ganxilulia foladis, rezinisa da celuloidis fenebisagan Sedgenili

elifsuri rgolisaTvis sasazRvro-sakontaqto amocana. ganxiluli amocaniT

ixsneba delokalizaciis Semdegi amocana: samfeniani elifsuri sxeulisaTvis, 
romlis gare elifsuri sazRvari datvirTulia Seyursuli normaluri ZaliT, xolo

Siga sazRvari Tavisufalia Zabvebisgan da fenebs Soris xisti an sriala kontaqtia, 
fenebis sisqisa da urTierT ganlagebis cvlilebiT Siga sazRvarze miiReba sakmaod
Tanabrad ganawilebuli normaluri gadaadgilebebi. ricxviTi amonaxsnebi

miRebulia sasazRvro elementTa meTodiT da agebulia maTi Sesabamisi grafikebi. 
orfeniani elifsisTvis miRbulia zusti da miaxloebiTi amoxsnebi, Sesabamisad, 
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cvladRa gancalebis meTodiTa da sasazRvro elementTa meTodiT. Sedarebulia

orive meTodiT miRebuli Sedegebi. 
 

52 
 

Stefan Hetzl, 
Tomer Libal, 
Martin Riener 
and Mikheil 

Rukhaia 

Understanding Resolution 
Proofs through 

Herbrand’s Theorem// 
Automated Reasoning 

with Analytic Tableaux 
and Related Methods 

vol.8123 Lecture Notes in 
Computer 

Science, Springer 
Berlin 

Heidelberg, 
Germany 

15 

anotacia  

kompiuteris mier napovni mtkicebebi, rogorc wesi, adamianisaTvis Znelad 
gasaanalizebelia. am statiaSi Cven warmogidgenT rezoluciuri damtkicebebis 
gaanalizebis gzas herbrandis Teoremis saSualebiT da am meTodis praqtikul 
realizacias. 

sawyis informaciad Cven viRebT imas, Tu romeli Termi romeli kvantoris 
nacvlad Caisva, sxva sityvebiT rom vTqvaT: gavrcobad xes. rezoluciuri 
damtkicebidan aseTi xis gamoTvlis Semdeg, momxmarebels es informacia 
miewodeba grafikul interfeisSi, romelic damtkicebis sxvadasxva nawilebis 
gaSlisa da dafarvis saSualebas iZleva. 

es interfeisi Zalian kargi saSualebaa kompiuteris mier napovni damtkicebis 
sakvanZo nawilebze fokusirebisaTvis. am statiaSi aRwerilia meTodis 
Teoriuli da realizaciis mxareebi da misi sargeblianoba naCvenebia 
ramdenime magaliTze. 

53 
 

Cvetan Dunchev, 
Alexander 

Leitsch, Tomer 
Libal, Martin 

Riener, Mikheil 
Rukhaia, Daniel 

Weller and Bruno 
Woltzenlogel-

Paleo 

ProofTool: a GUI for the 
GAPT Framework// 

Proceedings 10th 
International Workshop 
On User Interfaces for 

Theorem Provers 

vol.118 Electronic 
Proceedings in 

Theoretical 
Computer 
Science 

14 

anotacia 

 es statia warmogvidgens ProofTooL-s, GAPT sistemis momxmareblis grafikul 
interfeiss. misi SesaZleblobebi daxasiaTebulia aramarto mtkicebebisa da 
masTan dakavSirebuli xisebri struqturebis vizualizaciis mxriv, aramed 
maTi analizisa da gardaqmnis kuTxiTac. agreTve axsnilia programis 
realizaciis meTodebi. da bolos, ProofTooL-i Sedarebulia mtkicebaTaTvis sam 
sxva grafikul interfeiss. 

54 
 

MM.M. Svanadze Potential method in the 
linear theory of 

viscoelastic materials 
with voids// Journal of 

Elasticity 

DOI: 
10.1007/s10659-013-

9429-2 

Springer 26 

anotacia   

am naSromSi gamokvleulia blanti drekadobis wrfivi Teoriis mdgradi rxevis
sasazRvro amocanebi kelvin-voigtis masalebisaTvis sicarieliT. grinis
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formulebis gamoyenebiT damtkicebulia Siga da gare sasazRvro amocanebis

klasikuri amonaxsnebis erTaderToba. dadgenilia zedapiruli da moculobiTi

potencialebis ZiriTadi Tvisebebi. potencialTa meTodisa da singularuli
integraluri gantolebaTa Teoriis gamoyenebiT damtkicebulia mdgradi rxevis
sasazRvro amocanebis amonaxsnebis arsebobis Teoremebi. 

 

55 
 

G. D. Aburjania, 
K.Chargazia,  
O. Kharshiladze 

Shear flow energy 
redistribution stipulated 
by the internal-gravity 
wavy structures in the 

dissipative ionosphere// 
Advances in Space 

Research 

52 Philadelphia, 
USA, 

Elsevier 
 
 

15 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, intensifikaciis 
wrfivi meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad stratificirebul 
disipaciur ionosferoSi araerTgvarovan zonalur qarTan (wanacvlebiT 
dinebasTan) urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi dinebebisas wrfiv amocanaSi 
Semavali operatorebi ar arian TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari 
funqciebic ar arian orTogonaluri. amitom kanonikuri – modaluri midgoma 
naklebad xelsayrelia aseTi tipis moZraobebis Sesaswavlad. aramodaluri 
maTematikuri midgoma ufro adeqvaturia aseTi amocanebisaTvis. aramodaluri 
miaxloebis bazaze miRebulia moZraobisa da Sgt SeSfoTebebis energiis 
gadatanis gantolebebi ionosferoSi wanacvlebiT dinebebis arsebobisas. 
gansazRvrulia Sgt SeSfoTebebis wanacvlebiTi aramdgradobis inkrementi. 
gamovlenilia, rom Sgt SeSfoTebebis gaZliereba drois mixedviT ar 
mimdinareobs eqsponencialurad, aramed algebruli xarisxovani wesiT. 
gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis efeqturoba araerTgvarovan 
zonalur qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, rom evoluciis sawyis wrfiv 
stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben energias wanacvlebiTi dinebidan 
da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar amplitudas da 
energias. amplitudis zrdasTan erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi 
sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri 
struqturebis warmoqmniT (monopoli, grigalebis jaWvi, grigalebis quCa). am 
grigalebs SeuZlia ganapirobos Zlierad turbulenturi mdgomareoba 
ionosferoSi. 
56 G. D. Aburjania, 

O. Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Linear Mechanism of 
Generation and 

Intencification of Internal 
Gravity Waves in the 
Ionosphere at Their 
Interaction with a 

Nonuniform Zonal Wind: 
1. Model of the Medium 

and Initial Dynamic 
Equations // 

Geomagnetizm & 
Aeronomiya 

53 moskovi, 
ruseTi, 

gamomcemloba 
Springer 

 
 

5 

anotacia 
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naSromSi Camoyalibebulia Sida gravitalciuri talRuri struqturebis 
generaciis da gaZlierebis Taviseburebebis gamokvleva sxvadasxva atmosferul-
ionosferul areebSi, romlebic ganpirobebulni arian lokalur zonaluri 
araerTvgvarovani qarebis (wanacvlebiTi dinebebi) arsebobiT. ganxilulia 
garemos modeli da miRebulia sawyisi dinamikuri gantolebaTa Caketili 
sistema Sida gravitaciuri talRebis (Sgt) rogorc wrfivi aseve arawrfivi 
dinamikis Sesaswavlad geomagnitur velTan urTierTqmedebisas disipaciur 
ionosferoSi (rogorc D,  Е, aseve F areebSi).   

 
57 
 

G. D. Aburjania, 
O. Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Linear Mechanism of 
Generation and 

Intencification of Internal 
Gravity Waves in the 
Ionosphere at Their 
Interaction with a 

Nonuniform Zonal Wind: 
2. Internal gravity wave 

generation and 
intensification during the 
linear evolution stage // 

Geomagnetism & 
Aeronomy 

53 moskovi, 
ruseTi, 

gamomcemloba 
Springer 

 
 

9 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaviuri talRebis (Sgt) generaciis da Semdgomi 
intensifikaciis wrfivi meqanizmi disipaciur ionosferoSi araerTgvarovani 
zonaluri qaris (wanacvlebiTi dineba) arsebobiasas. wanacvlebiTi dinebebisas 
wrfiv amocanaSi Semavali operatorebi ar arian TviTSeuRlebuli da 
Sesabamisi sakuTari funqciebic ar arian orTogonaluri. amitom kanonikuri –
modaluri midgoma naklebad xelsayrelia aseTi tipis moZraobebis 
Sesaswavlad. aramodaluri maTematikuri midgoma ufro adeqvaturia aseTi 
amocanebisaTvis. aramodaluri miaxloebis bazaze miRebulia moZraobisa da Sgt 
SeSfoTebebis energiis gadatanis gantolebebi ionosferoSi wanacvlebiT 
dinebebis arsebobisas. gansazRvrulia Sgt SeSfoTebebis wanacvlebiTi 
aramdgradobis zrdis inkrementi. gamovlenilia, rom Sgt SeSfoTebebis 
gaZliereba drois mixedviT ar mimdinareobs eqsponencialurad, aramed 
algebruli xarisxovani wesiT. gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis 
efeqturoba araerTgvarovan zonalur qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, 
rom evoluciis sawyis wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben 
energias wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) 
zrdian sakuTar amplitudas da energias. generirebuli Sgt talRebis sixSire 
da energia damokidebulia droze, amitom wanacvlebiTi dinebiT marTul 
ionosferoSi warmoiqmneba talRuri SeSfotebebis farTo speqtri, 
ganpirobebulni ara arawrfivoba-turbulentobiT, aramed wrfivi efeqtebiT. 
amasTan, Cndeba Tavisuflebis axali xarisxi da Sesabamisad, SeSfoTebebis 
ganviTarebis axali gza wanacvlebiT dinebian garemoSi. 

 
58 
 

G. D. Aburjania, 
O. Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Self_Organization of 
Internal Gravity Wave 

Structures in an 
Inhomogeneous 

Ionosphere: 1. Nonlinear 

54 moskovi, 
ruseTi, 

gamomcemloba 
Springer 

 

6 
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Model Dynamic 
Equations / 

/Geomagnetizm i 
Aeronomiya, 

 

anotacia 

Sida gravitalciuri talRuri struqturebis (Sgt) generaciis da Semdgomi 
arawrfivi dinamikis gamosakvlevad disipaciur ionosferoSi zonaluri 
araerTvgvarovani qarebis (wanacvlebiTi dinebebi) arsebobisas agebulia 
Sesabamisi modeluri arawrfiv dinamikur gantolebaTa sistema qveda 
ionosferosaTvis. miRebulia Sgt struqturebis wanacvlebiTi aramdgradobis 
ganviTarebis kriteriumi ionosferul garemoSi. 
 
59 
 

G. D. Aburjania, 
O. Kharshiladze,  
K Chargazia. 

Self_Organization of 
Internal Gravity Wave 

Structures in an 
Inhomogeneous 

Ionosphere: 2. Nonlinear 
Vortex Structures // 
Geomagnetizm & 

Aeronomiya 

54 moskovi, 
ruseTi, 

gamomcemloba 
Springer 

 
 

5 

anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaviuri talRebis (Sgt) generacia da Semdgomi 
arawrfivi dinamika disipaciur ionosferoSi araerTgvarovani zonaluri qaris 

(wanacvlebiTi dineba) arsebobiasas. naSromSi [Aburjania et al., 2012] miRebuli 
Sesabamisi modeluri arawrfiv dinamikur gantolebaTa sistemis bazaze 
gaanalizebulia Sgt-s gaZlierebis meqanizmis efeqturoba araerTgvarovan 
zonalur qarTan urTierTqmedebisas. naCvenebia, rom evoluciis sawyis wrfiv 
stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben energias wanacvlebiTi dinebidan 
da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) zrdian sakuTar amplitudas da 
energias. amplitudis zrdasTan erTad irTveba arawrfivi meqanizmi da procesi 
sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri 
struqturebis warmoqmniT. amasTan, Cndeba Tavisuflebis axali xarisxi da 
Sesabamisad, SeSfoTebebis ganviTarebis axali gza wanacvlebiT dinebian 
garemoSi. wanacvlebiTi qaris siCqaris profilze damokidebulebiT arawrfivi 
Sgt struqturebi SeiZleba iyos monopoluri, grigaluri jaWvi an grigaluri 
quCa araerTgvarovani zonaluri qaris fonze. am grigalebs SeuZlia 
ganapirobos Zlierad turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 

 
60 

 
N. Khatiashvili 
Kr. Pirumova, 
D. Janjgava 

 

On the Stokes flow over 
ellipsoidal type bodies// 

Lecture Notes in 
Engineering and 

Computer Science 

Vol. 1. 2013. LONDON, 
INTERNATION

AL 
ASSOCIATION 

OF 
ENGINEERSL 

4 

anotacia  

naSromSi ganxilulia stoqsis nakadi RerZ–simetriuli sxeulebis gaswvriv milSi. 
siTxis dineba aRwerilia stoqsis RerZ–simetriuli sistemiT Sesaba–misi sawyis–
sasazRvro pirobebiT reinoldsis ricxvis mcire mniSvnelo–bisTvis. sxvadasxva
SemTxvevisTvis miRebulia efeqturi amoxsnebi.  gamoTvlilia gadaadgilebis Zabvebi
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da siCqare. agebulia siCqaris profi–lisa da gadaadgilebis Zabvebis grafikebi. 
61 
 

N. Khatiashvili,  
K. Pirumova, 
D. Janjgava  
 

 

One some Effective 
Solutions of Stokes 

Axisymmetric Equatuion 
for a Viscous 

Fluid//World Academy 
of Science, Engineering 

and Technology 

ISSUE 79 LONDON, 
WASET 

5 

anotacia   

Seswavlilia stoqsis gantoleba, romelic dakavSirebulia RerZ–simetriuli 
sxeulebis garsdenasTan. gantoleba Seswavlilia moZrav koordinatTa sistemaSi 
Sesabamisi sawyisi da sasazRvro pirobebiT. miRebulia efeqturi formulebi 
siCqaris komponentebisTvis da agebulia Sesabamisi grafikebi.            
 
62 
 

V.Jikia On irregular Carleman–
Bers–Vekua equations// 
Journal of Mathematical  

Science 

Vol. 195, 
Issue 2,2013  

Springer (NY) 5  

anotacia 

Seswavlilia wertilSi gadagvarebis mqone kerZowarmoebulian diferencialur 
gantolebaTa sistemebis sakmaod farTo klasebis analizuri amonaxsnebi.  
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

giorgi jaiani პrizmuli garsebis 
ierarqiuli modelebi 
Sereuli pirobebiT 
piriT zedapirebze 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

i. vekuam cvladi sisqis drekadi prizmuli garsebisaTvis, kerZod, 
firfitebisaTvis, aago ierarqiuli modelebi, rodesac piriT zedapirebze

cnobilia an Zabvebi (modeli I) an gadaadgilebebi (modeli II). winamdebare

naSromSi agebuli da gaanalizebulia ierarqiuli modelebi, sazogadod, 
wamaxvilebuli drekadi prizmuli garsebisaTvis, rodesac piriT zedapirebze (i) 
cnobilia Zabvis veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi normaluri mdgeneli
da gadaadgilebis veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi paraleluri

mdgenelebi (modeli III), (ii) cnobilia gadaadgilebis veqtoris prizmuli garsis
proeqciisadmi normaluri mdgeneli da Zabvis veqtoris prizmuli garsis

proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (modeli IV). V da VI models, Sesabamisad, 
vuwodebT im ierarqiul modelebs, rodesac erT piriT zedapirze cnobilia (i) 
pirobebi, xolo meoreze - (ii) pirobebi. garda amisa, vagebT iseT ierarqiul
modelebs, rodesac zeda piriT zedapirze cnobilia Zabvis veqtori, xolo

qvedaze - gadaadgilebebi (modeli VII) da piriqiT (modeli VIII). gansaxilveli
modelebis nulovan miaxloebaSi gamokvleulia wamaxvilebul napirze
wamaxvilebis geometriaze damokidebulebiT sasazRvro pirobebis koreqtulad

dasmis Taviseburebebi. konkretul SemTxvevebSi, zogierTi sasazRvro amocana
amoxsnilia cxadi saxiT. 
2 
 

giorgi jaiani drekadi prizmuli 
garsebis Sereuli 
ierarqiuli modelebi 
 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvneba 16 ierarqiul models, romelTagan 14 agebulia 
momxseneblis mier, yvela SesaZlo Sereuli pirobiT piriT zedapirebze  
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3 
 

giorgi jaiani I. Vekua Institute of Applied 
Mathematics of TSU – 45 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvena Tsu i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis 
institutis daarsebidan 45 wlis istorias. instituti daarsda 1968 wlis 29 
oqtombers qarTveli akademikosis ilia vekuas mier. institutis umTavres
amocanad ganisazRvra gamoyenebiTi maTematikis aqtualuri problemebis
kvleva, saswavlo procesisa da kvleviTi muSaobis integraciis mizniT
kvleviT samuSaoebSi universitetis profesor-maswavleblebisa da stu-
dentebis CarTva, maTematikuri meTodebisa da gamoTvliTi teqnikis danergva
universitetis aramaTematikur samecniero dargebSic. 1978 wels instituts
mieniWa misi damaarseblis ilia vekuas saxeli. dReisaTvis, instituti 
warmatebiT agrZelebs da anviTarebs Semdeg oTx samecniero mimarTulebas, 
romelTac biZgi misca misma damaarsebelma: uwyvet garemoTa meqanikis

maTematikuri problemebi da analizis monaTesave sakiTxebi; maTematikuri

modelireba da gamoTvliTi maTematika; diskretuli maTematika da algoriTmebis

Teoria; albaTobis Teoria da statistika. instituti, romelmac Tavisi

tradiciebidan da iqidan gamomdinare, rom dasaqmebis sxvadasxva formebis gamo-
naxviT da Tsu-s xelmZRvanelobis xelSewyobiT SeinarCuna Tavisi ZiriTadi

samecniero kontigenti da amJamadac avsebs mas axalgazrda kadrebiT, Tavis

misiad Tvlis: 
• axorcielebdes fundamenturi da gamoyenebiTi xasiaTis samecniero-kvleviT

samuSaoebs gamoyenebiT maTematikaSi, maTematikur da teqnikur meqanikaSi, 
industriul maTematikasa da informatikaSi, garda amisa, eweodes sakon-
sultacio da saeqsperto saqmianobas saxelmwifo an kerZo seqtoris

dakveTiT; 
• warmoadgendes sauniversiteto bazas (mZlavri kompiuteruli uzrunvelyofiT) 

ara marto zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa, aramed humanitarul, 
sazogadoebriv, socialur, ekonomikur, iuridiul, samedicino mecnierebaTa

fakultetebisaTvisac, universitetis TanamSromlebis mier kvlevis
sawarmoeblad maTematikuri meTodebisa da kompiuteruli teqnologiebis ga-
moyenebiT; 

• institutis profilis farglebSi xeli Seuwyos studentTa sabakalavro, 
samagistro, sadoqtoro naSromebis maRal profesiul doneze Sesrulebas, 
maT CarTvas samecniero grantebSi da monawileobas rogorc studentTa da
axalgazrda mecnier-TanamSromelTa, aseve adgilobriv da saerTaSoriso

samecniero konferenciebSi; 
• saWiroebis SemTxvevaSi, universitetis farglebSi, institutisTvis

araprofiluri mimarTulebebiT xeli Seuwyos studentTa sabakalavro, 
samagistro, sadoqtoro naSromebis momzadebisas maTematikuri meTodebisa da
kompiuteruli teqnologiebis gamoyenebas; 

• institutSi misi ZiriTadi samecniero mimarTulebebis Sesabamisad
doqtorantebisa da magistrantebis momzadebis da SemdgomSi institutSi maTi
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dasaqmebis uzrunvelyofas; 
• studentTa laboratoriuli samuSaoebis da saWiroebis SemTxvevaSi, 

sxvadasxva saxis praqtikis (sawarmoo da sxv.) institutis bazaze Catarebis
uzrunvelyofas. 

 
4 
 

giorgi jaiani Cusped Shells, Plates, and Bars meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi mimoxilulia wamaxvilebul garsebSi, firfitebSi da ReroebSi 
miRebuli Sedegebi, maT Soris momxseneblis uaxlesi Sedegebis CaTvliT. 

 
5 
 

giorgi jaiani Hierarchical models for 
laminated prismatic shells 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

i. vekuas reduqciis meTodis gamoyenebiT agebulia erTi modeli prizmuli 
garsebisaTvis. yoveli fenisaTvis calcalke agebulia ierarqiuli modelebi, 
roca fenovani sxeulis piriT zedapirebze mocemulia Zabvebi, xolo fenebs 
Soris interfeisze Zabvis da gadaadgilebis veqtoris komponentebi 
gamoTvlilia maTi furie-leJandris mwkrivebidan, amasTan wina fenisTvis 
miRebuli  Sedegi garkveuli azriT gamoyenebulia momdevno fenisaTvis. 

 

6 
 

natalia CinCalaZe wamaxvilebuli 
firfitebis harmoniuli 

rxevis amocana i. ვekuas 
ierarqiuli modelebis 
N-ur miaxloebaSi 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–
26 ianvari, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

i. vekuas ierarqiuli modelebis N–ur miaxloebaSi Seswavlilia drekadi 
wamaxvilebuli simetriuli prizmuli garsebis rxevis amocana.  

 
7 
 

natalia CinCalaZe ierarqiuli modelebi 
cvladi sisqis prizmuli 
garsis formis mqone 
biofirisaTvis 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
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Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

cvladi sisqis mqone biofirisTvis agebulia ierarqiuli modelebi. 

8 
 

natalia CinCalaZe Hierarchical models for 
biofilms occupying thin 
prismatic domains with a 
variable thickness 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

ganxilulia erTi amocana Txeli cvladi sisqis biofiris ierarqiuli 
modelebis nulovan miaxloebaSi 
9 
 

natalia CinCalaZe zogierTi ricxviTi 
Sedegi laminirebuli 
prizmuli garsebis 
ierarqiuli modelebis 
nulovani 
miaxloebisaTvis 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8- 10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

laminirebuli prizmuli garsebisaTvis, roca fenebi SeiZleba iyos 
wamaxvilebuli, Catarebulia simulaciebi kompiuterze. 

10 
 

d. gordeziani erTi aralokaluri 
sasazRvro sakontaqto 
amocanis Sesaxeb 

akad. v. kupraZis 
dabadebidan 110 
wlisTavisadmi 
miZRvnili samecniero 
sesia. 
Tbilisi,  
4 noemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 

ganixileba axali tipis aralokaluri amocanebi maTematikuri fizikis 
gantolebebisaTvis. gamokvleulia dasmuli amocanebis koreqtulobis 
sakiTxi. 

11 
 

d. gordeziani aditiuri sxvaobiani 
sqemebi 
mikrotemperaturuli 
velis gaTvaliswinebiT 
dasmuli 
Termodrekadobis 
zogierTi amocanisaTvis 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

moxseneba exeba dekompoziciis meTodiT agebuli sxvaobiani sqemebisa da 
modelebis kvlevas mikrotemperaturuli velis gaTvaliswinebiT dasmuli 
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Termodrekadobis zogierTi sawyis-sasazRvro amocanisaTvis.  

12 
 

T.Vashakmadze TO ANALYTICAL AND 
NUMERICAL METHODS  IN
THE CONTINUUM 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII  
 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia ricxviTi da analizuri meTodebis gamoyenebiT 
agebulia araerTgvarovani cvladkoeficientebiani Zlierad elifsuri 
diferencialur gantolebaTa sistemisaTvis(mrudwiruli areebisaTvis)  
analizur-sxvaobiani algoriTmi,romelic miaxloebiTi amonaxsnis asagebad 
saWiroebs ariTmetikul operaciaTa minimalur rigs.    

13 
 

T.Vashakmadze To Computational Modeling 
and Numerical Mechanics of 
Solids 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi
 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia s/k Temis(yofili sabWoTa kavSiris mecnierebisa da teqnikis  
komitetis dakveTa N0.80.14.09.–1974–1979ww)  „ Package of Applied  Programs of Design 
of Spatial Structures. Tbilisi University Press, 1982,Vol.1:165p., Vol.2:161p“ bazaze: 
ricxviTi  realizaciisa da gamoTvliTi meqanikis  zogierTi meTodis 
ganviTarebisa da ganzogadebis  sakiTxebi (aramarto wrfivi modelebisa da 
drekadi deformirebadi  struqturebisaTvis)  institutis TanamSromelTa 
mier   bolo15 wlis  manZilze gamocemuli Sromebis  mixedviT. 
 
14 
 

T. vaSaymaZe Mmyari deformadi 
garemos meqanikis  

ganviTarebis zogierTi 
fragmentis Sesaxeb 

 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 

yovelwliuri 
konferencia, 8-10 

noemberi, 2013, quTaisi 
 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi, romelic mimoxilviTi xasiaTisaa da Seexeba TiTqmis 
naxevarsauknovan periods, ganxilulia myari deformadi arawrfivi 
meqanikis rigi maTematikuri problemisa. gadmocemulia izotropuli 
erTgvarovani  sxeulebis SemTxvevaSi  drekadobis wrfivi Teoriis 
zogierTi klasikuri  Sedegebis gavrcelebisa da dafuZnebis da ricxviTi 
realizaciis sakiTxebi  anizotropiuli araerTgvarovani cvladi sisqis 
aramarto Termodinamiuri drekadi garemosaTvis.  
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15 
 

Babilua P., Dochviri B., 
Purtukhia O., Sokhadze G.  
 

On the problem of optimal 
stopping with incomplete data. 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi
 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia arasruli monacemebisas optimaluri gaCerebis amocana da 
mocemulia samarTliani fasis gaangariSebis algoriTmi. 

 

16 
 

Babilua P., Dochviri B., 
Purtukhia O., Sokhadze G. 

On the reduction and 
convergence of payoffs.  

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, Tbilisi_baTumi, 
2013  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia optimaluri fasdadebis amocanis reduqciis problema da 
miRebulia Sedegi fasis gaangariSebis amocanis integralur gantolebebze 
dayvanis Sesaxeb. 

17 
 

Dochviri B., Glonti O., 
Purtukhia O., Sokhadze G.  
 

Radon-Nikodym derivative of 
solution of differential 
equations with random right 
side.  
 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, Tbilisi_baTumi, 
2013  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia diferencialuri gantolebebi SemTxveviTi SeSfoTebebiT. 
gamoTvlilia radon-nikodimis warmoebulebi da maTi saSualebiT 
gantolebebis amonaxsnisaTvis agebulia optimaluri prognozis 
formulebi.  

18 
 

Nadaraya E., Purtukhia O., 
Sokhadze G.  
 

On Cramer-Rao Inequality in 
an Infinite Dimensional Space. 
 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

miRebulia kramer-raos utolobis usasrulo ganzomilebiani analogi. 
mocemulia gamoyenebebi. 

19 
 

Sokhadze G., Zerakidze Z.  
 

The consistent criteria for 
checking hypotheses in Hilbert 
space of measures.  
 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi  
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moxsenebis anotacia 

mocemulia hipoTezebis Semowmebis meTodika hilbertis sivrcisaTvis.   

20 
 

Babilua P., Nadaraya E., 
Sokhadze G.  
 

About nonparametric 
estimation of the Bernoulli 
regression function.  
 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia bernulis tipis regresiis araparametruli, gulovani 
Sefasebebis agebis SesaZlebloba. miRebulia asimptoturi Tvisebebi. 

21 
 

Babilua P., Nadaraya E., 
Sokhadze G.  
 

Some Limit Properties of 
Maximal Likelihood 
Estimation in a Hilbert Space.  
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

hilbertis sivrcisaTvis formulirebulia maqsimaluri dasajerobis principi 
da damtkicebulia Sesabamisi Tvisebebi. 

22 
 

Nadaraya E.,  Sokhadze G., 
Tkeshelashvili A.  
 

On Integral Functionals from 
Gasser-Muller Estimators.  
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia gaser-miuleris Sefasebis integraluri funqcionali. 
miRebulia asimptoturi Tvisebebi. 

23 
 

nadaraia e., soxaZe g.  
 

regresiis funqciis 
gaser-miuleris 
Sefasebis 
funqcionalebis Sesaxeb. 

akad. v. kupraZis 
dabadebidan 110 
wlisTavisadmi 
miZRvnili samecniero 
sesia. 
Tbilisi,  
4 noemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia gaser-miuleris Sefasebis zogadi funqcionali. miRebulia 
asimptoturi Tvisebebi.  

24 
 

Babilua P.,  Dochviri B., 
Purtukhia O.,  Sokhadze G. 
 

On the optimal stopping of 
partially observable processes 
 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
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seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi 
stoqasturi procesebisaTvis. arasruli monacemebiT stoqasturi procesis 
optimaluri gaCerebis amocana dayvanilia optimaluri gaCerebis amocanaze 
sruli monacamebiT. damtkicebulia Sesabamisi fasebis krebadobebi, roca 
daukvirvebadi da dakvirvebadi procesebis mcire SeSfoTebis parametrebi 
miiswrafian nulisaken. 
 
25 
 

GG.Giorgadze Regular systems of ODE and 
Riemann-Hilbert boundary 
value problem.  

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

ganxilulia Tanadobebi riman-hilbertis monodromul sasazRvro amocanasa 
da matricul riman-hilbertis sasazRvro amocanas Soris uban-uban uwyveti 
koeficientiT. agebulia e.w. kanonikuri matrici sasazRvro amocanisaTvis 
uban-uban uwyveti koeficientiT. 

26 U. Goginava Strong Convergence of Double 
Walsh-Fourier Series.  

saerTaSoriso konferen-
cia”furies analizi da 
aproqsimaciis Teoria”. 
bazaleTi, saqarTvelo, 
23-28 oqtomberi, 2013  

moxsenebis anotacia 

ganxilulia ormagi furie-uplSis mwkrivebis kvadratuli kerZo jamebis 
TiTqmis yvelgan krebadobis sakiTxebi. 

27 
 

Tamaz TadumaZe sawyisi elementis opti-
mizacia wrfivi neitra-
luri funqcionalur  
diferencialuri ganto-
lebisTvis Sereuli 
sawyisi pirobiT 

Tsu zusti da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa 
fakultetis I 
samecniero 
konferencia, 22-26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

miRebulia sawyisi momentis, dagvianebis parametris da sawyisi funqciebis 
optimalurobis aucilebeli pirobebi. 

28 
 

Tamaz TadumaZe optimaluri sawyisi 
monacemebis arsebobis 
Teoremebi kvazi-wrfivi 
neitraluri funqciona-
lur diferencialuri 
gantolebebisaTvis 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
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seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

damtkicebulia optimaluri sawyisi da saboloo momentebis, optimaluri 
sawyisi funqciebis da marTvis, optimaluri dagvianebis parametrebisa da 
sawyisi veqtoris arsebobis Teoremebi. 

29 
 

Tamaz Tadumadze Variation Formulas of Solution 
for a Class of Neutral  
Functional Differential 
Equation Taking into Account 
Delay  
Function Perturbation and the 
Continuous  Initial Condition 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

kvaziwrfivi neitraluri funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis 
damtkicebulia amonaxsnis variaciis formulebi dagvianebis funqciis 
SeSfoTebis gaTvaliswinebiT.  

 

30 
 

Tamaz Tadumadze 
Nika Gorgodze 

Initial data optimization 
problems for   one class of 
neutral functional differential 
equation with the continuous 
initial condition 

saerTaSoriso 
vorkSopi 
diferencialur 
gantolebaTa 
Tvisobriv TeoriaSi 
"QUALITDE – 2013" , 
dekemberi 20-22, 2013, 
Tbilisi 

 
                                 moxsenebis anotacia 

kvaziwrfivi neitraluri funqcionalur diferencialuri gantolebisTvis 
miRebulia sawyisi monacemebis optimalurobis aucilebeli pirobebi. 

 
31 
 

r. bancuri, g. kapanaZe drekadobis brtyeli 
Teoriis pirdapiri da 
nawilobriv 
ucnobsazRvriani 
amocanebi 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia nawilobriv ucnobsazRvriani amocana texilebiT SemosazRvruli 
areebisaTvis im pirobiT, rom saZiebel konturze tangencialuri _ 
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normaluri Zabva Rebulobs mudmiv mniSvnelobas. amocanis amosaxsnelad 
gamoyenebulia kompleksuri analizis meTodebi da am gziT amonaxsnis ageba 
xorcieldeba efeqturad (analizuri formiT).  

  

32 
 

roman koplataZe emden-fauleris gan-
zogadebuli diferen-
cialur gantolebaTa 

amonaxsnebis asimpto-
turi yofaqcevis 
Sesaxeb 

akad. v. kupraZis 
dabadebidan 110 
wlisTavisadmi 
miZRvnili samecniero 
sesia. 
Tbilisi,  
4 noemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia emden-fauleris ganzogadebuli diferencialuri gantoleba. 
dadgenilia sakmarisi (aucilebeli da sakmarisi) pirobebi rxevadi da 
monotonuri amonaxsnebis arsebobis Sesaxeb. zogierTi miRebuli Sedegi 
axalia emden-fauleris gantolebis SemTxvevaSic. garda amisa, miRebulia 
Sedegebi, romlebic specifiuria ganzogadebuli diferencialur 
gantolebebisaTvis. zogierTi Sedegi emden-fauleris gantolebis 
SemTxvevaSic warmoadgens adre cnobili Sedegebis ganzogadoebas. 
 
33 
 

roman koplataZe zogierTi orwerti-lovani 
sasazRvro amocanis 
Sesaxeb 
 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

meore rigis wrfivi singularuli diferencialuri gantolebisaTvis 

დამტკიცებულია შტურმის თეორემის ანალოგები, რომლის გამოყენებითაც miRebulia 

ორწერტილოვანი სასაზღვრო ამოცანის  არსებობის  ახალი ეფექტური პირობები.  

34 
 

roman koplataZe Oscillation criteria for 
differential equations with 
several delays 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

ganxilulia mravali dagvianebis Semcveli diferencialuri gantoleba. 
dadgenilia am gantolebis yvela amonaxsnis rxevadobis integraluri piroba.
35 
 

Tengiz meunargia mcire parametris meTodi
aradamreci da arawrfivi
garsebisaTvis 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
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saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 
 

naSromSi SemoTavazebulia mcire parametris meTodi i. vekuas, aseve, koiter-
nagdis aradamreci garsebisaTvis. 
 
36 
 

Tengiz meunargia aradamreci garsebis 
arawrfivi Teoriis 
agebis erTi meTodis 
Sesaxeb 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

ganxilulia aradamreci garsebis arawrfivi Teoriis agebis i. vekuas 
meTodi, roca e.w. sabaziso veqtorebs aqvT saxe: 
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i. vekuas reduqciis meTodis gamoyenebiT miRebulia 2-ganzomilebian 
gantolebaTa sistema.   
37 
 

Tengiz meunargia, 
bakur gulua 

i. vekuas meTodis 
gamoyeneba 
geometriulad 
arawrfivi aradamreci 
sferuli garsebisaTvis 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 

 
moxsenebis anotacia 

 
mocemul naSromSi ganxilulia geometriulad arawrfivi aradamreci sferu-
li garsebi. i. vekuas meTodiT miRebulia organzomilebian gantolebaTa 
sruli sistema. kompleqsuri cvladis funqciebisa da mcire parametris 
meTodis gamoyenebiT agebulia miaxloebiTi amonaxsni 1=N  miaxloebisaTvis. 
amoxsnilia konkretuli amocanebi.  
38 
 

D. Natroshvili 
 

Heritage of  V. Kupradze in  
3D Elasticity: Potential Method 
and  Fundamental solution 
Method 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 
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moxseneba eZRvneba akademikos v. kupraZis samecniero Rvawls   potencialTa 
meTodis dafuZnebasa da ganviTarebaSi. ganxilulia agreTve  axali gamokvlevebi 
da zogierTi dRemde gadauwyveteli problema.  

 

39 
 

D. Natroshvili 
 

Regularity of solutions to 
mixed interface crack problems
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 
 

moxsenebaSi gamokvleulia  Termo-eleqtro drekadobis Teoriis   bzaris tipis 
Sereuli transmisiis amocanebis amonaxsnebis regularoba. 
 
40 D. Natroshvili 

 
Heritage of V. Kupradze in 3D 
elasticity 
 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, quTaisi, 
saqarTvelo 8-10 
noemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvneba akademikos v. kupraZis samecniero memkvidreobas  drekadobis 
samgamzomilebian TeoriaSi.  ganxilulia agreTve  axali gamokvlevebi da 
zogierTi dRemde gadauwyveteli problema. 

41 
 

j.rogava,                              
d. gulua 

abstraqtuli 
paraboluri 
gantolebisTvis 
samSriani 
naxevraddiskretuli 
sqemis miyvana orSrian 
sqemaze da cxadi 
Sefasebebi miaxloebiTi 
amonaxsnis 
cdomilebisTvis 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

X  ბანახის სივრცეში გგანხილულია  შემდეგი ევოლუციური ამოცანა: 
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dt
du
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შემთხვევაში მცირე პარამეტრის როლს ასრულებს τ ). ამ სქემების ამონახსნები შესაბამისად 
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ამონახსნზე. 
42 
 

N. Dikhaminjia, 
J. Rogava, 
M. Tsiklauri 

Operator Splitting for Quasi-
linear Abstract Hyperbolic 
Equation 

saerTaSoriso 
konferencia “lis 
jgufebi, 
diferencialuri 
gantolebebi da 
geometria”, 10-22 
ivnisi, 2013, baTumi, 
saqarTvelo 

moxsenebis anotacia 

hilbertis sivrceSi ganxilulia abstraqtuli hiperboluri gantoleba 
lipSic uwyveti operatoriT, sadac ZiriTadi operatori aris 
TviTSeuRlebuli da dadebiTad gansazRruli da warmoadgens aseTive ori 
operatoris jams. am gantolebisTvis agebulia maRali rigis sizustis 
dekompoziciis sqema, romelic efuZneba kosinus-operator funqciis 
racionalur gaxleCas. 

43 
 

Pantsulaia Gogi, 
Rusiashvili Nino 

On a certain version of Erdos 
problem 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 
 

moxsenebis anotacia 

damtkicebulia rom ar arsebobs iseTi sasruli konstanta  c ,  rom  c  -ze 
meti  lebegis  gare  zomis  mqone  yoveli  simravle  Seicavdes  erTis 
toli farTobis mqone samkuTxedis wveroebs.  
44 
 

Gogi Pantsulaia On a certain problem of H. Shi 
in Solovay's model 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 
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naCvenebia, rom soloveis modelSi usasrulo-ganzomilebiani 

araseparabeluri SemosazRvruli mimdevrobebis  ∞l sivrcis yoveli 

aratrivialuri Caketili birTvi aris usasrulo-ganzomilebiani haaris 
azriT nul simravle.  

 
45 Gogi Pantsulaia, 

Zurab Zerakidze and 
Gimzer Saatashvili 

On  consistent estimators of a 
useful signal in the linear one-
dimensional stochastic model 
when an expectation of the 
transformed signal  does not 
exist. 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

[Kuipers L., Niederreiter H. Uniform distribution of sequences, New York etc.: John Wiley & Sons, 
1974], [Shiryaev A. N. Probability (in Russian). – Moscow: Nauka, 1980] da  [Pantsulaia G. R.
Invariant and quasiinvariant measures in infinite-dimensional topological vector spaces. – New York: 
Nova Science Publ., Inc., 2007] naSromebSi SemuSavebuli teqnikis saSualebiT 
Seswavlilia namdvil  R RerZze gansazRvrul borelis Zvra-zomaTa berisa da 
borelis  G -xarisxebis gancalebadobis  sakiTxi nebismieri aditiuri  G
jgufisaTvis.  damtkicebulia, rom  RRT n

n →: ,  gansazRvruli pirobiT

]))0,(},,({#(),,( 1
11

1 −∞∩−= −−
nnn xxnFxxT LL  n

n Rxx ∈),,( 1 L , erT-ganzomilebian 

stoqastur modelSi    kk Δ+= θξ                                                          
warmoadgens sasargeblo θ  signalis Zaldebul Sefasebas, sadac )(# •
aRniSnavs mTvlel zomas,    kΔ  aris mkacrad zrdadi uwyveti F ganawilebis 

funqciis mqone  namdvil  R RerZze gansazRvrul damoukidebel SemTxveviT 

sidideTa mimdevroba da  1Δ  SemTxveviTi sididis lodini ar arsebobs.  

 
46 
 

Kachiashvili K.J. The Results of Investigation of 
Statistical Hypotheses Testing 
Methods. 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

      moyvanilia hipoTezebis Semowmebis klasikuri meTodebis fiSeris, neiman-
pirsonis, baiesis, bergeris da avtoris mier Seqmnili pirobiTi baiesis 
meTodis Sedarebis Sedegebi. naCvenebia ukanaskneli meTodis upiratesoba da 
saimedoba sxva meTodebTan SedarebiT. 

 

47 
 

N. Khomasuridze, N. Zirakashvili, 
R. Janjgava, M. Narmania 

Analytical Solution of Classical 
and Non-Classical Boundary 
Value Contact Problems of 
Thermoelasticity for aRectangular 
Parallelepiped  Consisting of 
Contractible and Non-Contractible
Elastic Layers and a 
Corresponding Program 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi
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moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi mravalfeniani marTkuTxa paralelepipedisaTvis  agebulia 
Termodrekadobis rigi sasazRvro-sakontaqto amocanis analizuri da 
ricxviTi amonaxsni. Yyoveli fena izotropuli da erTgvarovania, amasTan 
zogierTi fena SeiZleba Sedgebodes ukumSi drekadi masalisagan. 
Ggansaxilveli sxeulis gverdiT waxnagebze dasmulia amonaxsnis simetriuli 
an antisimetriuli gagrZelebis sasazRvro pirobebi, xolo zeda da qveda 
waxnagebze sasazRvro pirobebi nebismieria. Ffenebs Soris dasmulia xisti, 
sriala, an sxva tipis sakontaqto pirobebi. Aanalizuri amonaxsnis ageba 
xorcieldeba cvladTa gancalebis meTodis gamoyenebiT. miRebuli analizuri 
amonaxsnebis safuZvelze Sedgenilia programa, romlis saSualebiTac xdeba 
dasmuli amocanebis ricxviTi amonaxsnebis ageba da miRebuli Sedegebis 
vizualuri warmodgena. 
 
   
48 
 

N. Khomasuridze, 
R. Janjgava 

Solution of some boundary value 
and boundary value contact 
problems of thermoelasticity for 
multilayer spherical bodies 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi ganixileba iseTi izotropuli erTgvarovani sxeulis 
Termodrekadi statikuri wonasworoba, romelsac βα ,,r  sferul koordinatTa 

sistemaSi ukavia are 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ <<<<<<=Ω

2
0,0, 110

πβααrrr . gansaxilveli sxeulis 

0=α  da 1αα =  sazRvrebze mocemulia amonaxsnis antisimetriuli gagrZelebis 

sasazRvro pirobebi, xolo 
2
πβ = sazRvarze mocemulia amonaxsnis 

simetriuli gagrZelebis sasazRvro pirobebi. 0rr =  da 1rr =  sferul 

sasazRvro zedapirebze mocemulia temperatura an misi normaluri 
warmoebuli, Zabvebi, an gadaadgilebebi, an normaluri Zabva da mxebi 
gadaadgilebebi, an normaluri gadaadgileba da mxebi Zabvebi. Gganixileba 

aseve mravalfeniani sxeulebi, romelTac ukaviaT are U
N

k
k

1=

Ω=Ω ,

sadac
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ <<<<<<=Ω − 2

0,0, 11
πβααkkk rRr , amasTan fenebs Soris dasmulia xisti, 

sriala, an sxva tipis sakontaqto pirobebi. dasmuli amocanebis amonaxsni 
aigeba analizurad, cvladTa gancalebis meTodis gamoyenebiT.  

49 
 

N. Khomasuridze, R. Janjgava,  
N. Zirakashvili 

ANALYTICAL SOLUTION 
OF CLASSICAL AND NON-
CLASSICAL BOUNDARY 
VALUE CONTACT 
PROBLEMS OF 
THERMOELASTICITY FOR  
MULTILAYER 
CYLINDRICAL  BODIES 
CONSISTING OF 
COMPRESSIBLE AND 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi  
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INCOMPRESSIBLE LAYERS 
moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi mravalfeniani cilindruli sxeulebisaTvis agebulia 
Termodrekadobis gamoyenebiTi amocanebis  analizuri amonaxsnebi. amasTan 
zogierTi fena SeiZleba Sedgebodes ukumSi drekadi masalisagan. miRebuli 
analizuri amonaxsnebis safuZvelze Sedgenilia programa, romlis 
saSualebiTac xdeba dasmuli amocanebis ricxviTi amonaxsnebis ageba da 
miRebuli Sedegebis vizualuri warmodgena. 

cilindrul koordinatTa sistemaSi ganixileba radialuri koordinatis 

mimarT N - feniani cilindruli sxeulis Termodrekadi wonasworoba. 
Ggansaxilveli sxeulis brtyel sazRvrebze dasmulia amonaxsnis simetriuli 
an antisimetriuli gagrZelebis sasazRvro pirobebi, xolo cilindrul 
sasazRvro zedapirebze sasazRvro pirobebi nebismieria. Ffenebs Soris 
dasmulia xisti, sriala, an sxva tipis sakontaqto pirobebi. Aanalizuri 
amonaxsnis ageba xorcieldeba cvladTa gancalebis meTodiT, amasTan 
gamoiyeneba zogadi amonaxsnis warmodgena harmoniuli funqciebis 
saSualebiT. Aamoxsna daiyvaneba blokur-diagonaluri matricis mqone wrfiv 
algebrul gantolebaTa sistemebis amoxsnaze.   

 

50 T. Jangveladze, 
Z. Kiguradze 
 

Investigation and Numerical 
Solution of Nonlinear Integro-
Differential System Associated 
with the Penetration of an 
Electromagnetic Field. 
 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 
 

moxsenebis anotacia 
 

ori arawrfivi kerZowarmoebulebiani integro-diferencialuri sistemisaTvis

sxvadasxva tipis sasazRvro pirobebiani sawyis-sasazRvro amocanebis
SemTxvevaSi ganxilulia  amonaxsnTa asimptoturi yofaqcevisa da ricxviTi

amoxsnis sakiTxebi. ricxviTi Sedegebi Sedarebulia TeoriulTan. 
 
51 T. Jangveladze 

 
Difference Scheme of Variable 
Directions and Averaged 
Model of Sum Approximation 
for One Nonlinear System. 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi
 

moxsenebis anotacia 
 

erTi arawrfivi  kerZowarmoebulebiani diferencialuri gantolebebis biolo-
giuri sistemisaTvis ganxilulia cvalebadi mimarTulebis sxvaobiani sqema da
jamebadi aproqsimaciis modeli. Seswavlilia am modelebis mdgradoba da

krebadoba. ricxviTi eqsperimentebi Sedarebulia miCisonis sistemis Teoriul

SedegebTan. 
 

52 T. Jangveladze On some properties and saerTaSoriso vorkSopi 
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 approximate solution of one 
system ofnonlinear partial 
differential equations 
 

diferencialur 
gantolebaTa Tvisobriv 
TeoriaSi "QUALITDE – 
2013" , dekemberi 20-22, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 
 

erTi arawrfivi  mravalgazomilebiani kerZowarmoebulebiani diferencialuri

gantolebebis sistemisaTvis Seswavlilia sawyis-sasazRvro amocanis amonaxsnis
zogierTi Tviseba. ganxilulia cvalebadi mimarTulebis sxvaobiani sqema da
jamebadi aproqsimaciis modeli. Seswavlilia am modelebis mdgradoba da

krebadoba. organzomilebiani modelisaTvis testur magaliTebze Catarebulia

ricxviTi eqsperimentebi. 
 
53. 
 

j. anTiZe programuli 
uzrunvelyofa 
bunebrivi enis 
teqstebis 
modelirebisaTvis 

qarTuli ena – 21-e 
saukunis gamowvevebi, 
saqarTvelos 
parlamenti, quTaisi, 17 
ivnisi, 2013 

moxsenebis anotacia 

  aRwerilia programuli uzrunvelyofa bunebrivi enis teqstebis
morfologiuri, sintaqsuri da semantikuri kompiuteruli modelirebisaTvis
wesebze dafuZnebuli daprogramebis gamoyenebiT. igi efeqturia iseTi
enebisaTvis, romlebsac aqvT ganviTarebuli morfologiuri struqtura, 
rogoricaa qarTuli ena. magaliTad, qarTul sityvas SeiZleba hqondes
ramodenime aseuli sityvaforma. SeuZlebelia gamovsaxoT sruli
morfologiuri analizis wesebi sasruli avtomatiT. zogierTi qarTuli
zmnis formis daxleCa morfemebad SeuZlebelia sasruli avtomatiT. aseve
zogierTi sityvaformis sruli morfologiuri analizi moiTxovs
aradeterministuli Ziebis algoriTmis gamoyenebas ukusvlebiT, rac
sagrZnoblad zrdis Zebnis dros. rom SevamciroT ukusvlebis raodenoba, 
saWiroa davadoT SezRudvebi, romlebic arsebobs sityvaformaSi arsebul
morfemebs Soris da rac SeiZleba adre SevamowmoT isini, rom aviciloT
mcdari alternativebi da amiT SevamciroT Zebnis dro. programul
uzrunvelyofas sintaqsuri analizisaTvis aqvs saSualebebi, rom SevamciroT
wesebis raodenoba, romelTac aqvT erTnairi wevrebi, magram gansxvavebuli
mimdevrobiT. amgvarad, programul uzrunvelyofas aqvs mravali saSualebebi, 
rom avagoT efeqturi gamrCevi, SevamowmoT da SevasworoT igi. Cven
ganvaxorcieleT qarTuli teqstebis morfologiuri da sintaqsuri analizi
SemoTavazebuli programuli uzrunvelyofiT. warmodgenil statiaSi
aRwerilia programuli uzrunvelyofa da misi gamoyeneba qarTuli enisaTvis.

 

54. 
 

J.Antidze Programming means for 
modeling of natural and formal 
languages 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi
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moxsenebis anotacia 

Seqmnilia programuli saSualebebi, romelTa saSualebiT SesaZlebelia 
bunebrivi da formaluri enebis kompiuteruli modelireba. Mmodeli 
aRiwereba formaluri gramatikis saSualebiT da misirealizacia xdeba 
specialuri progamis meSveobiT.  

55. 
 

N. Avazashvili On the Main Boundary Value 
Problems of the Theory of 
Elasticity for Same Non-
Homogeneous Plane Bodies. 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

drekadobis maTematikur Teoriis ZiriTadi sasazRvro amocanebi ganxilulia 
specialuri araerTgvarovnebis mqone sxeulisaTvis, romlisTvisac moxerxda 
Sesabamisi kerZowarmoebulebiani diferencialuri gantolebebis sistemis 
zogadi amonaxsnis ageba beselis funqciebis saSualebiT.  

56. 
 

g. axalaia,  
n. manjaviZe 

Q-holomorful 
veqtorTa erTi 
sasazRvro amocanis 
Sesaxeb 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia pirveli rigis kerZowarmoebulian diferencialur gantolebaTa 
sistema, e.w. ganzogadoebuli beltramis sistema. b. boiarskis zogadi 
warmodgenebis safuZvelze Seswavlilia riman-hilbertis  tipis sasazRvro 
amocana.  

57. 
 

G. Akhalaia, 
N. Manjavidze 

Functional classes of the 
solutions of elliptic systems on 
the plane 

“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

Semoyvanili da Seswavlilia sibrtyeze elifsuri sistemebis ganzogadoebul 
amoxsnaTa klasebi, romlebic klasikuri hardisa da smirnovis sivrceebis 
analogebs warmoadgenen.  

58. G. Akhalaia, 
N. Manjavidze 

On discontinuous boundary 
vaue problems of generalized 
analytic vectors 

 

 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 
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moxsenebis anotacia 

Semoyvanili da Seswavlilia koSi - lebegis woniani klasebi 
ganzogadoebuli analizuri veqtorebisaTvis, romlebic wyvetili sasazRvro 
amocanebis Seswavlis bunebriv klasebs warmoadgenen. 

 

59. 
 

Bitsadze L. On Some  Solutions of 
Equations of the 2D Dynamical 
Theory of  Thermoelasticity 
with   Microtemperatures 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

naSromSi ganxilulia Termodrekadobis brtyeli Teoriis dinamikis

gantolebebi mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. miRebulia amonaxsnis zogadi
warmodgenis formulebi, amonaxsnis fundamenturi da singularuli matricebi, 
agebulia moculobiTi, martivi da ormagi fenis potencialebi. 

 

60. 
 

Bitsadze L. Effective Solution of the 
Neumann BVP of the Linear 
Theory of  Thermoelasticity for 
a Sphere and for the Fool 
Space with a   Spherical 
Cavity, 
 

საქართველოს 
მათემატიკოსთა კავშირის IV 
ყოველწლიური შეკრება, 
8–10 ნოემბერი, 2013, 
ქუთაისი, საქართველო 

moxsenebis anotacia 

naSromSi ganxilulia Termodrekadobis Teoriis gantolebebisaTvis
mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT neimanis sasazRvro amocana sferosaTvis da
usasrulo arisaTvis sferuli RruTi. amonaxsnebi warmodgenilia absoluturad

da Tanabrad krebadi mwkrivebis saxiT. 

 

61. 
 

Bitsadze L. On Some Solutions of the 
System of  Equations of  
Steady Vibration in the plane  
Thermoelasticity with   
Microtemperatures   

 
 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 
 

moxsenebis anotacia 

naSromSi ganxilulia Termodrekadobis brtyeli Teoriis mdgradi rxevis

gantolebebi mikrotemperaturis gaTvaliswinebiT. miRebulia amonaxsnis zogadi
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warmodgenis formulebi, amonaxsnis fundamenturi da singularuli matricebi, 
agebulia moculobiTi, martivi da ormagi fenis potencialebi. 

 

62. 
 

N. Zirakashvili Formation of the boundary  
elements method in parabolic 
coordinates system 

saqarTvelos maTemati-
kosTa kavSiris IV 
saerTaSoriso konferen-
cia, baTumi, saqarTvelo 
9-15 seqtemberi, 2013 

moxsenebis anotacia 

drekadobis Teoriis sasazRvro amocanebis amosaxsnelad Camoyalibebulia 
ricxviTi meTodi, romelsac ewodeba  sasazRvro elementTa meTodi, kerZod 
fiqtiur datvirTvaTa meTodi. gansaxilav sxeuls warmoadgens parabolur 
koordinatTa sistemis sakoordinato RerZebiT  SemosazRvruli are. aris 
mrudwiruli sazRvari iyofa mcire zomis mrudwirebad. am SemTxvevSi 
gansaxilavi are ufro zustad aRiwereba,  vidre mcire zomis wrfiv monakveTebad 
dayofisas, da Sedegad amocanis amonaxsnic ufro zusti iqneba. sasazRvro 
elementTa am meTodis misaRebad gamoyenebulia diferencialuri 
gamosaxulebebisa da integraluri gamosaxulebebis gardaqmnebi mrudwirul 
koordinatebSi.   
 

63. Z. Kiguradze 
 

Semi-Discrete Scheme for One 
System of Nonliner Integro- 
Differential Equations 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

 
moxsenebis anotacia 

 

gasaSualebuli modelisTvis agebuli da gamokvleulia naxevrad-diskretuli 
sqema. aRniSnuli modeli dafuZnebulia maqsvelis sistemaze, romelic aRwers  
magnituri velis garemoSi gavrcelebis process. yuradReba gamaxvilebulia 
adre  Seswavlilze ufro  farTo klasis arawrfivobebze. 
 
64. 
 

a. papukaSvili 
 

erTi klasis 
singularuli 
integraluri 
gantolebebis 
miaxloebiTi amoxsnis 
Sesaxeb 

pirveli safakulteto 
konferencia zust da 
sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi. Tsu, 22–26 
ianvari, 2013, Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

 analizur funqciaTa Teoriis gamoyenebiT drekadobis Teoriis antibrtyeli

amocanebi orTotropiuli (kerZo SemTxvevaSi izotropiuli) bzarebiT Sesustebuli
sibrtyisTvis miiyvaneba uZravi gansakuTrebulobis Semcvel singularul integralur

gantolebaTa sistemaze (wyvilze) mxebi Zabvebis naxtomebis mimarT,rodesac bzari kveTs

gamyof sazRvars (A amocana). kerZo SemTxvevaSi, rodesac bzari gamodis gamyof

sazRvarze, gvaqvs uZravi gansakuTrebulobis Semcveli erTi singularuli integraluri
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gantoleba (B amocana). Seswavlilia amonaxsnis yofaqcevis sakiTxebi bzaris boloebis

maxloblobaSi da ganyof sazRvarze. moyvanilia miaxloebiTi amoxsnis zogadi sqemebi
da Catarebulia ricxviTi gaTvlebi kolokaciisa da asimptoturi meTodebis

gamoyenebiT. 
 

65 
 

a.papukaSvili, 
d.gordeziani, 
T.daviTaSvili, 
m.SariqaZe 
 

bzarebiT Sesustebu-li 
Sedgenil sxeul- 

ებisaTvis drekadobis 
Teoriis antibrtyeli 
amocanebis miaxloe-biTi 

amoxsnა sasrul-
sxvaobiani meTodis 
gamoyenebiT 
 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universite-
tis ilia vekuas 
saxelobis gamoyenebiTi 
maTematikis institutis 
seminaris XXVII 
gafarToebuli sxdomebi
22-24 aprili, 2013, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

naSromSi Seswavlilia bzarebiT Sesustebuli Sedgenili (ubnobriv-
erTgvarovani) marTkuTxedis formis sxeulisaTvis drekadobis Teoriis 
antibrtyeli amocanebis amoxsnis sasrul-sxvaobiani meTodi. gamrudebuli 
harmoniuli diferencialuri gantoleba Sesabamisi sasazRvro pirobebiT 
aproqsimirdeba sxvaobiani analogiT. amocanis aseTi dasma saSualebas iZleva 
uSualod vipovoT gadaadgilebis funqciis ricxvi mniSvnelobebi badis 
kvanZebSi. SemoTavazebuli saTvleli algoriTmebi aprobirebulia 
konkretuli praqtikuli  amocanebisTvis.  

66. 
 

A.Papukashvili, 
D.Gordeziani, 
T.Davitashvili, 
M.Sharikadze 
 

On Some Methods of 
Approximate Solution of 
Antiplane Problems of 
Elasticity Theory for 
Composite Bodies Weakned 
by Cracks 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia bzarebiT Sesustebuli Sedgenili (ubnobriv–erTgvarovani) 
sxeulebisTvis drekadobis Teoriis antibrtyeli amocanebis miaxloebiTi

amoxsnis ori meTodi: a). integralur gantolebaTa da b). sasrul–sxvaobiani
meTodebi. pirvel SemTxvevaSi sxeuli warmoadgens  ubnobriv–erTgvarovan

sibrtyes, miRebulia uZravi gansakuTrebulobis Semcveli singularul

integralur gantolebaTa sistema (roca bzari kveTs gamyof sazRvars) da erTi

singularul integralur gantoleba (roca bzari gamodis gamyof sazRvarze) 
mxebi Zabvebis naxtomebis mimarT. zemoaRniSnuli integraluri gantolebebi

amoxsnilia kolokaciis meTodiT, kerZod diskretul gansakuTrebulobaTa

meTodiT. meore SemTxvevaSi sxeuls aqvs marTkuTxedis forma. gamrudebuli
harmoniuli diferencialuri gantoleba Sesabamisi sasazRvro pirobebiT

aproqsimirdeba sxvaobiani analogiT. amocanis aseTi dasma saSualebas iZleva
uSualod vipovoT gadaadgilebis funqciis ricxviTi mniSvnelobebi badis

kvanZebSi. SemoTavazebuli saTvleli algorimebi aprobirebulia konkretuli

praqtikuli amocanebisTvis.  
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67. 
 

T. Davitashvili, 
D. Gorgeziani 
G. Geladze 
G. Gubelidze 
A. Papukashvili 
M. Sharikadze 

Assessment of Risk Factors of 
Emergency Cases at Georgian 
Section of Transport Corridor 
Europe-Caucasus-Asia by 
Means of Mathematical 
Modelling 
 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

 moxsenebaSi Catarebulia satransporto koridoris evropa-kavkasia- azia-s
saqarTvelos seqciaze eqs-tremaluri avariebis risk faqtorebis Sefaseba 
maTematikuri modelirebiT.  
 

68. 
 

arCil papukaSvili Txeli xisti CarTvis 
mqone marTkuTxovani 
firfitis Runvis 
amocanis miaxloebiTi 
amoxsnis erTi meTodis 
Sesaxeb  

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

Txeli xisti CarTvis mqone marTkuTxovani firfitis Runvis amocanebi 
miyvanilia gluvi gulis mqone pirveli gvaris integralur gantolebaze. Aam 
gantolebis amonaxsni moiZebneba araintegrebadi gansakuTrebulobis mqone  
funqciaTa klasSi.  

 SemoTavazebulia  aRniSnuli integraluri gantolebis miaxloebiTi 
amoxsnis axali algoriTmebi kolokaciis meTodis gamoyenebiT. kerZod 
naSromSi gamoyenebulia diskretul gansakuTrebulobaTa meTodi Tanabrad 
daSorebuli kvanZebis SemTxvevaSi. ricxviTi gaTvlebis saSualebiT 
gamokvleulia  firfitis CaRunvis funqciis mniSvnelobebze CarTvis 
sigrZisa da masis gavlena.   

 

69 
 

Cvetan Duncehv, 
Alexander Leitsch, 
Mikheil Rukhaia and 
Daniel Weller 

A Method Overcoming 
Induction During Cut-
Elimination 

Tenth International Tbilisi 
Symposium on Language, 
Logic and Computation; 
September23-27, Gudauri, 
Georgia 

moxsenebis anotacia 

gencenis qaT-eliminaciis Teorema mtkicebaTa Teoriis qvakuTxedia. mas 
mivyavarT analitikur damtkicebamde. magram im sistemebSi, sadac induqcia 
gvxvdeba rogorc gamoyvanis wesi, qaT-eliminacia zogadad SeuZlebelia. am 
problemis gadaWris erTi gza aris damtkicebaTa usasrulo mimdevrobis 
erTgarovani formiT gansazRvra da meTodi, romelic saSualebas mogvcems 
Sesabamisi analitikuri damtkicebebis mimdevroba agreTve ganvsazRvroT 
erTgvarovani formiT. moxsenebaSi warmogidgenT aseT formalizms, 
induqciur mtkicebaTa alternativas da misTvis ganvsazRvravT qaT-
eliminaciis meTods. mtkicebaTa Teoriis ZiriTadi koncefciebi, rogoricaa 
sekvenciaTa da rezoluciis kalkulusebi, gavrcobilia induqciuri 
ganmartebebiT da Termebis, formulebis, damtkicebebis sqemebia miRebuli. 
qaTeliminaciis meTodi aseTi mtkicebaTa sqemebisaTvis axsnilia magaliTis 



 

89      101-dan 

gamoyenebiT. 

70. 
 

maia svanaZe 
 

blanti drekadobis 
wrfivi Teoriis 
sasazRvro amocanebi 
kelvin-voigtis 
masalebisaTvis 
sicarieliT 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia: 

gamokvleulia blanti drekadobis wrfivi Teoriis mdgradi rxevis sasazRvro
amocanebi kelvin-voigtis masalebisaTvis sicarieliT. grinis formulebis
gamoyenebiT damtkicebulia Siga da gare sasazRvro amocanebis klasikuri

amonaxsnebis erTaderToba. dadgenilia zedapiruli da moculobiTi

potencialebis ZiriTadi Tvisebebi. potencialTa meTodisa da singularuli
integraluri gantolebaTa Teoriis gamoyenebiT damtkicebulia mdgradi rxevis
sasazRvro amocanebis amonaxsnebis arsebobis Teoremebi. 
 

71. 
 

Tkeshelashvili A., 
Sokhadze G. 

On one method of the statistical 
estimation of probability 
distribution based on the 
observations of dynamics at the 
end of the interval 
 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia dinamiuri procesis ganawilebis simkvrivis Sefasebis amocana 
iribi dakvirvebebis safuZvelze 

 

72. 
 

Khatuna Chargazia, 
Oleg Kharshiladze, 
Gaetano Zimbardo 

Theoretical and Experimental 
Detection of Nonlinear 
Electromagnetic Waves as the 
Elements of Turbulence in the 
Geospace Environment 

meore saerTaSoriso 
konferencia 
“gamoyenebiTi 
maTematikis Tanamedrove 
problemebi”, 4-7 
seqtemberi, 2013, Tbilisi

moxsenebis anotacia 

SemoTavazeulia ultra dabali sixSiris (uds) eleqtromagnituri 
talRebis generaciis fizikuri da maTematikuri modeli da Semdgomi 
wrfivi da arawrfivi evoluciis scenari ionosferoSi maTi 
araerTgvarovan qarebTan (wanacvlebiT dinebebTan) urTierTqmedebisas, 
romelic Tavis mxriv warmoadgens garemoSi energiebis gadanawilebis axal 
meqanizms. Seswavlilia ionosferosa da magnitosferos sxvadasxva 
regionebSi arawrfiv Zlierad lokalizebul  grigalur struqturebad 
(monopoluri da dipouri grigalebi, grigalebis jaWvi, grigalebis 
biliki) TviTorganizacia.  

73 
 

Khatuna Chargazia,  
Oleg Kharshiladze  
 

Large Scale Zonal Flows’ And 
Magnetic Field Generation By 
Small Scale Turbulence In The 
Ionosphere 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 



 

90      101-dan 

konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia mcire masStabiani (skin sisqis 1~/ck 2
pe

22 ω⊥ ) dreifuli 

alfenis turbulentobiT ganpirobebuli didmasStabiani zonaluri 
dinebebisa da magnituri velebis arawrfivi generaciis Taviseburebebi 
ionosferul plazmur garemoSi. miRebulia wanacvlebiTi dinebebisa da 
magnituri velis evoluciis gantolebebi Cqari maRalsixSiruli da 
mciremasStabiani fluqtuaciebis   aRmweri modeluri gantolebebis 
saSualebiT. naCvenebia, rom mcire masStabiani dreifuli alfenis 
turbulentobiT spontanurad generirdebian didmasStabiani zonaluri 
dinebebi da magnituri velebi, rac ganpirobebulia reinoldsisa da 
maqsvelis Zabvis arawrfivi urTierTqmedebiT garemos nawilakze. sistemaSi 
Cndeba dadebiTi ukukavSiri didmasStabiani zonaluri da/an magnituri 
velis mier mcire masStabiani skin sisqis alfenis talRebis modulaciiT. 
mcire masStabiani talRuri paketis gavrcelebas garemoSi Tan axlavs 
parametruli aramdgradobiT ganpirobebuli dabalsixSiruli  
didmasStabiani SeSfoTebebi. Seswavlilia aramdgradobis ori reJimi: 
rezonansul-kinetikuri da hidrodinamikuri. napovnia am aramdgradobebis 
inkrementebi. gansazRvrulia aramdgradobis ganviTarebisa da 
didmasStabiani struqturebis gaCenis pirobebi. aRniSnuli aramdgradobebi 
iwveven energiis gadaqaCvas mcire masStabiani alfenis talRebidan 
didmasStabian zonalur struqurebSi, rac damaxasiaTebelia energiis  
turbulenturi ukukaskadisTvis. 

 

74 
 

Oleg Kharshiladze, 
Khatuna Chargazia 
 
 

Strong Anisotropic Turbulence 
Spectra in the Geospace 
Environment 
 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvneba damagnitebul kosmosur plazmur garemoSi mimdinare 
turbulenturi procesebis gamokvlevas. aseT garemoSi aramdgradobebis 
ganviTarebiT SesaZlebelia warmoiqmnan eleqtromagnituri mciremasStabiani 
Zlierad lokalizebuli arawrfivi grigaluri struqturebi, romlebsac 
gadaaqvT CaWerili nawilakebi. plazmaSi gadaadgilebisas es struqturebi 
iwveven simkvrivis, eleqtruli da magnituri velebis SesamCnev 
fluqtuaciebs da aaqtiureben gadatanis procesebs garemoSi. amasTan 
eqsperimentze miRebuli simkvrivis fluqtuaciis speqtris maCvenebeli 
gacilebiT aRemateba susti turbulentobis Teoriis mier 
nawinaswarmetyvelebs. Cvens modelSi ganxilul grigalur struqturebs 
SeuZliaT gamoiwvion Zlieri grigaluri turbulentoba. turbulenturi 
dineba ganixileba rogorc Zlierad lokalizebul, sustad urTierTqmed 
erTnairi grigalebis ansambli. sxvadasxva amplitudiani grigalebi 
SemTxveviTad arian ganawilebuli garemoSi (urTierTdajaxebebis gamo). maT 
aRsawerad iqna gamoyenebuli statistikuri meTodi. mocemul modelSi 
daSvebulia, rom stacionaruli turbulentoba formirdeba urTierT 
konkurentuli efeqtebis dabalansebiT: miRebulia talRuri ricxvebis 
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mimarT eleqtromagnituri energiis stacionaruli speqtris axali saxe, 

romelic ecema xarisxovani kanoniT 3/82
k k~B − , rac karg TanxvedraSia 

uaxles satelitur (magnitosferul, ionosferul) da laboratoriuli 
dakvirvebebis monacemebTan. gamokvleulia dedamiwis magnitosferul kudSi 
dinebis kinematikuri parametrebisa da magnitometruli gazomvebi satelit 
“THEMIS” monacemebis mixedviT. Seswavlilma speqtrebma gviCvena, rom 
speqtris xarisxis maCvenebeli damokidebulia magnitosferos mdgomareobaze. 
kerZod, Cvens mier gamokvleul droiT intervalSi speqtrebis saxes 
gansazRvravs magnitosferoSi mimdinare magnituri Stormebi. Catarda 
plazmuri grigalebis urTierTdajaxebebis kompiuteruli modelireba, 
romelmac daadastura warmodgenili turbulentobis formirebis scenaris 
SesaZlebloba. 
75 
 

miranda gabelaia sinusoidaluri 
wamaxvilebuli Reros 
rxevis amocana (0,0) 
miaxloebaSi 

saqarTvelos 
meqanikosTa kavSiris me-4 
yovelwliuri 
konferencia, 8-10 
noemberi, 2013, quTaisi 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia π  sigrZis sinusoidaluri wamaxvilebis mqone Rero, romlis 

sigane da sisqe icvleba Semdegi kanoniT: 
0
222 hh =  da 1

0
33 sin2 xhh κ= , 

),0(1 π∈x  Reroebis ierarqiuli modelebis  (0,0)  miaxloebaSi.  damtkicebu-
lia integraluri gantolebis gulis simetriuloba. amonaxsni agebulia abso-
luturad da Tanabrad krebadi mwkrivis saxiT.   
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2) ucxoeTSi 
 

# 
momxsenebeli/ 
momxseneblebi  

moxsenebis saTauri  
forumis dasaxeleba, 

Catarebis  
dro da adgili 

1 
 

giorgi jaiani Cusped  
Shell-like Structures 

Oberseminar: Angewandte 
Mathematik in 
Sommersemester 2013 
2013-05-07, Mathematisches 
Institut Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. German 

moxsenebis anotacia 

moxsenebaSi mimoxiluli da gaanalizebulia drekad wamaxvilebul prizmul da
standartul garsebs, firfitebsa da ReroebTan, wamaxvilebul drekad prizmul
garsis da siTxis urTierTqmedebis amocanebTan dakavSirebuli Sedegebi, 
miRebuli momxseneblisa da misi kolegebis mier.  
 
2 
 

giorgi jaiani On Hierarchical Models for 
Cusped Elastic Prismatic Shells

ICCS17, 17-21 June 2013 
Faculty of Engineering  
University of Porto,  
Porto. Portugal 

moxsenebis anotacia 

drekadi prizmuli garsebisaTvis agebulia ierarqiuli modelebi, roca: a) piriT
zedapirebze mocemulia garsis proeqciisadmi Zabvis veqtoris normaluri da
gadaadgilebis veqtoris proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (e.i. egreT

wodebuli mesame sasazRvro pirobebi); b) piriT zedapirebze mocemulia Zabvis
veqtoris garsis proeqciisadmi paraleluri da gadaadgilebis veqtoris

normaluri mdgenelebi (e.i. egreT wodebuli meoTxe sasazRvro pirobebi); g) zeda
piriT zedapirze mocemulia mesame, xolo qvedaze – meoTxe sasazRvro pirobebi; 
d) zeda zedapirze mocemulia Zabvis, xolo qvedaze – gadaadgilebis veqtoris

komponentebi. 

3 
 

giorgi jaiani Some hierarchical models for 
cusped elastic prismatic shells 
(moxseneba gakeTda 
telexidis gamoyenebiT) 

AMiTaNS'13, 24-29 June, 
2013, Albena, Bulgaria 

moxsenebis anotacia 

i. vekuam cvladi sisqis drekadi prizmuli garsebisaTvis, kerZod, firfitebisaT-
vis, aago ierarqiuli modelebi, rodesac piriT zedapirebze cnobilia an Zabvebi
(modeli I) an gadaadgilebebi (modeli II). winamdebare naSromSi agebuli da
gaanalizebulia ierarqiuli modelebi, sazogadod, wamaxvilebuli drekadi

prizmuli garsebisaTvis, rodesac piriT zedapirebze (i) cnobilia Zabvis
veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi normaluri mdgeneli da gadaadgile-
bis veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi paraleluri mdgenelebi (modeli

III), (ii) cnobilia gadaadgilebis veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi
normaluri mdgeneli da Zabvis veqtoris prizmuli garsis proeqciisadmi

paraleluri mdgenelebi (modeli IV). V da VI models, Sesabamisad, vuwodebT im
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ierarqiul modelebs, rodesac erT piriT zedapirze cnobilia (i) pirobebi, xolo

meoreze - (ii) pirobebi. garda amisa, vagebT iseT ierarqiul modelebs, rodesac
zeda piriT zedapirze cnobilia Zabvis veqtori, xolo qvedaze - gadaadgilebebi

(modeli VII) da piriqiT (modeli VIII). gansaxilveli modelebis nulovan
miaxloebaSi gamokvleulia wamaxvilebul napirze wamaxvilebis geometriaze

damokidebulebiT sasazRvro pirobebis koreqtulad dasmis Taviseburebebi. 
konkretul SemTxvevebSi, zogierTi sasazRvro amocana amoxsnilia cxadi saxiT. 

4 
 

giorgi jaiani Elastic cusped rod, plate, 
prismatic and standard shell 
models 

Aidaa 2013, 9-12 September 
2013, Naples, Italy 

moxsenebis anotacia 

moxseneba eZRvneba wamaxvilebul kirxhof-liavis firfitebs, wamaxvilebul 
eiler-bernulis Reroebs, ierarqiul modelebs wamaxvilebul prizmul 
garsebsa da ReroebisTvis, rTuli geometriis struqturebs. gakeTebulia 
daskvnebi da gamoTqmulia mosazrebebi am mimarTulebiT kvlevis Semdgomi 
ganviTarebis perspeqtivebis Taobaze. 

5 
 

natalia CinCalaZe On some analytical methods 
for calculating cusped 
prismatic shells 

ISAAC-is me-9 
saerTaSoriso 
konferenciaze, 
krakovi, poloneTi,  
2013 wlis  5-9 agvisto 

moxsenebis anotacia 

i. vekuam cvladi sisqis drekadi prizmuli garsebisaTvis, kerZod, firfitebisaT-
vis, aago ierarqiuli modelebi, rodesac piriT zedapirebze cnobilia gadaadgi-
lebebi (modeli II).  moxsenebaSi ganxiluli iyo wamaxvilebuli prizmuli 
garsis rxevis amocanebi meore modelis nulovani miaxloebisaTvis. 

6 
 

T.Vashakmadze, 
 A.Papukashvili,  
 Y. F. Gülver. 

Application of Projective 
Methods for Solving BVPs of 
DEs with a Small Parameter 

11 th Intern.Conference of 
Numerical Analysis and 
Applied Mathematics,21-27 
Sept.,2013,Rhodes,Greece 

moxsenebis anotacia  

  ganviTarebulia SeSfoTebis (puankare–liapunovis) Teoriis alternatuli 
meTodis gamoyeneba mcire parametris Semcvel wrfivi operatoruli 
gantolebisaTvis,rodesac ZiriTadi operatori drekad firfitaTa dazustebuli

Teoriebia. ricxviTi realizacia xorcieldeba teqnikuri areebisaTvis 
proeqciul–variaciuli meTodiT. 
 
7 
 

T.Vashakmadze.,  
R.Chikashua,  
G.Manelidze 

Problems of Reliable     
Calculation of Coefficients  
Coefficient of Secular 
Equation  by Special 
Functions  

11 th Intern.Conference of 
Numerical Analysis and 
Applied Mathematics,21-27 
Sept.,2013,Rhodes,Greece   

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia saukunis gantolebis koeficientebisa da fesvebis gansazRvris 
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amocanebi mTel elementebiani matricaTa aRricxvisa da orTogonalur 
polinomTa sistemebis gamoyenebiT.   
 
8 
 

T.Vashakmadze, 
A.Muradova 

To Problem of Approximate 
Solution BVPs for ODEs with 
Boundary Layers  
 

11 th Intern.Conference of 
Numerical Analysis and 
Applied Mathematics,21-27 
Sept., 2013,Rhodes,Greece 

 moxsenebis anotacia  

Seswavlilia wrfivi orwetilovani sasazRvro amocanebis maRali sizustiT 
ricxviTi realizaciis sakiTxebi.   
 
9 
 

Бабилуа П.,  
Дочвири Б., 
Пуртухия О., 
Сохадзе Г.  
 

Об оптимальной остановке 
стандартного марковского 
процесса.  
 

Проблемы управления 
безопасностью сложных 
систем 
Москва, 
2013  
 

moxsenebis anotacia 

standartuli markovis procesisaTvis gadawyvetilia optimaluri gaCerebis 
amocana   

10 
 

Бабилуа П.,  
Дочвири Б.,  
Пуртухия О.,  
Сохадзе Г.  
 

Об оптимальной остановке и 
вариационных неравенствах. 
 

Проблемы управления 
безопасностью сложных 
систем.  
Москва, 
2013  
 

moxsenebis anotacia 

mocemulia kavSiri SemTxveviTi procesis optimaluri gaCerebis amocanebsa da 
variaciul utolobebs Soris 

11. U. Goginava Strong Summability of 
Multiple Fourier Series 

Joint CRM-ISAAC conference 
on Fourier Analysis ans 
Approximation Theory. 
Barcelona, November 4-8, 
2013 

 
moxsenebis anotacia  

jeradi furies mwkrivebis eqsponentialurad TiTqmis yvelgan krebadobis 
sakiTxebi.                                                                         

12. U. Goginava  Strong convergence of 
multiple Walsh-Fourier series 
 

Dyadic Analaysis and 
Application. 
October 1-2, Nyiregyhaza 2013 
(Hungary). 
 

moxsenebis anotacia  

daxasiaTebulia jeradi furie-uolSis mwkrivebis Zlierad Sejamebadobis 
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wertilebi.                                                                        

13. U. Goginava Convergence  of Logarithmic 
Means of Multiple Fourier 
Series 

Second International 
Conference on 
MATHEMATICS IN 
ARMENIA: ADVANCES 
AND PERSPECTIVES . 
 24-31 AUGUST, 2013, 
TSAGHKADZOR, 
ARMENIA. 
 

moxsenebis anotacia  

ganxilulia jeradi furies mwkrivebis logariTmuli saSualoebis zomiT 
krebadobis sakiTxebi.                                                           

14. U. Goginava, On the Convergence  of 
Multiple Fourier series of 
Functions of Bounded Partial 
Generalized Variation  

Approximation Theory and 
Fourier Analysis. 
Isaac 9th Congress, Krakow 
2013, Poland.  

moxsenebis anotacia   

warmodgenilia ganzogadoebuli sasruli variaciis cnebebi da maTi 
gamoyeneba furies mwkrivTa krebadobis sakiTxebSi.                             

15. U. Goginava Strong summability of quadrat 
partial sums of double Fourier 
series  

International conference of 
constructive of functions-2013.
Sozopol, June 9-15, 2013.   

moxsenebis anotacia   

Seswavlilia Sereuli logariTmuli saSualoebis zomiT da normiT 
krebadoba.                                                                        

16 
 

Tamaz Tadumadze 
Nika Gorgodze 

Differential Equations Taking 
Into Account Delay Function 
Perturbation and Initial 
Data Optimization Problems 

Second International 
Conference Mathematics in 
Armenia : Advances and 
Perspectives August 24-31, 
2013,  Tsaghkadzor, Armenia 

moxsenebis anotacia 

miRebulia amonaxsnis variaciis formulebi sawyisi monacemebisa da 
gantolebis marjvena mxaris SeSfoTebebis mimarT.   

17 
 

S. Mahmood,  
T. Kaladze, 
Hafeez-ur-Rehman 

Acoustic nonlinear periodic 
waves in pair-ion plasmas 

66 Annual Gaseous Electronics 
Conference (American Physical 
Society), September 30-
October 4, 2013. Princeton, 
New Jersey. 
http://meetings.aps.org/link/BA
PS.2013.GEC.DT1.6 

moxsenebis anotacia 

erTnairi masisa da sxvadasxva temperaturis mqone dadebiTi da uaryofiTi 
ionebis Semcvel aradamagnitebul plazmaSi ganxilulia eleqtrostatikuri 
akustikuri arawrfivi perioduli (knoidaluri) talRebisa da solitonebis 
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arsebobis SesaZlebloba. 

18 
 

roman koplataZe Essentially nonlinear 
functional differential 
equation with advanced 
argument 

Second International 
Conference Mathematics in 
Armenia : Advances and 
Perspectives August 24-31, 
2013,  Tsaghkadzor, Armenia 

moxsenebis anotacia 

dadgenilia TiTqmis wrfivi (arsebiTad arawrfivi) diferencialuri 
gantolebebis amonaxsnebis rxevadobis sakmarisi (aucilebeli da sakmarisi) 
pirobebi.   

19 
 

D. Natroshvili 
 

Acoustic scattering by 
inhomogeneous anisotropic 
obstacle: Boundary-domain 
integral equation approach 
  
 

MAFELAP 2013, Conference 
on Mathematics of Finite 
Elements and Applications, 10-
14 June, 2013, London, UK.   
http://www.brunel.ac.uk/mafela
p2013 

moxsenebis anotacia 

gamokvleulia erTgvarovan usasrulo anizotropul garemoSi CarTuli ara-
erTvarovani anizotropuli winaRobis mier akustikuri talRebis gabnevis 
problemebTan dakavSirebuli maTematikuri amocanebi. Seswavlilia SemTxveva, 
rodesac cvladi fizikur-materialuri parametrebi da gardatexis indeqsi 
wyvetas ganicdian erTgvarovan da araerTvarovan garemoTa sakontaqto 
gamyof zedapirze.   

20 
 

D. Natroshvili  
 

Singularities of solutions to 
mixed interface crack problems 
 

Journées Singulières 
Augmentées en l'honneur de 
Martin Costabel, 26-30 August, 
2013,  Rennes, France 
http://jsa2013.sciencesconf.org/
 

moxsenebis anotacia 

naSromSi ganmokvleulia  Termo-eleqtro drekadobis Teoriis    transmisiis
Sereuli amocanebis amonaxsnebis singularoba da asimptotikuri Tvisebebi, 
rodesac  bzari mdebareobs sakontaqto zedapirze. 

 

21 
 

Kachiashvili K.J. Sequential Analysis methods of 
Bayesian Type for Testing 
Hypotheses. 

Fourth International Workshop 
in Sequential Methodologies. 
The University of Georgia, 
USA. Department of Statistics, 
Franklin College of Arts and 
Sciences, July 17-21. 

moxsenebis anotacia 

      erTmaneTTan Sedarebulia statistikuri hipoTezebis Semowmebis valdis, 
bergeris da avtoris mier Seqmnili mimdevrobiTi analizis meTodebi. 
naCvenebia ukanaskneli meTodis upiratesoba da saimedoba sxva meTodebTan 
SedarebiT. 
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22 
 

Kachiashvili K.J. Investigation of Constrained 
Bayesian Methods of 
Hypotheses Testing with 
Respect to Classical Methods. 

Extended Abstract of IICMA, 
IndoMS International 
Conference on Mathematics 
and its Applications, 
Yogyakarta-Indonesia, 
November 6-8 
 

moxsenebis anotacia 

      gamokvleulia statistikuri hipoTezebis Semowmebis rogorc 
paraleluri aseve mimdevrobiTi klasikuri da pirobiTi baiesis meTodebi. 
naCvenebia maTi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. Sedarebulia erTmaneTTan 
konkretuli magaliTebis daTvlis SedegebiT.  

 

23 Prangishvili A.I.,  
Kachiashvili K.J. and  
Shonia O.B. 

Models of Sustainable 
Development of Production. 

Proceedings of VII 
International Conference on 
Operations Research, 
(ORM2013), Vol. 1, Moscow, 
15-19 October 

moxsenebis anotacia 

      SemoTavazebulia sawarmos mdgradi ganviTarebis maTematikuri modeli, 
romlis daniSnulebaa iseTi teqnologiuri procesis SerCeva, romelic 
iZleva udides ekonomikur efeqts maqsimaluri socialuri da ekologiuri 
garantiebiT.  

24 T. Jangveladze 
 

Variable Directions Difference 
Scheme for One System of 
Nonlinear Partial Differential 
Equations. 
 

WSEAS, 2nd International 
Conference on Applied, 
Numerical and Computational 
Mathematics, 
Morioka City, Iwate, Japan, 
April 23-25, 2013, 
www.wseas.org/multimedia/bo
oks/2013/Morioka 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia cvalebadi mimarTulebis sxvaobiani sqema erTi arawrfivi  ker-
Zowarmoebulebiani diferencialuri modelisaTvis. Seswavlilia mdgradoba da
krebadoba. organzomilebian SemTxvevaSi es sistema aRwers mcenareTa foTlebis

ZarRvovan ganviTarebas. Catarebulia ricxviTi eqsperimentebi am

organzomilebiani SemTxvevisaTvis. es eqsperimentebi sruliad eTanxmeba

Teoriul gamokvlevebs. 
 
25 T. Jangveladze, 

Z. Kiguradze 
 

On Some Nonlinear Partial 
Differential and Integro-
Differential Diffusion Models. 
 

WSEAS, 2nd International 
Conference on Applied, 
Numerical and Computational 
Mathematics, 
Morioka City, Iwate, Japan, 
April 23-25, 2013, 
www.wseas.org/multimedia/bo
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oks/2013/Morioka 
moxsenebis anotacia 

erTi  arawrfivi integro-diferencialuri sistemisTvis Seswavlilia sawyis-
sasazRvro amocanebis amonaxsnTa arsebobis, erTaderTobis, droiTi cvladiT

asimptoturi yofaqcevis sakiTxebi da ricxviTi amoxsnis algoriTmebi. 
yuradReba aris gamaxvilebuli maqsvelis sistemaze dafuZnebuli erTi
erTganzomilebiani arawrfivi  kerZowarmoebulebiani diferencialuri
modelisaTvis fizikuri procesebis mimarT dekompoziciuri algoriTmebis

agebaze da analizze. am sistemisaTvis agebuli da gamokvleulia naxevrad-
diskretuli gasaSualebuli modelebi. Seswavlilia sasrul-sxvaobiani sqemebi. 
gamokvleuli sistema warmoiSveba magnituri velis garemoSi gavrcelebis maTema-
tikuri modelirebisas. 
 
26 T. Jangveladze, 

Z. Kiguradze, 
G. Lobjanidze 

On Variational Formulation 
and Domain Decomposition 
Method for Bitsadze-Samarskii 
Nonlocal Boundary Value 
Problem.  
 

WSEAS, 2nd International 
Conference on Applied, 
Numerical and Computational 
Mathematics, 
Morioka City, Iwate, Japan, 
April 23-25, 2013, 
www.wseas.org/multimedia/bo
oks/2013/Morioka 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia biwaZe-samarskis aralokaluri amocana meore rigis organzomile-
biani elifsuri gantolebisaTvis. Seswavlilia mimdevrobiTi da paraleluri

tipis aris dekompoziciis algoriTmebi. formulirebulia amocanis variaciuli

dasma. 
 
27. 
 

J.Antidze Software tools for computer 
modeling of a natural 
language texts, keynote 
speech  

2013 2nd International 
Conference on Software and 
Computer Applications 
(ICSCA 2013), 1-2 June 2013, 
Paris (France)  

moxsenebis anotacia 

Seqmnilia programuli saSualebebi, romelTa saSualebiT SesaZlebelia 
bunebrivi enis teqstebis kompiuteruli modelireba. Mmodeli aRiwereba 
formaluri gramatikis saSualebiT da misi realizacia xdeba specialuri 
progamis SedgeniT da gaSvebiT.  

 

28 
 

Stefan Hetzl,  
Tomer Libal,  
Martin Riener and  
Mikheil Rukhaia 

Understanding Resolution 
Proofs through Herbrand’s 
Theorem 

Automated Reasoning with 
Analytic Tableaux and Related 
Methods Conference; 
September16-19, Nancy, 
France 

moxsenebis anotacia  

kompiuteris mier napovni mtkicebebi, rogorc wesi, adamianisaTvis Znelad
gasaanalizebelia. am statiaSi Cven warmogidgenT rezoluciuri
damtkicebebis gaanalizebis gzas herbrandis Teoremis saSualebiT da am
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meTodis praqtikul realizacias.sawyis informaciad Cven viRebT imas, Tu
romeli Termi romeli kvantoris nacvlad Caisva, sxva sityvebiT rom vTqvaT:
gavrcobad xes. rezoluciuri damtkicebidan aseTi xis gamoTvlis Semdeg,
momxmarebels es informacia miewodeba grafikul interfeisSi, romelic
damtkicebis sxvadasxva nawilebis gaSlisa da dafarvis saSualebas iZleva. 

es interfeisi Zalian kargi saSualebaa kompiuteris mier napovni damtkicebis 
sakvanZo nawilebze fokusirebisaTvis. am statiaSi aRwerilia meTodis 
Teoriuli da realizaciis mxareebi da misi sargeblianoba naCvenebia 
ramdenime magaliTze.                                                             

 

29 
 

M. Svanadze Boundary value problems in 
the theory of 
thermoviscoelasticity for 
Kelvin-Voigt materials with 
voids 

Third International 
Conference on Material 
Modelling, 
8-10 September, 2013, 
Warsaw, Poland 

moxsenebis anotacia: 

gamokvleulia blanti drekadobis wrfivi Teoriis mdgradi rxevis sasazRvro
amocanebi kelvin-voigtis masalebisaTvis sicarieliT. grinis formulebis
gamoyenebiT damtkicebulia Siga da gare sasazRvro amocanebis klasikuri

amonaxsnebis erTaderToba. dadgenilia zedapiruli da moculobiTi

potencialebis ZiriTadi Tvisebebi. potencialTa meTodisa da singularuli
integraluri gantolebaTa Teoriis gamoyenebiT damtkicebulia mdgradi rxevis
sasazRvro amocanebis amonaxsnebis arsebobis Teoremebi.  

30 Kirtadze A., 
Kasrashvili T. 
 

 

Elementary Volume from the 
Measure-Theoretical Viw-
Point  

11 th International Conference 
on Geometry and Applications, 
1-6 September, Varna, 
Bylgaria, 2013. 

moxsenebis anotacia: 

Camoyalibebuli iqna elementaluri moculobebi invariantuli zomis 
Teoriis TvalsazrisiT. naCvenebia, rom evklides sivrcis yvela 
SemosazRvrul qvesimravleTa klasze ar arsebobs arauaryofiTi, 
aditiuri, izometriuli gardaqmnebis mimarT invariantuli moculoba, 
romeli erTeulovan sakoordinato kubze Rebulobs erTis tol 
mniSvnelobas. damtkicebulia, rom koSi-hamelis funqciebs Soris arsebobs 
funqcia, romelic arazomadia namdvil ricxvTa RerZe Zvrebis mimarT 
invariantuli yvela im zomis mimarT, romelic aris lebegis zomis 
gagrZeleba.  

 
31 
 

K. Chargazia,  
G. Zimbardo,  
O. Kharshiladze 

On the detection of a vortex 
chain in the Earth’s magnetotail

EGU General Assembly 2013. 
April 7-12. Vienna, Austria. 

moxsenebis anotacia 

magnitosferul garemoSi, kerZod magnitosferos kudis areSi xSirad 
daimzireba grigalebi  kosmosuri Tanamgzavrebis mier. didmasStabiani 
grigaluri struqturebis zomebi Seesabamebian turbulentobis inJeqcirebis 
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zomas. amitom maTi warmoSobis mizezebis gaazreba mniSvnelovania 
geokosmosur (atmosfero, ionosfero, magnitosfero) garemoSi energiis 
gadanawilebis TvalsazrisiT. uaxles naSromSi (Keiling et al., J. Geophys. Res., 
114, A00C22 (2009), doi:10.1029/2009JA014114) TEMIS saliturma misiam 
magnitosferos kudSi gamoavlina grigalebi, dakavSirebuli subStormiT 
ganpirobebuli plazmis dinebis siCqaris Zlier wanacvlebasTan, romelsac 
gaaCnia SeuRlebuli grigalebi ionosferoSi. TEMIS saliturma misiis 
monacemebis analizma aCvena, rom magnitosferos kudSi ZiriTad grigalTan 
erTad SesaZloa gamovlenil iqnas sxva grigalebic, romlebic 

afromirebebn grigalur jaWvs. Ganalizebul iqna orive siჩqarisa da 
magnituri velebis monacemebi C da D TanamgzavrebisaTvis, aseve miRebul 
iqna Sesabamisi hodogramebi. naCvenebia, rom magnitosferos kudSi 
SesaZlebelia rogorc monopoluri, asve dipoluri grigalebis gamovlena. 
miRebuli eqsperimentuli monacemebis damuSavebis Sedegebi Sedarebulia 
wanacvlebiT dinebebSi grigalebis formirebis ricxviT simulaciebTan da 
isini karg TanxvedraSi arian. 
 

32 
 

Kharshiladze Oleg,  
Chargazia, Khatuna. 

Generation, intensification and 
self-organization of internal-
gravity wave structures in the 
ionosphere with shear flow 

12th Scientific Assembly, 
Mexico, Merida, p43, August 
26-31, 2013. 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia Sida gravitaciuli (Sgt) talRebis generaciis, 
intensifikaciis wrfivi meqanizmi da Semdgomi arawrfivi dinamika uwyvetad 
stratificirebul disipaciur ionosferoSi araerTgvarovan zonalur 
qarTan (wanacvlebiT dinebasTan) urTierTqmedebisas. wanacvlebiTi 
dinebebisas wrfiv amocanaSi Semavali operatorebi ar arian 
TviTSeuRlebuli da Sesabamisi sakuTari funqciebic ar arian 
orTogonaluri. amitom kanonikuri  modaluri midgoma naklebad xel-
sayrelia aseTi tipis moZraobebis Sesaswavlad. naCvenebia, rom evoluciis 
sawyis wrfiv stadiaze Sgt SeSfoTebebi efeqturad iReben energias 
wanacvlebiTi dinebidan da mniSvnelovnad (TiTqmis erTi rigiT) zrdian 
sakuTar amplitudas da energias. amplitudis zrdasTan erTad irTveba 
arawrfivi meqanizmi da procesi sruldeba arawrfivi ganmxoloebuli, 
Zlierad lokalizebuli Sgt grigaluri struqturebis warmoqmniT 
(monopoli, grigalebis jaWvi, grigalebis quCa). am grigalebs SeuZlia 
ganapirobos Zlierad turbulenturi mdgomareoba ionosferoSi. 
33 
 

Oleg Kharshiladze, 
Khatuna Chargazia 
 

Dynamics of Ultra Low 
Frequency Electromagnetic 
Waves at Interaction with 
Shear Flows in the Ionosphere 

European Planetary Science 
Congress 2013 
08 – 13 September 2013, 
London, United Kingdom 

moxsenebis anotacia 

Seswavlilia uds planetaruli eleqtromagnituri talRebis generacia da 
Semdgomi dinamika mbrunav disipaciur ionosferoSi erTgvarovani qarebis 
(wanacvlebiTi dinebebis) arsebobisas. Pplanetaruli uds talRebi Cndebian
garemos sivrciT araerTgvarovan magnitur velTan urTierTqmedebis 
Sedegad. gamovlenilia didmasStabiani damagnitebuli rosbis tipis 
talRebis gaZlierebis da mcire masStabiani inerciul talRebad 
transformaciis efeqturi meqanizmi. Aamocana gadaWrilia aramodaluri 
maTematikuri meTodis SesaZleblobebis gamoyenebiT. ricxviTi simulaciebis 
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meSveobiT gamovlenilia talRebis fonur dinebeTan urTierTqmedebis da 
talRuri SeSfTebebis urTierT transformaciis Taviseburebani 
ionosferoSi. 
 

34. 
 

T.D. Kaladze,   
L.Z. Kahlon,  
L.V. Tsamalashvili 

Nonlinear interaction of the 
Rossby-Khantadze 
electromagnetic waves with the 
shear zonal winds in  the 
ionospheric E-layer  
 

International Scientific Spring 
2013 (ISS-2013, National 
Centre for Physics, March 11-
15, Islamabad, Pakistan, 2013). 

moxsenebis anotacia 

sust ionizirebul ionosferos E – SreSi gamokvleulia rosbi-xanTaZis 
eleqtromagnituri planetaruli talRebis arawrfivi dinamika.  

35. 
 

Nino Khatiashvili On the effective solutions of 
the nonlinear Schrödinger 
equation 
 

Physics and Mathematics of the 
nonlinear Phenomena, 17-29 
June, University of Sallento, 
Italy 

moxsenebis anotacia 

  ganxilulia kuburi arawrfivobis Sredingeris gantoleba usasrulo areSi. 
gantoleba miyvanilia arawrfiv kerZowarmoebulian diferencialur 
gantolebaTa sistemaze da Seswavlilia am sistemis solitonuri tipis 
amonaxsnebi. axali usasrulobaSi qrobadi funqciebis Semotanis gziT, romelTa 
mexuTe xarisxi usasrulod mcirea, sistema miyvanilia arawrfiv elifsuri 
tipis gantolebaze. es gantoleba amoxsnilia analizurad. amrigad, miRebulia 
Sredingeris arawrfivi gantolebis aratrivialur amoxsnaTa axali klasi, 
romlebic aRweren simetriul solitonebs. programa  MAPLE gamoyenebiT 
amoxsnebi warmodgenilia grafikuli saxiT.  
  
36. 
 

Nino Khatiashvili On the Stokes flow over 
ellipsoidal type bodies 
 

World Congress on 
Engineering,3-5 July, 
Imperial College,  London 

moxsenebis anotacia 

  ganxilulia stoqsis nakadi RerZ–simetriuli sxeulebis gaswvriv milSi. 
siTxis dineba aRwerilia stoqsis RerZ–simetriuli sistemiT Sesabamisi sawyis–
sasazRvro pirobebiT reinoldsis ricxvis mcire mniSvnelobisTvis. sxvadasxva
SemTxvevisTvis miRebulia efeqturi amonaxsnebi. gamoTvlilia gadaadgilebis

Zabvebi da siCqare. agebulia siCqaris profilisa da gadaadgilebis Zabvebis
grafikebi.    
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aleqsandre janeliZis geologiis institutis 2013 wlis 

 

samecniero muSaobis angariSi 

 

 

 

 

 

 

 

sakontaqto informacia: politkovskaias q. #5 

tel: 233 00 75, E-mail: tsutsunava@yahoo.com 
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Sesavali 

 

2013 wels aleqsandre janeliZis geologiis institutSi iricxeboda 51 mecnier-

TanamSromeli, maT Soris 13 mecnierebaTa doqtori (2 saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis akademikosi da 3 amave akademiis wevr-korespondenti), 24 mecni-

erebaTa kandidati/akademiuri doqtori da 7 doqtoranti.  

saangariSo wels institutSi 5 samecniero ganyofilebaSi muSavdeboda 17 samec-

niero programa, 3 saerTaSoriso da 3 SoTa rusTavelis sax. erovnuli samecn. 

fondis sagranto proeqti. institutis sxvadasxva samecniero programis Sesrulebas-

Tan dakavSirebiT, gamoqveynda 3 monografia,  23 statia, 1 saqarTvelos teqtonikuri 

ruka (1:500 000) da 37 Tezisi. institutis TanamSromlebi monawileobdnen 37 saerTa-

Soriso da 2 adgilobriv samecniero RonisZiebebSi.  

 

 

 

 I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba – teqtonikis, regionuli geologiisa da 

seismoteqtonikis ganyofileba 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli –akademikosi e. gamyreliZe  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: mT. mecn.–TanamSr. f.maisaZe; 

ufr.mecn. TanamSromlebi: T.giorgobiani, l.baSeleiSvili, g.nadareiSvili; mecn. 

TanamSromlebi: g.maisuraZe, T.wamalaSvili. 

Aarasamecniero personali: mT. specialisti T.kobiaSvili,  specialisti e.axmeteli, 

laborantebi n.TevdoraSvili, g.nacvliSvili. 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

Sesrulebuli da mimdinare samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

2 mimdinare samuSaoebis dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

 

programa 1. saqarTvelosa da kavkasiis geodi-

namikuri evolucia da kontinenturi qerqis 

Camoyalibebis ZiriTadi etapebi. (2013-2018 ww.) 

programa 2. sxvadasxva asakis, rigis, morfolo-

giisა da genezisis teqtonikuri struqturebis 

warmoSobis meqanizmis kvleva. (2007–2014 ww.) 

programa 3. dedamiwis qerqis uaxlesi (neo-

teqtonikuri) da Tanamedrove moZraobebis xasi-

aTisa da siCqaris dadgena saqarTvelos teri-

toriaze. (2007–2014ww.)  

e.gamyreliZe 

 

 

 

e.gamyreliZe 

 

 

   

e.gamyreliZe 

 

e.gamyreliZe 

f.maisaZe, g.nada-

reiSvili, g.mai-

suraZe 

e.gamyreliZe 

T.giorgobiani 

l.baSeleiSvili 

T.wamalaSvili 

 

e.gamyreliZe 
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mimdinare kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

programa 1. ukanaskneli 4 aTeuli wlis ganmavlobaSi geologiasa da geofizi-

kaSi Seiqmna SexedulebaTa axali sistema, romelic TandaTan gadaizarda Tana-

medrove geologiur TeoriaSi liTosferos filebis teqtonikis saxelwodebiT. 

axalma geologiurma Teoriam ganapiroba sruliad axali problematikis gaCena 

calkeuli regionebis, maT Soris kavkasiis, geologiuri agebulebisa da evo-

luciis kvlevaSi. gansakuTrebuli mniSvneloba kavkasiis regionis kvlevaSi 

aqvs agreTve ukanaskneli sami aTeuli wlis ganmavlobaSi dadgenil dedamiwis 

qerqisa da liTosferos horizontalur teqtonikur ganSrevebas. gamoirkva, rom 

dedamiwis wiaRSi mimdinare procesebis ganxilvisas aucilebelia zemoT 

moyvanili ori ZiriTadi koncefciis sinTezi: filebis teqtonikis Teoriisa, 

romelic ganmsazRvrel rols asrulebs dedamiwis gare garsebis dinamikaSi, da 

liTosferos horizontaluri ganSrevebis koncefciisa. Aamgvari sinTezi gansa-

kuTrebiT mniSvnelovani aRmoCnda magmatizmisa da regionuli metamorfizmis 

procesebis ganxilvisas, romlebic teqtonikur procesebTan erTad dedamiwis 

siRrmuli aqtiurobis erTiani procesis uSualo Sedegs warmoadgens. swored 

aseT aspeqtSi ganixileba aRniSnuli proeqtiT gaTvaliswinebuli saqarTvelosa 

da momijnave regionebis geologiuri da geodinamikuri evolucia.  

mimdinare wels Sedgenil iqna saqarTvelos teqtonikuri ruka (1:500 000), 

romelzec datanilia sxvadasxva asakis naoWa kompleqsebi, teqtonikuri dislo-

kaciebi maTi kinematikis CvenebiT; rukaze gamosaxulia agreTve sxvadasxva geo-

logiuri horizontebis ganlagebis zasiaTi stratoizifsebis saSualebiT, 

rasac didi praqtikuli mniSvneloba aqvs. rukaze CanarTis saxiT mocemulia 

kavkasiis mezozour -kainozouri drois geodinamikuri pirobebi. KerZod, naCve-

nebia ganapira zRvis, kunZulTa rkalSiga da mikrokontinenturi geodinamikuri 

pirobebi. ganxilulia saqarTvelos geologiuri agebuleba da fanerozouri 

drois geodinamikuri evolucia.  

saqarTvelosTvis pirveladaa gansazRvruli kainozouri  orogenuli fazisebis 

xangrZlivoba. regresiuli naleqebis asakisa da geoqronologiuri monacemebis 

gaTvaliswinebiT.  

am programis SesrulebasTan dakavSirebiT gamoqveynda 1 monografia, 1 statia 

da saqarTvelos teqtonikuri ruka (1:500 000). 

programa 2. Sedgenil iqna saqarTvelos teritoriaze teqtonikur ZabvaTa veqto-

rebis orientaciis ruka. kerZod, pirveli da meore rangis maqsimaluri sub-

horizontaluri kumSvis RerZebis orientacia. am monacemebs didi praqtikuli 

mniSvneloba aqvs saqarTvelos teritoriis seismuri usafrTxoebis Sefasebis-

Tvis. (ix. saqarTvelos teqtonikuri ruka). 

aRwerilia qarTl-kaxeTis regionSi ganlagebuli mtkvris mTaTaSua depresiis 

zeda da Sua monakveTis stratigrafia da teqtonika. geofizikuri monacemebis 

gamoyenebiT daxasiaTebulia maTi siRrmuli geologiur-struqturuli agebu-

lebis Taviseburebani. 

mocemulia teqtonofaciesuri analizis meTodis mokle daxasiaTeba, romelic 

warmoadgens morfologiuri teqtonikis axal Tanamedrove modifikacias da gam-

oiyeneba sxvadasxva masStabis struqturuli da teqtonikuri rukebis Sesa-

dgenad. 

Catarebulia saqarTvalos zogoerTi regionis teqtonikuri struqturebis  ano-

logiuri modelireba eqvivalentur masalebze da gaanalizebulia Sedegebi. 

programa 3. GPS –s teqnologiis saSualebiT gansazRvruli monacemebis safuZve-
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lze dadgenilia, rom amJamad adgili aqvs saqarTvelos teritoriis aqtiur ho-

rizontalur SekumSvas meridianuli mimarTulebiT da, amasTan erTad, saqarTve-

los beltis da gagra-javis zonis qvecocebas (alpinotipuri subduqcia) kav-

kasionis naoWa sistemis qveS. am monacemebs didi praqtikuli mniSvneloba aqvs 

saqarTvelos teritoriis seismuri riskis SefasebisTvis.  

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# dasrulebuli 

proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 kavkasiis teqtonika Sveicariis 

saerTaSoriso 

samecniero fondi 

SCOPES no 

IZ73ZO_1.27933  

e.gamyreliZe e.gamyreliZe, 

k.qoiava, 

l.SubiTiZe 

dasrulebuli proeqtis Sedegebi (anotacia) 

Sedgenilia kavkasiis 1:100 000 teqtonikuri rukis maketi, romelsac safuZvlad dae-

do saqarTvelos teqtonikuri rukis (red. e.gamyreliZe) legendis Sinaarsi. 

 mimdinare proeqtis 

dasaxeleba 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

2 aRmosavleT saqar-

Tvelos Rrmad daZi-

ruli mezo-kainozou-

ri naleqebis navTob-

gazianobis perspeqti-

ulobis Sefaseba. 

(2013-2016 ww.) 

saqarTvelos 

rusTavelis sax. 

erovnuli samecn. 

fondi 

n. aslanikaSili 

(kmni) 

m.TofCiSvili, 

g.nadareiSvili  

mimdinare proeqtis etapis Sedegebi (anotacia) 

damuSavebulia saqarTvelos iuruli da carculi danaleqi safaris stratigrafia.  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 

monografiis saTauri gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

 

e.gamyreliZe 

(Tanaavtori) 

 

saqarTvelos geografia 

 

 

Tbilisis 

universitetis 

gamomcemloba 

 

324 
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2 

 

 

T.giorgobiani 

(Tanaavtori) 

 

qarTl-kaxeTis siRrmuli geo- 

logiuri agebuleba geofizikuri 

monacemebiT (rusul enaze) 

 

Tbilisi 

“vi ai pi printi” 

 

 

149 

anotaciebi 

1. wigni 2012 wels Seqmnili „saqarTvelos erovnuli atlasis“ geografiuli nawilis 

teqstobrivi ilustraciis rols asrulebs. maSi ganxilulia qveynis geografiuli 

mdebareoba, reliefi, geologiuri agebuleba da ganviTareba, bunebrivi resursebi, 

ekologiuri da socialur–ekonomikuri viTareba; warmodgenilia arsebuli resur-

suli potencialis racionaluri gamoyenebisa da garemos dacvis problemebi.  

2. monografiaSi aRwerilia qarTl-kaxeTis regionSi ganlagebuli mtkvris mTaTaSua 

depresiis zeda da Sua monakveTis stratigrafia da teqtonika. geofizikuri monacem-

ebis gamoyenebiT daxasiaTebulia maTi siRrmuli geologiur-struqturuli agebu-

lebis Taviseburebani. 

 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurna

lis/ 

krebu

lis 

nomer

i 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverde

bis 

raode

noba 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

e.gamyreliZe 

(Tanaavtori) 

 

f.maisaZe 

 

 

 

 

l.baSeleiSvili 

(Tanaavtori) 

 

 

 

 

l.baSeleiSvili 

(Tanaavtori) 

 

saqarTvelos teqtonikuri ruka 

(1:500 000) (qarT. da ingl. enebze) 

 

kainozouri orogenuli fazisebis 

xangrZlivoba (ingl. enaze)  

saq. mecn. erovnuli akademiis  

moambe 

 

naturaluri da modelirebuli teq-

tonikuri struqturebis  identifi-

kacia saqarTvelos zogierTi regi-

onis magaliTze” (rusul enaze). 

„saqarTvelos navTobi da gazi„ 

 

geofizikuri monacemebis geologiu-

ri interpretacia da aRmosavleT 

saqarTvelos siRrmuli agebuleba  

(rusul enaze). Jurnali – “ energia”   

 

 

 

 

 

 

t. 7, 

# 2 

 

 

#28 

 

 

 

 

 

#1.65 

 

 

 

Tbilisi 

“meridiani” 

 

Tbilisi, 

mecn. akademiis 

gamomcemloba 

 

 

Tbilisi, 

stu–s gamom-

cemloba 

 

 

 

Tbilisi, 

stu–s gamom-

cemloba 

 

 

 

 

 

 

97-104 

 

 

 

 

29-35 

 

 

 

 

 

91-94 

Aanotaciebi 

1. rukaze mocemulia sxvadasxva asakis naoWa kompleqsebi, teqtonikuri dislokaciebi 

(rRvevebi, naoWebi) maTi kinematikis CvenebiT; rukaze gamosaxulia agreTve sxvadasxva 

geologiuri horizontebis ganlagebis zasiaTi stratoizohifsebis saSualebiT, 

rasac didi praqtikuli mniSvneloba aqvs. rukaze CanarTis saxiT mocemulia kav-
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kasiis mezozour-kainozouri drois geodinamikuri pirobebi. kerZod, naCvenebia 

ganapira zRvis, kunZulTa rkalSiga da mikrokontinenturi geodinamikuri pirobebi. 

2. regresiuli naleqebis asakisa da geoqronologiuri monacemebis gaTvaliswinebiT, 

saqarTvelosTvis pirveladaa gansazRveuli kainozouri orogenuli fazisebis 

xangrZlivoba. 

3. Catarebulia saqarTvalos zogierTi regionis teqtonikuri  struqturebis analo-

giuri modelireba eqvivalentur masalebze da gaanalizebulia Sedegebi.  

4. geofizikuri masalebis geologiuri interpretaciis safuZvelze gaanalzebulia 

aRmosavleT saqarTvelos siRrmuli agebuleba. kritikulad aris ganxiluli zogi-

erTi axali regionuli Wrili. 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) saerTaSoriso 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis 

Catarebis  

dro da adgili 

 1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

e.gamyreliZe, 

o.dudauri da 

sxv. 

e.gamyreliZe,    

f.maisaZe 

(Tanaavtorebi) 

f.maisaZe 

 

T.giorgobiani

(Tanaavtori) 

 

baSeleiSvili 

 

 

baSeleiSvili 

 

baSeleiSvili 

 

g.maisuraZe 

(Tanaavtori) 

saqarTvelos granitoidebis formirebis etapebi 

da pirobebi (rusul enaze) 

  

alpur–xmelTaSuazRvis sartylis kavkasiis seg-

mentis geodinamikuri evoluciis ZiriTadi etap-

ebi (ingl. enaze) 

kavkasionis samxreTi ferdobis eocenur movle-

naTa naleqebis formireba (rusul enaze) 

kavkasionis da mimdebare amierkavkasiis uaxlesi 

da Tanamedrove teqtonika (ingl.enaze)  

kavkasiis mTaTaTSua masivis blokuri struqt-

uris kinematikisa da morfogenezisis axleburi 

interpretacia (inglisur enaze) 

kavkasiisa da TurqeTis mZlavri miwisZvrebis se-

ismodislokaciuri procesis SedarebiTi anali-

zi (inglisur enaze)  

seismodislokaciuri procesis SedarebiTi ana-

lizi (ingl. enaze)   

yazbegis regionis holocenuri vulkanizmi 

 (ingl. enaze) 

27 mais-1 ivnisiK 

კievi (ukraina)  

 
07-12 aprili, 
vena (avstria) 

 

28 –31.10.2013 
novosibirski  
 
29 agv.–3 seqt. 
Tbilisi 
 
25-30 agvisto 
florencia 
(italia) 

 
8-9 ivlisi, 
londoni (didi 
britaneTi)  

 
29-3 agv.-seqt. 
Tbilisi 

29-3agv.-seqt. 

Tbilisi 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. ganxilulia saqarTvelos granitoidebis formirebis etapebi da pirobebi fane-

rozour droSi. 

2. ganxilulia kavkasiis geodinamikuri evoluciis ZiriTadi etapebi da masTan dakav-

Sirebuli movlenebi fanerozour droSi.  

3. ganxilulia kavkasionis samxreT ferdobze gavrcelebuli zedaeocenuri olisto-
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stromebis (movlenaTa naleqebis) warmoSobis paleogeografiul–teqtonikuri piro-

bebi. 

4. ganxilulia kavkasionis da mimdebare amierkavkasiis uaxlesi da Tanamedrove teq-

tonikis gamovlenis kanonzomierebani, romlebic maTi koliziis zonis seismur aqti-

vobas ganapirobs. 

5. axleburad aris warmodgenili amierkavkasiis mTaTaSua rofis blokuri struq-

turis kinematika da morfogenezisi ganedur WrilSi. 

6. kavkasiisa da TurqeTis regionis bolo drois yvelaze mZlavri miwisZvrebis se-

ismodislokaciebis SedarebiTi analizis safuZvelze dgindeba aRniSnuli procesis 

rigi Taviseburebani. 

7. gaanalizebulia miwisZvrebTan dakavSirebuli seismodislokaciuri procesebis 

ZiriTadi aspeqtebi. 

8. aRwerilia stratotipuli Wrili holocenisaTvis yazbegis raionSi, sadac ganama-

rxebuli tyis nimuSebis naxSirbadis meTodiT daTariReba adasturebs yazbegis 

masivze vulkanebis aqtiurobas 6000 wlis win.  

 
SeniSvna: aRniSnulis garda gayofilebis TanamSromlebis mier gamoaqveynebulia 3 

statia, romlebic zemoTaRniSnul Temebs ar Seexeba: 

1. g.nadareiSvili – ganTiadis jgufis eqstruzivebis eologiuri agebuleba, misi 

minis mrewvelobaSi gamoyenebis TvalsazrisiT. Tbilisi,  “samTo Jurnali”, 

2(31), 17-23. 

2. T.giorgobiani (Tanaavtori) – akademikos e. patalaxas 80 wlisTavi (rus. enaze). 

alma-aTa, yazaxeTis mecn. erovnuli akademiis moambe, #2, 102-104. 

3. T.giorgobiani (Tanaavtori) –e. patalaxa (dabadebis 80 wlisTavi), (rus. enaze). 

kievi, “ukrainis geologi”, #2, 145-146. 

 

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: petrologiis, vulkanologiis, 

mineraloogiis da liTologiis ganyofileba 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: mT. mecn. TanamSromeli, akademikosi 

d. Sengelia 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: mT. mecn. TanamSromeli T. 

wuwunava; ufr. mecn. TanamSromlebi: v.guguSvili, e.varimasSvili, giorgi WiWinaZe, 

laSa SubiTiZe; mecnier-TanamSromlebi: q.CixeliZe, q.TedliaSvili, n.gagniZe, 

n.fofxaZe, T.beriZe, n.maisuraZe, q.vardanaSvili.  

Aarasamecniero personali: inJiner-geologi m.kavsaZe, laboranti g. beriZe. 

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

Sesrulebuli da mimdinare samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

# 
mimdinare samuSaos dasa-

xeleba  
samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

2 programa 4. kavkasiis mag-

muri da metamorfuli qa-

nebis petromineralogiu-

d.Sengelia d.Sengelia, T.wuwunava, 

v.guguSvili, 

e.varimasSvili, g. WiWinaZe, 
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ri kvleva; danaleqi, vul-

kanuri da vilkanogen-da-

naleqi warmonaqmnebis se-

dimentaciur –liTologi-

uri Seswavla (2006-2014ww.) 

q.CixeliZe, l.SubiTiZe, 

q.TedliaSvili, n.gagniZe, 

n.fofxaZe, T.beriZe, 

n.maisuraZe, q.vardanaSvili  

mimdinare kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

dadgenilia saqarTvelos da misi momijnave teritoriebis metamorfuli, mag-

muri, vulkanuri da danaleqi qanebis formirebis zogierTi Taviseburebebi da 

warmoSobis xasiaTi, rasac fundamenturi da praqtikuli Rirebulebebi aqvs. 

kerZod, ganxilulia Savi zRva - centraluri amierkavkasiis tereinis alpuris-

wina kristaluri substratis amgebi qanebis urTierdamokidebuleba, asaki da 

formirebis pirobebi. naCvenebia, rom regionuli metamorfizmisa da granitwar-

moSobis ZiriTadi etapebi dakavSirebuli iyo grenvilur, baikalur, gvianbai-

kalur da variskul orogenetur epoqebTan. Teqtogenezisis es etapebi da Sesa-

bamisi endogenuri aqtiuroba, romlebic adre dadgenili iyo ZiriTadad geolo-

giuri monacemebiT, mTlianad dasturdeba cirkonebis LA ICPMS U-Pb meTodiT 

daTariRebiT. Sesrulebuli kvlevebi arsebiTad avsebs Savi zRvacentraluri 

amierkavkasiis kristaluri substratis izotopur-geoqronologiur monacemebSi 

arsebul xarvezs da mniSvnelovnad azustebs alpuriswina endogenuri proce-

sebis asaks. 

mocemulia saqarTveloSi kavkasionis kidura zRvis zedaiurul-carculi fli-

Suri formaciis liTostratigrafiuli kvlevis Sedegebi. dadgenilia auzSi 

fliSuri sedimentaciis evolucia da masTan dakavSirebuli liTogenezisis 

procesebi. Seswavlilia sakvlevi regionis fliSur naleqebSi diagenezisisa da 

katagenezisis stadiebze mimdinare procesebi. 

moyvanilia axali monacemebi saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis metalTa 

sabadoebis da maTi Semcveli wyebebis asakebis Sesaxeb. ganxilulia madneuli 

sabados Semcveli qanebisa da maTi wyebebis stratigrafiuli danawilebis prob-

lemebi. daxasiaTbeulia am wyebebis sedimentaciuri Taviseburebebis analizi da 

maTi kavSiri vulkanizmTan. savele petrografiuli da geoqimiuri monacemebis 

analizis safuZvelze gamoyofilia liTofaciesuri erTeulebi. moyvanilia 

madneuli sabados amgebi velkanogenur-danaleqi da vulkanuri qanebis teqstu-

ruli Taviseburebani. mocemulia madneuli sabados Semcveli wyebebis evolu-

ciuri modeli carcul droSi.  

kvlevis mimdinare etapze Sesrulebuli samuSaoebidan rig maTgans praqti 

kuliRirebulebac aqvs. kerZod:  

1. saqarTvelos zedaiurul-carculi formaciis fliSuri warmonaqmnebis 

Seswavlas mniSvnelovani praqtikuli Rirebuleba aqvs, radgan maTTan 

dakavSirebulia nairgvari sasargeblo wiaRiseuli;  

2. madneulis sabados farglebSi hidroTermuli procesebis Sewavlis 

safuZvelze dadginda, rom madanwarmoSbas Tan axlavs madanmomijnave 

procesic. gairkva, rom madanmomijnave metasomatitebi madnis saZiebo 

niSans warmoadgens;  

3. kliCisgabro-diorituliintruzivisekzokontaqtSiganviTarebuliamkvrivi, 

masivuri, metamorfitebi xasiaTdeba saukeTeso qargiT. am qanebis 

fizikur-meqanikuri Tvisebebis Seswavlis Sedegad dasabuTebulia maTi 

gamoyenebis perspeqtiva mosapirkeTebel filebad.  
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 
samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# dasrulebuli 

proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis Sedegebi (anotacia)  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

a) monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

e.varsimaSvili kavkasionis kidura 

zRvis aRmosavleT 

auzis zedaiurul-

carculi fliSuri 

formaciis liTo-

logia da potsedi-

mentaciuri garda-

qmnebi (saqarTve-

los farglebSi) 

Tsu-s al.janeliZis 

geologiis insti-

tutis Sromebi,  

axali seria, 

nakveTi 126 

168 

anotacia 

mocemulia saqarTvelos farglebSi kavkasionis kidura zRvis zedaiurul-carculi 

fliSuri formaciis liTostratigrafiuli kvlevis Sedegebi. dadgenilia auzSi 

fliSuri sedimentaciis evolucia da masTan dakavSirebuli liTogenezisis proce-

sebi. Seswavlilia sakvlevi regionis fliSur naleqebSi diagenezisisa da katage-

nezisis stadiebze mimdinare procesebi.  

 
d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

q.TedliaSvili 

 

 

,,xramis kristalu-

ri masivis kambri-

uliswina regio-

nuli metamorfiz-

mis petrogenuli 

modeli”. saqarT. 

mecn. erovnuli 

akademiis moambe 

tomi 7, #3 Tbilisi, 

saqarTvelos 

mecn. erovnuli 

akademiis moambe 

11-22 
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anotacia 

geoTermobarometrebis, sayrdeni mineraluri paragenezisebis, aseve standartuli 

petromineralogiuri sqemebis gamoyenebiT Sefasebulia xramis kristaluri masivis 

policikluri regionuli metamorfizmis PT pirobebi. warmodgenilia regionuli 

metamorfizmis petrogenuli modeli. 

 

 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 q.TedliaSvili ,,axali monacemebi 

xramis kristaluri 

masivis (kavkasia) 

alpuriswina konti-

nenturi qerqis 

formirebis etapebis 

Sesaxeb”. dokladi 

akademii nauk 

tomi 453, #5 

 

moskovi. ruseTis 

mecn. akademia M 

 

50-55 

anotacia 

dadgenilia xramis kristaluri masivis alpuriswina substratis plutonur-meta-

morfuli evoluciis mravalstadiuroba. daxasiaTebulia variskuli (320-330 mln. 

weli) da grenviluri etapis (900-1000 mln.weli) teqtonoTermuli aqtivoba.  

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) adgilobrivi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

Nn.fofxaZe ZiriTadi vulkanogenur-

danaleqi faciesuri er-

Teulebi madneulis poli-

metalur sabadoze 

Tsu, 2013 w. 22-25 ianvari, 
Tbilisi 

moxsenebis anotacia 

madneuli sabados Semcveli vulkanuri qanebis detaluri liTofacialuri analizis 

safuZvlad mocemulia karierze arsebuli yvela SesaZlo safexuris detaluri 

aRwera. naCvenebia, rom vulkanuri kompleqsis warmoSobas Tan mohyva fluidebi, 

ramac gamoiwvia gamadneba.   
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2) saerTaSoriso 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis 

Catarebis  

dro da adgili 

 1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

e.gamyreliZe, 

d.Sengelia, f.maisaZe, 

T.wuwunava 

o.dudauri, 

e.gamyreliZe, 

d.Sengelia, T.wuwunava, 

m.togoniZe, g.WiWinaZe 

d.Sengelia, T.wuwunava, 

g.WiWinaZe, 

q.vardanaSvili, 

n.maisuraZe 

q.TedliaSvili 

 

 

g.beriZe 

 

q.vardanaSvili 

 

l.SubiTiZe, g.beriZe, 

q.TedliaSvili 

 

T.beriZe, s.xuciSvili, 

n.fofxaZe, 

l.doliaSvili 

 

n. fofxaZe, r. morici, 

s.jiali,v.guguSvili, 

T.beriZe, s. xuciSvili. 

 

r.morici, i.medeari, 

m.ovCarova, s.jiali, 

p.hemoni, n.fofxaZe,  

T.beriZe, v.guguSvili, 

r.melkoniani, r.taiani, 

s.novakimiani, 

v.ramazanovi, d.selbi 

alpur-himalauri moZravi sartylis 

kavkasiis segmentis geodinamikuri 

evolucia 

saqarTvelos granitoidebi formirebis 

pirobebi da etapebi  

 

kavkasionis tereinis ialbuzis da sau-

Reltexilo subtereinebis variskuli 

regionuli metamorfizmis da magmatiz-

mis SedarebiTi daxasiaTeba 

axali monacemebi xramis kristaluri 

masivis alpuriswina warmonaqmnebis 

Sesaxeb 

alaniti xramis kristaluri masivis 

(saqarTvelo) gvianvariskul granitebSi 

axali monacemebi kliCis (kavkasioni) 

gabro-diorituli orTogneisebis 

Sesaxeb  

Zirulisa da xramis kristaluri 

masivebis (saqarTvelo) alpuriswina 

warmonaqmnebis SedarebiTi daxasiaTeba 

madneulis Cu-Au Semcveli carculi 

qanebis sedimentaciuri Taviseburebani 

–kriteriumebi stratigrafiuli 

korelaciebisa da auzis analizisaTvis 

madneulissabadosSemcveliqanebisgeol

ogiurigaremosaRdgenisvulkanursedimen

taciuriTaviseburebani 

 

mcirekavkasionisgeodinamikuri da 

metalogenurievolucia: 

axalimonacemebi da problemebi 

 

 

 

 

07-12-2013, vena, 

avstria 

 

27.05-01.06 2013, 

kievi, ukraina 

 

29.08-03.09-2013, 

Tbilisi 

 

 

14-15.11-2013. baqo, 

azerbeijani 

 

14-15.11-2013. baqo, 

azerbaijani 

14-15.11-2013. baqo, 

azerbaijani 

 

29.08-03.09-2013, 

Tbilisi 

 

16-18.04.2013. 

Tbilisi 

 

 

16-18.04.2013. 

Tbilisi 

 

 

 

16-18.04.2013. 

Tbilisi 
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11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

l.doliaSvili, 

T.beriZe, s.xuciSvili  

 

 

 

 

n.fofxaZe, r.morici, 

s.jiali, T.beriZe, 

v.guguSvili, 

s.xuciSvili 

 

s.jiali, r.morici, 
n.fofxaZe, m.ovCarova, 
v.guguSvili, 
j.Sfangerbergi 
 
 

a.oqroscvariZe, 

k.aqimiZe, 

n.gagniZe, g.boiCenko 

 

a.oqroscvariZe, 

e.kilasonia, n.gagniZe 

 

a.oqroscvariZe, 

z.javaxiSvili, 

d.bluaSvili, n.gagniZe 

 

v.guguSvili; 

d.javaxiZe; m.kekelia; 

i.SaviSvili 

madneulisoqro-spilenZ-polimetaluri 

sabados Semcav carcul vulkanogenur-

danaleqi wyebis struqturuli Tavi-

seburebebi, stratigrafiul- korela-

ciebis da facialuri analizis krite-

riumebi 

bolnisis raionis madneulis polimeta-

luri sabados mTavari vulkano-sedi-

menturi faciesebis tipebi da maTi 

daleqvis garemo 

madneulispolimetalurisabado, 

(saqarTvelo): wyal-

qveSahidroTermulsiste-

maSimagmuriniSnebismtkicebulebebi da 

axaliradiometriuliasaki 

kavkasionis kaxeTis segmentis madniani 

mineralizaciis zonebi, saqarTvelo 

 

varZiisqalaqi – gamoqvabuli da 

boWkovaniceoliTebiTgamowveuligaremo

sproblemebi 

kolxeTissamefos (uZvelesi saqarT-

velo) miTiuri “oqros qviSebis” savele 

gamokvleva da argonavtebis eqspedi-

ciis daniSnuleba 

oqro-spilenZ-polometaluri (sakuTriv 

sulfiduri) da arasulfiduri oqros 

gamadneba geodinamikuri ganviTarebis 

gviansubduqciur stadiaze bolnisis 

madniani raionis vulkanur aqtivobas-

Tan kavSirSi 

14-15.11-2013. baqo, 

azerbeijani 

 

 

 

12-15.08-2013. 

upsala, SvedeTi 

 

16-18 aprili, 2013  

 

 

29.08 – 03.09.2013 , 

Tbilisi 

 

12-19 oqtomberi, 

2013, Tbilisi 

 

12-19 oqtomberi, 

013, Tbilisi 

 

16-18.04.2013. 

Tbilisi 

 

 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. alpur-himalauri moZravi sartylis kavkasiis segmentis geodinamikuri evolucia 

ganxilulia teqtogenezis grenvilur, baikalur, gvianbaikalur, bretonul, sudetur, 

indosiniur da baTur fazisebis gamovlinebis procesebTan dakavSirebiT. igi, garda 

geologiuri monacemebisa, dafuZnebulia cirkonebis LA ICP MS U-Pb meTodiT 

gazomvebis monacemebze. 

2.daxasiaTebulia saqarTvelos farglebSi kavkasionis, Savi zRva-centraluri amier-

kavkasiis da baiburT-sevani tereinebze ganviTarebuli granitoidebi. naCveneia, rom 

suprasubduqciuri granitwarmoSoba dakavSirebulia teqtogenezis grenvilur, baika-

lur, gvianbaikalur, bretonul, sudetud da baTur fazisebTan. Rac, dadgenilia 

geologiuri monacemebis safuZvelze da dasbuTebulia Tanamedrove izotopur-geoq-

ronologiuri monacemebiT. 
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3.bretonuli regionuli metamorfizmi kavkasionis tereinis ialbuzisa da sauRel-

texilo subtereinebze erTnair PT pirobebSi mimdinareobda. sudeturi regionuli 

metamorfizmi ganviTarebulia mxolod ialbuzis subtereinis farglebSi. breto-

nuli magmatizmi dafiqsirebulia ialbuzis subtereinze. Gansxvavebulia orive sub-

tereinis granitoidebis Sedgeniloba da formirebis geodinamikuri pirobebi.   

4.cirkonebis LA ICPMS U-Pb meTodiT daTariRebis Sedegad dadgenilia xramis kris-

taluri masivis grenviluri regionuli metamorfizmis asaki 900-1000 mln.weli, xolo 

gvianvariskuli granitoidebis formireba ganisazRvra asakiT - 320-330 mln.weli. 

5.xramis masivis gvianvariskul biotiti-rqatyuara-alanitian granitebSi alanitebis 

mikrozonduli kvlevis Sedegad dadginda, rom igi xasiaTdeba Ce2O3, La2O3 და Nd2O3 

maRali SemcvelobiT. aseve mikrozonduli da mikroskopuli monacemebiT alaniti 

magmuri da postmagmuri warmoSobisaa. 

6.kliCis gabro-diorituli intruzivis egzokontaqtSi ganviTarebulia mkvrivi, masi-

vuri metamorfuli qanebi – felsebi. ukanasknelSi dadgenilia paragenezisebi: 

St+Qtz→Cor+Grt±And(Sill)±Spl+H2O, Ms+St+Qtz→Sill+Bt+ H2O, St→Cor+Spl, St→And(Sill)+Spl, aseve 

dafiqsirebulia inversia And→Sill. 

7.Zirulis kristaluri masivis farglebSi dadgenilia grenviluri, baikaluri, 

gvianbaikaluri da gvianvariskuli regionuli metamorfizmi, xolo xramis masivis 

farglebSi aRiniSneba mxolod grenviluri da gvianvariskuli regionuli metamor-

fizmi. Zirulis masivze dadgenilia grenviluri, baikaluri, gvianbaikaluri da 

gvianvariskuli granitwarmoSobis procesi, xolo xramis masivis farglebSi – gren-

viluri da gvianvariskuli granituli magmatizmi. 

8.ganxilulia madneuli sabados Semcveli qanebisa da maTi wyebebis stratigrafiuli 
danawilebis problemebi. moyvanilia am wyebebis sedimentaciuri Taviseburebebis 
analizi da maTi kavSiri vulkanizmTan. 
9.savele petrografiuli da geoqimiuri monacemebis analizis safuZvelze gamoyofi-
lia madneulis sabados Semcveli qanebis liTofacialuri erTeulebi. gamoTqmulia 
dasabuTebuli varaudi am qanebis daleqvis zRviuri garemos Sesaxeb. 
10.ganxilulia mcire kavkasionis geodinamikuri da metalogeniuri evoluciis Tavi-

seburebani mezozour-kainozour periodSi. moyvanilia axali monacemebi saqarT-

velos somxeTisa da azerbaijanis metalTa sabadoebis da maTi Semcveli wyebebis 

asakebis Sesaxeb. 

11.moyvanilia madneuli sabados amgebi velkanogenur-danaleqi da vulkanuri qanebis 
teqsturuli Taviseburebani. gamoTqmulia mosazreba am niSniT stratigrafiuli 
korelaciebis mizanSewonilebis Sesxeb.  
12.bolnisis madniani kvanZis madneuli sabados farglebSi geoqimiuri da geoqro-
nologiuris safuZvelze mocemulia sabados Semcveli wyebebis evoluciuri modeli 
carcul droSi. 
13.madneulis sabados farglebSi gamoyofilia ori madnis tipi: subver-tikaluri 

Stokverkuli Crdilo-dasavleT frTaze da subvertikaluri pirit-qlorit-hematit-

oqro-qalkopiritiani ZarRvuli sistema, aRmosavleT frTaze. 

14.kavkasionis kaxeTis segmentSi qvedaiurul wyebebSi gairCeva mineralizaciis samx-

reTi- da Crdilo mineralizebuli zonebi. Crdilo zona ZiriTadad xasiaTdeba 

pirit-polimetaluri mineralizaciis, xolo samxreTi - spilenZ-pirotinuli gamadne-

bebiT. 

15.varZiis kompleqsSi e.w. varZiis horizontSi, farTodaa gavrcelebuli vulkanuri 

ferfli, romelic Secvlis Sedegad gadasulia ceoliTSi – mordenitSi. msoflio 

janmrTelobis organizaciis mier mordeniti klasificirdeba, rogorc saSiSi kance-

rogenuli bunebrivi minerali. 

16.ganxilulia argonavtebis eqspediciis ,,oqros sawmisis” kavSiri aluviur qviSebTan 

(“oqros qviSebTan”), rac efuZneba geologiuri kvlevis Sedegebs dasavleT saqarTve-
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los regionebSi. 

17.ganxilulia gviansubduqciur stadiaze ganviTarebuli gamadnebis ori etapi. Pirve-

li ukavSirdeba kunZulTa rkalur situacias da TariRdeba turon-santonurad, 

xolo meore xasiaTdeba astenosferos masalis monawileobiT, romelic TariRdeba 

kampanurad.  

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba: sasargeblo wiaRseulis, Ggeoqimiisa 

da izotopuri geoqronologiis…ganyofilebა  

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – mT. mecn. TanamSr. m. kekelia  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: mTavari mecn. Tanam-

Sromlebi: o.dudauri, s.kekelia; ufr. mecn. TanamSromlebi: m.togoniZe, r.migineiSvili, 

g.vaSakiZe, T.Cxotua; mecn. TanamSromlebi: i.mSvenieraZe, n.sadraZe, i.doliZe, q.gabaraS-

vili, k.lobJaniZe, i.dograSvili 

Aarasamecniero personali: inJiner-geologi g.asaTiani, specialisti T.nadi-

raSvili.  

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

Sesrulebuli da mimdinare samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

# 
dasrulebuli samuSaos 

dasaxeleba  
samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

1 

programa 6. md. Tergis ze-

mo welis (yazbegis rai-

oni) fanerozouli magma-

tizmi 

o. dudauri o. dudauri, m. togoniZe, g. 

vaSakiZe, q. gabaraSvili, k. 

lobJaniZe, i. dograSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

yazbegis raionis geologiur agebulebas ganapirobebs darialisa da gveleTis 

granitoiduli masivebis arseboba. masivebis asaki dadgenilia muskovitiT K-Ar 

meTodiT, miRebuli Sedegia 320 mln.weli (Sua karbonuli). MasivebTan da iurul 

fiqlebTan dakavSirebulia diabazebis mravalricxovani daika, romelSic piroq-

seni uralituri rqatyuariT aris Canacvlebuli. Diabazebis asaki Suaiurulia 

(17210 mln.weli). regionSi wiklauris wyebasTan (plinsbaxuri-toarsuli) dakav-

Sirebulia mZlavri iuruli bazalturi vulkanogenebi, warmodgenili baliSa 

lavebiT. raionSi farTodaa gavrcelebuli meoTxeuli vulkanuri warmonaqm-

nebi, romlebic dakavSirebulia myinvarwveris da qabarjinas mZlavr vulkanur 

centrebTan. dasrulebuli samuSaos aqtualoba mdgomareobs imaSi, rom 

fanerozouli magmatizmi ganxilulia am procesis evoluciis TvalsazrisiT. 

aqamde aseTi samuSao ar Catarebula. 

Sesrulebuli Tema xels Seuwyobs yazbegis raionis sasargeblo wiaRiseulis _ 

mosapirkeTebeli qvebis aTvisebas.   

1 
mimdinare samuSaos dasa-

xeleba  
samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 
programa 5. saqarTvelos 

madan-magmuri sistemebis 

da vulkanur-plutonuri 

m.kekelia, s.kekelia m.kekelia, s.kekelia, 

r.migineiSvili, 

i.mSvenieraZe, i.doliZe, 
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warmonaqmnebis kompleq-

suri kvleva (2008-2014 ww.) 

T.Cxotua, g.asaTiani 

mimdinare kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 Seswavlil iqna bolnisis madniani raionis gamovlinebebi: wiTeli sofeli, beq-

Takari da saydrisi; aRebulia qviuri masala geoqimiuri kvlevis Casatareblad; 

madnianobis Seswavlis Sedegad dadgenilia  bolnisis raionis oqros darCeni-

li potenciali. 

2 
mimdinare samuSaos dasa-

xeleba  
samuSaos xelmZRvaneli  samuSaos Semsruleblebi 

 

programa 7. axalcixis 

depresiis teSenitebis da 

masTan dakavSirebuli 

ZarRvuli qanebis petro-

logia da izotopuri geo-

qronologia  

o.dudauri o.dudauri, m.togoniZe, 

g.vaSakiZe, q.gabaraSvili, 

k.lobJaniZe, i.dograSvili 

 

mimdinare kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

axalcixis depresiaSi farTod aris gavrcelebuli teSenituri sxeulebi da 

maTTan dakavSirebuli kamptonitebi, monCikitebi, aplitebi da sxva. 

axalcixis depresiis geologiuri agebulebis Seswavlas didi xnis istoria 

aqvs. am regionis magmatizmi mniSvnelovan rols TamaSobs regionis geologiis 

ganviTarebis istoriaSi. Temis Sesasruleblad Cvens mier Segrovili da Seswav-

lili iqna saTanado literaturuli wyaroebi da kartografiuli masala; moma-

val wels saWiroa Catardes savele samuSaoebi, Segrovil iqnas qviuri masala 

da saTanadod damuSavdes. am etapze detaluradaa Seswavlili dasavleT saqar-

Tvelos teSenituri formacia, maT Soris raWa-leCxumis sinklinis teSenituri 

ZarRvuli qanebi. axalcixis depresiis teSenitebis detaluri Seswavla srul 

warmodgenas mogvcems tute inrtuziuli magmatizmis ganviTarebis Sesaxeb 

saqarTvelos teritoriaze.  

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# dasrulebuli 
proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 
organizacia 

proeqtis 
xelmZRvaneli  

proeqtis 
Semsruleblebi 
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1 mcire kavkasionis 

naoWa sistemis geo-

dinamikuri evolu-

cia: rogorc  bune-

brivi resursebis 

warmoSobis, aqtiu-

ri teqtonikis Sec-

nobisa da seismuri 

riskis Sefasebis 

ganmsazRvreli (sa-

qarTvelos nawili)  

SoTa rusTavelis 

erovnuli samec-

niero fondi, 

proeqti № 780/04-01 

S. adamia m.kekelia, 

s.kekelia, 

n.sadraZe, 

g.asaTiani 

2. Sua aRmosavleTis 

regionis miwisZv-

rebis modeli: 

saSiSroeba, riskis 

Sefaseba, ekonomika 

da Semsubuqeba 

(inglisur enaze) 

JTI (Japan Tobacco 

International) 

i.biro, k.sesetiani, 

s.Tuzuni 

n. sadraZe 

  

dasrulebuli proeqtis Sedegebi (anotacia) 

1. Lliteraturuli da sakuTari masalis analizis Sedegad, gamovlenilia mcire kav-

kasionis metalogeniuri Taviseburebani; Sedgenilia sxvadasxva masStabis metalo-

genuri rukebi; SemuSavebulia geologiur-genetikuri da ZebniTi modelebi spilenZis 

vulkanogenuri da spilenZ-molibden-porfiruli sabadoebisTvis.  

2. proeqtis farglebSi Sedgenilia saqarTvelos teritoriis da mimdebare areebis 

seismurad aqtiuri struqturebis 1:500 000 ruka da miwisZvris wyaroebis katalogi. 

ganxorcielda saqarTvelos aqtiuri struqturebis korelireba Sua aRmosavleTis 

sxva qveynebis miwisZvrebis wyaroebTan.  

 

 

 

mimdinare proeqtis 

dasaxeleba  

 

damfinansebeli 

organizacia 

 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

 

proeqtis 

Semsruleblebi 

 

1 DARIUS –is programa  BP, CNRS, INSU 

observe and 

understand, ENI, 

Petronas Carigali, Shell, 

Total UPMC 

mari-fransua 

briune, erik 

barie 

(safrangeTi)  

n.sadraZe  

2 aRmosavleT aWara-Triale-

Tis frontuli nawilis 3- 

ganzomilebiani struqtu-

ruli modeli: misi gamoye-

neba navTobisa da gazis 

Zebna-Ziebis TvalsazrisiT 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

a. Wabukiani n.sadraZe 
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mimdinare proeqtis etapis Sedegebi (anotacia) 

1. D DARIUS programis sakvlevi regionia - teritoria yirimi-anatoliidan kavkasiis, 

iranis da zagrosis gavliT tianSanamde. programis samuSao jgufis ZiriTadi miza-

nia regionaluri geologiuri sinTezi DARIUS-is samecniero proeqtebiT mopovebuli 

axali da arsebuli informaciisa da DARIUS-is monawileTa mkvlevarebis TanamSrom-

lobis gziT. 

2. naxSirwyalbadebis rezervuarebi aWara-TrialeTis zonis da mtkvari-rionis for-

landis mezozour da kainozour naleqebSia ganlagebuli. sakvlev regionSi Catarda 

struqturuli da sedimentologiuri kvlevebi. mopovebuli monacemebi cxadyofs 

navTob-gazianobis TvalsazrisiT perspeqtiuli axali budobebis aRmoCenis SesaZ-

leblobas. 

 

IV publikaciebi: 

2) ucxoeTSi 

d) statiebi 

# 

avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-
lis/krebulis 
dasaxeleba 

Jurnali
s/ 
krebuli
s nomeri 

gamocemis adgili, 
gamomcemloba 

gverdebis 
raodenoba 

1 

 

 

 

 

 

 
 
2 

 
 
 
 
 

 

3 

 

 

 

 

s.kekelia, 

m.kekelia, 

g.asaTiani  

 

 

 

 

 

 

 

 

i.albino, 

v.kavaza, 

m.zatini, 

a.okai, 

S.adamia, 

n.sadraZe 

 

v.a.lebedevi, 
i.v.CerniSevi, 
o.z.dudauri, 
g.T.vaSakiZe 
i.v.golcmani, 
e.d.bairova, 
a.i.iakuSevi 

 

alpur-himalauri naoWa 

sartylis centraluri 

segmentis (Savi-kaspiis 

zRvebis) kolCedanuri 

sabadoebi; maTi geneti-

kuri Taviseburebani 

(rusul enaze). Samecn. 

SromaTa krebuli, 

ruseTis samecn. konf.-is 

masalebi 

 

arabeTi-evraziis koli-

ziis Sorsmwvdomi teq-

tonikuri efeqti da  

Crdilo anatoliis 

rRvevis sistemis Camoya-

libeba (ingl. enaze) 

Geological Magazine ISSN 

kavkasionis samxreT 
ferdze miocenuri asa-
kis mJave intruzuli 
magmatizmis gamovli-
nebis pirveli izoto-
pur-geoqronologiuri 
dasabuTeba. dokladi 
akademii nauk  

 

#39(13) 

 

 

 

 

 

 

 0016-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t.450, №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekaterinburgi, 

geologiisa da 

geoqimiis institutis 

gamomcemloba 

 

 

 

 

 

 

 

kembrijis 
universitetis 
gamomcemloba 
 

 

 

ruseTis mecn. 

akademiis 

gamomcemloba 

 

 

 

 

 68-71  

 

 

 

 

 

 

18-26 

 

 

 

 

323-328 
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4 

 
 
 
 
 
 
5 

m.k. raTerTi, 
m.f. bogalo, 
a.gogiCaiSvil
i, 
j.soloRaSvi
li, 
g.vaSakiZe 

a.kakkavari, 
m.k.raTerTi, 
a.gogiCai-
Svili, 
h.huaiyu, 
g.vaSakiZe, 
n.vegasi 

mcire kavkasionis 
pliocenuri lavuri 
nakadebis axali 
paleomagnituri da 
paleointensiuri 
monacemebi. 
Journal of Asian Earth Sciences 

kavkasiis qveda pli-
ocenuri lavuri na-
kadebis paleomagne-
tizmi da 40Ar/39Ar 

asakobrivi Tanamim-
devroba: brunvis re-
gistracia da 
paleocirkularuli 
variaciebis analizi. 
Latinmag letters  

t. 73 

 

 

 

 

 

 

 

t. 3 

 
www.elsevier.com/locate/jseaes 

 
 
 
 
 
 

mexiko 

 
347-361 
 

 
 
 
 
 

PC03, 1-9 

anotaciebi 

1.Mmokled daxasiaTebulia spilenZ-kolCedanuri da polisulfiduri vulkanogenuri 

sabadoebi; izotopur da Termobarogeoqimiur kvlevebze dayrdnobiT da geolo-

giuri struqturebis geodinamikuri ganviTarebis gaTvaliswinebiT aRdgenilia 

madan-magmuri paleosistemebis Casaxva da funqcionireba. 

2.axali Termoqronologiuri monacemebi, romlebic miRebulia apatitis fiSen-tre-

kuli analizis meTodiT, uCvenebs, rom Suamiocenuri egshumacia erTdroulad ga-

movlinda biTlizis nakerul zonaSi da Savi zRvis samxreT-aRmosavlur regionSi, 

rac arabeTi-evraziis koliziis Sorsmwvmdom efeqtze miuTiTebs.  

3. axali monacemebis safuZvelze dadginda, rom kavkasionze, 7 milioni wlis winad, 

moxda intruzuli magmatizmis impulsi.  

4. afnia-korxis lavuri nakadebis paleomagniturma Seswavlam saSualeba mogvca dag-

vedgina damaxasiaTebeli komponentebi yvela lavuri nakadisTvis. normaluri po-

laroba (6 nakadi), Sebrunebuli polaroba (7 nakadi) da gardamavali polaroba (1 

nakadi) 

5. mcire kavkasionze Seswavlili iqna pliocenuri asakis 39 Tanamimdevruli doleri-

tuli lavuri nakadis paleomagnetizmi da magnetizmi; Catarebuli iqna maTi 

Seswavla eleqtronuli mikroskopis gamoyenebiT da dadginda maTi 40Ar/39Ar  asaki. 

yvela maTgans aqvs Sebrunebuli polaroba.  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
1) adgilobrivi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 r.migineiSvili bolnisis madniani 

raionis spilenZ-oqros 

sabadoebi 

Tbilisi, 22-26 ianvari, 

2013, Tsu 

moxsenebis anotacia 

ganxilulia bolnisis madniani raionis zogierTi sabados ZiriTadi Tavisebu-

rebebi. warmoCenilia spilenZ-oqros sabadoebis ori mniSvnelovani tipi.  

http://www.elsevier.com/locate/jseaes
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2) saerTaSoriso 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

v.guguSvili, d.javaxiZe, 

m.kekelia, i.SaviSvili 

bolnisis madniani raio-

nis vulkanur aqtivobas-

Tan dakavSirebuli gvian 

subduqciuri stadiis 

oqro-spilenZ-polimeta-

luri da oqros monosul-

fiduri mineralizacia 

(inglisur enaze) 

SCOPES proeqtis samuSao 

Sexvedra. Tsu, Tbilisi, 

saqarTvelo, 16-18 aprili, 

2013. 

2 m.kekelia, s.kekelia, 

g.asaTiani 

 

mcire kavksionisa da pon-

tidebis feradi liTone-

bis vulkanogenuri saba-

doebi. 

29 agvisto – 3 dekemberi, 

2013, Tbilisi 

3 m.kekelia, s.kekelia, 

g.asaTiani 

 

alpur-himalauri naoWa 

sartylis centraluri 

segmentis (Savi-kaspiis 

zRvebis) kolCedanuri 

sabadoebi; maTi geneti-

kuri Taviseburebani 

(rusul enaze) 

1-5 oqtomberi, 2013, 

ekaterinburgi, ruseTis 

federacia 

4 r.migineiSvili  

 

 

bolnisis madniani rai-

onis spilenZ-oqros saba-

doebiს ori tipi 

(inglisur enaze) 

SCOPES proeqtis samuSao 

Sexvedra. Tsu, Tbilisi, 

saqarTvelo, 16-18 aprili 

5 g.z.zaqariaZe, S.a.adamia, 

f.quadTi, a.i.peiCeva, 

T.g.Cxotua, n.g.sadraZe, 

n.v.soloviova. 

paleoteTisis evoluciis 

problemebi transkavkasi-

uri masivis paleookeanu-

ri kompleqsis Seswavlis 

magaliTze (inglisur 

enaze)  

SCOPES proeqtis samuSao 

Sexvedra. Tsu, Tbilisi, 

saqarTvelo, 16-18 aprili , 

2013. 

6 S.adamia, a.gvencaZe, 

n.lursmanaSvili, 

n.sadraZe 

aqtiuri struqturebi 

baqo-Tbilisi-jeixanis 

milsadenis gaswvriv 

(saqarTvelos teritoria) 

(inglisur enaze) 

NATO-s programa, Tsu, 

Tbilisi, 1-2 aprili, 

2013w., saqarTvelo 

7 S.adamia, v.alania, 

a.Wabukiani, o.enuqiZe, 

n.lursmanaSvili, 

n.sadraZe, g.zaqariaZe 

saqarTvelo – aRmosavleT 

Savi zRvis geologia 

(inglisur enaze) 

 

Darius-s programa, Tbilisi, 

saqarTvelo, 24-25 ivnisi. 

8 n.lursmanaSvili, 

z.lebaniZe, S.adamia, 

n.sadraZe 

 

borjomi-yazbegis aqtiuri 

rRveva (marcxena nawevi):  

realoba Tu fiqcia 

(inglisur enaze) 

 

ilias saxelmwifo 

universiteti. Tbilisi, 

saqarTvelo, 29 agvisto – 

3 seqtemberi , 2013. 
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9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

n.sadraZe, S.adamia, 

g.zaqariaZe 

 

 

 

o.dudauri, e.gamyreliZe, 

d.Sengelia, T.wuwunava, 

m.togoniZe, g.WiWinaZe 

g.maisuraZe,  q.gabaraSvi-

li, o.dudauri   

k. lobJaniZe, q. gabaraSvi-

li, i. dograSvili 

 

 

v.a.lebedevi, 

g. vaSakiZe 

i.v.golcmani, 

e.d.bairova 

 
 
 
 
a.v.parfionovi, 
v.a.lebedevi, 
s.n.bubnovi, 
g.vaSakiZe 
i.v.golcmani 
 

a.kakkavari, 
m.k.raTerTi, 
a.gogiCaiSvili, 
h.huaiyu, 
g.vaSakiZe, 
n.vegasi 

samxreT saqarTvelos 

neogenur-meoTxeuli 

vulkanuri formaciebi 

(ingl. enaze) 

saqarTvelos granitoide-

bis formirebis pirobebi 

da etapebi 

yazbegis regionis holo-

cenuri vulkanizmi 

darialis xeobis zoleb-

rivi qanebis Sedgeniloba 

da geologiuri pozicia 

javaxeTis mTianeTis 

(samxreT saqarTvelo) 

fuZe pliocenuri vulka-

nizmis mantiuri wyaros 

Sr-Nd izotopuri Tavisebu-

rebebis asakobrivi evolu-

cia 

yazbegis neovulkanuri 

centris (kavkasiono) 

meoTxeuli lavebis Camo-

yalibebis istoria da pet-

rogenezisi: izitopuri 

kvlevis Sedegebi 

kavkasiis qvedapliocenuri 

lavuri nakadebis paleo-

magnetizmi da 40Ar/39Ar asa-

kobrivi Tanamimdevroba: 

brunvis registracia da 

paleocirkularuli vari-

aciebis analizi. 

ilias saxelmwifo 

universiteti. Tbilisi, 

saqarTvelo, 29 agvisto – 

3 seqtemberi , 2013. 

 

kievi (ukraina)  

27.05 - 01.06 2013w. 

 

Tbilisi (saqarTvelo) 

29.08 – 03.09 2013w. 

baqo (azerbaijani) 

14.11 – 15.11 2013w. 

 

 

moskovi. 12-14 noemberi. 

 

 

 

 

 

 

 

moskovi. 12-14 noemberi. 

 

 

 

 

21-25 oqtomberi. 

montevideo, urugvai. 

moxsenebaTa anotaciebi 

1.Mmoyvanilia bolnisis raionis carcul vulkanuri komplrqsis geoqimiuri daxa-

siaTeba, romelTanac sivrcobrivadaa dakavSirebuli sulfiduri gamadneba; 

2.AaRwerilia aRmosavleTi pontidebis da mcire kavkasionis ferad liTonTa vul-

kanogenuri sabadoebis geologiuri pozicia da maTi genetikuri Taviseburebani; 

3. daxasiaTebulia alpur-himalauri naoWa sartylis centraluri nawilis spilenZ-

kolCedanuri vulkanogenur-danaleqi (Caeli, aSikoi) da epigeneturi (laxanosi, 

murguli, madneuli, kedabeki, alaverdi, kafani da sxv.) sabadoebi. 

4. ganxilulia bolnisis madniani raionis spilenZ-oqros sabadoebis tipizaciis 

sakiTxebi; 

5. ganxilulia Zveli okeanuri kompleqsebis ori ZiriTadi regioni: 1. amierkavkasiis 

masivi (Zirulis masivis CorCana-uwlevis teqtonikuri melanJis zona) da 2. mcire 
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kavkasionis ofiolituri nakeri;  

6. geologiuri, teqtonikuri, seismologiuri, geodeziuri (GPS) da geomorfologi-

uri monacemebis safuZvelze Sedgenilia seismoaqtiuri struqturebis 1:500 000 

masStabis ruka da katalogi; seismoaqtiuri struqturebi identificirebulia 

neoteqtonikuri struqturebisa da miwisZvrebis korelaciis Sedegad; 

7. saqarTvelos geologiuri agebuleba ganpirobebulia mdebareobiT okene teTisis 

da misi sanapiroebis vrcel sartyelSi. gvianalpuri  kontinenturi koliziis 

Sedegia misi Tanamedrove struqturebis formireba. aRmosavleTi Savi zRva 

uTanxmod faravs saqarTvelos ZiriTad teqtonikur erTeulebs; 

8. rigi avtorebis mier “borjomi–yazbegis rRveva” miCneulia arabeTis solis dasav-

lur sazRvrad. kompleqsurma kvlevam ar gamoavlina monacemebi aRniSnuli 

rRvevis arsebobis Taobaze. sxvadasxva masStabis saxelmwifo geologiur rukeb-

ze ar Cans xazovani erTeulebis gadaadgileba e.w. borjomi-yazbegis rRvevis 

gaswvriv; 

9. ganxilulia samxreT saqarTvelos neogen-meoTxeuli vulkanuri kompleqsebi. vul-

kanuri formaciebis biostratigrafiuli, magnitostratigrafiuli da geoqrono-

logiuri monacemebi. geoqimiuri Taviseburebebis safuZvelze SesaZlebelia vul-

kanitebi mivakuTvnoT  supra-subduqciuri tipis vulkanizms; 

10. saqarTvelos teritoriaze granitebi gavrcelebulia kavkasionis Savi zRva – 

amierkavkasiis beiburT _ sevanis tereinebze. gamoyofilia granitebis warmoSobis 

Semdegi etapebi: grenviluri, baikaluri, gvian baikaluri, bretonuli, sudeturi, 

adiReuri, gvian miocenuri, adre pliocenuri da Sua pleistocenuri; 

11. aRwerilia holocenis stratotipuli Wrili yazbegis raionSi, sadac tbiur 

naleqebSi ganamarxebuli xis nimuSebis naxSirbadis meTodiT daTariReba 

adasturebs vulkanebis aqtiurobas yazbegis masivze 6000 wlis win; 

12. darialis xeobaSi kistinkis wyebas (qveda liasi) mikuTvnebuli iyo zoliani qane-

bis wyeba, romelic Cveni kvlevis Sedegad aRmoCnda liasurze ufro Zveli (297±20 

mln.w.). wyeba Sedgeba porfiritebisagan, romelic gakveTilia amfibolis Semcveli 

paraleluri ZarRvebiT; 

13. Catarebulia javaxeTis mTianeTis fuZe lavebisa da am regionSi gavrcelebuli 

zomierad mJave vulkanitebis izotopur-geoqimiuri Seswavla (Sr-Nd). Catarebulia 

bazalturi vulkanizmis yvela fazis qanebis analizebi ramac saSualeba mogvca 

dagvenaxa sawyisi magmaturi mdnaris evoluciis Taviseburebebi. 

14. petrologiur-geoqimiuri da izotopur-geoqimiuri monacemebi metyvelebs yazbegis 

lavebis mantiur-qerqul bunebaze. yazbegis magmuri mdnaris evolucias hqonda 

homodromuli xasiaTi, rac gamoixateboda SiO2 da tuteebis Semcvelobis TandaTa-

nobiT zrdaSi; 

15. mcire kavkasionze Seswavlili iqna pliocenuri asakis 39 Tanamimdevruli dole-

rituli lavuri nakadis paleomagnetizmi da magnetizmi, Catarebuli iqna maTi 

Seswavla eleqtronuli mikroskopis gamoyenebiT da dadgenili iqna maTi 40Ar/39Ar  

asaki. yvela maTgans aqvs Sebrunebuli polaroba.  

 

 

 

 



 22 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba – stratigrafiisa da peleontologiis 

ganyofileba 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – mT. mecn.-TanamSromeli, saq. mecn. 

erovnuli akad. wevr-korespondenti m. kakabaZe  

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba – mT. mecn.-TanamSromlebi 

m.TofCiSvili da l.cirekiZe; ufr.mecn.-TanamSromlebi: g.ananiaSvili, c.minaSvili, 

T.RavTaZe, l.fofxaZe,  k.qoiava; mecn.TanamSromlebi: s.xuciSvili da z.CxaiZe.  

Aarasamecniero personali: inJiner-geologi T.paiWaZe, spec.koleqciebis specia-

listi n.samxaraZe, ufrosi inJineri a.firuzaSvili, laboranti  m.gasviani. 

     

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

Sesrulebuli da mimdinare samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

1 mimdinare samuSaoebis dasaxeleba samuSaos xelmZRvaneli  
samuSaos 

Semsruleblebi 

 

programa 8. carculi sistemis 

samad danawileba da Suacarcu-

lis qveda sazRvris problema 

(amonitebis mixedviT). 2012-2014 ww.  

programa 9. saqarTvelos qvedaiu-

rul-aalenuri mitiloideebi da 

maTi stratigrafiuli mniSvnelo-

ba. 2012-1014 ww. 

programa 10. Globotruncanoidea-bis 

(ojaxebi Rotaliporidae, Ticinellidae) 

sistematikis sakiTxebi da maTi 

stratigrafiuli mniSvneloba sa-

qarTvelos beltis qvedacarculi 

naleqebis farglebSi. 2012-2014 ww. 

programa 11. aRmosavleT parate-
Tisis navTobis Semcveli maiko-
puri seriis stratigrafiuli mo-
culoba da misi danawilebis sa-
kiTxi. 2012-2015 ww. 

programa 12. dasavleT saqarT-

velos Tarxan-Cokrakuli naleqe-

bis biostratigrafia mikrofaunis 

(foraminiferebi, ostrakodebi) mi-

xedviT. 2012-2014 ww. 

programa 13. md. alaznis Suawe-

lis gviancarculi da paleogenu-

ri fliSuri naleqebis biostra-

tigrafiuli kvleva nanoplanq-

tonis mixedviT. 2013-2015 ww. 

m. kakabaZe 

 

 

 

 

m. TofCiSvili 

 

 

l. cirekiZe 

 

 

 

g.ananiaSvili 

 

 

 

l. fofxaZe 

 

 

 

 

 

 

T. RavTaZe 

 

 

 

m. kakabaZe 

 

 

 

 

m. TofCiSvili 

 

 

l. cirekiZe 

 

 

 

g.ananiaSvili, 
c.minaSvili, 
s.xuciSvili 

 
 
l. fofxaZe 

 

 

 

T. RavTaZe, z. CxaiZe 
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programa 14. Amierkavkasiis mTaTa-

Sua aris (aRmosavleT daZirvis 

zona) sarmatuli naleqebis pale-

ogeografia mikropaleontolo-

giur meTobebze dayrdnobiT. 2013-

2016 ww. 

k. qoiava k. qoiava 

mimdinare kvleviTi samuSoebis etapebis Sedegebi (anotacia) 

2 

 

 

 

 

programa 8. carculi sisitema me-3 saerTaSoriso geologiur kongressze (1885w) 

danawilda or seqciad. magram meoce saukunis meore naxevaridan dawyebuli 

araerTxel gamoiTqva mosazreba carculi sistemis samad danawilebis Sesaxeb. 

Tumca, mkvlevarTa Soris dRes ar arsebobs erTiani azri, Tu sad unda 

gatardes Suacarculis rogorc qveda, ise zeda sazRvari. am problemis 

garkvevas geologiur mecnierebaTa saerTaSoriso kavSiris (IUGS) strati-

grafiuli komisia Zalze did mniSvnelobas aniWebs da axlo momavalSi es 

skiTxi geologiur kongresze unda iqnes wardgenili. Cven vTvliT, rom vinaidan 

amonituri fauna carculi sistemis sarTulebis, qvesarTulebisa da zonebis 

dadgenaSi yovelTvis warmoadgenda ZiriTad namarx jgufs, bunebrivia maT 

Suacarculis qveda sazRvris sakiTxis SeswavlaSic erT-erTi gadamwyveti 

roli unda mieniWos. saqarTvelosa da mosazRvre regionebis carculi nale-

qebis amonituri kompleqsebi, rogorc irkveva, kargad korelirdeba saerTod 

teTisis zolSi dadgenili carculi sarTulebis, qvesarTulebis da, zog SemT-

xvevaSi, zonebis kompleqsebTan. Sesabamisad, Suacarculi seqciis qveda sazR-

vris dadgenaSi saqarTvelos monacemebs Zalze didi Teoriuli mniSvnelobis 

garda, saqarTvelos teritoriaze apturi da alburi biostratigrafiuli sqe-

mebisa da paleogeografiuli rukebis dazustebis TvalsazrisiT didi praqti-

kuli mniSvneloba eniWeba.  

mimdinare wels Catarda carculi sistemis amonitebis ZiriTadi jgufebis 

stratigrafiuli da geografiuli gavrcelebis statistikuri analizi ojaxe-

bisa da gvarebis doneze. nawilobriv damuSavda qvedacarculis biostratigra-

fiuli da seqvensstratigrafiuli monacemebis Sepirispirebis sakiTxi.  

 

 

 

 

 

programa 9. saqarTvelos qvedaiurul-aalenur naleqebSi sakmaod xSirad 

gvxvdeba inoceramebis qvegvaris mitiloideebis warmomadgenlebi. kavkasionis 

samxreTi ferdis calkeul raionebSi, sxva namarx jgufebTan SedarebiT, isini 

farTo gavrcelebiT sargebloben. amave dros, zogi maTgani aalenuris momyol 

baiosuri porfirituli seriis SreebSic gvxvdeba. samwuxarod, dRemde ar aris 

gamorkveuli orsagdulianTa am jgufis stratigrafiuli Rirebuleba, rac 

Zalian aqtualuri sakiTxia. praqtikuli TvalsazrisiT, am ukanasknels didi 

mniSvneloba eniWeba msxvilmasStabiani geologiuri rukebis dazustebaSi.  

saqarTvelos qveda- da Suaiuruli naleqebidan mopovebuli mitiloceramusebis 

biostratigrafiuli analizis safuZvelze dadginda am gvaris rigi saxeobebi, 

romlebic sinemuruli, toarsuli da aalenuri sarTulebis dadgenis Tvalsaz-

risiT mniSvnelovania.  

 

 

 

 

programa 10. saqarTvelos beltis qvedacarculi foraminiferebis Seswavlam 

dagvanaxa, rom mdidar bentosur faunasTan erTad gvxvdeba planqtonuri for a-

miniferebis mravalricxovani gvarobrivi da saxeobrivi Semadgenloba. zeojaxi 

Globotruncanoidea Brotzen xuTi ojaxiT aris warmodgenili, gansakuTrebiT mravlad 

gvxvdeba ojaxebis Rotaliporidae-s da Ticinellidae-s SemadgenlobaSi myofi gvarebi da 

saxeobebi. aqtualuria am ojaxebSi Semavali gvarebis da saxeobebis siste-
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 matikis sakiTxebi da stratigrafiuli gavrcelebis diapazoni dadgena, ris 

mixedviTac garkveul stratigrafiuli doneebze SesaZlebeli gaxdeba damaxasi-

aTebeli planqtonuri kompleqsebis gamoyofa da rogorc sakvlevi, ise 

mimdebare regionebis sinqronuli naleqebis zonuri korelacia. am ukanasknels 

ki didi mniSvneloba eniWeba geologiuri rukebis dazustebaSi.  

mimdinare wels dasrulda sakvlevi teritoriis farglebSi gavrcelebuli 

ojaxis Rotaliporidae yvela cnobili gvaris sistematiuri Seswavla da nawi-

lobriv damuSavda ojaxis Ticinellidae klasifikacis sakiTxi. 

 

 

 

 

 

programa 11. 2500 m simZlavris, navTobisa da gazis Semcvel maikopis seriis 

naleqebs mniSvnelovani roli eniWeba zogadad kavkasiisa da kerZod, saqarT-

velos geologiur agebulebaSi. miuxedavad xsenebuli naleqebis xangZlivi 

Seswavlisa, dRemde gadauWreli rCeba mTeli rigi biostratigrafiuli sakiT-

xebisa, romelTa Soris gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs sanapiro (ume-

tesad moluskuri fauniT daTariRebuli) da Rrma zRvebis (praqtikulad ufa-

uno) naleqebis korelacia; dasadgenia rogorc calkeul stratonebs Soris 

urTierToba, ise maT Soris sazRvrebi da stratigrafiuli moculobebi. A 

amrigad, momavali samuSaoebi gulisxmobs aRmosavleT saqarTveloSi dRemde 

stratigrafiuli TvalsazrisiT sustad Seswavlili maikipuri naleqebis 

detalur biostratigrafiul danawilebas.  

mimdinare wels kvlevebi Catarda kaxeTis teritoriaze. Sedgenil iqna 

detaluri stratigrafiuli Wrilebi – zeda eocenis foraminiferebiani merge-

lebidan Sua miocenis uZveles – Tarxnul Sreebamde. winaswari monacemebiT, 

nanoplanqtonur masalaze dayrdnobiT, SesaZlebeli gaxdeba oligocensa da 

miocens Soris zusti sazRvris gavleba da qveda miocenis uZvelesi wevris 

aqvitanuris (NN1 - zonis) paleontologiuri dasabuTeba.  

 

 

 

 

 

programa 12. Tarxnul-Cokrakuli naleqebi farTod aris gavrcelebuli dasav-

leT saqarTveloSi (raWa-leCxumi, samegrelo). kvlevis Tanamedrove etapze 

metad aqtualuria mikrofaunis – foraminiferebisa da ostrakodebis kompleq-

suri Seswavla, rac Tavis mxriv mniSvnelovan rols Seasrulebs sxvadasxva 

sadavo stratigrafiuli sakiTxebis gadasaWrelad. gansakuTrebiT es Seexeba 

qveda- da Sua miocenuris sazRvris sakiTxs, romelic amJamad tardeba Tarx-

nuli regiosarTulis farglebSi. garda paleontologiuri nawilisa, ganixi-

leba mikrofaunisturi jgufebis warmoSobis sakiTxebi. Tanamedrove mikrofa-

unis ekologiis gaTvaliswinebiT, Seiswavleba maTi paleoekologia, rac aseve 

xels Seuwyobs sakvlev teritoriaze miocenuri paleogeografiuli rukis 

dazustebas.   

mimdinarde wels Tarxnulis stratigrafiuli Wrilebidan gansazRvrulia am 

sarTulisTvis damaxasiTebeli foraminiferebis 7 gvaris 14 saxeoba da ostra-

kodebis 4 gvaris 10 saxeoba. Seswavlilia agreTve Cokrakuli naleqebidan mopo-

vebuli foraminiferebis 6 gvaris 16 saxeoba da ostrakodebis 7 gvaris 15 sa-

xeoba, romlebic stratigrafiuli Rirebulebis asociacias warmoadgenen. 

 

 

 

 

 

programa 13. kaxeTis farglebSi zedacarculi da paleogenuri asakis fliSuri 

naleqebis Seswavla metad aqtualuria regionSi navTob-gazianobis perspeqti-

vebis dasadgenad. detalurad ganixileba am ubnis amgebi qanebis stratigrafia 

da liTologia da dazustdeba maTi Taviseburebebi, rac xels Seuwyobs aq 

ganviTarebuli struqturebis detalur daxasiaTebas. 

mimdinare wlis zafxulSi Catarda TemasTan dakavSirebuli savele samuSaoebi. 

md. alaznis auzSi Seswavlili iqna gviancarcul –paleogenuri neleqebiT war-

modgenili 8 Wrili: mdinareebis – alaznis, diklanTxevis, Turdos da mRvries 
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xeobebSi; soflebis – gomboris, sionis, kopaZeebis da xadorhesis midamoebSi. 

aRebulia 100-ze meti nimuSi da mimdinareobs maTi paleontologiuri kvleva.  

 

 

 

 

 

programa 14. saqarTveloSi navTobisa da gazis axali sabadoebis aRmoCenis 

maRali potenciali dasturdeba rogorc ukve gamovlenili sabadoebis arse-

bobiT, aseve im mravalricxovani efeqturi navTobgazgamovlinebebiT, romlebic 

dafiqsirebulia rogorc zedapirze, aseve burRvis procesSi. am mxriv aRmo-

savleT saqarTveloSi erT-erT perspeqtiul asakobriv intervals sarmatuli 

naleqebi warmoadgens, isini aRniSnul regionSi farTodaa gavrcelebuli da 

imavdroulad bunebrivi naxSirwyalbadebis akumulaciis ares qmnis. mocemuli 

programa miznad isaxavs arsebuli codnis gaRrmavebas saqarTvelos sarmatuli 

drois geologiuri ganviTarebis istoriis Sesaxeb, rac Tavis mxriv  xels 

Seuwyobs regionSi navTob-saZiebo samuSaoebis ufro warmatebiT warmoebas. 

kvlevis miRebuli Sedegebi xels Seuwyobs stratigrafiuli Wrilebis detali-

zacias, maTi simZlavreebis dadgena-dazustebas da gacilebiT ufro srul-

yofilad warmoaCens aRmosavleT saqarTvelos sarmatuli naleqebis 

biostratigrafiuli danawilebis sqemas da regionis gvianmiocenur 

paleogeografiul viTarebas.  

mimdinare wels dawyebulia sakvlev teritoriaze warmodgenili sayrdeni sarma-

tuli Wrilebis detaluri liTostratigrafiuli analizi da am WrilebSi da-

culi foraminiferebis cxovrebis niris Seswavla. paralelurad mimdinareobda 

arsebuli geologiuri da paleogegrafiuli rukebis analizi. aRniSnuli samu-

Sao warmoadgens foraminiferebis saarsebo garemo pirobebis Seswavlisa da 

sakvlevi teritoriis farglebSi detaluri paleogeografiuli suraTis aRdge-

nis winapiribas.  

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# dasrulebuli 

proeqtis dasa-

xeleba 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 kavkasiis teqtonika  

(2009-2013 ww.) 

 

Sveicariis erovnuli 

samecn. fondi 

#SCOPES-

IZ73Z0_1.27933 

j.mozari 

(Sveicaria) 

e.gamyreliZe, 

k.qoiava, l.SubiTiZe  

dasrulebuli proeqtis Sedegebi (anotacia) 

Sedgenilia kavkasiis 1:100 000 teqtonikuri rukis maketi, romelsac safuZvlad dae-

do saqarTvelos teqtonikuri rukis (red.Ge.gamyreliZe) legendis Sinaarsi.  

2 mimdinare proeqtis 

dasaxeleba 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

 aRmosavleT saqarTve-

los Rrmad daZiruli 

mezo-kainozouri nale-

qebis navTobgaziano-

bis perspeqtiulobis 

Sefaseba. (2013-2016 ww.) 

saqarTvelos 

rusTavelis sax. 

erovnuli samecn. 

fondi 

n. aslanikaSili 

(kmni) 

m.TofCiSvili, 

g.nadareiSvili  
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mimdinare proeqtis etapis Sedegebi (anotacia) 

damuSavebulia saqarTvelos iuruli da carculi danaleqi safaris stratigrafia.  

 

IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

d) statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 m.kakabaZe, 

i.kakabaZe, 

m.SariqaZe 

okriba-xreiTis da Ziru-

lis teqtonikuri qvezon-

ebis (saqarTvelo) bare-

mul-apturi sedimenturi 

seqvensebis stratigrafiu-

li korelacia (ingl. Ena-

ze). saq. mecn. erovnuli 

akademiis moambe  

t. 7, # 2 
Tbilisi, 

saq. mecn. erov-

nuli akademiis 

gamomcemloba 

113-124 

2 m.TofCiSvili mitiloceramusebis fau-

nis stratigrafiuli gavr-

celeba saqarTvelos qve-

da- da Suaiurul nale-

qebSi (ingl. enaze). saq. 

mecn. erovnuli akademiis 

moambe  

t.7, #2,  

2013 

Tbilisi, 

saq. mecn. Erov-

nuli akademiis 

gamomcemloba 

105-112 

anotaciebi 

1.  Zirulis qvezonis farglebSi baremul-aptur naleqebSi uTanxmo zedapirebis, 

agreTve zRvis SedarebiT Rrma da marCxi faciesebis monacvleobis Seswavlis 

safuZvelze gamoiyofa 5 sedimentaciuri seqvensi (Br1
1–Br1

3, Br2
1–A1

1, A1
2–A1

4, A2
1–A2

2, A3
1–

Al1
1), romlebic okriba-xreiTis qvezonaSi adre gamoyofil baremul-aptur seqvensebs 

Seesabameba.  

2. saqarTvelos qveda- da Suaiuruli naleqebis mitiloceramusebis biostratigra-

fiuli analizis safuZvelze dadginda, rom gvaris Mytiloceramus rigi saxeobebi sine-

muruli, toarsuli da aalenuri sarTulebis dadgenis TvalsazrisiT mniSvnelovania.  

12 

 

2) ucxoeTSi 

g) krebulebi 

# 
avtori/avto

rebi 

krebulis saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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4 

 

 

c.minaSvili,  

g.ananiaSvili 

yirim-kavkasiis regionis Tarx-

nul-Cokrakuli naleqebis bio-

stratigrafiisaTvis (rusul 

enaze). ukrainis mecn. kademiis 

geologiuri institutis Sro-

maTa krebuli 

kievi. ukrainis mecn. 

akad. geol. 

instituti, tomi 6, 

#1  

152-159 

anotaciebi 

qerCis naxevarkunZulisa da saqarTvelos teritoriebidan mopovebuli mdidari 

paleontologiuri (moluskebi, foraminiferebi, ostrakodebi, nanoplanqtoni) masa-

lis safuZvelze avtorebi, winaaRmdeg rigi mkvlevarebisa, asabuTeben, rom aRmo-

savleT parateTisSi farTod gavrcelebuli spirialisebiani Tixebi moicavs zeda 

Tarxnulsa da Cokrakulis samive qvesarTuls.  

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

2) saerTaSoriso 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 m.kakabaZe, 

i.kakabaZe,  

m.SariqaZe 

amierkavkasiis mTaTaSua aris sa-

qarTvelos nawilis zedaaptur-qve-

daalburi naleqebis seqventuri 

urTierTdamokidebuleba. 

(ingl. enaze)  

Sua aRmosavluri teqnikuri 

universiteti, 2013, 1-5 seqtem-

beri, TurqeTi, ankara  

moxsenebaTa anotaciebi 

saqarTvelos teritoriaze aptur-alburi sarTulebis mosazRvre monakveTSi gamov-

lenili uTanxmoebebis, naleqdagrovebis Tanmimdevrobebis da maTi biostratigrafiis 

Seswavlis safuZvelze, dazustebulia ori urTierTmosazRvre seqvensis stratigra-

fiuli CarCoebi: AA3
1-Al 1

1 da  Al1
1-Al2

1. dadgenilia TiToeuli seqvensis Semadgeneli 

transgresiuli da regresiuli traqtebi. 

gamoqveynebulia 1 Tezisi.  
2 

 

 

 

T.RavTaZe, 

x.miqaZe, 

z.CxaiZe 

zogi ram saqarTvelos gviancar-

culi paleogeografiis Sesaxeb 

(planktonuri foraminiferebis da 

nanoplanktonis mixedviT) (ingl. 

enaze)  

Sua aRmosavluri teqnikuri 

universiteti, 2013, 1-5 seqtem-

beri, TurqeTi, ankara 

moxsenebaTa anotaciebi 

mocemulia kavkasionis naoWa sistemis samxreTi frTis Gzedacarcul naleqebSi 

Seswavlili mikro da nanofosiliebis analizis Sedegad miRebuli daskvnebi mimdi-

nare sedimentaciuri procesebis daAmaTTan arsebuli garemopirebobis Sesaxeb. 

gamoqveynebulia 1 Tezisi. 

 

SeniSvna: aRniSnulis garda gayofilebis TanamSromlebis mier gamoaqveynebulia 1 

statia da 1 Tezisi, romlebic zemoTaRniSnul Temebs ar Seexeba: 
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statia - m.TofCiSvili. gamoCenili mecnieri da ubadlo geologi, akademikosi petre 

gamyreliZe. 110 weli. 2013. Tbilisi, saq. mecn. akad. stamba: 1-30.  

Tezisi - k.qoiava, T.RavTaZe, v.Rlonti, l.kvaliaSvili, 2013. saqarTvelos qvedaiurul-

aalenuri karbonatuli nanofosiliebis pirveli monapovari (inglisur enaze). 

axalgazrda mecnerTa da studentTa me-5 saerTaSoriso samecniero konferencia – 

“fundamentaluri da gamoyenebiTi geologiuri mecniereba: miRwevebi, perspeqtivebi, 

problemebi da maTi gadawyvetis gzebi”. Tezisebi. baqo, azerbaijani, 14-15 noemberi, 

171-172. 

 

I. 1. samecniero erTeulis dasaxeleba  – garemos fizikur-qimiuri kvlevis 

ganyofileba 

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli – mT. mecn. TanamSromeli v. gvaxaria 

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:  ufr. mecn. 

TanamSromlebi: m.jiblaZe, a.miqaberiZe, t.adamia, n.maCitaZe; mecn. TanamSromlebi: 

c.xuxunia, r.xargelia. 

arasamecniero personali: inJinrebi e.kobaxiZe, g.JorJoliani; laboranti 

n.qadagiSvili,  

 

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis 

Sesrulebuli da mimdinare samecniero-kvleviTi samuSaoebi 

 

# 
dasrulebuli samuSaos dasa-

xeleba  

samuSaos 

xelmZRvaneli  
samuSaos Semsruleblebi 

1 programa 15. Savi zRvis saqarT-

velos sanapiro zonaSi anTro-

pogenuli faqtorebiT gamowve-

uli morfodinamikuri da eko-

logiuri procesebis Seswavla 

(2013-2014ww)  

v.gvaxaria 

 

v.gvaxaria, n.maCitaZe, 

t.adamia, r.xargelia, 

c.xuxunia, e.kobaxiZe, 

n.qadagiSvili 

dasrulebuli kvleviTi samuSaos Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

Savi zRvis saqarTvelos sanapiro zonis ekologiur problemaTagan erTerTi 

unmiSvnelovanesi dakavSirebulia antropogenul datvirTvebTan da aqedan 

gamomdinare, toqsikuri nivTierebebiT dabinZurebasTan. sakvlevi areali 

moicavs md. sufsis SesarTavisa da sufsis navTobgadasatvirTi terminalis mim-

debare sazRvao akvatorias. mdinarisa da zRvis fskeruli naleqebis nimuSebSi 

Seswavlilia granulometriuli Semadgenloba, mZime liTonebis (Ba, Cd, Cu, Cr, Pb, 

Zn, Fe), navTobis jamuri naxSirwyalbadebis  (TPH) da jamuri organuli nivTiere-

bebis (TOM) Semcveloba. sanapiros aRniSnuli monakveTi warmoadgens sensitiur 

zonas, vinaidan garkveuli ekologiuri riskis qveS imyofeba sufsis navTob-

gadasatvirTi terminalis mxridan. agreTve, md. sufsis fskeruli naleqebi SeiZ-

leba ganvixiloT, rogorc wyalSemkrebi auzis ekologiuri situaciis indika-

tori. aRniSnuli akvatoriis regularuli ekologiuri kvleva saSualebas 

mogvcems gamovavlinoT SesaZlo dabinZurebis done da gavrcelebis tenden-

ciebi. 

1 mimdinare samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 
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programa 16. Sav zRvaSi arsebuli go-

girdwyalbadis energetikuli miznebis-

Tvis gamoyenebis Seswavla (2013-2014 ww.) 

m.jiblaZe  m.jiblaZe, v.gvaxaria, 

a.miqaberiZe,    

g.JorJoliani 

mimdinare kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

wyalbadis energetikis ganviTareba dRes umniSvnelovanesi amocanaa, radgan 

wyalbadi universaluri sawvavia, romelic absoluturad ekologiuria da SeiZ-

leba Secvalos sxva nebismieri sawvavi siTbur ZravebSi. rogorc cnobilia, 

Savi zRva mdidaria gogirdwyalbadiT. zRvis JangbadisSemcveli wylis zeda 

fenis sisqe daaxloebiT 100-150m-ia, danarCeni ki gogirdwyalbadis usicocxlo 

zonaa. Cven mier damuSavebulia Savi zRvis siRrmeebidan gogirdwyalbadis amo-

Rebis efeqturi meTodi. gamokvleulia fotodisociaciisa da Termuli meTo-

debiT gogirdwyalbadidan wyalbadis gamoyofis SesaZlebloba. Seswavlis pro-

cesSia wyalbadis miRebis efeqturi da usafrTxo meTodi. aRniSnuli sakiTxis 

Sesaxeb mzaddeba publikacia.   

2 mimdinare samuSaos dasaxeleba  
samuSaos 

xelmZRvaneli  

samuSaos 

Semsruleblebi 

 

programa 17. q.Tbilisis teritoriis 

sxvadasxva zonebSi xmauris doneebis 

gamokvleva (2013 w.)  

a.miqaberiZe a.miqaberiZe, v.gvaxaria, 

m.jiblaZe, t.adamia, 

g.JorJoliani 

mimdinare kvleviTi samuSaos etapis Sedegebi (anotacia) 

 

 

 

 

 

xmauri Sedis yvelaze ufro aqtualur ekologiur problemaTa sameulSi. 

xmauris donis gazrdiT gamowveuli zegavlenis Sedegi gamoixateba sxvadasxva 

nervul davadebebSi. xmauris donis Semcirebis problemis gadawyvetis ZiriTadi 

mimarTuleba aris qalaqis teritoriis xmauris reJimis Seswavla da qalaqSi 

xmauris donis mudmivi kontrolis organizacia, risTvisac saWiroa q. Tbili-

sisaTvis da aseve saqarTvelos sxva didi qalaqebisaTvis xmauris rukebis Sed-

gena. warmodgenili kvlevis praqtikuli mniSvneloba mdgomareobs imaSi, რომ 

SesaZlebeli xdeba “kompensaciuri” xasiaTis zomebis miReba da qalaqis xmauris 

maCveneblebis zenormatuli donis zonebSi specialuri xmaurdamcavi RonisZi-

ebebis SemuSaveba. maRali akustikuri xmauris donis adgilebis gansazRvris 

mizniT, Seswavlilia i.WavWavaZis gamziris, z.faliaSvilis, i.abaSiZisa da m.Tama-

raSvilis quCebis mimdebare teritoriebis transportiT gamowveuli xmauriT 

dabinZureba. arCeul sakontrolo wertilebSi transportis moZraobis intensi-

urobis safuZvelze, gamoTvlilia bgeris donis mniSvnelobebi, Catarebulia 

gazomvebi xmauris donis dasadgenad. gamovlenilia adgilebi, sadac xmauris 

donis miRebuli mniSvnelobebi aRemateba sanitaruli normebiT dadgenil zRv-

rulad dasaSveb sidideebs. aRniSnuli sakiTxis Sesaxeb mzaddeba publikacia.  

 

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli  

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

# dasrulebuli 

proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1     

dasrulebuli proeqtis Sedegebi (anotacia) 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

    

Aanotaciebi 

 

 

2) ucxoeTSi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 

    

anotaciebi 

 

 

 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

1) adgilobrivi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 

 

   

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 

 

2) saerTaSoriso 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1    

moxsenebaTa anotaciebi 

 

 

 

 

 

institutis direqtori 

geol.-min.mecnierebaTa doqtori Tamar wuwunava 

institutis samecniero sabWos Tavmjdomare 

akademikosi e. gamyreliZe 
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