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ს ა რ ჩ ე ვ ი
თ ს უ  მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა  •  2 0 1 5  წ ე ლ ი

3 თსუ – რე გი ონ ის
ლი დე რი უნ ივ ერ სი ტე ტი 
სა ერ თა შო რი სო
რან ჟი რე ბე ბის 
სის ტე მე ბის მი ხედ ვით

5 თსუ მეც ნი ერ თა
უნ იკ ალ ური აღ მო ჩე ნა

9 კვლე ვა „ქარ თვე ლურ 
ენ ათა ის ტო რი ულ-
შე და რე ბი თი
გრა მა ტი კის“ შე სა ხებ

12 ან თი მოზ ივ ერი ელი – 
ქარ თულ-ევ რო პუ ლი 
დი ალ ოგი

16 გე ლა თის კა ტე ნე ბი ანი 
ბიბ ლია

18 პოს ტტრავ მუ ლი
ზრდი სა და
ფსი ქო ლო გი ური
კარ გად ყოფ ნის
ინ დი კა ტო რე ბი
ცხოვ რე ბი სე ულ
ის ტო რი ებ ში

22 მო ქა ლა ქე ობ ის სტი ლი 
სა ქარ თვე ლო ში

25 მა სა ლე ბი ილია
ჭავ ჭა ვა ძის
პერ სო ნა ლუ რი
ენ ციკ ლო პე დი ის ათ ვის

28 კვლე ვე ბი
უს აფ რთხო ებ ის
სა კითხებ ზე თსუ-ში

31 სა ქარ თვე ლოს
ერ ოვ ნუ ლი
უს აფ რთხო ებ ის
ევ რო პე იზ აცია

34 პრო ბა ცი ის
სა მარ თლის
სა ხელ მძღვა ნე ლო

36 სის ხლის სა მარ თლის 
კა ნონ მდებ ლო ბის
ლი ბე რა ლი ზა ცი ის
ტენ დენ ცი ები
სა ქარ თვე ლო ში

39 ვარ ძი ის სა მო ნას ტრო 
კომ პლექ სის
გე ოლ ოგია და
პრობ ლე მე ბი
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სარედაქციოკოლეგია:

ვლადიმერპაპავა–თსურექტორი,საქართველოსმეც
ნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი,სარე
დაქციოკოლეგიისთავმჯდომარე
მერაბელიაშვილი–თსურექტორისმოადგილე,პრო
ფესორი,სარედაქციოკოლეგიისთავმჯდომარისმოა
დგილე
ლევანალექსიძე–თსუსაერთაშორისოსამართლის
ინსტიტუტისდირექტორი,საქართველოსმეცნიერება
თაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსიპროფესორი,
აკადემიკოსი
გიორგიღვედაშვილი–თსუსამეცნიეროკვლევებისადა
განვითარებისდეპარტამენტისუფროსი,პროფესორი
რევაზგაჩეჩილაძე–თსუპროფესორი,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისწევრკორესპონ
დენტი
იაგოკაჭკაჭიშვილი–თსუპროფესორი
თამაზჯოლოგუა–თსუასოცირებულიპროფესორი
ელგუჯახინთიბიძე–თსუპროფესორი,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
რისმაგგორდეზიანი–თსუპროფესორი,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
აპოლონსილაგაძე–თსუპროფესორი,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისწევრკორესპონ
დენტი
გურამლორთქიფანიძე–თსუემერიტუსი,საქართვე
ლოსმეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისწევრკორეს
პონდენტი
ზაზაალექსიძე–თსუემერიტუსი,საქართველოსმეცნიე
რებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
შოთასამსონია–თსუპროფესორი,საქართველოსმეც
ნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
ნოდარცინცაძე–თსუპროფესორი,საქართველოსმეც
ნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
ლიამაჭავარიანი–თსუპროფესორი
გიასირბილაძე–თსუპროფესორი
გრიგოლსოხაძე–თსუასოცირებულიპროფესორი
კარლოაქიმიძე–თსუასოცირებულიპროფესორი
მიხეილგედევანიშვილი–თსუემერიტუსი
რომანშაქარიშვილი–თსუპროფესორი,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
ლავრენტიმანაგაძე–თსუემერიტუსი,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიისაკადემიკოსი
თევდორენინიძე–თსუპროფესორი
ლადოჭანტურია–თსუპროფესორი
ბესარიონზოიძე–თსუპროფესორი
იურიანანიაშვილი–თსუპროფესორი
თემურშენგელია–თსუპროფესორი,საქართველოს
ეკონომიკურმეცნიერებათააკადემიისნამდვილიწევრი
ნუგზარპაიჭაძე–თსუასოცირებულიპროფესორი
ნანამამაგულიშვილი–თსუსაზოგადოებასთანურთიერ
თობისდეპარტამენტისუფროსი

რედაქტორი–თამარხორბალაძე
ნომერზემუშაობდნენ–ლელამჭედლიძე,
თამარკაციტაძე,ქეთევანგაბოშვილი
დიზაინი–ზაზაგულაშვილი

თსუსაზოგადოებასთანურთიერთობის
დეპარტამენტი,2015

№7, 2015

თსუ
მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა

დაიბეჭდაშპს„ფავორიტში„

41 თბი ლი სის
სა ხელ მწი ფო
უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და 
გო ტინ გე ნის
უნ ივ ერ სი ტე ტის
მრა ვალ წლი ანი
ურ თი ერ თო ბე ბი 
გრძელ დე ბა

43 ეკ ოლ ოგი ური
პრობ ლე მა,
რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
ენ ერ გი ის
ალ ტერ ნა ტი ულ
წყა როდ იქ ცეს

46 აღ მო სავ ლეთ
სა ქარ თვე ლო ში 
ღრმად და ძი რუ ლი 
ნა ლე ქე ბის
ნავ თობ- გაზიან ობ ის 
პერ სპექ ტი ვე ბის
შე სა ხებ

48 ქარ თვე ლი
მეც ნი ერ ებ ის
კვლე ვე ბი –
ფრინ ველ თა და
ცხო ველ თა
ბა ლან სი რე ბუ ლი
კვე ბის
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

50 თსუ მეც ნი ერ ებ მა
შა ვი ზღვის
რე გი ონ ული
მოკ ლე ვა დი ანი
პროგ ნო ზის
სის ტე მის შექ მნა ში
მი იღ ეს
მო ნა წი ლე ობა

52 ძი რი თად
სტო მა ტო ლო გი ურ 
და ავ ად ებ ათა
გავ რცე ლე ბა
სა ქარ თვე ლოს 
ზრდას რულ
მო სახ ლე ობ აში და 
პრე ვენ ცი ის
თა ნა მედ რო ვე
მიდ გო მე ბი

55 კვლე ვა
მან გა ნუ მუ რი
ტოქ სი კუ რი
ენ ცე ფა ლო პა თი ის
მო დელ ზე

58 მე ვე ნა ხე ობა-
მეღ ვი ნე ობ ის
გან ვი თა რე ბის
ტენ დენ ცი ები და 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
სა ქარ თვე ლო ში

61 კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან-
ობ ის ზრდის
სტრა ტე გია
სა ქარ თვე ლო ში

65 უცხო ური
ბრენ დე ბი სად მი 
ქარ თვე ლი
მომ ხმა რებ ლე ბის 
ლოიალურობის
აღ ქმის სპე ცი ფი კა

67 თსუ საერთაშორისო 
კონფერენციები

ს ა რ ჩ ე ვ ი
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რამდენიმემონაცემი2015წლისშედე
გებიდან:

2015 წლის მარტის მონაცემებით, ივ
ანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი აკადემიური
აქტივობითუნივერსიტეტებისრანჟირების
(UniversityRankingbyAcademicPerformance
(URAP)) რეიტინგებში მსოფლიო 1000
საუკეთესოუნივერსიტეტსშორისმოხვდა
და 985ე ადგილი დაიკავა. შესაბამისი
სერტიფიკატი უნივერსიტეტმა საორგანი
ზაციოკომიტეტისგანმიიღო.რეიტინგების
მიხედვით,ცალკეულკვლევითმიმართუ

ლებებში თსუ კიდევ უფრო შთამბეჭდავ
შედეგს აჩვენებს. ფიზიკური მეცნიერებ
ების მიმართულებით თსუ 175ე ადგილ
ზეა, ხოლო მათემატიკურ მეცნიერებებში
კი387ეადგილზე.URAPისრეიტინგებში
ივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილი
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქარ
თველოდან ერთადერთი და კავკასიაში
ლიდერი საგანმანათლებლო დაწესე
ბულებაა. ამავე მონაცემების თანახმად,
მსოფლიოს 23887 უნივერსიტეტს შორის
თსუ საუკეთესო 5%ში, ხოლო ევროპის
4000უნივერსიტეტიდანსაუკეთესო–10%

თსუ – რე გი ონ ის ლი დე რი
უნ ივ ერ სი ტე ტი სა ერ თა შო რი სო

რან ჟი რე ბე ბის სის ტე მე ბის
მი ხედ ვით

2015წელიუნივერსიტეტისთვისსაინტერესოწელიაღმოჩნდასაერთა
შორისორანჟირებისსისტემებშიმნიშვნელოვანიშედეგებისმიღწევის
თვალსაზრისით.ესსისტემებიქმნიანწარმოდგენასიმისშესახებ,თუ
რამდენადგანვითარებულიაუნივერსიტეტი,რამდენადშეესაბამება
საერთაშორისოდაღიარებულსაგანმანათლებლოსტანდარტებს
სწავლადაკვლევააქდარაადგილიუკავიამასსაერთაშორისოსა
განმანათლებლოსივრცეში.

თსუ პირველად მოხვდა ტომსონ 
როიტერის საერთაშორისო 
რანჟირების სისტემაში. კერძოდ, 
მიმართულებების მიხედვით 
რანჟირებაში ფიზიკური 
მეცნიერებების მიმართულებით თსუ 
187-ე ადგილზეა მსოფლიოს 248 
უნივერსიტეტს შორის
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შია. ყოფილისაბჭოთაკავშირისმასშტაბითუნივერსიტეტებს
შორისთსუ იკავებს მეშვიდე პოზიციასლომონოსოვის სახე
ლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტარტუს, სანქტპეტერ
ბურგის სახელმწიფო, ვილნიუსის, ნოვოსიბირსკის სახელ
მწიფო და მოსკოვის საინჟინრო ფიზიკის უნივერსიტეტების
შემდეგ.URAPისრეიტინგებითთსუსაკადემიურიაქტივობის
მაჩვენებლები მნიშვნელოვნადგაუმჯობესდაბოლო5წლის
მანძილზე.20112012წლებშითსუ1600ე,20122013წლებში–
1394ე,ხოლო20132014წლებში–1066ეადგილსიკავებდა.
შეგახსენებთ,რომURAP,როგორცკვლევითილაბორატორია
2009წელსშეიქმნაახლოაღმოსავლეთისტექნიკურიუნივერ
სიტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტში. მისი მთავარი ამოცანა
მსოფლიო უნივერსიტეტების რანჟირების სისტემის შექმნაა,
რომელიც განსაზღვრავს უნივერსიტეტების აკადემიურ აქტი
ვობას სამეცნიერო პუბლიკაციების ხარისხით და რაოდენ
ობით.2010წლიდანURAPიყოველწლიურადაქვეყნებს2000
საუკეთესო უმაღლესი სასწავლებლის მსოფლიო რეიტინგს.
URAPის 20142015 წლების მსოფლიო რეიტინგი ეფუძნება
აკადემიურიაქტივობის6ინდიკატორს,მათშორისპუბლიკა
ციებისხარისხსადარაოდენობას,ციტირებისინდექსს,ასევე
საერთაშორისოკვლევითკოლაბორაციას.

2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით კი ივანე ჯავახიშ
ვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე
ტის პოზიციამ მსოფლიო უნივერსიტეტების უკვე სხვა – www.
webometrics.infoს რანჟირების სისტემაში მსოფლიოს 24
ათასამდე უნივერსიტეტს შორის 2006დან 830ე ადგილ
ზე, ევროპის უნივერსიტეტებს შორის 714დან 349ე ად
გილზე გადაინაცვლა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსი
ტეტი პირველია საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში.
www.webometrics.infoს რანჟირებით, კავკასიის რეგიონიდ
ან სომხეთის საუკეთესოუნივერსიტეტი მხოლოდ2628ე ად
გილს, აზერბაიჯანის საუკეთესო უნივერსიტეტი კი 6405ე
ადგილს იკავებს. შეგახსენებთ,რომ მსოფლიო უნივერსიტე
ტების ვებრანჟირება ევროპაში ერთერთი წამყვანი კვლევი
თიესპანურიორგანიზაციაConsejoSuperiorde Investigaciones
Cientificas(CSIS)ისლაბორატორიისCybernetricsLabინიციატ
ივითხორციელდება.ორგანიზაციაესპანეთისმასშტაბით126
ცენტრსდაინსტიტუტსაერთიანებს.კვლევაშისაქართველოს
64უნივერსიტეტიაჩართული.

რაც კიდევ უფრო სასიხარულო და აღსანიშნავია, 2015
წლისოქტომბერში ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილი
სისსახელმწიფოუნივერსიტეტიპირველადმოხვდატომსონ
როიტერისსაერთაშორისორანჟირებისსისტემაში,რომელიც
ერთერთიწამყვანიამსოფლიოსმასშტაბით.კერძოდ,მიმარ
თულებებისმიხედვითრანჟირებაშიფიზიკურიმეცნიერებების
მიმართულებით თსუ 187ე ადგილზეა მსოფლიოს 248 უნივ
ერსიტეტს შორის; საქართველოს უნივერსიტეტებიდან თსუ
ერთადერთია,რომლის პროფილი განთავსებულიატომსონ
როიტერის საერთაშორისო რანჟირების სისტემის ვებგვერ
დზე.ტომსონროიტერისსაერთაშორისორანჟირებისსისტე
მა,რომელმაც2015წლისოქტომბერშიგამოაქვეყნაუნივერ
სიტეტებისრანჟირებისშედეგები,მიმართულებებისმიხედვით
რანჟირებისას ძირითადად ბიბლიომეტრიულ მონაცემებ
სა და ციტირების ინდექსს ეყრდნობოდა. თსუსთან ერთად
მსოფლიოს 45 უნივერსიტეტი ვერ მოხვდა უნივერსიტეტების
საერთორანჟირებაში(750საუკეთესოუნივერსიტეტსშორის),
მაგრამ მოხვდა მიმართულების მიხედვითრანჟირებაში. შე
გახსენებთ,რომტომსონროიტერიარისმსოფლიოსწამყვანი
საინფორმაციო წყარო, რომლის პროექტი „საერთაშორისო
ინსტიტუციური პროფილი“ ქმნის მსოფლიოს კვლევითი ინ
სტიტუტებისზუსტდაამომწურავპროფილს.

თსუ აკადემიური აქტივობით უნივერსიტეტების 
რანჟირების (University Ranking by Academic Perfor-
mance (URAP)) რეიტინგებში მსოფლიო 1000 საუკეთესო 
უნივერსიტეტს შორის მოხვდა და 985-ე ადგილი დაიკავა.

2015 წელს თსუ-მ მსოფლიოს 24 ათასამდე 
უნივერსიტეტს შორის 2006-დან 830-ე ადგილზე, ევროპის 
უნივერსიტეტებს შორის 714-დან 349-ე ადგილზე 
გადაინაცვლა
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თსუ მეც ნი ერ თა
უნ იკ ალ ური აღ მო ჩე ნა

არქეოლოგიურიგათხრებისდროსაღმოჩენილიწარწერასრულიადგა
მორჩეულ,ინდივიდუალურდამწერლობასმიეკუთვნება.
2015წლისზაფხულიისტორიაშიშესაძლოასაინტერესოსამეცნიეროთა
რიღადშევიდესთსუმეცნიერთადასტუდენტთაუნიკალურიაღმოჩენის
წყალობით–თსუარქეოლოგიურიექსპედიციებისტერიტორიაზე, გრაკ
ლიან გორაზე (კასპისრაიონი) აღმოჩენილი ახალი არტეფაქტი, მეცნი
ერთა აზრით, შეცვლის არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო
დამწერლობისისტორიისგარკვეულეტაპს.
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ვახტანგ ლიჩელი

არქეოლოგი,პროფესორი,ივ.
ჯავახიშვილისსახ.თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულმეცნიერებათა
ფაკულტეტისარქეოლოგიის
ინსტიტუტისდირექტორი;
ისტორიისმეცნიერებათა
დოქტორი;ინსბრუკის
უნივერსიტეტისმოწვეული
პროფესორი.წლებისმანძილზე
ხელმძღვანელობდამრავალ
ქართულდაქართულუცხოურ
არქეოლოგიურექსპედიციასა
დაპროექტს.არის80მდე
სამეცნიერონაშრომისავტორი,
რომლებიცგამოქვეყნებულია
საქართველოში,აზერბაიჯანში,
სომხეთში,რუსეთში,
პოლონეთში,საბერძნეთში,
იტალიაში,ესპანეთში,დიდ
ბრიტანეთში,კანადაში,
ჰოლანდიაში,გერმანიაში,
საფრანგეთში,ავსტრალიაში.

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბი
ლისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის მეც
ნიერთა თქმით, არქეოლოგიური ექსპე
დიციისმიერარქეოლოგიურიგათხრების
დროსაღმოჩენილიუნიკალურიწარწერა
სრულიად გამორჩეულ, ინდივიდუალურ
დამწერლობას მიეკუთვნება, რომელსაც
მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. გრაკ
ლიანი გორის გათხრების შედეგად და
ფიქსირდა ნაყოფიერების ღვთაებისად
მი მიძღვნილიძვ.წ. VII  საუკუნისტაძარი
ორი საკურთხევლით. საკურთხევლის
ორივე პოსტამენტზე იკითხება ჯერჯერო
ბითუცნობიდამწერლობისტექსტები.ახ
ალიაღმოჩენითდასტურდება,რომ2700
წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე
დამწერლობა გამოიყენებოდა. ამ ფაქ
ტმა და ადრე აღმოჩენილმა მასალებმა,
შესაძლოა,ძვ.წ.VIIVIსაუკუნეებისაღმო
სავლეთ საქართველოს, კერძოდ, ქარ
თლისისტორიულიცნობებიცშეცვალოს.
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ახალაღ
მოჩენილ არტეფაქტებს არქეოლოგი
ური ექსპედიციის ხელმძღვანელი, თსუ
არქეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტო
რი, პროფესორი ვახტანგლიჩელი. მისი
თქმით, „წარწერა, რომელიც თსუ ექსპე
დიციამ აღმოაჩინა გრაკლიან გორაზე,
არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის,
მას ანალოგი არ მოეპოვება. რაც ყვე
ლაზემთავარია, ისგანეკუთვნება ძველი
წელთაღრიცხვის მეშვიდე საუკუნეს, ანუ,
საქართველოშიდამწერლობისისტორია
უკვე 2700 წელს ითვლის. ამ აღმოჩენით
საქართველო შევიდა იმ უზარმაზარი ცი
ვილიზაციების ელიტაში, რომელთაც

საკუთარი დამწერლობა ჰქონდათ ათ
ასწლეულების მანძილზე. ეს დამწერ
ლობა აღმოჩნდა ტაძარში, რომელიც
საკმაოდ კარგად არის შემონახული, ამ
ტაძარში გამართულია 2 საკურთხეველი
და ორივე საკურთხეველზე წარწერაა
აღმოჩენილი. ერთ მათგანზე, რომელიც
დასავლეთითაა, არის რამოდენიმე ასო
გამოყვანილი თიხით და მეორე საკურ
თხევლის პოსტამენტი მთლიანად არის
დაფარული წარწერით.“ თსუ პროფესო
რის განცხადებით, „წარწერა იმდენად
მნიშვნელოვანია, რომ ცდება საქართვე
ლოსმეცნიერებისშესწავლისფარგლებს
და საერთაშორისო კვლევის საგანი გახ
დება. ახალი აღმოჩენა მთლიანად შეც
ვლის მსოფლიო დამწერლობის ისტო
რიის ერთერთ მონაკვეთს“, ამბობს იგი.
გრაკლიანგორაზეარქეოლოგიურიგათ
ხრებისშედეგადქვისხანიდანანტიკურპე
რიოდამდესაზოგადოებისგანვითარების
300000წლიანი უწყვეტი ციკლი დადას
ტურდა. სხვადასხვა პერიოდის 10 ფენის
გათხრის შედეგად აღმოჩენილი არტე
ფაქტები – პირველყოფილიადამიანების
სამუშაოიარაღები,გვიანდელიპერიოდ
ის საკულტო დანიშნულების ნივთები და
ფარმაცევტული ხელსაწყო – ე.წ. სპატუ
ლა, რომელიც წამლების, ხსნარების შე
სარევადგამოიყენებოდამნიშვნელოვანი
ინფორმაციისმომცემია. არქეოლოგებმა
საინტერესოარქიტექტურულისურათიმი
იღეს: იმ პერიოდისთვის დამახასიათებ
ელიერთმანეთზემიჯრითმიდგმულიშე
ნობების ერთი კვარტალი; უმნიშვნელო
ვანესიაღმოჩენააძვ.წ.IVათასწლეულის

ძვ.წ.VIIსაუკუნისტაძრისგათხრებისპროცესი
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საბეჭდავები,რომლისანალოგისამხრეთ
მესოპოტამიაში, ურუქშია აღმოჩენილი;
ძვ.წ. VIV საუკუნეებით დათარიღებული
ოქროს დისკო, რომლის ერთადერთი
ანალოგი არსებობს ქ. სუზაში (ირანი). 
მნიშვნელოვანი და საინტერესოა აღ
მოჩენილი რამდენიმე საკულტო ოთ
ახი. მათშორის, საკულტოწისქვილი– 3
კონსტრუქციის ხელსაფქვავი, რომელ
შიც წმინდაფქვილი იფქვებოდა. წმინდა
ფქვილითღმერთებისთვისშესაწირპურს
აცხობდნენ. მსოფლიოში არ მოიპოვება
გრაკლიან გორაზე აღმოჩენილი ტაძრის
საკურთხევლის ბაქნის ანალოგი, რომე
ლიცდიდიდედისკულტთანარისდაკავ
შირებული.დიდიდედა,იგივეღმერთების
დედა საკურთხეველთანაა გამოსახული. 
გრაკლიან გორაზე ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნ
ივერსიტეტის არქეოლოგებმა გათხრები
2007 წელსდაიწყეს, სადაცთსუ სტუდენ
ტებისთვის სამეცნიეროსაველე პრაქტი
კისბაზაჩამოყალიბდა.წლისდასაწყისში
გრაკლიანგორასეროვნულიკატეგორი
ისძეგლისსტატუსიმიენიჭა.

საქართველოს კულტურის სამინის
ტროს გადაწყვეტილებით კი ამ ტერი
ტორიაზე გრაკლიანის არქეოლოგიური
გორისღია მუზეუმი გაკეთდება. ამჟამად
საქართველოს კულტურული მემკვიდრე
ობისეროვნულისააგენტოსინიციატივით
უკვედასრულებულიაძეგლისდაცვისათ
ვისაუცილებელიგადახურვისკონსტრუქ
ციისმშენებლობა.

ამმნიშვნელოვანიაღმოჩენისშესახებ
პროფესორმავახტანგლიჩელმა–საქარ
თველოს გარდა – უკვე გააკეთა რამო
დენიმეპრეზენტაციაუცხოეთში–ორჯერ
გერმანიაში,ხოლოერთხელ–სანკტპეტ
ერბურგში, ირანისტთადააღმოასვლეთ
მცოდნეთა მერვე საერთაშორისო კონ
გრესზე. ახლადაღმოჩენილმა წარწერამ
დიდი ინტერესი გამოიწვია და მისი შეს
წავლის სურვილი გამოთქვეს ბორდოსა
(საფრანგეთი)დალონდონის(დიდიბრი
ტანეთი)უნივერსიტეტებმა.

ვახტანგ ლიჩელის წინასწარული გა
მოკვლევა გრაკლიანი გორის წარწერის
შესახებგამოქვეყნდასაქართველოსმეც
ნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ
2015წლისნოემბერშიჩატარებულიქარ
თველოლოგიურიკონგრესისმასალებში.

გრაკლიანიგორისIIIდაIVტერასისნიშნულებისპროფილი

გრაკლიანიგორა.ნამოსახლარიდასამაროვანი

ღუმელი.გრაკლიანიგორისIVტერასა.

გრაკ ლი ან გო რა ზე არ ქე ოლ ოგი ური  
გათხრე ბის შე დე გად ქვის ხა ნი დან 
ან ტი კურ პე რი ოდ ამ დე სა ზო გა დო ებ ის 
გან ვი თა რე ბის 300000-წლი ანი უწყვე-
ტი ციკ ლი და დას ტურ და.
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

„მონათესავე ენათა ისტორიულშე
დარებითი კვლევის სისტემურ შეჯამებას,
როგორც წესი, წარმოადგენს მოცემულ
ენათა ისტორიულშედარებითი გრამატი
კა. ამგვარ შეჯამებას სრულყოფილებას
მატებს ფუძეენის დონეზე რეკონსტრუ
ირებული ლექსიკონი. სასურველია, ეს
უკანასკნელი სტრუქტურირებული იყოს
თემატურად,რადგანაცასეთშემთხვევაში
შესაძლებელი ხდება ისტორიულშედა
რებითიკვლევისგაღრმავებადაგაფარ
თოება შესაბამის ფუძეენაზე მოლაპარა
კე ხალხთა სულიერი და მატერიალური
კულტურისშესწავლისმიზნით“,ასეხსნის
აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე „ქარ
თველურ ენათა ისტორიულშედარებითი
გრამატიკის“შესახებდაწყებულიკვლევის
მნიშვნელობას, რომელიც შოთა რუსთა
ველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
დაფინანსებით განხორციელდა (პროექ
ტისხელმძღვანელი–აკადემიკოსითამაზ
გამყრელიძე, ძირითადი შემსრულებლე
ბი: აკადემიკოსი ავთანდილ არაბული,
თსუს ასოცირებული პროფორები რუსუ
დანასათიანი,მარინეივანიშვილიდაეთ
ერსოსელია).

აღნიშნული პროექტი, ფაქტობრი
ვად პირველად, გვთავაზობს ერთიან,
თანმიმდევრულ და სისტემურ ანალიზს
ქართველური ენების ისტორიულშედა
რებითიკვლევებისა.მასშიშეჯერებულია
განსხვავებული თვალსაზრისები დღემ
დე ამ მიმართულებით არსებული ნაშ
რომებისა, რის შედეგადაც ივარაუდება

ერთიანი წარმოდგენის შემუშავება სა
ერთოქართველური ენობრივი სისტემის
შესახებ,დარაცმთავარია,ნაშრომშიშე
სატყვისობათა სრული სისტემის შეჯერე
ბის საფუძველზე აღდგენილია საერთო
ქართველური ფონოლოგიური სისტემა
ისტორიულშედარებითი კვლევის თანა
მედროვემეთოდებისადატიპოლოგიური
მონაცემების სათანადო გათვალისწინე
ბით. პროექტის ფარგლებში განხორცი
ელებული კვლევების შედეგად მნიშვნე
ლოვნადიცვლებაგრამატიკისძირითადი
საკითხები, მათ შორის – სახელური და
ზმნური პარადიგმების ძირითადი მახა
სიათებლები, აგრეთვე – ზოგიერთი სინ
ტაქსური მახასიათებელიც, მაგალითად,
საერთოქართველური ფუძეენის სინტაქ
სურიწყობისსაკითხი...

პროექტში ყურადღება გამახვილებუ
ლიააგრეთვესემანტიკურირეკონსტრუქ
ციის პრობლემატიკაზე; ქართველურ
ენათა ეტიმოლოგიურ ლექსიკონებში
ხშირად რეკონსტრუირებულია ენობრი
ვი ფორმა და არ არის მითითებული შე
საბამისი სემანტიკა, განსაკუთრებით მა
შინ, როცა ფონოლოგიურად შესატყვისი
ფორმებისემანტიკურსხვაობასავლენენ.
თანამედროვე ენათმეცნიერებაში სემან
ტიკური კვლევის გაფართოებამ, კოგნი
ტიურილინგვისტიკისჩამოყალიბებამდა
განვითარებამ ახალი შესაძლებლობები
წარმოაჩინასემანტიკურირეკონსტრუქცი
ებისგანსახორციელებლად.

„წარმოდგენილი პროექტი ვარაუდ

კვლე ვა „ქარ თვე ლურ ენ ათა
ის ტო რი ულ-შე და რე ბი თი

გრა მა ტი კის“ შე სა ხებ

თამაზ გამყრელიძე

აკადემიკოსი,ფილოლოგიის
მეცნიერებათადოქტორი,ივ.ჯა
ვახიშვილისსახელობისთბილი
სისსახელმწიფოუნივერსიტეტის
პროფესორი,„საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკად
ემიის“პრეზიდენტი(20052013წწ.);
„საქართველოსმეცნიერებათა
ეროვნულიაკადემიის“საპატიო
პრეზიდენტი(2013წლიდან).
არისსაქართველოსმეცნიერ
ებისდამსახურებულიმოღვაწე
დასაკავშირო(ამჟამადრუსე
თის)მეცნიერებათააკადემიის
აკადემიკოსი;ამერიკისმეცნიერ
ებათანაციონალურიაკადემიის
უცხოელიწევრი(ქ.ვაშინგტონი);
ამერიკისხელოვნებათადამეც
ნიერებათააკადემიისუცხოელი
საპატიოწევრი(ქ.კემბრიჯი);
ევროპისმეცნიერებათააკად
ემიის(„აკადემიაევროპეა“)
ნამდვილიწევრი(ქ.ლონდონი);
ბრიტანეთისაკადემიისადაავ
სტრიისმეცნიერებათააკადემიის
უცხოელიწევრი,უნგრეთისმეც
ნიერებათააკადემიისსაპატიო
წევრი(ქ.ბუდაპეშტი),საქსო
ნიისმეცნიერებათააკადემიის
უცხოელიწევრი(ქ.ლაიფციგი),
ლატვიისმეცნიერებათააკად
ემიისუცხოელიწევრი(ქ.რიგა),
მეცნიერებათადახელოვნებათა
ეროვნულიაკადემიისწევრი(ქ.
ზალცბურგი),ხელოვნებისადა
მეცნიერებისმსოფლიოაკად
ემიისწევრი,ამერიკისლინგვის
ტურისაზოგადოებისსაპატიო
წევრი(ქ.ვაშინგტონი),ევროპის
ლინგვისტურისაზოგადოების
წევრი(იყოამსაზოგადოების

ქართველურენათაისტორიულშედარებითშესწავლასსაკმაოდდი
დიტრადიციააქვსდაშედეგადდაგროვილიავრცელილინგვისტური
მასალაეტიმოლოგიურილექსიკონების,მონოგრაფიებისათუცალ
კეულისამეცნიეროსტატიებისსახით.მიუხედავადიმისა,რომქარ
თველურშედარებითისტორიულენათმეცნიერებაშიგასულისაუკუნის
60იანწლებშიჩამოყალიბდა„ახალიპარადიგმა“,დღემდეარშეჯერე
ბულაქართველურენათაისტორიულშედარებითიკვლევისშედეგები,
არგანხორციელებულაამშედეგებისსისტემურითანმიმდევრულიან
ალიზიიმმიზნით,რომშექმნილიყოქართველურენათასრულყოფი
ლიისტორიულშედარებითიგრამატიკა.
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ობს საერთოქართველური ენის ერთი
ანი სისტემის რეკონსტრუქციას, რაც გუ
ლისხმობს არა მარტო ფონოლოგიური
სისტემის აღდგენას, არამედ ძირითადი
გრამატიკული მახასიათებლების რეკონ
სტრუქციასაც.

პროექტი მხოლოდ ამ პრობლემატი
კითარშემოიფარგლება.ასევეივარაუდ
ება ფუძეენის სისტემატიზებული სემანტი
კურილექსიკონის შექმნა, რაც, ფაქტობ
რივად,საერთოქართველურილექსიკო
ნის სტრუქტურირებას ნიშნავს თემატური
სემანტიკური ჯგუფების მიხედვით. „ვფიქ
რობთ, პროექტით გათვალისწინებული
კვლევაიძლევასაფუძველსაღვადგინოთ
ქართველურენებზემოლაპარაკეთაპრე
ისტორიული განვითარების ადეკვატური
სურათი და წარმოდგენა შეგვექმნას ამ
ხალხთაუძველესიმატერიალურიდასუ
ლიერი კულტურის შესახებ,“ აცხადებენ
პროექტისძირითადიშემსრულებლები.

მათი განმარტებით, აღნიშნული
კვლევააქტუალურიაარამხოლოდქარ
თველოლოგიისათვის, საერთოქარ
თველური ერთიანი ენობრივი სისტემის
აღდგენის თვალსაზრისით, არამედ ის
ტორიულშედარებითი ენათმეცნიერებ
ისათვის საზოგადოდ, რადგან საერთო
ქართველური ფუძეენა ერთ ქრონოლო
გიურსიბრტყეზე(VIIIათასწლეულიჩვენს
წელთაღრიცხვამდე) მოიაზრება პროტო
ინდოევროპულთან და პროტოსემიტურ
თან ერთად. შესაბამისად, საერთოქარ
თველურფუძეენაზე მოლაპარაკენი წინა
აზიის კულტურული არეალის უძველესი
ცივილიზაციის ხალხებს შორის ექცევიან.
სწორედ ამიტომ ქართველური ენათმეც
ნიერების მონაცემების გათვალისწინება,
ქართველურ ენათა სისტემური შედარე
ბითისტორიულიშესწავლისშუქზე,ახალ
პერსპექტივებს წარმოაჩენს ინდოევრო
პულ და სემიტურ ენათმეცნიერებაშიც;
ამასთან ერთად, მიღებული შედეგები

საინტერესოა კავკასიურ ენებთან მიმარ
თების თვალსაზრისითაც, რამდენადაც
ობიექტური დასკვნა ქართველური (სამ
ხრეთკავკასიური) და ჩრდილოკავკასი
ურიენებისურთიერთმიმართებისშესახებ
მხოლოდშესაბამისიფუძეენებისშედარე
ბაშეპირისპირების შედეგად შეიძლება
გაკეთდეს.

აღნიშნული ტიპის სამუშაოს ჩასატა
რებლად პროექტის მონაწილეებს მო
უხდათ თავმოყრა ქართველოლოგიური
ისტორიულშედარებითი კვლევების შე
დეგებისა,რათამათიშეჯერებაშეპირის
პირებაგანხორციელებულიყოერთიგან
საზღვრული „პარადიგმის“ ფარგლებში,
ისტორიულშედარებითი ენათმეცნიერ
ებისთანამედროვე მეთოდოლოგიის გა
მოყენებით.რეგულარულფონოლოგიურ
შესატყვისობათა სისტემისდაზუსტებისას,
შესატყვისობათა განსხვავებული ინტერ
პრეტაციების შეჯერებაშეპირისპირების
დროს სავსებით დასაშვებია, რომ გან
სხვავებული ინტერპრეტაციები ერთმა
ნეთის მიმართ „კომპლემენტარულნი“
აღმოჩნდნენ ფუძეენის სხვადასხვა ქრო
ნოლოგიური დონის (უშუალოდ დაშლის
წინა პერიოდისა და უფრო ადრინდელი
დონის) გათვალისწინებით. სწორედ ამ
გვარი ვითარება დასტურდება, მაგალი
თად, „სიბილანტთა შესატყვისობების“
განსხვავებულიინტერპრეტაციებისშედა
რებაშეჯერებისშედეგად...

პროექტზე მუშაობა თითქმის დასას
რულს უახლოვდება. პროექტით გათვა
ლისწინებული კვლევის შედეგად გამო
საცემად მომზადდება ძირითადი ტექსტი
ერთიანი მონოგრაფიისა „ქართველურ
ენათა ისტორიულშედარებითი გრამატი
კა (საერთო ქართველური სემანტიკური
ლექსიკონითურთ)“;

პროექტის დასასრულს გამოიცემა
კონკრეტული საკვლევი საკითხებისადმი
მიძღვნილისტატიებისკრებული.

წარ მოდ გე ნი ლი პრო ექ ტი ვა რა უდ ობს სა ერ თო-ქარ თვე ლუ რი ენ ის ერ თი ანი 
სის ტე მის რე კონ სტრუქ ცი ას, რაც გუ ლის ხმობს არა მარ ტო ფო ნო ლო გი ური 
სის ტე მის აღ დგე ნას, არ ამ ედ  ძი რი თა დი გრა მა ტი კუ ლი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის რე-
კონ სტრუქ ცი ას აც. 
პრო ექ ტი მხო ლოდ ამ პრობ ლე მა ტი კით არ შე მო იფ არ გლე ბა. ას ევე ივ არა უდ-
ება ფუ ძე ენ ის სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი სე მან ტი კუ რი ლექ სი კო ნის შექ მნა, რაც,  ფაქ-
ტობ რი ვად, სა ერ თო-ქარ თვე ლუ რი ლექ სი კო ნის სტრუქ ტუ რი რე ბას ნიშ ნავს 
თე მა ტუ რი სე მან ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით. „ვფიქ რობთ, პრო ექ ტით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი კვლე ვა იძ ლე ვა სა ფუძ ველს აღ ვად გი ნოთ ქარ თვე ლურ ენ ებ ზე 
მო ლა პა რა კე თა პრე ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის ად ეკ ვა ტუ რი სუ რა თი და წარ-
მოდ გე ნა შეგ ვექ მნას  ამ ხალ ხთა უძ ვე ლე სი მა ტე რი ალ ური და სუ ლი ერი კულ-
ტუ რის შე სა ხებ

პრეზიდენტი_1986წ.),ინდო
ევროპულისაზოგადოების
საპატიოწევრი(გფრ);ბონისა
დაჩიკაგოსუნივერსიტეტების
საპატიოდოქტორი.
თამაზგამყრელიზეარისლე
ნინურიპრემიისლაურეატი
მეცნიერებისდარგში,ჰუმბოლ
დტისსაერთაშორისოპრემიის
ლაურეატი;ივ.ჯავახიშვილის
პრემიისლაურეატი.
იყო„სსრკუზენაესისაბჭოს“
წევრი,საქართველოსუზენაესი
საბჭოსადარამდენიმემოწ
ვევისსაქართველოსპარლა
მენტისწევრი(19901992და
19922003წლებში);სხვადასხვა
დროსიყოსაქართველოს
პარლამენტისსაგარეოურთი
ერთობათაკომიტეტისთავ
მჯდომარედამუდმივმოქმედი
საპარლამენტოდელეგაციების
საკოორდინაციოსაბჭოსხელ
მძღვანელი.
დაჯილდოვებულია„ღირსების
ორდენით“;საქართველოს
ეკლესიისუმაღლესიჯილდო
თი–წმიდაგიორგისოქროს
ორდენით;მინიჭებულიაქვს
„თბილისისსაპატიომოქალა
ქის“წოდება;აკადემიკოსი
თამაზგამყრელიძეიკვლევს
კულტურისისტორიის,აღმო
სავლეთმცოდნეობისადა
თეორიულიენათმეცნიერების,
ძველიაღმოსავლურიენების,
ინდოევროპული,სემიტური,
ქართველურიენებისსტრუქტუ
რისადათეორიისსაკითხებს.
მისიმრავალიფუნდამენტური
ნაშრომიგამოცემულიაქარ
თულსადაუცხოურენებზე.
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

„ან თი მოზ ივ ერი ელი –
ქარ თულ-ევ რო პუ ლი დი ალ ოგი“

„მთელრიგუბედურებათაშორის,რაცადამიანისსულსადაგულსსასტიკადანადგურებსდაამახინჯებს,
ყველაზეუფროსაშინელიაგაუნათლებლობა,უცოდინარობადააზრისშეზღუდულობა“–ესსიტყვები
ეკუთვნისრუმინეთშიმოღვაწეუდიდესქართველღვთისმეტყველსადაფილოსოფოსს,რუმინეთისადა
საქართველოსეკლესიისმიერწმინდანადშერაცხულრუმინეთისმიტროპოლიტსანთიმოზივერიელს
(16501716).მისიმემკვიდრეობაქართულენაზედღემდეარიყონათარგმნიდა,აქედანგამომდინარე,
ქართულსამეცნიეროსივრცეშიპრაქტიკულადარიყოშესწავლილი.მიზეზიისარის,რომანთიმოზივ
ერიელისთხზულებათაუდიდესინაწილირუმინულენაზეაშესრულებული,ხოლობერძნულდაარაბულ
ენებზეშექმნილიწერილებისხვადასხვაქვეყნისბიბლიოთეკებისსაცავებშიაშემონახული.რუმინულენაზე
შესრულებულიმემკვიდრეობისკომპლექსურისამეცნიეროკვლევებიმხოლოდმოკლეინგლისურენოვანი
რეზიუმეებითააწარმოდგენილი.რუმინულკულტურულსივრცეშიანთიმოზივერიელისროლიდამნიშვნე
ლობაუზარმაზარია–იგიაღიარებულიარუმინულენათმეცნიერებაშილიტურგიულიდაკლასიკურლი
ტერატურულიენებისერთერთმთავარდამფუძნებლად,საეკლესიოსამართალშემომქმედჰომილეტად,
უბადლორიტორადდამქადაგებელად,განათლებისადასასტამბოსაქმისორგანიზატორად,კლასიკური,
აღმოსავლურიდაევროპულიენებიდანდახვეწილითარგმანებისავტორად,რუმინულისალიტერატურო
დასაეკლესიოენისრეფორმატორად,ეკლესიამონასტრებისქტიტორად,დახვეწილიგემოვნებისხუროთ
მოძღვარკალიგრაფად,სასულიეროსკოლებისადარუმინეთშიპირველისაჯარობიბლიოთეკისდამაარ
სებელად.

ანთიმისგამოცემები
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ანთიმოზ ივერიელის შემოქმედების
დამოღვაწეობისქართველმკითხველამ
დემიტანისმიზნითშეიქმნაპროექტი„ან
თიმოზ ივერიელიქართულევროპული
დიალოგი“. პროექტმა სახელმწიფო სა
მეცნიეროგრანტების2013წლისკონკურ
სშიგაიმარჯვადა მისიდასრულება 2016
წლის აპრილსაა დაგეგმილი. კვლევას
ახორციელებდა თსუ ფილოსოფიის ინ
სტიტუტის პროფესორთა ჯგუფი: პროექ
ტისსამეცნიეროხელმძღვანელი,ფილო
სოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კონ
სტანცისუნივერსიტეტისსაპატიოდოქტო
რი ანასტასია ზაქარიაძე, ფილოსოფიის
მეცნიერებათა დოქტორები: ირაკლი
ბრაჭული,ვალერიანრამიშვილი,დემური
ჯალაღონია, თსუ მოწვეული პროფესო
რი, ღვთისმეტყველების დოქტორი, დე
კანოზი ალექსი ქშუტაშვილი. პროექტის
განხორციელებაში, როგორც დამხმარე
პერსონალი, ჩართულნი არიან: სასული
ეროაკადემიისკურსდამთავრებული,თე
ოლოგიის მაგისტრი, თსუ ფილოსოფიის
დოქტორანტი,დეკანოზიგიორგიწეროძე
და ფილოლოგიის დოქტორი ნინო ბაგ
რატიონდავითაშვილი.

როგორც პროექტის ავტორი ანასტა
სია ზაქარიაძე განმარტავს, იმისათვის,
რომ ქართველ მკითხველს უცხოეთში
მოღვაწე ღვთისმეტყველის და ფილო
სოფოსის შემოქმედება გაეცნო, საჭირო
გახდა ანთიმოზ ივერიელის თხზულებე
ბის რუმინული ენიდან ქართულ ენაზე
თარგმნა. შეირჩადა ითარგმნა ანთიმოზ
ივერიელის ყველაზე ცნობილი ნაშრო
მი „დიდაქეები„ – ქადაგებების სრული
კორპუსი, ასევე მსოფლიო კანონიკური
სამართლის უმნიშვნელოვანესი ძეგლი

ანთიმოზ ივერიელის მონასტრის ტიპი
კონი, თხზულებები: „კანონთა თავები“,
„საეკლესიო სწავლება“, „სწავლება სინა
ნულის საიდუმლოს შესახებ“, თავდასა
ცავადდაწერილიუსტარები,ანთიმოზივ
ერიელის მიერ დასტამბულ გამოცემათა
წინასიტყვაობებიდამიძღვნები.

მკვლევარის აზრით, „ანთიმოზ ივ
ერიელის მოღვაწეობა და შემოქმედება
აუცილებელი ელემენტია ქართული თე
ოლოგიური აზროვნების განვითარება
ში, რადგან მისი სახით განხორციელდა
განმანათლებლობის ეპოქაში ქართული
ტრადიციული რელიგიური ცნობიერებ
ის განახლება და ევროპულ თეოლოგი
ურ აზროვნებასთან ახალი დაბრუნება.
ანთიმოზ ივერიელმა შესძლო როგორც
ზოგადადთეოლოგიურაზროვნებაში,ას
ევედასავლურაზროვნებასთანკავშირის
ხუთ საუკუნოვანი წყვეტილის დაძლევა,
დააღადგინათეოლოგიურკულტურული
დიალოგიევროპულთეოლოგიურ,კულ
ტურულდასაგანმანათლებლოსივრცეს
თან“, – აღნიშნავს პროექტის ხელმძღვა
ნელი.

ქართველ მეცნიერთა განცხადებით,
ანთიმოზ ივერიელი გვევლინება დასავ
ლური განმანათლებლობის პროექტის
გამორჩეულთეორეტიკოსადდაპრაქტი
კოსად იმდროინდელ მსოფლიოში. მას
მიაჩნია, რომ გონების საჭირო გამოყე
ნება პრაქტიკულად მხოლოდ მაშინ რე
ალიზდება, თუ განვითარდება პოლიგ
რაფიული წარმოება, წიგნების ბეჭდვა,
თარგმნადატირაჟირება. ანთიმოზისათ
ვის „აზროვნების თავისუფლების ზეიმი“
უნდა მომზადდეს აზრის წერილობითი
გადმოცემისფორმითდაესუნდამოხდეს

ანასტასია ზაქარიაძე

ივანეჯავახიშვილისსახელობის
თბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტისასოცირებული
პროფესორი.ფილოსოფიის
მეცნიერებათადოქტორი.
მინიჭებულიაქვსკონსტანცას
ოვიდიუსისუნივერსიტეტის
საპატიოპროფესორისწოდება.
2005წლიდანდღემდემუშაობს
თსუფილოსოფიისინსტიტუტში.
არისანთიმოზივერიელის
ფილოსოფიისადათეოლოგიის
სამეცნიეროკვლევითიცენტრის
ხელმძღვანელი.
20112014წლებშიიყოთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტის
ფილოსოფიისინსტიტუტის
უფროსისმოადგილე,აგრეთვე
თსუსხარისხისუზრუნველყოფის
სამსახურისხელმძღვანელი.
არისსამოცამდე
პუბლიკაციის,მათშორის
სახელმძღვანელოებისადა
მონოგრაფიებისავტორი.
მონაწილეობასიღებდა
სხვადასხვაეროვნულთუ
საერთაშორისოგრანტებში.
ორგანიზატორიდამონაწილე
იყო50ზემეტისაერთაშორისო
კონფერენციის–როგორც
საქართველოში,ასევე
ამერიკისშეერთებული
შტატები,იტალიაში,ისრაელში,
პოლონეთში,რუმინეთში,
უკრაინაშიდაა.შ.

ანთიმისმიერშექმნილიპირადიღერბი

ანთიმისგამოცემები
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ბილინგვურიდა პოლილინგვური ინტერ
ტექსტუალურისაქმიანობით,კულტურათა
დიალოგით. ანთიმოზისეული „პროექ
ტი“ პრინციპულად შორდება კანტიანურ
„პროექტს“გონებისავტონომიისპუნქტში,
დაშესაბამისად,„გონებისრელიგიის“უპ
ერსპექტივობაზე და დესტრუქციულ პო
ტენციალზემკაფიომითითებებსშეიცავს.

ანთიმოზივერიელისსაღვთისმეტყვე
ლო მემკვიდრეობის ანალიზი გვიჩვე
ნებს, რომ ახალი ეპოქის გამოწვევების
კონტექსტშიიგიბიზანტიურითეოლოგიის
ტრადიციებისშენარჩუნებისადაგანმტკი
ცებისდახვეწილნიმუშია.ევროპულიგან
მანათლებლობის პერიოდში, ანთიმოზი
გვევლინება მართლმადიდებლური თე
ოლოგიური ტრადიციის კრეატიული ად
აპტაციის განმახორციელებელად. ესაა,
მისი აზრით, ეპოქის განათლების მთა

ვარი მიზანი. ანთიმოზი პროტესტანტულ
და კათოლიკურ ვარიანტებში როგორც
სციენტიზმის, ასევე ქრისტიანობის ცალ
მხრივობის საფრთხეებს ხედავდა. ამით
განსხვავდება ანთიმის ხედვა ევროპული
განმანათლებლური მოძრაობის ისეთი
რადიკალურიშენაკადებისგან,როგორი
ცაა ერთის მხრივ მატერიალიზმი და მე
ორემხრივ–რაციონალურითეოლოგია.

ავტორის თქმით, ანთიმოზ ივერიელ
ის,როგორცფილოსოფოსის ხედვის სი
ახლე წარმოჩნდა ეთიკურის პრიმატის
ონტოთეოლოგიურ დაფუძნებაში და
კოგიტოს პრინციპისთეოლოგიურტრან
სფორმაციაში. ამით მან შესძლო დაეძ
ლიაგანმანათლებლობისადაჰუმანიზმის
დილემები.

როგორც პროექტის ავტორი განმარ
ტავს, ანთიმოზ ივერიელის მიერ ჩამოყა

ლიბებული მართლმადიდებელი ეკლე
სიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის
პრინციპები კანონიკური სამართლის
პოზიციებიდან აქტუალურიათანამედრო
ვე საქართველოსათვის. 1995 წლის სა
კონსტიტუციო შეთანხმება საქართველოს
სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლე
სიასა და საქართველოს სახელმწიფოს
შორის ცოცხალი ისტორიული პროცესის
საწყისია. ეს პროცესი, სხვა მრავალ ას
პექტთან ერთად, გულისხმობს სამი სა
მართლებრივი სფეროს – კანონიკური
სამართალი, ეროვნული სამართალი და
საერთაშორისოდაევროკავშირისსამარ
თლებრივირეალობანი,ჰარმონიზებას.

ანთიმოზ ივერიელის მიერ ნათლად
გამოიკვეთა ეკლესიის კულტურული მი
სია. „ალინიზაციისა“ და „სლავიზაციის“
ტენდენციების დაძლევით პრაქტიკულად
განხორციელდა წმ. ანთიმისეული „სემი
ოზისის“დევიზი:„მემირჩევნიაეკლესიებ
ში ითქვას მხოლოდ ხუთიოდე სიტყვა იმ
ენებზე,რომელიცყველასათვისგასაგები
იქნება, ვიდრე წარმოითქვას ოციათასი
სიტყვამსმენელისათვისგაუგებარენაზე“.

ანასტასია ზაქარიაძის განმარტებით,
ჩატარებული კვლევის სიახლე იმაშია,
რომ განხორციელდა ანთიმოზ ივერი
ელის მემკვიდრეობის კომპლექსური,
დისციპლინათა შორის ინტერპრეტაცია
და მისი რეპრეზენტაციას თანამედროვე
კულტურულდასამეცნიეროსივრცეში.გა
ანალიზდაევროპულიიდენტობისმშენებ
ლობის პროცესშიდა მსოფლიოკულტუ
რულსივრცეში,რუმინულიდაქართული
კულტურებისინტეგრირებისანთიმოზისე
ულიპარადიგმა,მულტიკულტურალიზმის
დასაფუძნებლად გამოყენებული გზები,
ტრადიციისა და თანამედროვეობის ურ
თიერთობის მნიშვნელობა ინტერკულტუ
რულიდიალოგისაგებაში.

აღსანიშნავია, რომ სწორედ ანთი
მოზ ივერიელის სახელს უკავშირდება
პირველი ქართული სტამბის დაარსება.
უცხოეთში მოღვაწე ქართველმა ღვთის
მეტყველმა უდიდესი წვლილი შეიტანა
საგამომცემლოსასტამბო საქმიანობის
განვითარების საქმეში. როგორც კვლე
ვისდროს გამოიკვეთა,რუმინეთის სხვა
დასხვა კუთხეში ამოქმედებულ არაერთ
სტამბაში, მისი უშუალო მონაწილეობ
ით დაიბეჭდა ლიტურგიკული და სამოძ
ღვროდამრიგებლური შინაარსის 63
წიგნი ბერძნულ, რუმინულ, სლავურ და
არაბულენებზედაასევექართულენოვა
ნიოდიკი. 1701წელსანთიმოზმათავისი
ხელით ააწყო და ანტიოქელ მართლმა
დიდებლებსგაუგზავნაისტორიაშიპირვე
ლიარაბულენოვანისტამბა,ხოლო1709
წელს–საუკეთესომოწაფესმიჰაიიშთვა
ნოვიჩსთბილისშივახტანგVIსთანგაატ
ანაქართულენოვანისტამბადაახალდა
ბეჭდილიოდიკები.

„ჩატარებული კვლევები ანთიმოზ ივ
ერიელისშემოქმედებისადამოძიებეული

ანთიმისმონასტერიბუქარესტში
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მასალების ანალიზი საშუალებას გვაძ
ლევს დავასკვნათ, რომ XVIIXVIII საუკ
უნეების გამოჩენილი მოღვაწის ანთიმოზ
ივერიელის შემოქმედება წარმოადგენს
კულტურათა წარმატებული დიალოგის
მაგალითს. ანთიმოზ ივერიელიქართვე
ლი, რომელიც მოღვაწეობდა ევროპა
ში, ბალკანეთში, რუმინეთში, ევროპის
უმნიშვნელოვანესი და ჯერ ნაკლებად
ცნობილივექტორისქართულევროპული
ვექტორის შემოქმედი და პრაქტიკულად
განმახორციელებელია.მისიცხოვრებისა
და შემოქმედების რეაქტულიზაცია უშუ
ალოდ არის დაკავშირებული „ევროპის
იდეასთან“და ამ „იდეის“ კავშირთანორ
უმნიშვნელოვანეს კულტურულისტორი
ულ რეგიონთან: საქართველოსთან და
აღმოსავლეთ ევროპასთან – რუმინეთ
თან“,–აღნიშნავსანასტასიაზაქარიაძე.

კვლევის „ანთიმოზ ივერიელიქარ
თულევროპული დიალოგის“ ფარგლებ
ში განხორციელდა ექსპედიცია ბუქარეს
ტში, რომლის მიზანიც იყო რუმინეთის
პატრიარქის იურისდიქციაში არსებული
ანთიმოზ ივერიელის სამონასტრო კომ
პლექსის ბიბლიოთეკასა და სხვა ბიბ
ლიოთეკების საცავებში კვლევისათვის
საჭიროდამატებითიმასალების მოძიება
და ასევე ანთიმოზ ივერიელის მემკვიდ
რეობისსხვაარტეფაქტებისმონახულება
შესწავლა.

მუშაობის პერიოდში ანთიმოზ ივერი
ელის შემოქმედება პერიოდულად, კონ
ფერენციებსადათეორიულსემინარებზე
წაკითხულიმოხსენებებისდაპუბლიკაცი
ებისსახით,წარმოდგენილიიყოფართო
საზოგადოებისწინაშე.ამასთან,ანთიმოზ
ივერიელის სამონასტრო კომპლექსში
შედგა საერთაშორისო სემინარი “ანთი

მოზ ივერიელი: ქართულრუმინული მე
რიდიანი“. მასში ექსპედიციის წევრ ქარ
თველ პროფესორებთან ერთად მონა
წილეობდნენ თეოლოგიის დოქტორები:
პროტოდიაკონიგამალიერისიმა, იღუმ
ენიკირილელოვინი,მღვდელმონაზონი
ანთიმოზი, წმინდა სინოდის ბიბლიოთ
ეკის დირექტორი არქიმანდრიტი პოლი
კარპეჩიტილესკუდასხვ.

კვლევისშედეგადშეიქმნაახალისას
წავლოკურსები,რომლებიცმოიწონახა
რისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა და
შესაძლებლადჩათვალამათიდანერგვა
სასწავლოპრაქტიკაში.

როგორც პროექტის ავტორი და თსუ
მეცნიერებიირწმუნებიან,ანთიმოზივერი
ელის მემკვიდრეობის სრულყოფილად
შესწავლისათვის, მისი როლის მნიშვნე
ლობიდან გამომდინერე, საჭიროა პრო
ექტისგაგრძელება.რაცგულისხმობსან
თიმოზ ივერიელის ნაშრომთა მოძიებას
ინგლისის, საბერძნეთისა და თურქეთის

(სტამბოლი) წიგნთსაცავებში,თხზულება
თა სრულიკრებულის მომზადებას გამო
საცემად.განახალებულიპროექტისფარ
გლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები
მნიშვნელოვან პერსპექტივებს გახსნის
სოციალპოლიტიკური, კულტურულსა
განმანათლებლოკომუნიკაციური ქმედე
ბისგაფართოებისთვალსაზრისით.პრო
ექტის ფარგლებში განხორციელებული
ღონისძიებებიდა პუბლიკაციებიდაეხმა
რება საქართველოსადარუმინეთის, აგ
რეთვეევროკავშირშიგაერთიანებულ,ან
მისორბიტაზემყოფსხვაქვეყნებისმოქა
ლაქეებსადაინსტიტუციებს,გააცნობიერ
ონ თავიანთი კომუნიკაციური უფლებები
დამოვალეობებიევროკავშირისმიმართ.

დაბოლოს,აღსანიშნავია,რომპრო
ექტისდასრულებაემთხვევაანთიმოზივ
ერიელის მოწამეობრივად აღსრულების
300 წლისთავს. ამ მიზეზით, 2016 წელი
იუნესკოს მიერ ანთიმოზ ივერიელის
წლადგამოცხადდა.

ანთიმისძეგლიბუქარესტში

ბუქარესტისუნივერსიტეტისთეოლოგიისფაკულტეტი

ძველიდედაქალაქი–ტარგოვიშტე
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

„ქვეყანას აქვს სიმბოლოები – საიდ
ენტიფიკაციიო ნიშნები თავისი თავისა
და სხვებისთვის. ამ სიმბოლოებით ზო
მავს იგი თავის თავს, ამ სიმბოლოებით
ეზომება სხვებს. სიმბოლების ბედი ას
ეთია: ან ისე ვეჩვევით, რომ ვეღარ ვა
ფასებთ,ანდა,საერთოდაცარვიცნობთ,
იმიტომ,რომაღარგვჭირდება.გელათის
აკადემიადა "სასწავლებელი ყრმათათ
ვის",შემდგარიქართულისახელმწიფოს
სიმბოლოა, რომლის დაარსებიდან 900
წლისთავი ჩვენი საზოგადოებისათვის
ასე შეუმჩნევლად გადის, ხოლო გელა
თის კატენებიან ბიბლიას (ბიბლიის ტექ
სტს,რომლის ყოველმუხლსდართული
აქვს სხვადასხვა ავტორისადა სხვადას
ხვა ხასიათის განმარტებები) – საქარ
თველოს სულიერების, ინტელექტის,
განათლების, წიგნის კულტურის სიმბო
ლოს,დღესსპეციალისტებითუიცნობენ.
დავიწყებასთავისი მიზეზი აქვს: ჯერ ინ
ტელექტუალური ჩამორჩენა, რომელიც
საუკუნეები გრძელდებოდა თამარის
შემდეგ, შემდეგ კომუნისტური რეჟიმი,
როდესაცბიბლიასვერცახსენებდი,ბო
ლოს კი – მატერიალურიორიენტირები,
რომლისთვისაც, ერთი შეხედვით, ინტე
ლექტუალურიდასულიერისიმაღლეები
სრულიად უცხოა და არ არის საჭირო.
მოკლედ, გელათის ბიბლიის ორი უზ
არმაზარი ხელნაწერი (საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის XII
სის ავტოგრაფულმა ნუსხა (A1108) და
მისი ასლები (Q1152)), რომელიც თით
ქმის საუკუნის წინ იპოვათედო ჟორდა
ნიამ გელათის მონასტრის ნანგრევებში,
ჯერკიდეველის,რომსათანადოდშეის
წავლიან, შეაფასებენ, დააფასებენ, და,
რაც მთავარია, გამოიყენებენ“, – ამბობს
თსუს ასოცირებული პროფესორი ანა
ხარანაული,რომელიცნაშრომის„გელა
თისკატენებიანიბიბლიის“ავტორია.

ბიბლიის შესწავლა და გამოსაცემად
მომზადება შოთა რუსთაველის ეროვ
ნულმასამეცნიეროფონდმადააფინანსა.
ამ პროექტს ძირითადად ახორციელებენ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე
ტისშუასაუკუნეებისქრისტიანულიაღმო
სავლეთის ფილოლოგიის სამაგისტრო
კურსისპროფესორები(ა.ხარანაული,დ.
მელიქიშვილი, ვ. ჯუღელი), სტუდენტები
(თ. ჯიქურაშვილი, ა. მაისურაძე, ლ. აბ
რალავა) და მაგისტრები (ც. გულედანი,
ნ. დუნდუა, ნ. მიროტაძე). როგორც ანა
ხარანაული ამბობს, ამგვარი პროექტის
დაფინანსებითრუსთაველისფონდიმეც
ნიერთა თაობების მემკვიდრეობითობას
უწყობს ხელს, ერთობლივ მუშაობას ას

წავლის ახალგაზრდებსდა ერთი საქმის
გარშემოაერთიანებსმათ.

„თავად გელათის ბიბლიაც ამგვა
რი, კოლექტიური ნაშრომია მომგებლის
(დამფინანსებლის), მთარგმნელების,
რედაქტორებისდაგადამწერებისა,რომ
ლებიც ქმნიან სამეცნიერო გამოცემას
სქოლიოებისა და პირობითი ნიშნების
მთელისისტემით,წიგნს,რომელშიცთავ
მოყრილია ძველი აღთქმის სხვადასხვა
ტიპის განმარტებები და რომელიც მთე
ლი თავისი სიღრმითა და მრავალფე
როვნებითწარმოადგენსძველიაღთქმის
ღვთისმეტყველებას; ქმნიან უაღრესად
დახვეწლმეტაენას,რომლითაცშეიძლე
ბართულისაღვთისმეტყველონიუანსების
გადმოცემა, სახელმძღვანელოს, რომე
ლიცასწავლისტექსტისგამოწვლილვით
კითხვასადაგაგებას“.–ამბობსავტორი.

მისითმით,კატენებიანიბიბლიაერთ
ერთი ყველაზე რთული შედგენილობის
კრებულებია,ისინიVIსდანშემოვიდაჯერ
პალესტინაშიდამერეკონსტანტინეპოლ
შიდამთელსბიზანტიაშიგავრცელდა.ათ
ონზედა იტალიაში კატენებიანი ბიბლიის
ხელნაწერებიXVIსმდეიწერებოდა.ხელ
ნაწერებისსიმრავლედამათიგავრცელე
ბისფართოარეალიკატენებიანიბიბლიის
დიდ მოთხოვნილებაზე მეტყველებს შუა
საუკუნეებში.საქართველოშიბიბლიისკა
ტენური კრებულები,როგორცჩანს, გვიან
ხდებაპოპულარული.ყოველშემთხვევაში,
ათონამდელპერიოდშიბიბლიისამტიპის
კომენტარებისქართულადარსებობაცნო
ბილიარარის.ესსაქმეექვთიმეათონელ
მადაიწყო,გააგრძელაანტიოქისსკოლამ
–ეფრემმცირემდადაასრულაგელათმა–
შექმნა„გელათისბიბლია“ძველიაღთქმის
რვაწიგნეულისადაწინასწარმეტყველების
ტექსტისახალი,გადამუშავებულითარგმა
ნიდამისიკომენტარები.

„გელათის კატენებიანი ბიბლია“ მრა
ვალმხრივ მნიშვნელოვანია ქართული
კულტურის, მწერლობის, ენის, ქართულ
ბიზანტიური კავშირების, თარგმანის თე
ორიისადაპრაქტიკის,ქრისტიანულიეგ
ზეგეტიკისდასაერთოდ,შუასაუკუნეების
ქრისტიანული სამყაროს ერთიანი სურა
თისწარმოასადგენად,კერძოდ:

„გელათისკატენებიანიბიბლია“კიდევ
ერთირგოლიაქართულბიზანტიურისამ
წერლობო ურთიერთობების ჯაჭვში. იგი
კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული
მთარგმნელობითი სკოლების პოლიტი
კის ერთიან, მიზანმიმართულ ხაზს, რო
მელიც ბიზანტიური მწერლობის სრულ
ათვისებაში მდგომარეობსდა, ასევე, ას
ახავს იმ სააზროვნო ინტერესებსაც, რო

ანა ხარანაული

ივ.ჯავახიშვილისსახ.თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულმეცნიერებათა
ფაკულტეტისქართული
ფილოლოგიისმიმართულების
ასოცირებულიპროფესორი.
ფილოლოგიისმეცნიერებათა
დოქტორი.
თსუფილოლოგიისფაკულტეტის
კლასიკურიფილოლოგიის
განყოფილებისდასრულების
შემდეგსამეცნიეროსაქმიანობა
დაიწყოსაქართველოს
მეცნიერებათაკადემიის
გ.წერეთლისსახელობის
აღმოსავლეთმცოდნეობის
ინსტიტუტისბიზანტინოლოგიის
განყოფილებაში.
1990წელსმიენიჭა
ფილოლოგიისმეცნიერებათა
კანდიდატისსამეცნიერო
ხარისხი,2005წელსკი
ფილოლოგიისმეცნიერებათა
დოქტორისხარისხი.
მუშაობდაგოტინგენის
მეცნიერებათააკადემიაში.
20082010წლებშიიყოთსუ
ჰუმანიტარულმეცნიერებათა
ფაკულტეტისსამაგისტრო
პროგრამის„შუასაუკუნეების
ქრისტიანულიაღმოსავლეთის
ფილოლოგიის“ხელმძღვანელი.
მიღებულიაქვსქართულიდა
საერთაშორისოსამეცნიერო
სტიპენდიებიდაგრანტები.
სამეცნიეროჯილდოები:
„ვითიბი“ბანკისპრემია
„პარნასი“საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის„ძველი
ქართულითარგმანის
თეორიადაპრაქტიკა“2006
წ.(დ.მელიქიშვილთანდაქ.
ბეზარაშვილთანერთად)

გე ლა თის კა ტე ნე ბი ანი 
ბიბ ლია
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მელთაც გელათის სკოლა იჩენს კომენ
ტატორულიჟანრისმიმართ.

• „გელათის კატენებიანი ბიბლიის“
კიმენი ქართული ბიბლიის ტექსტის გან
ვითარების ახალი ეტაპია და კრებულის
მთლიანობაში შესწავლა ამ ეტაპის სრუ
ლიდახასიათებისსაშუალებასმოგვცემს.

• გელათისკატენებიანიბიბლიაპატ
რისტიკის და, ზოგადად, ბიბლიის ჰერ
მენევტიკის უაღრესად მნიშვნელოვანი
წყაროა, რადგანაც ზოგიერთი ავტორის
ეგზეგეტიკურითხზულებამხოლოდკატე
ნებმაშემოგვინახა.

• თარგმანების ენა, მისი დიალექტუ
რი,სინტაქსურითუსტილისტურინიშნები
გელათისბიბლიასქართულიენისისტო
რიისმნიშვნელოვანდოკუმენტადაქცევს.

სხვადასხვა ეგზეგეტიკური სკოლის
ნააზრევის ქართულად გადმოტანა უაღ
რესადდახვეწილსპეციალურ (საღვთის
მეტყველო) ტერმინოლოგიას მოითხოვ
და,ამდენად,კრებულიმდიდარმასალას
იძლევაქართულისამეცნიეროტერმინო
ლოგიისშესასწავლად.

გელათის ავტოგრაფული ნუსხა (A
1108),რომელიცმისიმწერლისბევრშეს
წორებას შეიცავს, უნიკალური მასალაა
შუა საუკუნეების ფილოლოგის მუშაობის
პროცესზედასაკვირვებლად.

ავტოგრაფული ნუსხისა და მისი ას
ლის (Q1152) ურთიერთმიმართების შეს
წავლა წარმოდგენას გვიქმნის შუა საუკ
უნეებისგადამწერებისმუშაობისმეთოდ
სადასტილზე,იმაზე,თურაპრობლემები
ჰქონდათმათხელნაწერისდა,კერძოდ,
ავტოგრაფისგადაწერისას,რაცვლილე
ბებისშეტანისუფლებასაძლევდნენისინი
თავსდასხვ.

კატენებიანი კრებულების შედგენა
მრავალ ტექნიკურ სირთულესთანაა და
კავშირებული.გელათისკატენებიანიბიბ

ლია ამ თვალსაზრისით მეტად მაღალი
დონისხელნაწერია.მარგინალურინიშნე
ბითუკომენტარებისნუმერაციისსტილი,
კატენისადაკიმენისგანთავსებადამათი
ერთმანეთთან მიმართება, ასევე, სხვა
მრავალი დეტალი, კოდიკოლოგიური
თვალსაზრისითუაღრესადსაინტერესოს
ხდისხელნაწერებსდაწიგნისკულტურის
უმაღლესდონეზემეტყველებს.

გელათის კატენებიანი ბიბლიის შეს
წავლა, უპირველეს ყოვლისა, დაკავში
რებულია მისი წარმომავლობის დადგე
ნასთან, რაც რამდენიმე თვალსაზრისით
არისაუცილებელი:

ა) თარგმანის, და, განსაკუთრებით,
ისეთიულტრაელინოფილურითარგმანის
ტექსტის დადგენა, როგორსაც გელათის
კატენებიანი ბიბლია შეიცავს, სრულიად
შეუძლებელია მისი დედანთან დაწვრი
ლებითიშედარებისგარეშე.

ბ)ბიბლიისტექსტისშედარებადედან
თანქართულიბიბლიისტექსტისისტორი
ისდასადგენადარისმნიშვნელოვანი.

გ)წყაროსთანშედარებამნიშვნელო
ვანია გელათის მთარგმნელობითი სკო
ლისთარგმანისტექნიკაზედასაკვირვებ
ლად:ერთიდაიმავემთარგმნელისმიერ,
ანდა ერთი სკოლის ფარგლებში შესრუ
ლებული სხვადასხვა ავტორისადა სხვა
დასხვა ტიპის ტექსტისთარგმანები საინ
ტერესო სპექტრს ქმნის ქართული ელინ
ოფილურითარგმანისშესასწავლად.

დ) გელათის კატენებიანი ბიბლია კი
დევერთინიმუშიაქართულიწერილობი
თიძეგლებისიგნორირებისაბიზანტიური
კულტურისკვლევისდროს:ცნობაბიბლი
ისკატენებიანიკრებულისქართულითარ
გმანისარსებობისშესახებარარისკატე
ნებიანი ბიბლიის არცერთფუნდამენტურ
აღწერილობასადაგამოკვლევაში.

ე)გელათისკატენებიანიბიბლიისშეს

წავლა მნიშვნელოვანია თავად ბერძნუ
ლი კატენებიანი კრებულების კვლევის
თვისაც:

• სეპტუაგინტას ტექსტუალური კრიტი
კისათვის,

• ცალკეულ ავტორთა კომენტარების
ტექსტისდასადგენად,

• ცალკეული კომენტარის ავტორის
დასადგენადდა

•კრებულისტექსტისისტორიისშესას
წავლად.

შოთარუსთაველისეროვნულისამეც
ნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტის ამოცანა გელათის ბიბლიაში
შესული სამი წიგნის – „ლევიტელთას",
„რიცხვთას"და„მეორესჯულის"წიგნების
ტექსტისადაკომენტარებისგამოსაცემად
მომზადებაა.სამუშაოსდაწყებიდანწელი
წადნახევარი გავიდა. უკვე გამოიკვეთა
გარკვეული შედეგებიც: მაგალითად, ვი
ცით,კონკრეტულადრომელიტექსტუალ
ურიტრადიციისაიყოქართულითარგმა
ნისბერძნულიდედანი,ვიცით,რამეთო
დითთარგმნიდნენტექსტს,რაპრიციპით
ხდებოდაკომენტარებისშერჩევადარამ
დენადასახავდაესარჩევანიმაშინდელი
საზოგადოების ინტერესს, დადგენილია
კრიტერიუმები, რომლებითაც უნდა მოხ
დეს ავტოგრაფული ნუსხის გამოცემა და
მისი ყველა თავისებურების გამოცემა
ში წარმოჩენადა ა.შ. იმედია, პროექტის
დასრულების შემდეგ ისევ გამოჩნდება
დაფინანსება"გელათისბიბლიის"დარჩე
ნილინაწილის(ისუნავეს,მსაჯულთა,რუ
თის, და წინასწარმეტყველთა წიგნების)
ტექსტისდასადგგენადდასაკვლევად.იმ
ისიმედიცმაქვს,რომტექსტსადაგამოკ
ვლევას გამომცემელი გამოუჩნდება. ეს
იქნებასაუკეთესოაღნიშვნაიმსაიუბლეო
900წლისა,რომელიცგელათისაკადემი
ისდაარსებიდანგავიდა.
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ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კვლევაში, ასევე, ჩართულები არი
ან თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათაფაკულტეტის აწ უკვე კურ
სდამთავრებულები (კვლევის დაწყების
მომენტისთვის ბაკალვრიატის და მაგის
ტრატურის სტუდენტები) და ბაკალავრი
ატის სტუდენტები. თვისებრივ მონაცემ
თა კოდირებაზე მუშაობს ახალგაზრდა
მკვლევართა (ფსიქოლოგთა)ჯგუფიშემ
დეგი შემადგენლობით: ფსიქოლოგიის
მაგისტრები მაია მაზანიშვილი და ნინო
გუგუშვილი,ბაკალავრებიანაშავგულიძე
და მარიამ ლამაზოშვილი და ბაკალავ
რიატისმეოთხეკურსისსტუდენტილელა
ლეჟავა. კვლევახორციელდებაცენტრა
ლურიაზიისადაკავკასიისკვლევისადა
ტრენინგის ინიციატივის უფროსი მკვლე
ვარის კვლევითი გრანტის ფარგლებ
ში (CARTI under the International Higher
Education Support Program of the Open
SocietyFoundations.გრანტისგამცემი:ღია
საზოგადოების ინსტიტიტუტის ფონდი,
გრანტიN:IN201311481).

შერეული მეთოდოლოგიით წარმო
ებული კვლევა მიზნად ისახავდა პოს
ტტრავმულიზრდისადაფსიქოლოგიური
კარგად ყოფნის მაჩვენებლების, ინდიკა
ტორების გამოვლენას კვლევის მონაწი
ლეთაცხოვრებისეულისტორიებში.

კვლევარამდენიმე ეტაპადდაიგეგმა
დაგანხორციელდა.თითოეულეტაპსთა
ვისი მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ჰქონდა.

პირველეტაპზეგანხორციელდაორი
ინსტრუმენტის, თვითანგარიშის კითხვა
რების ქართული პოპულაციისთვის ად
აპტაცია მათ ავტორებთან შეთანხმებით
და ნებართვით. ესენია (ა) ფსიქოლოგი
ურიკარგადყოფნისსკალებიდა(ბ)პოს
ტტრავმულიზრდისკითხვარი.ამეტაპზე,
რამდენიმესაპილოტეკვლევისადაფსი
ქომეტრული მახასიათებლების კვლევის
ჩათვლით, ჯამში მონაწილეობდა 1189
მონაწილე.ამეტაპზესრულადგაიმართა
ესორიინსტრუმენტიდასხვაფსიქოლოგ

მკვლევრებს საშულება აქვთ ისარგებ
ლონარსებულიქართულიკითხვარებით.

მეორეეტაპიწარმოადგენდაკვლევის
ძირითადნაწილს.კვლევისძირითადნა
წილშიმონაწილეობამიიღო90მაადამი
ანმა,მათშორის2008წლისაგვისტოსომ
ისშემდეგიძულებითგადაადგილებულმა
45მა პირმა, რომლებიც სახელმწიფოს
მიერ უზრუნველყოფილ დასახლებებში
ბინადრობენდასაქართველოს45მოქა
ლაქემ, რომლებსაც არ ჰქონიათ იძულ
ებით გადაადგილების ან დევნილობის
გამოცდილება. ამ ეტაპზე თითოეულმა
მონაწილემ, ინფორმირებული თანხმო
ბისსაფუძველზეუპასუხაზემოთაღნიშნუ
ლიკითხვარებისდებულებებსდა,ასევე,
თითოეულთან ჩაიწერა ცხოვრებისეული
ისტორიის ინტერვიუ. გარდა ამისა, და
ფიქსირდამთელირიგიდემოგრაფიული
მონაცემებისა,რომლებიცმნიშვნელოვა
ნიგანმასხვავებელიფაქტორიაღმოჩნდა
მთელი რიგი მონაცემების ინტერპრეტა
ციისას.

კვლევის სიახლეებსა და მიგნებებზე
საუბრისას ავტორი რამდენიმე საკითხს
გამოყოფს: პირველ ეტაპზე ადაპტირდა
და მოხმარებისთვის სრულად გაიმარ
თა ორი ინსტრუმენტი: პოსტტრავმული
ზრდის საკვლევი კითხვარი და ფსიქო
ლოგიურიკარგადყოფნისსკალა.თავად
ამინსტრუმენტებისქართულადარსებობა
არისსიახლე.

გამოიკვეთა, რომ ადამიანები ხალი
სითსაუბრობენსაკუთარცხოვრებაზედა,
უმეტესწილად, ღიად ყვებიან ცხოვრების
ყველაზემძიმე,ინტიმურიდამტკივნეული/
ბედნიერიმომენტებისშესახებ.

კვლევამაჩვენა,რომსხვადასხვათა
ობისადამიანები(ისინი,ვინცმოზრდილი
ცხოვრებასაბჭოთაკავშირშიდაიწყოდა
ისინი,ვისაც90იანებშიმოუწიათჩამოყა
ლიბება) მნიშვნელოვნად განსხვავდები
ან ერთმანეთისგან როგორც ძირითადი
თემების, ისე საკუთარი თავის კონსტრუ
ირებისა და საკუთარი ცხოვრების ისტო

პოს ტტრავ მუ ლი ზრდი სა და
ფსი ქო ლო გი ური კარ გად ყოფ ნის
ინ დი კა ტო რე ბი ცხოვ რე ბი სე ულ

ის ტო რი ებ ში
კვლევის„პოსტტრავმულიზრდისადაფსიქოლოგიურიკარგადყოფნისინდიკატორებიცხოვრებისეულ
ისტორიებში“განხორციელებათსუმეცნიერებმა2013წლისდეკემბერშითსუასისტენტპროფესორის,პი
როვნებისადაკლინიკურიფსიქოლოგიისინსტიტუტის,ფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფა
კულტეტისწარმომადგენლისლილიხეჩუაშვილისხელმძღვანელობითდაიწყეს.ამკვლევაშიქართველი
მეცნიერისპარტნიორიადასავლეთვაშინგტონისუნივერსიტეტისფსიქოლოგიისდეპარტამენტისასოცირ
ებულიპროფესორი,მეხსიერებისადაიდენტობისლაბორატორიისხელმძღვანელი,ქეითმაკლინი(Kate
McLean),(დასავლეთვაშინგტონისუნივერსიტეტი,აშშ).

ლილი ხეჩუაშვილი

ფსიქოლოგი,ფსიქოლოგიის
დოქტორი,თსუფსიქოლოგიისა
დაგანათლებისმეცნიერებათა
ფაკულტეტის,ფსიქოლოგიისდე
პარტამენტისასისტენტპროფე
სორი(პიროვნებისადაკლინი
კურიფსიქოლოგიისინსტიტუტი).
20082015წლებშიმიღებული
აქვსკვლევითიდააკადემიური
სტიპენდიებიტარტუსუნივერსი
ტეტში(ესტონეთი),აიოვასდა
დასავლეთვაშინგტონის(აშშ)
უნივერსიტეტებში.ფულბრაიტის
კვლევითიპროექტისსტიპენ
დიანტი.აქტიურადთანამშრომ
ლობსგანათლებისხარისხის
განვითარებისეროვნულცენ
ტრთან,როგორცპროგრამული
აკრედიტაციისექსპერტი.
კვლევითისფეროები:ნარატი
ულიიდენტობა,პერსონალური
დაკულტურულინარატივები,
მასტერნარატივიდაცხოვრების
გზისკვლევა,პოსტტრავმული
ზრდა,ფსიქოლოგიურიკარგად
ყოფნადამათთანდაკავშირებუ
ლიფსიქოლოგიური,სოციალ
ურიდაკულტურულიმახასიათ
ებლები.
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რიის თხრობის სტრუქტურის მიხედვი
თაც. იკვეთება ტენდენცია, რომ უფროსი
თაობის ადამიანებისთვის იდეალური,
უშფოთველი, იდილიური სიტუაცია იც
ვლებაქაოსითდაგაურკვევლობით,რაც
საკმაოდ ზუსტად იმეორებს იმ ისტორი
ულრეალობას,რომელშიცმათმოუწიათ
ცხოვრება. რაც შეეხება შემდეგ თაობას,
90იანებისქაოსურიათწლეულითვალსა
ჩინოდ მონაწილეობს მათ მიღწევასადა
პოზიტივზე მეტად ორიენტირებულობაში.
ასევე, ადამიანების ცხოვრებისეული ის
ტორიების განზოგადებით იკვეთება გან
ზოგადებული, კოლექტიური ნარატივი,
თავისებული კულტურული სკრიპტი, ე. წ.
მასტერ ნარატივი, რომელიც ჯერ კიდევ
ფორმირებისპროცესშიაჩვენსრეალობ
აში და ორი – შედარებით ტრადიციულ
ქართული(ენა,მამული,სარწმუნოება)და
მოდერნისტული (გლობალიზაცია, კოს
მოპოლიტური ხედვა) – მიმართულებით
ვითარდება და თითოეული გარკვეული
ასაკობრივი ჯგუფისთვის უფროადამახა
სითებელი.

ადამიანების პიროვნული (ნარატი
ული)იდენტობებიუშუალოდარისმიბმუ
ლიდაგამომდინარეობსეროვნულიიდ
ენტობიდან,რაც მრავალგზის არისდეკ
ლარირებული მონაწილეთა მონათხრო
ბებში.

კვლევის შუალედური დასკვნებიდან
ასევე აღსანიშნავია შემდეგი: გამოიკვე
თა, რომ იძულებით გადაადგილებული
პირებინაკლებადხედავენმათირგვლივ
ახალ შესაძლებლობებს სამომავლოდ,
ვიდრესხვამონაწილეები,თუმცაესორი
ჯგუფი არ განსხვავდება ერთმანეთისგან
ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის მაჩვე
ნებლებით.ესმიუთითებსიმაზე,რომიძ
ულებითგადაადგილებულისსტატუსიარ
ახდენს გავლენას კარგად ყოფნის სუბი
ექტურგანცდაზედააქსულსხვაფაქტო
რებიმუშაობენ;ფსიქოლოგიურიკარგად
ყოფნის განცდა მჭიდროდ უკავშირდება
სოციოეკონომიკურ სტატუსს და შემოსა
ვალს.კერძოდ(ორივეჯგუფში,როგორც
იძულებით გადაადგილებულებში, ისე
სხვამოქალაქეებში),რაცნაკლებიშემო
სავალიაქვთადამიანებს, მითნაკლებია
მათი სუბიექტურად განცდილი კარგად
ყოფნა.ამიტომსოციოეკონომიკურისტა
ტუსი ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის
კარგი პრედიქტორი აღმოჩნდა. საინტე
რესოა,რომ ეს სურათი იცვლება ადამი
ანთაიმჯგუფში,რომელიცსაკუთართავს
ღარიბთაკატეგორიასმიაკუთვნებს.ისინი
უკეთესად გრძნობენ თავს, ვიდრე, მაგა
ლითად, საშუალო შემოსავლის მქონე
ადამიანები. აქ მკვლევარი ვარაუდობს,
რომ ეს, როგორც ჩანს, თავად კარგად
ყოფნის, როგორც კონსტრუქტის, შინა
არსის ცვლილებასთან უნდა გვქონდეს
საქმე. სხვა სიტყვებით, ამ სოციალური
ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის უფრო
სხვა რამ მოიაზრდება კარგად ყოფნაში,
ვიდრედანარჩენებისთვის.

რაც შეეხება პოსტტრავმულ ზრდას
(განურჩევლად ჯგუფისა), ქალებთან ეს

მაჩვენებელიუფრომაღალია,ვიდრემა
მაკაცებთან. კერძოდ, ტრავმული გამოც
დილებისშემდეგქალებთანუფრომეტად
იცვლებაუკეთესობისკენსხვებთანურთი
ერთობებიდა მეტად იწყებენ ცხოვრების
დაფასებას (მათ შორის, მეტადრელიგი
ურებიხდებიანანმეტყურადღებასაქცე
ვენ სულიერ/სპირიტუალურ ცხოვრებას),
ვიდრემამაკაცები.საინტერესოა,რომეს
მონაცემი ზუსტად იმეორებს სხვადასხვა
კულტურაში ჩატარებული კვლევების შე
დეგებს: ზოგადად, ქალები ოდნავ მეტი,
მაგრამ სტაბილურად სანდო ზრდის მაჩ
ვენებლითგამოირჩევიანმამაკაცებისგან.

ასევე,ადამიანებისმიერსუბიექტურად
განცდილიპოსტტრავმულიზრდისმაჩვე
ნებელი, კერძოდ, ახალი შესაძლებლო
ბებისდანახვას ის ადამიანები უფრო მე
ტად ახერხებენ, რომლებიც დაშორდნენ
პარტნიორს/მეუღლეს,ვიდრეისინი,ვინც
ახლობელი ადამიანის გარდაცვალება
გადაიტანა.ესშედეგი(ის,რომტრავმული
მოვლენისმიხედვითიცვლებაპოსტტრავ
მული ზრდის სურათი) თანხვდება მოდე
ლისავტორების მოსაზრებებსადაშედე
გებს და, ასევე, სხვა კულტურებში (იაპ
ონია, გერმანია, თურქეთი, სკანდინავია,
იტალია,ესპანეთი)ჩატარებულიკვლევის
შედეგებს.პოსტტრავმულიზრდისსურათი
იცვლებაიმისდამიხედვით,თურატიპის
ტრავმა/სტრესული გამოცდილება აქვს
ადამიანსგადატანილი.

კვლევის მონაცემთა ანალიზისდიდი
ნაწილიმონაწილეთამიერმოთხრობილ
ცხოვრების ისტორიების გაანალიზებას
მოიაზრებდა. მასალის მრავალფეროვ
ნებისადადიდიმოცულობისგამო,ამეტ
აპზეგაანალიზდამხოლოდისცვლადები
და კომპონენტები, რომლებიც უშუალო
პოსტტრავმულიზრდისთემასშეეხებოდა,
კერძოდ,შემუშავდაე.წ.რედემპშენთან
მიმდევრობის (რაც პირობითად, მაკომ
პენსირებელ თანმიმდევრობად ითარ
გმნა)კოდირებისდეტალურიგზამკლევი,
რომლის გამოყენებითაც კვლევის ორმა
ასისტენტმა ერთმანეთისგან დამოუკიდ
ებლად გადააკოდირა 90 ინტერვიუდან
აღებული540მოგონება(6მოგონებათი
თო ისტორიიდან). მათ შორის 90%იანი
შეთანხმებაიქნამიღწერული,რაცსაკმა
ოდ მაღალი მაჩვენებელია ასეთ კვლე
ვებში.

აღმოჩნდა, რომ კოდირებულ მოგო
ნებათამხოლოდერთმესამედშიგვხვდე
ბა ე.წ. მაკომპენსირებელი თანმიმდევ
რობა, როდესაც ადამიანები იმგვარად
აგებენ თავიანთ ცხოვრებისეულ გამოც
დილებას,რომცუდამბავს კარგი ამბავი
მოსდევსანცუდიიწვევსკარგს,მაგალი
თად, მეგობართან ურთიერთობის გაფუ
ჭებისშემდეგუფროყურადღებიანიგახდა
სხვაადამიანებისმიმართ.დანარჩენიმო
გონებები სხვაგვარად არის სტრუქტური
რებული.

გაირკვა,რომადამიანებიასეთიმა
კომპენსირებელი თანმიმდევრობით,
უპირატესად,ისეთგამოცდილებასჰყვე
ბიან, რომელსაც ცხოვრებაში გარდამ
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ტეხმომენტადმიიჩნევენ.ასევე,ხშირია
ასეთი სტრუქტურა უარყოფითი გამოც
დილებების შესახებ მოგონებებში, რაც
სრულად იმეორებს სხვა კულტურებში
ჩატარებულ კვლევებს. ამ კვლევაშიც
აღმოჩნდა, რომ ადამიანები უფროდე
ტალურად, ინტენსიურად და ხშირად,
ხშირად განმეორებითად ყვებიან ცუდ,
მტკივნეულ გამოცდილებას, რასაც თან
სდევსმეტირეფლექსია,საზრისისძიებ
ის პროცესი და, აქედან გამომდინარე,
პიროვნული ზრდის ელემენტიც მეტად
არის წარმოდგენილი. შედარებით ნაკ
ლებადგვხვდება ასეთირამდადებითი
მოვლენების შემთხვევაში. ეს, ალბათ,
იმიტომ,რომკარგამბებსარცკიაყენებ
ენადამიანებიკითხვისნიშნისქვეშ.მხო
ლოდ ცუდ ამბებს სჭირდება საზრისის
პოვნა. ასევე, ყველაზე ხშირად ადამი
ანები, რომლებიც მაკომპენსირებელი
თანმიმდევრობით ალაგებენ საკუთარ
ცხოვრებას, უპირატესად, სწავლობენ,
პიროვნულად იზრდებიანდა ამათუ იმ
თვალსაზრისითუმჯობესდებიანნეგატი
ურიგამოცდილებისშედეგად.

საინტერესოა, რომ განურჩევლად
იმისა, იძულებით ადგილნაცვალია თუ
არა პიროვნება, თითოეული მათგანის
შემთხვევაში ყველაზე მეტად მაკომპენ
სირებელი თანმიმდევობა გარდამტეხ
მოვლენებსადაუარყოფითგამოცდილე
ბებშია წარმოდგენილი, რაც ადამიანთა
უნივერსალურ მახასიათებელზე მიუთით
ებს:ჩვენვსწავლობთცუდიგამოცდილე
ბიდან.თუმცა,თუანალიზისზედადონეზე
გადავინაცვლებთ და უკვე ერთმანეთს
შევადარებთ იძულებით ადგილნაცვალ
პირებს და კვლევის სხვა მონაწილეებს,
ვნახავთ,რომესორიჯგუფინამდვილად
განსხვავდება ერთმანეთისგან საკუთარი
ცხოვრების ნარატივის სტრუქტურირების
გზებით: არაადგილნაცვალი პირები მე
ტადიყენებენმაკომპენსირებელთანმიმ
დევრობას, ვიდრე  ადგილნაცვალი პი
რები.მათთანმეტიაცუდიგამოცდილების

შედეგადგაუმჯობესებული აგენტობა (აქ
ტივობადა მიღწევაზეორიენტირებულო
ბა),ურთიერთკავშირისხვაადამიანებთან
დამასშტაბურისაფიქრალები.თუმცა,თუ
იძულებით ადგილნაცვალი პირი იყენ
ებსმაკომპენსირებელთანმიმდევრობას,
მასთან, დიდი ალბათობით, წარმოდგე
ნილი იქნება ისეთითემები,როგორიცაა
შეჩვევაშეგუება(რაცარგვხვდებამეორე
ჯგუფში) და გაუმჯობესება, რომელშიც,
უპირატესად, გაუმჯობესებულ ურთიერ
თობებსა და სოციალურ/საცხოვრებელ
პირობებსმოიაზრებენ.

ამრიგად, ანალიზის ამ ეტაპზე შე
საძლებელი გახდა იმის თქმა, რომ იძ
ულებით ადგილნაცვალობის სტატუსი
და მოგონების ტიპი სანდოდ წინასწარ
მეტყველებს იმას, თუ რამდენად იქნება
წარმოდგენილი ინდივიდის ცხოვრების
ისტორიაში მაკომპენსირებელი თანმიმ
დევრობა. ასე მაგალითად, შეგვიძლია
ვთქვათ, რომ თუ მოცემული პიროვნე
ბა წეროვანში ცხოვრობს და საკუთარი
ცხოვრების საუკეთესო მომენტის შესა
ხებგვიყვება,უფრონაკლებადარისმის
გან მოსალოდნელი მაკომპენსირებელი
თანმიმდევრობით დალაგებული ამბის
მოსმენა,ვიდრეიგივეპიროვნებისგანგა
დამწყვეტი მომენტისთხრობისას, ხოლო
თუჩვენიმოსაუბრეთბილისელიაან,და
ვუშვათ,ბაღდათშიცხოვრობსდაგადამ
წყვეტიმომენტისშესახებგვიყვება,მოსა
ლოდნელია (გარკვეული ალბათობით,
ცხადია), რომ მის მონათხრობში მეტად
იქნება წარმოდგენილი მაკომპენსირე
ბელი თანმიმდევრობა, ვიდრე პირველი
მოსაუბრის ორივე ამბავში ცალცალკე
აღებული.

ანალიზისბოლოეტაპზემკვლევარმა
ერთმანეთთან დააკავშირა კითხვარით
გაზომილი პოსტტრავმული ზრდა, ფსი
ქოლოგიური კარგად ყოფნა და მონაწი
ლეთა ცხოვრებისეული ისტორიებიდან
ამოღებული მაკომპენსირებელი თანმიმ
დვრობისმაჩვენებლები.ერთიმხრივ,მო
გონებებისდალაგებისმაკომპენსირებელ
თანმიმდევრობასადამეორემხრივ,პოს
ტტრავმული ზრდის ორ ასპექტს, ახალი
შესაძლებლობებისდანახვასადაპიროვ
ნულ ზრდას, შორის ზომიერი დადებითი
კავშირი გამოვლინდა, რაც საშუალებას
გვაძლევს, რომ, გარკვეული ხარისხით,
ვიწინასწარმეტყველოთ პოსტტრავმული
ზრდის დონე თუ ვიცით, რამდენად იყ
ენებს ადამიანი თხრობისას აღნიშნულ
თანმიმდევრობას, რაც სრულად თან
ხვდება სხვა მკლევრების, მაგალითად,
პოსტტრავმული ზრდის მოდელის ავტო
რების,კვლევებისშედეგებს.ასეთივეზო
მიერი,მაგრამსანდოკავშირიგამოვლინ
დამაკომპენსირებელთანმიმდევრობასა
დაფსიქოლოგიურიკარგადყოფნისგან
ცდასშორისდაესეცსხვა,უკვეარსებული
კვლევებისშესატყვისიშედეგია,რომლე
ბიც აჩვენებენ, რომ ნარატივების მაკომ
პენსირებელი თანმიმდევრობა სანდოდ
უკავშირდებაკარგადყოფნისადაბედნი
ერებისმაღალმაჩვენებლებს.

კვლევის პრაქტიკულ გამოყენებაზე
საუბრისას ლილი ხეჩუაშვილი, სხვა სა
კითხებთანერთად,ხაზსუსვამსშემდეგს:

ტრავმული გამოცდილების ცხოვრე
ბისეულ ნარატივში ინტეგრირება და კო
ჰერენტული ცხოვრებისეული ისტორიის
თხრობაფსიქოლოგიურიკარგადყოფნი
სადა, ზოგადად,ფსიქიკური სიჯანსაღის
კარგი პრედიქტორია, რასაც ამერიკაში
ჩატარებულ კვლევათა სერია აჩვენებს.
წარმოდგენილ კვლევაშიც დადასტურდა
ეს შედეგი. ანუ რაც უფრო თანმიმდევ
რულად ყვებიან კვლევის მონაწილეები
თავიანთი ცხოვრების ისტორიას და ათ
ავსებენ მასში ტრავმულ გამოცდილებას
(იძულებითგადაადგილებულპირებშიეს
არის2008წელსსახლებისდაკარგვადა
გადმოსახლება) და რაც მეტ რეფლექ
სიას ახდენენ ისინი, მით მაღალია მათი
პოსტტრავმული ზრდის მაჩვენებელი,
მეტად რედემპტიულად (redemption, ცუდ
მოვლენებს კარგი მოვლენები ცვლიან)
აგებენ თავიანთი ცხოვრების ისტორი
ას და სუბიექტურად განცდილი კარგად
ყოფნაც შედარებით მაღალია მათთან.
ეს პრაქტიკული ღირებულების მქონე
შედეგია პრაქტიკოსი ფსიქოლოგების
თვის, კონსულტანტებისთვის, ვისაც უწ
ევს მსგავს გამოცდილებებთან მუშაობა.
უფრო კონკრეტულად, თანმიმდევრული
და რეფლექსიური ნარატივი, რომელიც
უპირატესად, მაკომპენსირებელი თან
მიმდევრობითარისაგებული,ფსიქიკური
ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მანიშნე
ბელია, პრედიქტორია, რაც თერაპიის,
კონსულტირებისპოზიტიურგამოსავალზე
მიანიშნებს.

გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, რომ
იძულებით გადაადგილებულ პირებს,
დანარჩენ მონაწილეებთან შედარებით,
ნაკლებადეხერხებათსაკუთარიგანცდე
ბისვერბალიზაციადათანმიმდევრულად
თხრობა. საინტერესოა, რომ ეს შედე
გი გაშუალებულია არა იმით, რომ ისინი
იძულებით არიან გადაადგილებულ
ნი, არამედ განათლების ცვლადით და,
როგორც მათთან საუბრიდან იკვეთება,
კულტურულითავისებურებით (ნაკლებად
არის წახალისებული საკუთარ განცდებ
სა და აზრებზე საუბარი). როგორც ჩანს
(აქ ჯერჯერობით მხოლოდ ტენდენციაზე
შეიძლება საუბარი), შედარებით ნაკლე
ბად განათლებულ მონაწილეებს მეტად
უჭირთ საკუთარ განცდებზე რეფლექსია
და ვერბალიზაცია, ვიდრე, ვთქვათ, უმ
აღლესი განათლების მქონეთ. ვინაიდან
მონაწილეთარაოდენობაარცისედიდია
ამკვლევაში,გადაჭრითვერვამტკიცებთ
ამას.

საქართველოში ეს პირველი კვლე
ვაა, რომელიც შერეული მეთოდოლო
გიითჩატარდადამოიაზრებსთვითანგა
რიშისკითხვარებისადაცხოვრებისეული
ისტორიებისინტეგრაციას.ასევე,ნარატი
ული მიდგომით ჩატარებული პირველი
კვლევაა, რომელიც ნარატიული იდენ
ტობის მოდელისფარგლებში იძულებით
გადაადგილებულპირებს შეეხება. ასევე,

vivid;22;12% high;28;15%

neg;28;16%

pos;13;7%

turning;48;27%

low;41;23%

არარის;362;67%

არის;178;33%
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პირველი მცდელობაა ამ კვლევის თვი
სებრივი ნაწილი, რომელიც ჩაწერილი
ინტერვიუებისგაანალიზებისსაფუძველზე
კულტურულისკრიპტისანუმასტერნარა
ტივისფორმირებისთვისთვალის გადევ
ნებასისახავსმიზნად.

კიდევერთიპრაქტიკულიგამოყენება
შედარებითტექნიკურიხასიათისაა:კვლე
ვის ფარგლებში ჩაიწერა, შეგროვდა და
სიტყვასიტყვითი ტრანსკრიპტების სახით
დაიწერა 96 ცხოვრებისეული ისტორიის
ინტერვიუ,რომელიცუამრავდაუმუშავებ
ელინფორმაციასმოიცავსდარომელთა
გამოყენება შემდგომში შესაძლებელია
როგორც სხვა მკლევრების (მათ შორის,
სტუდენტების)მიერ,ისე–სასწავლომიზ
ნებით შესაბამის კურსებში. ასე მაგალ
თად, მკვლევარი მიმდინარე სემესტრში
აქტიურად იყენებს კვლევის ფარგლებში
ჩაწერილი ინტერვიუების ტრანკრიპტებ
სა და მათი კოდირებისთვის შექმნილ
გზამკლევს მაგისტრატურაში მიმდინა
რე კურსში „ნარატივის ანალიზი ფსიქო
ლოგიაში“. ასევე, კვლევის ფარგლებში
მომზადდაორიახალიკურსი,რომელიც
შემდეგ წელს არჩევითი კურსების სახით
იქნებაშეთავაზებულიფსიქოლოგიისადა
განათლების მეცნიერების ფაკულტეტისა
და სხვა დაინტერესებული სტუდენტების
თვის. ეს კურსებია: „ცხოვრების ისტორი
ის ინტერვიუდა ნარატივის ანალიზი“და
„ფსიქობიოგრაფია“.

მოცემული კვლევის საფუძველზე
დაიწერა ახალი კვლევის პროექტი, რო
მელიც უკვე დაფინანსდა ფულბრაიტის
კვლევითი სტიპენდიის ფარგლებში და
მკვლევარიმომდევნო8თვესგაატარებს
და იმუშავებს ქართველი ემიგრანტებისა
და საქართველოში მცხოვრები ქართვე
ლებისცხოვრებისეულიისტორიებისადა
მასტერნარატივისურთიერთმიმართების
საკითხებზე დასავლეთ ვაშინგტონის უნ
ივერსიტეტშიქეითმაკლინთანერთად.

კვლევის შედეგების ამსახველი პრე
ზენტაცია მიღებულ იქნა რამდენიმე სა
ერთაშორისო კონფერენციაზე, თუმცა
ფინანსების სიმცირიდან გამომდინარე,
ჯერჯერობითწარდგენილიქნამხოლოდ
ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე
ზეპირი პრეზენტაციის სახით სათაურით:
„Comparative study of psychological well
being and posttraumatic growth of IDP and
nonIDP citizens of Georgia.“ კონფერენცი
აზე: „InternationalPsychologicalApplications
ConferenceandTrends2015“(InPACT2015),
Clinical psychology section, 25 April, 2015,
Ljubljana,Slovenia.

ასევე,შედეგებისნაწილიმიღებულია
ზეპირიპრეზენტაციისთვისამერიკისფსი
ქოლოგთა ასოციაციის პიროვნებისა და
სოციალური ფსიქოლოგიის ყოველწლი
ურ კონგრესზე სათაურით: „Posttraumatic
GrowthandRedemptioninLifeStoryNarratives
of Georgian Sample: Comparative Study of
IdpsandNonIDPCitizensofGeorgia“,კონ
ფერენციაზე: „17thannualconventionof the
societyforpersonalityandsocialpsychology“
(SPSP),SanDiego,CA,USA.

ამჟამად ბეჭდვის პროცესშია მოცე
მული კვლევის ერთი ნაწილი, რომე
ლიც წიგნში „Psychology Applications &
Developments II“ წარმოდგენილი იქნება
მეოთხე თავის სახით, სახელწოდებით:
„Posttraumatic growth and psychological
wellbeing of Georgian citizens (comparative
studyofinternallydisplacedpersonsandother
citizens). ქართულად: საქართველოს მო
ქალაქეთაპოსტტრავმულიზრდადაფსი
ქოლოგიური კარგად ყოფნა (იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და სხვა მოქა
ლაქეებისშედარებითიკვლევა).

გარდა ამისა, ჟურნალში Journal of
Loss and Trauma, რომელსაც ამერიკ
ის ფსიქოლოგთა ასოციაცია გამოს
ცემს, ბეჭდვაშია სტატია: „Investigation
of psychometric properties of the Georgian
version of posttraumatic growth inventory“.
პოსტტრავმული ზრდის კითხვარის ქარ
თული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასი
ათებლებისკვლევა.

გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები ად
გილობრივ იმპაქტ ფაქტორიან რეცენზი
რებადჟურნალში.

დევნილთაკომპაქტურადდასახლებისადგილები



2015თსუ მეცნიერება22

ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

რაარის მოქალაქეობის სტილი,რო
გორ ყალიბდებადარაფსიქოსოციალ
ური ფაქტორები განსაზღვრავს მას სა
ქართველოში?–ამკითხვებზეპასუხისგა
ცემის მცდელობაა თსუ მეცნიერთა მიერ
განხორციელებული კვლევა სახელწო
დებით„რაგანსაზღვრავსმოქალაქეობის
სტილს: კულტურა,რელიგია, ნაციონალ
იზმი“.კვლევისმიზანიიყომოქალაქეობის
ეთნიკური,კულტურულიდასამოქალაქო
სტილისგამოკვლევაქართველახალგაზ
რდებში. ამასთან, ქართველ მეცნიერთა
ინტერესის საგანი იყო ისიც, თუ როგორ
ხდება თითოეული მოქალაქეობის სტი
ლის კონსტრუირება და მანიფესტაცია.
კვლევა დაფინანსდა 2011 წელს, კავკა
სიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელის
მიერ(ASCN)დამისიხანგრძლივობაიყო
2წელი.კვლევატარდებოდაივანეჯავა
ხიშვილისსახელობისთბილისისსახელ
მწიფოუნივერსიტეტში.

მკვლევარებსამთემითდაინტერესე
ბისკენ მსოფლიოში არსებულმა პრაქტი
კამ და დღემდე დებატების საგნად ქცე
ულმასაკითხებმაუბიძგეს:

„ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ნე
ბისმიერ ადამიანს აქვს გარკვეული ემ
ოციური დამოკიდებულება საკუთარი
ქვეყნის მიმართ. ეს დამოკიდებულებები
ინდივიდის ყოველდღიური ქცევით ნი
მუშებში ჰპოვებს ასახვას, მნიშვნელოვან
როლს ასრულებს ინდივიდის თვითდე
ტერმინაციის პროცესში და სოციალურ
იდენტობასგანსაზღვრავს.მოქალაქეობ
რივისტილიცსოციალურიიდენტობაა.ის
მოიცავს კრიტერიუმებს,რომლის მიხედ
ვითშეიძლებაინდივიდიმივიჩნიოთქვეყ
ნისმოქალაქედ.

მოქალაქეობის სტილი ერთის მხრივ
კომპლექსური სოციალური პროცესების
ზეგავლენას განიცდის, მათ შორის მას
ზე ძლიერ გავლენას ახდენს ეროვნული
თვითდეტერმინაციაზე, მეორეს მხრივ
მოქალაქეობის ტიპი თავადაც ახდენს
გავლენას ინდივიდის სოციალურ პერ
ცეფციაზე და აყალიბებს სოციალური
ჯგუფისსაზღვრებს.ადამიანებისგანსხვა
ვებულკრიტერიუმებსირჩვევენიმისგან
საზღვისათვის, ვინ უნდა გახდეს ქვეყნის
მოქალაქე. ამ კრიტერიუმების მიხედვით
მკლევრები მოქალაქეობის სამ სტილს
განასხვავებენ: ეთნიკურს, კულტურულს
დასამოქალაქოს.

ეთნიკური მოქალაქეობრივი სტილი
გულისხმობს,რომგენეალოგიურიკავში
რებისარსებობააუცილებელიადომინან
ტური ეთნიკური ჯგუფის წევრობისათვის.
ამისსაპირისპიროდ,მოქალაქისსახელ
მწიფოებრივი სტილი გულისხმობს, რომ
ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება გახდეს ნე

ბისმიერიადამიანი,ვინცპატივსსცემსდა
აღიარებს ქვეყნის კანონს და ვინც აქტი
ურად არის ჩართული ქვეყნის სოციალ
ურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ბოლო
ხანებში მკვლევრებმა გამოთქვეს ეჭვი
იმის, თაობაზე, რომ ეთნიკურსახელმწი
ფოებრივი დიქოტომია შესაძლებელია
სრულად არ ასახავდეს მოქალაქის იდ
ენტობის სტილის კომპლექსურ ბუნებას.
ემპირიული კლევების შედეგებმა და
ადასტურა, რომ არსებობს მოქალაქის
იდენტობის მესამე სტილი – კულტურაზე
ორიენტირებულიმოქალაქისიდენტობა–
რომელიც მოქალაქის ვალდებულებებში
მნიშვნელოვან როლს აკისრებს ქვეყნის
ეროვნულ კულტურასთან ადაპტაციას,
მის ცოდნას და პატივისცემას. ადამიან
ები,რომლებსაცახასიათებთკულტურაზე
ორიენტირებული მოქალაქის იდენტობა,
ეროვნული კულტურის მიმართ ავლენენ
პატივისცემის მაღალ ხარისხს და მისი
დაცვის სურვილსაც გამოხატავენ. ეს ინ
დივიდები სენსიტიურები არიან კულტუ
რასთან დაკავშირებული საკითხების მი
მართდამიაჩნიათ,რომმათიცოდნადა
პატივისცემა არსებითია იმისათვის, რომ
ითვლებოდე ამა თუ იმ სახელმწიფოს
მოქალაქედ“, – განმარტავს პროექტის
ავტორიდაწამყვანიმკვლევარი,ფსიქო
ლოგიის და განათლების მეცნიერებათა
ფაკულტეტისასოცირებულიპროფესორი
მაიამესტვირიშვილი.

ამ თეორიულ წინაპირობაზე დაყ
რდნობითმკვლევარებმამიზნადდაისახ
ესსაქართველოშიმოქალაქეობისსამივე
ტიპისკვლევადამიკროდონისანალიზის
განხორციელება. კერძოდ სცადეს გაერ
კვიათ,თუროგორიათითოეულისტილის
კომპოზიციურიმოდალობადარაფაქტო
რებიგანასხვავებსმათერთმანეთისაგან.

კვლევის განხორციელებაში ჩართუ
ლი იყვნენ ასევე: ხათუნა მარწყვიშვილი,
მკვლევარი – ფსიქოლოგიის და განათ
ლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ას
ისტენტპროფესორი; ლუიზა არუთინოვი
– ფსიქოლოგიის და განათლების მეც
ნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორი; ნათია მესტვირიშვილი –
კავკასიისკვლევითირესურსებისცენტრი,
რეგიონულიკვლევებისკოორდინატორი.

მეცნიერებმა კვლევის დიზაინში ჩარ
თეს ეროვნული, კულტურულიდარელი
გიურიდამოკიდებულებები,როგორცმო
ქალაქისსტილისპოტენციურიკონტრიბუ
ტორები.კვლევაჩატარდასაქართველოს
შვიდუნივერსიტეტში:ოთხიუნივერსიტეტი
ქვეყნის დედაქალაქში მდებარეობს, ხო
ლოდანარჩენისამიკი–საქართველოს
აღმოსავლეთ, შიდა და დასავლეთ სა
ქართველოში. კვლევაში სულ მონაწი

მო ქა ლა ქე ობ ის სტი ლი სა ქარ თვე ლო ში

მაია მესტვირიშვილი

ფსიქოლოგიურმეცნიერებათა
დოქტორი,ივანეჯავახიშვილის
სახელობისთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტის
ფსიქოლოგიისადაგანათლების
მეცნიერებათაფაკულტეტის
ასოცირებულიპროფესორი.
მისიკვლევითიინტერესის
სფეროებია:სოციალური
იდენტობები,სტიგმა,მორალური
მსჯელობადარელიგიური
ორიენტაციისტიპები.20062011
წლებშიმანმიიღოკვლევითი
დააკადემიურისტიპენდიები
კოლუმბიის(აშშ),ბერკლის
(აშშ)დალუვენის(ბელგია)
უნივერსიტეტებში.კვლევისთვის
„ფარულიდააშკარასტიგმა
სოციალურიუმცირესობების
ჯგუფებში“ისდაჯილდოვდა
პრეზიდენტისგრანტით
ახალგაზრდამეცნიერებისთვის
(საქართველოსეროვნული
სამეცნიეროფონდი).მაია
მესტვირიშვილიშვედეთის
სამეცნიეროაკადემიური
ქსელის(ASCN)და
ნორვეგიისსაერთაშორისო
საქმეთაინსტიტუტისმიერ
დაფინანსებულიკვლევითი
პროექტებისწამყვანი
მკვლევარია.იგირამდენიმე
საერთაშორისოსაკონფერენციო
ნაშრომისდაჟურნალისსტატიის
ავტორია.
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ავტორი ამბობს,რომ კვლევის შედე
გების მიხედვით, მოქალაქის იდენტობის
სტილი მჭიდროდაადაკავშირებული ერ
ოვნულ ჯგუფთან იდენტიფიცირების ხა
რისხთან,კულტურულდარელიგიურგან
ზომილებებთან. კონკრეტულადკი, ნაცი
ონალიზმისპოზიტიურიდაპატრიოტიზმის
ნეგატიური მაჩვენებლები განსაზღვრავს
მოქალაქეობისეთნიკურსტილს,ამისსა
პირისპიროდ, სამოქალაქო სტილი და
კავშირებულია პატრიტიზმის დადებითი
და ნაციონალიზმის უარყოფითი მაჩვე
ნებლებით. ამასთან, შედეგები მიუთით
ებს,რომ ნაციონალიზმიდაორთოდოქ
სულობა ძლიერად და პოზიტიურად კო
რელირებს ერთმანეთთან. „ეს შეიძლება
აიხსნას იმით,რომროგორც ნაციონალ
იზმი, ასევეორთოდოქსულობა ეფუძნება
რიგიდული კოგნიტური იტერპრეტაციის
სტილს.უნდააღინიშნოსისიც,რომკულ
ტურულიმოქალაქეობისსტილისაშუალო
მაჩვენებლებითაა წარმოდგენილი უმ
რავლეს პრედიქტორ ცვლადების, რაც
წარმოაჩენს კულტურული მოქალაქეობ
ის სტილის ახალ ფუნქციას: დააბალან
სოს ეთნიკური და სამოქალაქო ტიპების
ურთიერთშეუთანხმებელი შინაარსი და
შეასრულოს გარდამავალი როლი მა
თი ცვლილების შემთხვევაში“, – ამბობს
მკვლევარი.

მაია მესტვირიშილი განსაკუთრებულ
აქცენტს შემდეგ ფაქტზე აკეთებს: საქარ
თველოში რელიგიურობა მნიშვნელო
ვანი ცვლადია ზოგადად ეროვნულ გან
წყობებს, შეხედულებებსა და იდენტობას
შორის კავშირებისათვის. რელიგიურობა
არამხოლოდპირდაპირიკავშირებისსა
შუალებითგვევლინება,როგორცგადამ
წყვეტი ფაქტორი იდენტობის სიძლიერ
ისათვისანმოქალაქოებისსტილისთვის,
არამედ მას აქვს დაფარული, მედიატ
ორის ფუნქცია ეროვნული გრძნობების
და მოქალაქეობის სტილის პრეფერენ
ციებისათვის. „რადგან რელიგია პირდა
პირდა არაპირდაპირ გავლენას ახდენს
ეროვნულ გრძნობებზე, შეგვიძლია ვივა
რაუდოთ,რომთანამედროვეშეხედულე

ბებიეროვნულ,სამოქალაქოსაკითხებზე
კვლავ მჭიდროდ აკავშირებს ღმერთის
სიყვარულს და ქვეყნის სიყვარულს ერ
თმანეთთან. რელიგია არა მხოლოდ
კულტურის ნაწილია ანდა პიროვნული
პრეფერენცია,არამედიგიეროვნულიდა
სამოქალაქო შეხედულებების ერთიერ
თი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტერმი
ნანტია“,–ამბობსიგი.

ავტორი კვლევის შედეგებიდან გა
მოყოფს დისკრიმინაციული ანალიზის
მიგნებებს, რის მიხედვითაცორგანზომი
ლებიანი მოდელი საუკეთესოდ ასახავს
მოქალაქის ეთნიკურ, სამოქალაქო და
კულტურ სტილებს შორის განსხვავებას
საქართველოში. კერძოდ, ანალიზმა აჩ
ვენა, რომ ეროვნული, კულტურული და
რელიგიური დამოკიდებულებები ორ ძი
რითად ჯგუფში შეიძლება გაერთიანდეს,
რაცმოქალაქისსტილებისორძირითად
განმასხვავებელ ფაქტორს ქმნის. პირვე
ლი განზომილება აერთიანებს ნაციონ
ალიზმს,ნაციონალურიდენტობასდაორ
თოდოქსულობას,ხოლომეორემოიცავს
პატრიოტიზმს, კოლექტივიზმს და შიდაჯ
გუფურგანწყობებს.

პირველი განზომილება ეგრეთწოდე
ბული „ორთოდოქსული“ ნაციონალიზმია
და ამ განზომილებაში შემავალი ცვლა
დებიროგიდულობასდადოგმატურობას
გამოხატავს, სადაც რაციონალიზმი მე
ტია,ვიდრესენტიმენტალიზმი;ხოლომე
ორეგანზომილებაემოციებთანაადაკავ
შირებული,აფექტურკომპონენტსასახავს
და შესაბამისად მას მკვლევარებმა „სენ
ტიმენტალურინაციონალიზმი“უწოდეს.

„აღმოჩნდარომესორიგანზომილება
სტატისიკურადსანდოგანსხვავებასგვაძ
ლევს მოქალაქის სტილის დიფერენცი
აციისათვის.მოქალაქისეთნიკურსტილს
მაღალი მაჩვენებელი აქვს ორთოდოქ
სულ ნაციონალიზმის განზომილებაზე,
მოქალაქეობისკულტურულსტილსსაშუ
ალო, ხოლო სამოქალაქო სტილს –და
ბალი. მეორე, სენტიმენტალური ნაციონ
ალიზმისგანზომილებაზემოქალაქეობის
სტილები განსხვავებული მიმდევრობით
არიანგანლაგებულები:მაღალიმაჩვენე
ბელიაქმოქალაქეობისკულტურსტილს,
საშუალო მაჩვენებლები – სამოქალაქო

სტილს, ხოლო დაბალი მაჩვენებლები
– ეთნიკურ სტილს“, – აცხადებს კვლევის
ავტორი.

საინტერესოა, შედეგების აღწერითი
შედეგებიც:გამოკითხულთა56%მოქალა
ქისკულტურილსტილსირჩევს;25%–სა
მოქალაქოს,ხოლო19%–ეთნიკურს.თუმ
ცა,მკვლევართათქმით,კვლევაარარის
რეპრეზენტატული, ამიტომ ამ მონაცემთა
გენერალიზაცია საქართველოს მოსახ
ლეობაზეარასწორიიქნებოდა.

კვლევის ხელმძღვანელი ამბობს,
რომ: მოქალაქეობის სტილის სტრუქტუ
რისდადინამიკისშესწავლამნიშვნელო
ვანია ისეთი კომპლექსური საკითხების
შესწავლისათვისროგორიცააინდივიდსა
და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა,
მიგრაციული პოლიტიკა, უმცირესობათა
უფლებები, და შესაბამისად მას შეაქვს
წვლილი ღია/ინკლუზიური საზოგადოებ
ისმშენებლობაში.ამდენად,ჩვენიკვლე
ვა შესაძლოა საინტერესო იყოს საჯარო
პოლიტიკისმოხელეებისათვის,პოლიტი
კურიფსიქოლოგიისსფეროსწარმომად
გენლებისათვის, სოციოლოგებისათვის,
რადგან მოქალაქობის ცნება და მასთან
დაკავშირებული შეხედულებების შესწავ
ლააქტუალურიაგანვითარებადიდემოკ
რატიისქვეყნისათვის.

კვლევას აქვს პრაქტიკული ღირებუ
ლება, რადგან საჯარო პოლიტიკისათ
ვის მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა თუ რა
უწყობსხელსმოქალაქეობისინკლუზიურ
ტიპს,რაცდემოკრატიული ქვეყნისათვის
მნიშვნელოვანია,დარაუშლისხელსექ
სკლუზიური ტიპის ჩამოყალიბებას, რად
გან ეს უკანასკნელი განვითარების და
გახსნილისაზოგადეობისჩამოყალიბების
ხელისშემშლელია.

კვლევაწარდგენილიიყოადგილობ
რივდასაერთაშორისოკონფერენციებზე:
2012წელსერევანში;2013წელსნიუიორ
კში ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის
მიერორგანიზებული(APA)აღმოსავლეთ
ამერიკისფსიქოლოგთაასოციაციისკონ
ფერნეციაზე.ლისაბონშიგანათლებისდა
კვლევის ინტერდისციპლინარული გლო
ბალური ქსელის მე8 საერთაშორისო
კონფერენციაზედასხვა.
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ქარ თვე ლი მკითხვე ლი მა ლე 
იხ ილ ავს წიგ ნს „მა სა ლე ბი ილია 
ჭავ ჭა ვა ძის პერ სო ნა ლუ რი ენ-
ციკ ლო პე დი ის ათ ვის“, რო მე ლიც 
ეძ ღვნე ბა დი დი ქარ თვე ლი მწერ-
ლი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის, 
მე-19 სა უკ უნ ის სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნულ-გან მა თა ვი სუფ ლე-
ბე ლი მოძ რა ობ ის იდე ოლ ოგ ის 
ილია ჭავ ჭა ვა ძის ცხოვ რე ბა სა და 
შე მოქ მე დე ბას. წიგ ნი მზად დე-
ბა საგ რან ტო პრო ექ ტის „ილია 
ჭავ ჭა ვა ძის პერ სო ნა ლუ რი ენ-
ციკ ლო პე დი ის“ ფარ გლებ ში და 
მის შექ მნა ზე მეც ნი ერ თა ჯგუ ფი 
საგ რან ტო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
მუ შა ობს. ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი დან მიწ ვე ული 
მკვლევ არის სტა ტუ სით პრო ექ-
ტში მო ნა წი ლე ობს ივ. ჯა ვა ხიშ-
ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ჟურ ნა ლის ტი კი სა და მა სობ რი ვი 
კო მუ ნი კა ცი ის დე პარ ტა მენ ტის 
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი, მეც-
ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი ჟურ ნა ლის-
ტი კა ში მა რი წე რე თე ლი.
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მკვლევარიასეხსნისსაგრანტოპრო
ექტისმიზანს:პროექტისმიზანია,ყოველ
მხრივ წარმოაჩინოს ილია ჭავჭავაძის
შემოქმედება და ღვაწლი. მწერალთა
პერსონალური ენციკლოპედიებიფრიად
მნიშვნელოვანია მათი შემოქმედების ენ
ციკლოპედიურადთავმოყრის,უკვდავყო
ფის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისით
და ზოგადად, ქვეყნის კულტურული მემ
კვიდრეობის მოვლისა და მისი გადარ
ჩენის კონტექსტში განიხილება. ამიტომ
აც კარგა ხანია მსოფლიოში არსებობს
და მკითხველისდიდინტერესსაც იწვევს
მხატვრული სიტყვის დიდოსტატთა: დან
ტეს, შექსპირის, ბერნსის, დიკენსის, გო
ეთეს,შილერის,პუშკინის,ლერმონტოვი
სადასხვათაპერსონალურიენციკლოპე
დიები. ჩვენს კულტურულ სინამდვილეში
ამგვარი გამოცემა არ მოგვეპოვებოდა.
(ზოგადადაც, არსებობს მხოლოდ ერთა
დერთი – 2002 წელსგამოცემული „ივანე
ჯავახიშვილის ენციკლოპედიურილექსი
კონი“,–ამბობსიგი.

მარიწერეთლისინფორმაციით,სწო
რედ ილია ჭავჭავაძეა ის პირველი მწე
რალი და მოაზროვნე, რომლის პერსო
ნალური ენციკლოპედიის მომზადების
იდეაც გაჩნდა ჯერ კიდევ მე20 საუკუნის
80იანწლებში, „ქართულენციკლოპედი
აში“, მისი ხელმძღვანელის, პოეტაკად
ემიკოსისირაკლიაბაშიძისინიციატივით.
მაშინ გარკვეული სამუშაო შესრულდა
კიდეც,თუმცამუშაობამალევეშეწყდაიმ
ხანადქვეყანაშიარსებულისაზოგადოებ
რივპოლიტიკურივითარებისგამო.

ენციკლოპედიის პროექტის ახალი
კონცეფციის მომზადება შესაძლებელი
გახდა2006წელსილიაჭავჭავაძისკვლე
ვისცენტრში,მასშემდეგ,რაცმასზემომუ
შავემკვლევართაჯგუფმამოიპოვაილია
ჭავჭავაძის პერსონალურ ენციკლოპე
დიაზე მუშაობის საავტორო უფლება.
პროექტი ხორციელდება სრულიად სა
ქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის,
უწმინდესისა და უნეტარესის ილია IIის
ლოცვაკურთხევით, ხოლო ფინანსური
მხარდამჭერიიყოექვთიმეთაყაიშვილის
საქველმოქმედოფონდი.

პროცესს უძღვება ილია ჭავჭავაძის
კვლევისცენტრისსამეცნიეროხელმძღვა
ნელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორი გიორგი აბაშიძე. წლების გან
მავლობაში ილიას პერსონალური ენ
ციკლოპედიის პროექტზე მუშაობდნენ:
კვლევის ცენტრის დირექტორი, ფილო

ლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო
მამარდაშვილი, ცენტრის უფროსი მეც
ნიერთანამშრომლები: ფილოლოგი
ის მეცნიერებათა დოქტორები: ლეილა
სულხანიშვილი, მანანა ბარათაშვილი,
მანანა ყიფიანი, თამარ მიქაძე. მეცნიერ
თანამშრომლები: ნანა ზღულაძე, ზეინაბ
ლომჯარია, აწ გარდაცვლილი მკვლევ
რები: ნათელა საღირაშვილი და გურამ
ჭოხონელიძე.

 „ილიაჭავჭავაძისპიროვნებისგანსა
კუთრებულობა განსაზღვრავს კონკრეტუ
ლი საენციკლოპედიო კვლევის მთავარ
მიმართულებებს. პერსონალურ ენციკ
ლოპედიაშიარაისახებამხოლოდილიას
ლიტერატურულიმემკვიდრეობა,არამედ,
მნიშვნელოვანიადაკვლევისერთერთი
სტრატეგიული მიზანია მწერლის საზო
გადოებრივი მოღვაწეობის წარმოჩენაც.
სწორედ ამით არის ეს ენციკლოპედია
განსხვავებული.ის,რომილიაგახლდათ
მრავალი მნიშვნელოვანი საქმის მოამ
აგე–კერძოდ,ილიასსაბანკომოღვაწე
ობა, მისი ღვაწლი ქართველთა შორის
წერაკითხვისგამავრცელებელისაზოგა
დოებისდაარსების, ქართულიდრამატუ
ლი საზოგადოების, ქართული თეატრის,
ქართული ჟურნალისტიკის წინაშე, მისი
პუბლიცისტური, რედაქტორული მოღ
ვაწეობა და სხვა მხარეები, ცხადია, გან
საზღვრავსკვლევისპრიორიტეტებს:მას
ში უცილობლად უნდა აისახოს იმდრო
ინდელისაზოგადოებრივი,პოლიტიკური
და კულტურული გარემო, მღელვარედა
დრამატული ეპოქის სურათი, „საუკუნის
მკვლელობად“ სახელდებული/წოდებუ
ლი?ილიაჭავჭავაძისტრაგიკულიაღსას
რულისჩათვლით. 1907 წლისწიწამურის
ტრაგედიამ დიდწილად განსაზღვრა სა
ქართველოშიგანვითარებულიშემდგომი
პოლიტიკურიდა საზოგადოებრივი პრო
ცესები“–აცხადებსმკვლევარი.

მისი თქმით, პროექტზე მუშაობისას
ახლებურადგასააზრებელიათავადმრა
ვალმხრივ მნიშვნელოვანი წარსული,
იდეურად პოლარიზებული საზოგადო
ებრივი სივრცე, რთული და საინტერე
სო დრო, რომელიც მოიცავს პერიოდს
–1837დან1907წლამდე,რაცპროექტზე
მუშაობისპრინციპია

„მე19 საუკუნის საქართველოს საზო
გადოებრივპოლიტიკური, კულტურული
გარემო, საზოგადოებრივი აზრი ქმნიდა
იმდიად ეპოქას,რომლის გარეშეც სრუ
ლიად შეუძლებელია ილია ჭავჭავაძის,

მარი წერეთელი

ივანეჯავახიშვილისსახელობის
თბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტისჟურნალისტიკისა
დამასობრივიკომუნიკაციის
დეპარტამენტისასოცირებული
პროფესორი.1990წლის
საქართველოსჟურნალისტთა
ფედერაციისპრემიისლაურეატი.
მრავალისაერთაშორისო
კონფერენციისმონაწილე.
გამოქვეყნებულიაქვს35მდე
სამეცნიერონაშრომი,მათ
შორისსტატიებიდაბეჭდილია
გამომცემლობაCambridge
ScholarsPublishingისმიერ
გამოცემულკრებულებში.
ამჟამადმკვლევრისსტატუსით
მონაწილეობსორსაგრანტო
პროექტში.
სამეცნიეროკვლევის
ინტერესები:ქართული
ჟურნალისტიკისადა
საზოგადოებრივიაზრის
ისტორია,მედიატექსტის
ფუნქციურიტიპოლოგიადა
ინტერპრეტაცია,ჟურნალისტიკის
კომპარატივისტულიანალიზი,
ევროპეიზმიდაქართული
ჟურნალისტიკა.
თსუშილექციებსკითხულობს
1992წლიდან,ამჟამად
უძღვებასალექციოკურსებს:
„მასობრივიკომუნიკაციისადა
ჟურნალისტიკისშესავალი“,
„ანალიზისადამოსაზრების
წერა“,„თანამედროვექართული
მედიისკრიტიკულიანალიზი“.

„მა სა ლე ბი ილია ჭავ ჭა ვა ძის
პერ სო ნა ლუ რი ენ ციკ ლო პე დი ის ათ ვის“
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მწერლისა და მოღვაწის, მონუმენტური
ფიგურისწარმოჩენაპერსონალურენციკ
ლოპედიაში.სწორედესმრავალმხრივო
ბა და მრავალასპექტიანობა განაპირო
ბებსკვლევისსირთულეს.

 მოსაძიებელი, შესასწავლი და და
სადგენი იყომრავალი მოვლენა,ფაქტი,
თარიღი, მონაცემი, პიროვნება,ტოპონი
მი და სხვ. უშუალოდ კვლევის პრიცესში
დამუშავდა პირველწყაროები, დიდძალი
საარქივო მასალა (მათ შორის საოჯახო
არქივები), პერიოდული გამოცემები, წე
რაკითხვის გამავრცელებელი საზოგა
დოების, თეატრალური, ეთნოგრაფიული
და სხვა საზოგადოებების, მრავალიორ
განიზაციის შემონახული დოკუმენტაცია,
ასევე ინტერნეტსივრცეში არსებული უამ
რავი წყარო. შესწავლილი იქნა თავად
ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა ტომეულ
ებიც,ილიასბიბლიოგრაფია,საიუბილეო
კრებულები, მემუარული ლიტერატურა,
ქართულიდაუცხოურიენციკლოპედიები,
პერიოდულიგამოცემები,ბიბლიოგრაფი
ული ცნობარები, რათა შედარებითი ან
ალიზით დადგენილიყო ცალკეული დო
კუმენტების, მონაცემებისა და ფაქტების
უტყუარობა.აქვედავძენ,რომგასწორდა
თავად ბიბლიოგრაფიულ ლიტერატუ
რაში არსებული ცალკეული უზუსტობანი.
კვლევაძიებისარეალიმოიცავსარამხო
ლოდ საქართველოს, არამედ რუსეთის
იმპერიის,ევროპისადაზოგადად,მსოფ
ლიოს იმჟამინდელ და ისტორიულ, პო
ლიტიკურ, კულტურულთუ გეოგრაფიულ
სივრცეს“.–აღნიშნავსმარიწერეთელი.

4 წლის განმავლობაში მიმდინარე
კვლევითი სამუშაოები აისახა წიგნში
„ილია ჭავჭავაძის პერსონალური ენციკ
ლოპედია (18371907)–სიტყვანი“,რომე
ლიცდაიბეჭდა2010წელსგამომცემლო
ბა„უნივერსალის“მიერდარომლისპრე
ზენტაციაცგაიმართა2010წლის5ოქტომ
ბერსილიაჭავჭავაძისკვლევისცენტრში.
საბაზისო გამოცემა „სიტყვანი“, ილიას
პერსონალური ენციკლოპედიის საფუძ
ველია.ამ738გვერდიანწიგნშიასახულია
პროექტისმიზანდასახულობადაკონცეპ
ტუალურადარისწარმოჩენილიმწერლის
ცხოვრების,მისიშემოქმედებისადამოღ
ვაწეობის შესახებ დღემდე დაგროვილი
სამეცნიეროცოდნა.

კვლევის ერთერთი მნიშვნელოვანი
მონაპოვარია ე.წ. პერსონალიები. რო
მელზემუშაობამაცმკვლევართაუდიდესი
ძალისხმევამოითხოვა.ე.წ.„პერსონალი
ებში“თავსიყრისარამხოლოდპიროვნე
ბათაბიოგრაფიისადაღვაწლისამსახვე
ლი მონაცემები, ფაქტობრივი შედეგების
გარდა უაღრესად მნიშვნელოვანია ის,
რომ ილიას თანამედროვეთა წარმოჩე
ნითცხადდებამათიმსოფლმხედველობ

რივი და პარტიული კუთვნილება, რაც
განსაზღვრავდაილიაჭავჭავაძისადამის
იდეურმომხრეთა მიმართამათუ იმ პო
ლიტიკურიძალისათუჯგუფისდამოკიდე
ბულებას.

„და ასე იკვეთება ის მრავალფერო
ვანი გარემო, სადაც მოღვაწეობა უხდე
ბოდა მწერალს. წიგნის ათეულობით
გვერდი ასახავს გარდასული დროის ავ
ბედითობისათუსაბჭოთაიდეოლოგიური
წნეხის გამო დაკარგულ, დაუდგენელ,
მიჩქმალულ, ხელოვნურად აღზევებულ
თუ საერთოდ, შეუფასებელ ადამიანებს,
რომლებიც ქმნიდნენ ილიას თანამედ
როვე საზოგადოებრივ სინამდვილეს და
მწერლის მოღვაწეობის ამსახველ კულ
ტურულ სივრცეს. ცხადია, თითოეული
პიროვნება გარკვეული ღირებულებების
მატარებელია და სწორედ პერსონალი
ებში მკაფიოდ ჩანს წარსულის წინააღ
მდეგობრივიდა აწ უკვე გადაფასებული,
რეალური, უაღრესად მრავალმხრივი
სურათი, დოკუმენტურად ჩანს ზოგადად,
საზოგადოებრივპოლიტიკური ნიადაგის
რაგვარობა,რაცარისამეტაპზეკვლევის
ერთერთიმთავარისიახლედაშედეგი“.
–ამბობსმკვლევარი.

ილია ჭავჭავაძის პერსონალური ენ
ციკლოპედიაზე მუშაობის პროცესში შე
საძლებელი გახადა ილიას პუბლიცის
ტური ნააზრევის აქტუალიზებადა ახალი
კონტექსტის წამოწევა. კერძოდ, ჩვენი
თანამედროვეობისათვის ისეთ მნიშვნე
ლოვან საკითხებზე, როგორებიცაა: სა
ქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა,
პიროვნულიდა ეროვნულითავისუფლე
ბა, ადამიანის უფლებები, სოციალური

სამართლიანობა, პრესის თავისუფლება,
სამოქალაქოაქტივობადამრავალისხვა.
ასევე,პროექტისფარგლებშიშევისწავლე
ილიასპოლიტიკურიწერილები,რომლე
ბიც ეხება საერთაშორისო პრობლემა
ტიკას და უაღრესად მნიშვნელოვანია,
ეპოქის საზოგადოებრივპოლიტიკური
სურათის შესაქმნელად, თანამედროვე
და ისტორიულ მოვლენებს შორის ლო
გიკური კავშირის დასადგენად. კვლევის
შედეგებიაისახამოხსენებაში „ილიაჭავ
ჭავაძის პოლიტიკური წერილების გეოს
ტრატეგიის გააზრებისათვის“, რომელიც
წავიკითხე 2010 წელს საერთაშორისო
კონფერენციაზე „გლობალური ტრან
სფორმაციებიდასაქართველო“.

უნდააღინიშნოს,რომ„სიტყვანმა“აკ
ადემიურიწრეებისდიდიინტერესიგამო
იწვია,პოზიტიურადშეფასდაშესრულებუ
ლი სამუშაო, მისი მნიშვნელობა, პროექ
ტზე მუშაობა კი გაგრძელდა კრიტიკული
მოსაზრებების, საქმიანი წინადადებებისა
დაშენიშვნებისგათვალისწინებით.საარ
ქივოწყაროებსადადოკუმენტებზემუდმი
ვიმუშაობის,მოკვლევისუაღრესადშრო
მატევადიპროცესიდღემდეინტენსიურად
მიმდინარეობს, რაც დამახასიათებელია
საენციკლოპედიო მუშაობის სპეციფიკი
სათვის.

როგორც აღვნიშნეთ, პროექტის
ფარგლებში, წლის ბოლოსთვის გამო
საცემადმზადიქნება მეორეწიგნი – „მა
სალები ილია ჭავჭავაძის პერსონალური
ენციკლოპედიისათვის“, სადაც აისახ
ება შემდგომი კვლევის შედეგები, წიგნს
დაემატება მნიშვნელოვანი მასალა და
თავს მოიყრის შევსებული, გაფართოებ
ული, დაზუსტებული და ჩასწორებული
მონაცემები. ასევე მიმდინარეობს მუ
შაობა გამოცემაზე „ილია ჭავჭავაძე და
ქართველი მწერლები“, სადაც ახლებუ
რად იქნება გააზრებული მე19 საუკუნის
ქართველ მწერალთა შემოქმედება და
ღვაწლი,ილიასთანკავშირშიგანიხილე
ბა ცალკეულ ავტორთალიტერატურული
მემკვიდრეობა როგორც შემოქმედებით,
კულტურულ, მსოფლმხედველობრივ, ას
ევე საქმიან და სოციალურ კონტექსტში.
გარდა ცნობილი კლასიკოსებისა, ამ მი
მართებითმოკვლეულიდაშესწავლილი
იქნება ბევრი ნაკლებად ცნობილი თუ
უცნობი ავტორი. წიგნი მიზნად ისახავს
ეპოქის მეტნაკლებად მთლიანი კულტუ
რულიცხოვრებისსურათისასახვას,ვინა
იდანსწორედასეთიმთლიანობაქმნიდა
მწერლისირგვლივარსებულსაზოგადო
ებრივკულტურულ გარემოს,ლიტერატუ
რულ პროცესს, და რაც მთავარია, მეტი
სისავსითწარმოაჩენსთავადილიაჭავჭა
ვაძისპიროვნებას.
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ილიაჭავჭავაძესახელმწიფო

საბჭოსწევრებსშორის

პეტერბურგისუნივერსიტეტისსტუდენტები,

1861წ.დგანან(მარცხნიდან)ალექსანდრე

(კოხტა)აფხაზი,მიხეილჩიკვაიძე,სხედან

ლუარსაბ(შაქრო)მაღალაშვილი,ილია

ჭავჭავაძე,ნიკოლოზალექსიმესხიშვილი

ილიაჭავჭავაძემეუღლესთანოლღაგურამიშვილთანერთად

ილიაჭავჭავაძესოხუმშიშერვაშიძეთა

ბაღში.1903წლისმაისი

გასვენება.პროცესიამიემართება

სიონისტაძრისკენ
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბი
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშითსუ
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებ
ათა ფაკულტეტის პოლიტიკური მეცნი
ერების მიმართულების პროფესორის,
საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებ
ათაასოციაციისწევრისალექსანდრეკუ
ხიანიძისხელმძღვანელობითრამდენიმე
პროექტი განხოციელდა. აშშის იუსტიცი
ის დეპარტამენტის მხარდაჭერით, 2003
2009 წლებში განხორციელდა კვლევითი
პროექტი თემაზე „კონტრაბანდა აფხაზე
თისადაცხინვალისრეგიონისგავლით“.
იმავე პერიოდში განხორციელდა მეორე
პროექტიც–„ბირთვულიმასალებისკონ
ტრაბანდა საქართველოს გავლით“, აშშ
ისენერგეტიკისდეპარტამენტისმხარდა
ჭერით. ორივე პროექტი ჯორჯ მეისონის
უნივერსიტეტისტერორიზმის,ტრანსნაცი
ონალური დანაშაულისა და კორუფციის
კვლევის ცენტრთან ერთად ჩატარდა. ამ
ცენტრისდამფუძნებელიდადირექტორი
გახლავთამერიკელიპროფესორილუიზ
შელი.

ზოგადად, ამ პროექტების მიგნება
ის იყო, რომ არა მხოლოდ ორგანიზე
ბული დანაშაული და კორუფცია არის
ნაციონალური უსაფრთხოების პრობ
ლემის შემადგენელი ნაწილი, არამედ
შეიარაღებული კონფლიქტები აფხაზეთ
სადაცხინვალისრეგიონშიდარუსეთის
დამოკიდებულება საქართველოსადმი,
შეადგენენ ტრანსნაციონალური დანა
შაულის ელემენტებს და წარმოადგენენ
გლობალური უსაფრთხოების შემადგე
ნელნაწილს.ამიტომ,2008წლისრუსეთ
საქართველოს ომის შემდეგ, ალექსან
დრე კუხიანიძის კვლევით ინტერესებში
შევიდაუსაფრთხოებისახალიკონცეფცი
ებისპრობლემატიკაც.

მეცნიერის თქმით, ცნობილია, რომ
ცივი ომის დამთავრების შემდეგ უსაფ
რთხოების კონცეფცია მნიშვნელოვნად
გაფართოვდა. ამ მიზნით, 201011 წლებ
ში განხორციელდა კვლევითი პროექტი
თემაზე„არატრადიციულიმუქარებისადა
გამოწვევების თეორიები ნაციონალური
უსაფრთხოებისათვის“. პროექტი კარნე

საბჭოთაკავშირისნგრევისშემდეგმსოფლიოშიგამოქვეყნდაუამ
რავინაშრომიტოტალიტარიზმიდანდემოკრატიაზეტრანზიციისსა
კითხებზე,თუმცა,1990იანიწლებისმეორენახევარშიაღმოჩნდა,რომ
დემოკრატიზაციასთანერთად,პოსტსაბჭოთაქვეყნებშისერიოზულად
გაძლიერდაკორუფციადაორგანიზებულიდანაშაული.საქართვე
ლოშიკიკორუფციისადაორგანიზებულიდანაშაულისპრობლემამ
კითხვისქვეშდააყენათვითქვეყნისუსაფრთხოებაცკი,ხოლოპოლი
ტიკისმეცნიერებიალაპარაკდნენარშემდგარსახელმწიფოზე.ამიტ
ომ,2002წლიდანდღემდეხორციელდებაკვლევითიპროგრამა,რომ
ლისშემადგენლობაშიშედისრამდენიმეთემა.თავიდან,ყურადღების
ცენტრშიმოექცაკორუფციისადაორგანიზებულიდანაშაულისპრობ
ლემატიკა.2003წლიდანკიანტიკორუფციულიდაანტიკრიმინალური
რეფორმებისაქართველოში.

კვლე ვე ბი უს აფ რთხო ებ ის 
სა კითხებ ზე თსუ-ში 

ალექსანდრე კუხიანიძე

თსუსოციალურდაპოლიტი
კურმეცნიერებათაფაკულტე
ტისპოლიტიკურიმეცნიერების
მიმართულებისპროფესორი.
საქართველოსპოლიტიკურმეც
ნიერებათაასოციაციისწევრი.
ტრანსნაციონალურიდანაშა
ულისადაკორუფციისკვლევის
ცენტრისდირექტორი.2015წელს
არისErasmusMundusEMBERის
პროგრამისმიწვეულიპროფესო
რიმალმესუნივერსიტეტში,ხოლო
2013წელსიყოშვედურიინსტიტუ
ტისმიწვეულიპროფესორიიმავე
უნივერსიტეტში.201011წლებში
იყომიწვეულიმკვლევარიმონტე
რეისსაერთაშორისოკვლევების
ინსტიტუტში(კალიფორნია,აშშ).
2003წელსმიწვეულიმკვლევარი
ბერლინისთავისუფალუნივერსი
ტეტში.20002001წლებშიUSAIDის
ადგილობრივითვითმმართველო
ბისრეფორმისპროექტისდი
რექტორისმოადგილე;19981999
წლებშიფულბრაიტისპროგრამის
მიწვეულიპროფესორიმაუნტჰო
ლიოკკოლეჯსადაჯონსჰოპკინ
სისუნივერსიტეტში(აშშ).1990იან
წლებშიმუშაობდადემოკრატი
ზაციისადასამოქალაქოჩართუ
ლობისსაკითხებზე.2002წლიდან
დღემდეაწარმოებსკვლევებს
ორგანიზებულდანაშაულზე,
კონტრაბანდაზე,კორუფციაზე,
უსაფრთხოებაზედაშეიარაღებულ
კონფლიქტებზე.მონაწილეობდა
დაორგანიზებასუწევდასხვადას
ხვასაერთაშორისოკონფერენ
ციებს,ასევეავტორიამრავალი
საერთაშორისოპუბლიკაციების
ორგანიზებულიდანაშაულის,
კორუფციის,უსაფრთხოებისადა
შეიარაღებულიკონფლიქტებისსა
კითხებზე.კითხულობსსალექციო
კურსებს:„პოლიტიკურიკორუფცია
დაორგანიზებულიდანაშაული“,
„პოლიტიკისმეცნიერებისკვლევის
მეთოდები“,„თანამედროვეუსაფ
რთხოებისკვლევები“,„საგანგებო
სიტუაციებისმენეჯმენტი“,„შესა
ვალიპოლიტიკისმეცნიერებაში“,
„სოციალურმეცნიერებათამეთო
დები“.
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გის ფონდის დაფინანსებით, აშშში მონ
ტერეის საერთაშორისო კვლევების ინ
სტიტუტშიგანხორციელდა,ამინსტიტუტში
არსებული ჯეიმს მარტინის სახელობის
მასობრივი განადგურების იარაღისგაუვ
რცელებლობის კვლევითი ცენტრის დი
რექტორ,უილიამპოტერთანთანამშრომ
ლობით.

ამ პროექტის მიგნება ის იყო, რომ
ვარშავის ხელშეკრულებისა და საბჭო
თა კავშირის დაშლასთან ერთად, ასევე
ცივიომისდამთავრების შემდეგ, ის შიში
დამუქარაგაქრა,რომელიცარსებობდა
ბირთვულიარმაგედონისშესახებ.თუმცა,
ძველიმიდგომებიუსაფრთხოებისგარან
ტიის შესახებ ნელა იცვლება. სწრაფმა
გლობალიზაციამ მოიტანა ისეთი ახალი
საფრთხეები, როგორებიცაა: ბირთვული
კონტრაბანდა, ტრანსნაციონალური ორ
განიზებული დანაშაული, კიბერდანაშა
ული,ვაჭრობაადამიანებისორგანოებით,
ფულის გათეთრება. პირველი პუბლიკა
ციები ახალი საფრთხეების შესახებ გაჩ
ნდა 1980იან წლებში, ხოლო 1990იანი
წლებიდან „არატრადიციული“ საფრთხე
ების საშიში შედეგები სრული სახით გა
მოჩნდა. ტრადიციულად, უსაფრთხოების
შესახებ კვლევები განიხილებოდა ერ
ოვნულ სახელმწიფოსთან მიმართებაში,
რომელიც ითვლებოდა როგორც უსაფ
რთხოების პროვაიდერი. სამოქალაქო
საზოგადოება კი წარმოდგენილი იყო
როგორც პასიური ობიექტი. უსაფრთხო

ების ტრადიციული კონცეფციები იყო
კონცენტრირებული გეოპოლიტიკაზე,
სამხედრო ძალაზე, ეროვნული სახელ
მწიფოების საგარეო პოლიტიკაზე, სამო
ქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს,
ბიზნესს და ხელისუფლების ადგილობ
რივ ორგანოებს კი უმნიშვნელო როლი
ენიჭებოდათ. 1990 წლებში დასავლეთის
პოლიტიკურლიტერატურაში დაიწყო უს
აფრთხოების ტრადიციული მიდგომების
გადახედვა.როგორცგანვითარებულ,ისე
განვითარებად ქვეყნებში არატრადიცი

ულსაფრთხეებშიმოიაზრებოდაეკონომ
იკურიზრდისპრობლემები,სიღარიბედა
განვითარებადა არა – სამხედრო ბლო
კებიდამათიდაბალანსება,სუპერსახელ
მწიფოები. ამან განაპირობა ეროვნული
უსაფრთხოების კონცეფციის გაფართო
ება ორი მიმართულებით: პირველი, გა
ანალიზება გლობალურ, რეგიონალურ,
ადგილობრივ პრობლემებს შორის ურ
თიერთკავშირის და მეორე, აქცენტების
გაკეთებასამოქალაქოჯგუფებსადახალ
ხებს შორის ურთიერთობაზე.თეორიულ
ადუსაფრთხოებისკონცეფციისგაზრდის
გაფართოებამგაართულაიმისგააზრება,
თურასწარმოადგენსთანამედროვეერ
ოვნულიუსაფრთხოებადაროგორიამისი
პრიორიტეტები ახალეპოქაშიცივიომის
დასრულებისშემდეგ.

როგორც მეცნიერი აღნიშნავს, ტრა
დიციულად,გამოკვლევებიუსაფრთხოებ
ისსფეროსშესახებშედიოდაისეთიდის
ციპლინის კომპეტენციაში, როგორიცაა
საერთაშორისოურთიერთობები.მაგრამ,
დღეს არა ყველა საფრთხე და მუქარა
შედის ამ დისციპლინის კომპეტენციაში.
ცნება „უსაფრთხოება“არექვემდებარება
მარტივგანსაზღვრებასდაუფროგანსხვა
ვებული, მრავალდისციპლინური მიდგო
მა სჭირდება სტიქიური უბედურებების,
კორუფციის,ტექნოგენურისაფრთხეების,
ორგანიზებული დამნაშავეობის ანალ
იზს. აქ განსაზღვრულ ადგილს იკავებს
პოლიტიკური მეცნიერება. უსაფრთხოებ

საერთაშორისო ეკონომიკის 
მზარდი გლობალიზაციის 
პირობებში ორგანიზებული 
დამნაშავეობა წარმოადგენს 
ერთ-ერთ ძირითად „ახალ“ 
საფრთხეს ეროვნული და 
საერთაშორისო ეკონომიკური 
უსაფრთხოებისთვის. 
გლობალური ორგანიზებული 
დამნაშავეობა უფრო და 
უფრო დიდ გავლენას ახდენს 
საერთაშორისო ფინანსურ 
ქსელზე და ეროვნულ 
ეკონომიკაზე, კავშირი მათ 
შორის იზრდება.
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ის დარგში „ახალ“ ან „არატრადიციულ“
კვლევებსაქვსმრავალიხარვეზი.ის,რაც
დღეს არის „ახალი“ და „არატრადიცი
ული“,ხვალიქნება„ძველი“და„ტრადიცი
ული“, მაგალითად, კიბერდამნაშავეობა.
ასეთი ტერმინები მხოლოდ დროებით
ახასიათებს თანამედროვე გამოკვლევე
ბის არსს უსაფრთხოების საკითხებთან
დაკავშირებით. თანამედროვე ეროვნუ
ლიუსაფრთხოებაითვალისწინებსაქცენ
ტების გადატანას სამხედრო უსაფრთხო
ებიდან სამოქალაქო უსაფრთხოებაზე.
ის, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთან
ერთად რთავს სამოქალაქო ორგანიზა
ციებს, როგორც უსაფრთხოების პრო
ვაიდერებს და გულისხმობს სხვადასხვა
ფორმით ბრძოლას ორგანიზებულ დამ
ნაშავეობასთან და კორუფციასთან. სხვა
სიტყვებით, ბრძოლაორგანიზებულდამ
ნაშავეობასთანდა კორუფციასთან ეხება
სამოქალაქოსაზოგადოებისუსაფრთხო
ებისსფეროს.ამასთან,უნდააღინიშნოს,
რომ საფრთხეების ცვალებადობასთან
ერთად, უსაფრთხოების პრიორიტეტებიც
მუდმივადიცვლება.

საერთაშორისო ეკონომიკის მზარ
დი გლობალიზაციის პირობებში ორგა
ნიზებული დამნაშავეობა წარმოადგენს
ერთერთ ძირითად „ახალ“ საფრთხეს
ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომ
იკურიუსაფრთხოებისთვის.გლობალური
ორგანიზებული დამნაშავეობა უფრო და
უფროდიდგავლენასახდენსსაერთაშო
რისოფინანსურქსელზედაეროვნულეკ
ონომიკაზე,კავშირიმათშორისიზრდება.

ის, რომ დამნაშავეებს აქვთ შესაძ
ლებლობა, თავი შეაფარონ უცხოეთ
ის ქვეყნებს და გადამალონ თავიანთი
არაკანონიერი შემოსავლები საზღვარ
გარეთ, ართულებს სამართალდამცავი
ორგანოების მუშაობას, გააკონტროლონ
ფინანსური ნაკადი, შეამოწმონ დოკუ
მენტაციები და დააკავონ დამნაშავეები.
ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯ
გუფებების მიერ მილიარდობით ფულის
გათეთრებით ეროვნული სახელმწიფო
ებისბიუჯეტსაკლდებასაგადასახადოშე
მოსავლებისდიდინაწილი.მაგალითად,
რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ანგარიშით, ორგანიზებული დანაშაულ
ებრივი დაჯგუფებები აკონტროლებენ
რუსეთის200ზემეტიბანკისდიდნაწილს
და მათი კაპიტალის ნახევარს. რუსეთ
შიბიზნესიუმეტესადხდებაგამოძალვის,
ძარცვის, ქურდობის, მკვლელობის ობი

ექტი.იქბიზნესმენებითავიანთიშემოსავ
ლების30პროცენტზემეტსხარჯავენმათ
საწარმოებში მომუშავე ადამიანებისა და
პროდუქციისუსაფრთხოებაზე.ეს30პრო
ცენტიმიდისიმ„განგსტერების“ჯიბეებში,
ვისგანაც ისინი თავიანთ ბიზნესს იცავენ,
რაცაიძულებთ,დაუმალონშემოსავლები
საგადასახადოსამსახურებს.

გლობალური ორგანიზებული დამნა
შავეობაწარმოადგენსსაფრთხესპოლი
ტიკური ინსტიტუტებისთვის, განსაკუთრე
ბით – ავტორიტარული რეჟიმის ქვეყნებ
ში. მაგალითად, პერუსადა კოლუმბიაში
ადგილობრივი კრიმინალური კარტელე
ბი აწვდიან იარაღსდა უწევენფინანსურ
დახმარებას მთავრობის საწინააღმდეგო
შეიარაღებულფორმირებებს. ამითასუს
ტებენ მთავრობას, რათა თავისუფლად
შეძლონკოკაინისწარმოებადაექსპორ
ტი. სიცილიის მაფია თავის ფინანსურ
ძლიერებასიყენებსკორუმპირებულიპო
ლიტიკოსების,სასამართლოსადაპოლი
ციის მოსასყიდად, ფიზიკურად იშორებს
იმ სახელმწიფოდასაზოგადომოღვაწე
ებს,რომლებიცმასთანარმიდიანთანამ
შრომლობაზე.

ორგანიზებული დამნაშავეობის მი
მართ შიში წარმოშობს უნდობლობას
მოქალაქეებში, რომ დემოკრატიულ პო
ლიტიკურ ინსტიტუტებს შეუძლიათ, წარ
მატებით გაუმკლავდნენ დამნაშავეობას
და პოლიტიკური რადიკალიზმისა და
მკაცრი,ანტიდემოკრატიულიპოლიტიკის
მხარდაჭერამოიპოვონ.

პროგრამის შემდეგი ეტაპი იყო 2013
14წლებშიშვედეთისინსტიტუტისმხარდა
ჭერითახალპროექტზემუშაობარომლის
თემაა: „სამოქალაქო უსაფრთხოება შვე
დეთში: რისი შესწავლა შეუძლია საქარ
თველოსმათგან?“ შვედეთში სამოქალა
ქო უსაფრთხოების გამოცდილების და
სკანდინავიის/ბალტიის რეგიონის ქვეყ
ნებთან თანამშრომლობის შესწავლამ,
მათშორისრუსულიმუქარისგათვალის
წინებით, ხელი შეუწყო საქართველოსა
და კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების
გამოწვევების უკეთესად გააზრებას, გან
საკუთრებითიმას,თურატომარიყოსა
მოქალაქოუსაფრთხოებისსისტემაეფექ
ტური საქართველოში, მათ შორის აფხა
ზებთანდაოსებთანკონფლიქტებისმოგ
ვარებისსაქმეშიდა2008წელსრუსეთთან
ომისდროს.

შვედეთის სამოქალაქო უსაფრთხო
ებისსისტემა,ძირითადათრბილიძალის

პოლიტიკაზეა აგებული, მაშინროდესაც,
საქართველოსსამოქალაქოუსაფრთხო
ებისსისტემაეფუძნებოდახისტძალასდა
ხასიათთებოდა ცივი ომის დროინდელი
ტრადიციული მილიტარისტული მიდგო
მებით. საქართველოს უსაფრთხოების
სისტემის ეფექტურობა რომ გაიზარდოს,
მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს არატ
რადიციულ მიდგომებს – უნდა მოხდეს
ადამიანისადასაზოგადოებისმობრუნება
უსაფრთხოებისაკენ, სამოქალაქო უსაფ
რთხოებისა და რბილი პოლიტიკის უფ
რო ძლიერი ელემენტებით. ეს პროექტი
განხორციელდა მალმოს უნივერსიტეტის
გლობალური პოლიტიკური კვლევების
დეპარტამენტის დახმარებით, პროფე
სორკარინავამლინგდაპროფესორკა
რენსარსენოვთანთანამშრომლობით.

აღნიშნული პროექტების განხორცი
ლების შედეგად, ალექსანდრე კუხიანიძ
ის ავტორობით გამოქვეყნდა რამდენიმე
ათეული სამეცნიერო ნაშრომი, აგრეთვე
კვლევის შედეგები იყო წარმოდგენილი
უამრავ საერთაშორისო კონფერენცი
ასა და სემინარზე, ძირითადად აშშ–ში,
ევროკავშირის ქვეყნებში, თურქეთში,
აზერბაიჯანსა და რუსეთში. გამოქვეყნე
ბული ნაშრომები არაერთხელ იყო ცი
ტირებული სხვადასხვა საერთაშორისო
პუბლიკაციებშიდაესასახულია,მაგალი
თად,GoogleScholarისციტირებისინდექ
სში (ვებგვერდი: https://scholar.google.se/
citations?user=9anIxBEAAAAJ&hl=en).

ამჟამად ალექსანდრე კუხიანიძის
კვლევის ინტერესებში მოექცა რუსული
ნაციონალიზმი,ექსტრემიზმიდარუსეთის
ომი უკრაინაში, როგორც გლობალური
უსაფრთხოების მუქარა. მაგრამ, ამ პრო
ექტზემუშაობაარისმომავლისსაქმე.

ორ გა ნი ზე ბუ ლი დამ ნა შა ვე ობ ის 
მი მართ ში ში წარ მო შობს უნ დობ-
ლო ბას მო ქა ლა ქე ებ ში, რომ დე-
მოკ რა ტი ულ პო ლი ტი კურ ინ სტი-
ტუ ტებს შე უძ ლი ათ, წარ მა ტე ბით 
გა უმ კლავ დნენ დამ ნა შა ვე ობ ას 
და პო ლი ტი კუ რი რა დი კა ლიზ მი სა 
და მკაც რი, ან ტი დე მოკ რა ტი ული 
პო ლი ტი კის მხარ და ჭე რა მო იპ-
ოვ ონ.
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იურიდიული ფაკულტეტი

უსაფრთხოებისთემებითანამედროვემსოფლი
ოშისულუფროაქტუალურიხდება.ევროპული
ინტეგრაციისგზაზესაქართველოსკარგადაქვს
გასააზრებელისაქართველოსეროვნულიუს
აფრთხოებისკონცეფციისძლიერიდასუსტი
მხარეებიდამისიშესატყვისობაევროპისუსაფ
რთხოებისკონცეფციასათანმიმართებაში.
ამიტომკვლევასახელწოდებით:„საქართვე
ლოსეროვნულიუსაფრთხოებისევროპეიზაცია“,
რომელიცთსუიურიდიულიფაკულტეტისინტერ
ნაციონალიზაციისადასამეცნიეროკვლევების
სამსახურისუფროსმა,ასოცირებულმაპროფე
სორმალელაჯანაშვილიმაგანახორციელა,
უდავოდიმსახურებსსაზოგადოებისინტერესს.

„სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი
უს აფ რთხო ებ ის ევ რო პე იზ აცია“

კვლევა განხორციელდა ფონდ „ღია საზოგადოების“ გლობა
ლურისაფაკულტეტოსაგრანტოპროგრამისფარგლებში20132014
წლებში,ესპანეთში,ბარსელონასავტონომიურიუნივერსიტეტისსა
ჯაროსამართლისადაპოლიტიკურმეცნიერებათადეპარტამენტში.
თსუმეცნიერისხელმძღვანელიამკვლევაშიკონსტიტუციურისამარ
თლისკათედრისადაკვლევითიჯგუფის„თავისუფლება,დემოკრა
ტიადასახელმწიფოთატრანსფორმაცია“ხელმძღვანელისპროფე
სორიჟოანლუისპერესფრანსეჩიგახლდათ.

„უსაფრთხოევროპაუკეთესმსოფლიოში“ ესარისევროპისუს
აფრთხოების პირველი სტრატეგიის მთავარი დევიზი, რომელიც
2003წლის12დეკემბერსარისმიღებული.

ლელა ჯანაშვილის განმარტებით, ევროპის უსაფრთხოების
სტრატეგიის მეშვეობით, ევროპის გაერთიანებას აქვს პრეტენზია,
მოახდინოსსაკუთარიუსაფრთხოებისსტრატეგიისადაპტირებაარ
სებულრეალობასთან,რომპასუხიგაეცესმსოფლიოგამოწვევებს,
როგორიცარის:ტერორიზმი;მასიურიგანადგურებისიარაღისგავ
რცელება; სუსტისახელმწიფოები;ორგანიზებულიდანაშაული;რე
გიონულიკონფლიქტები.სწორედესსაფრთხეებიმიიჩნევაევროპის
უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითად ელემენტებად. პარალელუ
ლად,კონცეფციაავალდებულებსყველაეროვნულსახელმწიფოს,
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შექმნანსაკუთარიეროვნულიუსაფრთხო
ების კონცეფციები, რაც თანამედროვე
კონსტიტუციური სახელმწიფოს ერთერ
თიუმნიშვნელოვანესიელემენტია.

 „ეს ასეა საქართველოს შემთხვევა
შიც. ეროვნული უსაფრთხოება ძალზედ
კომპლექსური ცნებაა და იგი უნდა გა
ანალიზდეს მრავალი მიმართულებით.
ეროვნული უსაფრთხოება ასევე მრავალ
პრობლემას მოიცავს, რომლებიც, პირ
ველრიგში,საჭიროებენზუსტდიაგნოსტი
კას.დღესევროპააშკარადდგასახალი
საფრთხეებისა და გამოწვევების წინაშე,
რომელიც XX საუკუნეში არც არსებობდა
– გლობალური ტერორიზმი, ტრანსნაცი
ონალურიდანაშაულები,რეგიონულიდა
შეიარაღებული კონფლიქტები, სეპარა
ტისტული ტენდენციების გაძლიერება და
ა.შ.“–აღნიშნავსკვლევისავტორი.

მისი აზრით, საქართველოს ეროვნუ
ლი უსაფრთხების კონცეფცია ეფუძნება
ინტერესებისადაღირებულებების, ასევე
საშინაო და საგარეო საფრთხეებისა და
გამოწვევებისანალიზს.

„საქართველოს ეროვნული უსაფ
რთხოების ევროპეიზაციიასთან“ და
კავშირებული კვლევა განხორციელდა
შედარებითსამართლებრივი მეთოდის
გამოყენებით, ევროპისა და ესპანეთის
უსაფრთხოების კონცეფციათა ანალიზის
მეშვეობით.კვლევისგანხორციელებისას
მოეწყორამდენიმემრგვალიმაგიდა,სა
დაცესპანელიექსპერტებიმსჯელობდნენ
გლობალური უსაფრთხოების საკითხებ
ზედაეროვნულსახელმწიფოთაროლზე
აღნიშნულკონტექსტში.

კვლევაში მოყვანილია ესპანელ ექ
სპერტთა(პროფესორები:ჟოანლუისპე
რესფრანსეჩი,ტომასხილმარკესი,მანუ
ელბალბემალოლი,როსერმარტინესი,
მონსერატ ეგლესიასი) შეფასებები, რო
მელთა განმარტებით, საქართველს ერ

ოვნულიუსაფრთხოებისკონცეფციაწარ
მოადგენსგარკვეულ„ფანჯარას“პატარა,
გარდამავალი ქვეყნების უსაფრთხების
პრობლემის ანალიზისთვის მკაცრ სა
მეზობლო გარემოში, როდესაც პატარა
სახელმწიფოებს უწევთ გაუმკლავდნენ
დიდ, ზოგჯერ მტრულად განწყობილ მე
ზობლებს.განსაკუთრებით,უნდააღინიშ
ნოსრეგიონალური კონფლიქტების საფ
რთხისარსებობასამეზობლოგარემოში,
რომელიც განიხილება როგორც დიდი
საშიშროების შემცველი ევროპისათვის,
იმის მიუხედავად, ეს კონფლიქტი მდება
რებოსთუარამისტერიტორიაზე, ანმის
საზღვრებთან.

„რეგიონში არსებულირთულივითა
რება, რეგიონიდან ტერორიზმის პრო
ექციის არაერთი მაგალითი, ასევე გა
დაუჭრელი კონფლიქტი სომხეთსა და
აზერბაიჯანს შორის, ძალთა ბალანსის
არასტაბილურობა და მუდმივად ომის
განახლების პერსპექტივა, საქართვე
ლოს ჩრდილოეთ საზღვარზე სერიოზ
ული დესტაბილიზაციის საფრთხეები
(ინგუშეთი, დაღესტანი), სხვა ხილული
თუ უხილავი საფრთხეები, საქართვე
ლოსუსაფრთხოებისპოლიტიკისგონივ
რულად წარმართვის წინაპირობა უნდა
იყოს, რაც საშუალებას მოგვცემს გავა
კეთოთ ზუსტი აქცენტები საქართველოს
ეროვნული უსაფრთოხების პოლიტიკის
ევროპასთან ასოცირებისას“, – განმარ
ტავსავტორი.

კვლევაში განხილულია ასევე საქარ
თველოს უსაფრთხოების კონცეფციის ის
ნაწილიც,რომელიც2008წლისაგვისტოს
ომს ეხება: „2008 წლის აგვისტოში რუსე
თის ფედერაციის მიერ საქართველოს
წინააღმდეგ განხორციელებულმა ღია,
ფართომასშტაბიანმა სამხედრო აგრესი
ამ ნათელი გახადა, რომ თანამედროვე
მსოფლიოშიც კი ამგვარიაგრესია ზოგი
ერთი ქვეყნისათვის პოლიტიკური მიზნე
ბის მიღწევის საშუალებად რჩება. 2008
წლისაგვისტოსსამხედროაგრესიამ,სა
ქართველოსტერიტორიისოკუპაციამდა
იქრუსეთისფედერაციისსაოკუპაციოჯა
რებისადასამხედროინფრასტრუქტურის
განლაგებამ მნიშვნელოვნად გააუარესა
ქვეყნის უსაფრთხოების გარემო. ამ ომ
მა ცხადჰყო, რომ რუსეთის ფედრაციის
ხელისუფლება არეგუება საქართველოს
სახელმწიფოსუვერენიტეტს...“

ესპანელექსპერტთაშეფასებით,კონ
ცეფციის მთავარი ძლიერი მხარეა იმის
აღიარება, რომ უსაფრთხება არ არის
მხოლდ სამხედრო და დიპლომატიური
საქმე.არამედმოიცავსეკონომიკურგან
ვითარებასა და ურთიერთდამოკიდებუ
ლებას, ენერგოდამკიდებულებას და სა
შინაომმართველობისფორმებს.

ლელა ჯანაშვილის აზრით, საქარ
თველოსეროვნულიუსაფრთხოებისმთა
ვარი სისუსტე არის ის, რომ მასში სტრა
ტეგიულ ანალიზზე მეტად ხაზგასმულია

ლე ლა ჯა ნაშ ვი ლი

თსუიურიდიულიფაკულტეტის
ასოცირებულიპროფესორი.
დამთავრებულიაქვს
ივანეჯავახიშვილის
სახელობისთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტის
იურიდიულიფაკულტეტი,
„სამართალმცოდნეობის“
სპეციალობით.2003წელს
მიენიჭაიურიდიულმეცნიერებათა
კანდიდატის(გათანაბრებული
სამართლისდოქტორთან)
ხარისხი.20042009წწში.
იყოთინათინწერეთლის
სახელობისსახელმწიფოსა
დასამართლისინსტიტუტის
მეცნიერთანამშრომელი.2009
წლისსექტემბრიდან2011წლის
სექტემბრამდეიყოესპანეთის
საგარეოსაქმეთასამინისტროს
პოსტსადოქტოროსტიპენდიანტი,
ბარსელონასავტონომიური
უნივერსიტეტისუსაფრთხოებისა
დაპრევენციისსკოლისა
დასაჯაროსამართლისა
დაისტორიულიურიდიულ
მეცნიერებათადეპარტამენტის
ვიზიტპროფესორი.2010წლიდან
დღემდეკიარისბარსელონას
ავტონომიურიუნივერსიტეტის
„თავისუფლება,უსაფრთხოებადა
სახელმწიფოთატრანსფორმაცია“
კვლევითიჯგუფისწევრი.
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პოლიტიკური გზავნილები. მიუხედავად
კონცეფციის ძლიერი მხარეებისა, მის
სუსტ მხარედშეიძლება განხილულიყოს
არარეალურიმოლოდინებისშექმნა.

პროფესორების ჟოან ლუის პერეს
ფრანსეჩის,ტომასხილმარკესის,მანუელ
ბალბე მალოლის, როსერ მარტინესის,
მონსერატ ეგლესიასის მიერ ეროვნული
უსაფრთხოების კონცეფციის სუსტი მხარე
ებიდაყოფილიასაშინაოდასაგარეოხა
სიათისსაფრთხეებად.

საშინაო ხასიათის საფრთხეებში
მოიაზრება ეკონომიკური პრობლემე
ბისა და პოლიტიკური საკითხების არა
სათანადოდ განხილვა, ეკონომიკური
ზრდის გეგმის მდგრადობა, სიღარიბე,
უმუშევრობა და ა.შ. რაც შეეხება საგა
რეო ხასიათის სუსტ მხარეებს, კვლე
ვისავტორისაზრით,ესარისკავკასიის
მერყევი მდგომარეობის არასათანადო
განხილვა.ასევე,უარყოფითადარისშე
ფასებულიის,რომკონცეფციაგაკვრით
ახსენებს მეზობელ სახელმწიფოებთან
ურთიერთობების გამოსწორების შესაძ
ლებლობებს. კონცეფციაში საქართვე
ლოს სტრატეგიული გარემოს მთავარი

მახასიათებლები დაკავშირებულია ის
ეთ საკითხებთან, როგორიცაა ქვეყნის
სისუსტე და სიმცირე, პოლიტიკური არ
ასტაბილურობა,არამდგრადირეგიონი,
მისიდამოკიდებულება გლობალურ ეკ
ონომიკაზე.

როგორც ლელა ჯანაშვილი ამბობს,
ახალი რეალობა, რომელიც საქართვე
ლოში ასოცირების ხელშეკრულება
ზე ხელმოწერის შემდგომ წარმოიშვა,
მეტნაკლებად განსაზღვრავს ძირითად
გზავნილებს კონცეფციის სრულყოფი
საკენ, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა,
გულისხმობს დემოკრატიული გარემოს
გაუმჯობესებას, საგარეო პოლიტიკაზე
კონცენტრირებას,უშუალომეზობლებთან
უსაფრთხოების პრობლემების გადასაჭ
რელად, სახელმწიფოს ბრძოლას სიღა
რიბის შემცირებისა და დასაქმების გაზ
რდისაკენდაა.შ.

ეს არის ის გზავნილები, რომელთა
განხრციელება უფრო სიცოცხლისუნარი
ანსგახდისსაქართველსუსაფრთხოების
კონცეფციას და ხელს შეუწობს ერთიანი
სტაბილურიქვეყნისჩამოყალიბებას.

„სამართლებრივი სახელმწიფოს ინ

სტიტუციური სტრუქტურა მნიშვნელოვანი
ღირებულებაა უსაფრთხოების უზრუნ
ველსაყოფად. თანამედროვე კონსტიტუ
ციური სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი
ამოცანაა ქვეყანაში დემოკრატიული სა
მართლებრივი რეჟიმის შენარჩუნება და
კონსტიტუციით აღიარებული და გარან
ტირებული ძირითადი უფლებების დაც
ვა.დღეს,ასოცირებისხელშეკრულებაზე
ხელმოწერითსაქართველომევროპული
არჩევანიგააკეთა,იმევროპულცივილი
ზაციაზე, რომელთანაც უძველესი დრო
იდან ვართ დაკავშირებულნი“, – აღნიშ
ნავს „საქართველოს ეროვნული უსაფ
რთხოებისევროპეიზაციის“ავტორი.

კვლევისშედეგებისპრეზენტაცია2013
წლის 17დეკემბერს გაიმართა კატალო
ნიის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნი
ერებათა ინსტიტუტში (http://www.icps.cat).
ასევეგამოქვეყნდაინსტიტუტის პერიოდ
ულინტერნეტგამოცემაში2014წელსეს
პანურ ენაზე (http://www.icps.cat/archivos/
Workingpapers/wp325.pdf).

„2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულმა ღია, 
ფართომასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ ნათელი გახადა, რომ თანამედროვე მსოფლიოშიც კი ამგვარი აგრესია 
ზოგიერთი ქვეყნისათვის პოლიტიკური მიზნების მიღწევის საშუალებად რჩება“.
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იურიდიული ფაკულტეტი

ბოლო პერიოდში საგრძნობლად
გაიზარდა სტუდენტთა დაინტერესება
პენიტენციური და პრობაციის სამსახუ
რების მიმართ, რაც გახდა „პრობაციის
სამართლისსახელმძღვანელოს“შექმნის
მიზეზი. როგორც სახელმძღვანელოს
ერთერთი ავტორითსუ იურიდიულიფა
კულტეტის ასოცირებული პროფესორი
მორისშალიკაშვილიგანმარტავს,წიგნის
შექმნის იდეა, 2014 წელს გამოცემული
„სასჯელაღსრულების სამართლის“ წიგ
ნის პოპულარობამ გამოიწვია (ავტორე
ბი: მორის შალიკაშვილი, გივი მიქანაძე,
მაია ხასია), რომელიც დიდი პოპულა
რობით სარგებლობს როგორც მეცნიერ
ულ წრეებში, ასევე პრაქტიკოსებსა და
სტუდენტებში. საქართველოს რამდენიმე
უნივერსიტეტში სასჯელაღსრულების სა
მართლის სწავლება სწორედ ამ წიგნით
მიმდინარეობს.

„პრობაციის სამართლის სახელ
მძღვანელოს“ ავტორებმა – მორის შა
ლიკაშვილმა, პრობაციის ეროვნული
სააგენტოსხელმძღვანელმაგიორგიარ
სოშვილმა, აღმოსავლეთ ევროპის უნივ

ერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორ
მა,ევროპისსაბჭოსსისხლისსამართლის
თანამშრომლობისდეპარტამენტის პრო
ექტის მენეჯერმა გივი მიქანაძემ, პრობა
ციის თემასთანდაკავშირებით სპეციალ
ური კვლევა 20142015 წლებში ჩაატარეს
დაწიგნი2015წლისშემოდგომაზეგამოს
ცეს.

კვლევა განხორციელდა და წიგნი
გამოიცა ციხის საერთაშორისო რეფორ
მის (PRI), გაერთიანებული მთავრობის
საერთაშორისოგანვითარებისდეპარტა
მენტისდაევროკავშირისმიერდაფინან
სებულ პროექტის „სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულებისსისტემისრეფორმის
მხარდაჭერა საქართველოში“ (ახორცი
ელებს ავსტრიული კომპანია „Hulla&Co.
HumanDynamicsKG“)დაფინანსებით.

როგორც მორის შალიკაშვილი აღ
ნიშნავს, პრობაციის სამართლის სა
ხელმძღვანელოსთვის კვლევა ორი მი
მართულებით წარიმართა: არსებული
სამართლებრივი აქტების ანალიზი და
მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობა და არასაპატიმრო სასჯე

„პრო ბა ცი ის სა მარ თლის
სა ხელ მძღვა ნე ლო“

მო რის შა ლი კაშ ვი ლი

ივანეჯავახიშვილის
სახელობისთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტის
იურიდიულიფაკულტეტის
ასოცირებულიპროფესორი.
დაამთავრათსუსიურიდიული
ფაკულტეტი–სპეციალობა
სამართალმცოდნეობა.1997
2002წლებშისწავლობდა
ჰამბურგის(გერმანია)
უნივერსიტეტისიურიდიული
ფაკულტეტზე,მოგვიანებითამავე
უნივერსიტეტშიმიიღომაგისტრის
დაშემდეგსამართლის
დოქტორისწოდება.
იყოსაქართველოსსახალხო
დამცველისმრჩეველი,
მართლმსაჯულების
დეპარტამენტისუფროსი
სპეციალისტიდა
საზოგადოებასთანურთიერთობის
დეპარტამენტისანალიტიკოსი,
მუშაობდასაქართველოს
იუსტიციისუმაღლესსაბჭოში,
სამართლებრივსაკითხთადა
ანალიტიკურისამმართველოს
კონსულტანტისთანამდებობაზე.
2013წლისიანვრიდანარის
თსუსდასასჯელაღსრულების,
პრობაციისადაიურიდიულ
საკითხთადახმარების
სამინისტროსერთობლივი
სამეცნიეროკვლევითიცენტრის
–„სასჯელისაღსრულების
კვლევითიცენტრის“–გამგეობის
წევრიდადამფუძნებელი.
ამასთან2014წლისიანვრიდან
დღემდეარისთსუსიურიდიული
ფაკულტეტისდეკანისმოადგილე.
არისოცამდესამეცნიერო
პუბლიკაციისდასაგრანტო
პროექტისავტორი.
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ლების აღსრულების კრიმინოლოგიური
ანალიზი.

„ბოლო წლების განმავლობაში ალ
ტერნატიული სასჯელების გამოყენებას
დიდი ყურადღება არ ეთმობოდა. „ყვე
ლაციხეში“–ნულოვანიტოლერანტობის
კრიმინალურმა პოლიტიკამ მძიმე დაღი
დაასვა სასჯელის აღსრულების სფეროს
და საზოგადოებას. ალტერნატიული სას
ჯელების გამოყენებისა და აღსრულე
ბის მნიშვნელობის წინ წამოწევისათვის
კი აუცილებელი იყო მათი მეცნიერული
კვლევადა ანალიზი“, – განმარტავსთსუ
პროფესორი.

პრობაციის სამართლის კვლევის შე
დეგადდადგინდა,რომ ალტერნატიული
სასჯელებისგამოყენებადამოკიდებულია
აღსრულების შესაძლებლობაზე. ავტო
რებმა კვლევისას სხვა პრობლემებთან
ერთდამსაკითხსაცგაუსვესხაზიდამათი
აღსრულების მექანიზმებზე რეკომენდა
ციებიცმოამზადეს.

ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნე
ლოვანია რეკომენდაცია სასჯელის ინ
დივიდუალიზაციის პრინციპის განმტკი
ცებასთან და ფსიქო სარეაბილიტაციო
პროგრამების სპექტრის გაფართოებას
თან დაკავშირებით, რადგან როგორც
მეცნიერები ვარაუდობენ,დღესაც სისტე
მაშიარარისსოციალურიმუშაკებისადა
ფსიქოლოგების საკმარისი ადამიანური
რესურსი. მათი რეკომენდაციით, ამ მი
მართულებითმნიშვნელოვანი იქნება სა
ხელმწიფომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯე
ბი,რაცრისკისშეფასებისადასასჯელის
ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესის

გაუმჯობესების პარალელურად, მნიშვნე
ლოვნადგაზრდისსაჭიროებებზემორგე
ბულიფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრა
მებისხელმისაწვდომობას.

მნიშვნელოვანია რეკომენდაცია ას
ევე „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრუ
ლების წესისა და პრობაციის შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი
მოსაკრებლების გაუქმების თაობაზე,
რაც დისკრიმინაციულ მდგომარეობ
აში აყენებს პრობაციონერებს და წინა
აღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო
სტანდარტებთან.

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებუ
ლებიდანპირობითვადაზეადრეგათავი
სუფლებულ პირთა რეაბლიტაციის პრო
ცესის ეფექტურობისთვალსაზრისით, სა
ინტერესორეკომენდაციაა მათი გათავი
სუფლებისათვის მომზადების პროცესში,
პრობაციისსისტემისსოციალურმუშაკთა
ინტენსიურიჩართულობისაუცილებლობა
იმისათვის,რომ წინასწარ მოხდესოჯახ
ისადასოციალურიგარემოსშეფასება.

„ტოკიოს წესების“ მე20 პუნქტის
მოთხოვნათა შესაბამისად, მნიშვნე
ლოვანია ასევე ავტორთა რეკომენდა
ცია პრობაციის სისტემის რეგულარული
კომპლექსური კვლევის თაობაზე, რათა
დროულად მოხდეს სისტემის საჭიროებ
ებისიდენტიფიცირება,ანალიზიდაშესა
ბამისიპრიორიტეტებისდასახვა.

სახელმძღვანელოს ავტორთა გან
მარტებით, პრობაციის და არა მარტო
პრობაციისსამართლისთვის,ნოვატორუ
ლია შინაპატიმრობისა და ელექტრონუ
ლიმონიტორინგისსაკითხი.

„გამომდინარე იქიდან, რომ ახალ
ათასწლეულში საინფორმაციო ტექნო
ლოგიამ ადამიანების ცხოვრებაში ბევრი
ასპექტიგარდაქმნა, მნიშვნელოვნიაყვე
ლა დარგის განვითარების ხელშეწყობა
მეტი პროდუქტიულობისათვის. ახალი
კომპიუტერულიდასაკომუნიკაციოტექნი
კისსისხლისსამართლისსისტემაშითან
დათანშემოსვლამუზრუნველყოდაცვის,
კონტროლისადამონიტორინგისგაუმჯო
ბესება. განსაკუთრებით სასჯელაღსრუ
ლების, უმეტესად კი სანქციების აღსრუ
ლების პროცესში. ელექტრონული მონი
ტორინგის სხვადასხვა ფორმის გამოყე
ნება სამართალდამცავ ორგანოებს და
ეხმარა გააუმჯობესოს ზედამხედველობა
მსჯავრდებულებზე და ამგვარად შეეწყო
ხელი სასჯელის ეფექტურობასა და სან
დოობას.პირველეტაპზეშინაპატიმრობა
სასჯელის სახით გამოიყენება მხოლოდ
არასრულწლოვნების მიმართ, რომლის
აღსრულებაც ევალება პრობაციის ერ
ოვნულ სააგენტოს. მოსამართლეს შე
საძლებლობა აქვს არასრულწლოვანს
მიუსაჯოს შინაპატიმრობა 6თვიდან ერთ
წლამდე. შინაპატიმრობის მონიტორინგი
ხორციელდება ელექტრონული მონიტო
რინგის მეშვეობით. ამგავარი ალტერ
ნატიული სასჯელის სახეების დანერგვა
შესაძლებელს გახდის სასჯელის აღსრუ
ლებას მოზარდის საზოგადოებისაგან,
ოჯახისგან, სკოლისგან მოუწყვეტლად,
რაცმისიაღზრდისთვისაუცილებელიწი
ნაპირობაა“,–ასეთია„პრობაციისსამარ
თლის სახელმძღვანელოში“ გაწერილი
რეკომენდაციები.

მორის შალიკაშვილის განმარტებით,
პრობაციის სამართლის სახელმძღვანე
ლო განკუთვნილია სტუდენტებისთვის,
პრობაციისეროვნულისამსახურისთანამ
შრომლებისთვისა და ფართო მკითხვე
ლისათვის. წიგნის გამოიყენება სალექ
ციო კურსის დროს, რაც სტუდენტს სიღ
რმისეულიცოდნისმიღებისდაამმიმარ
თულებითსამუშაობაზარზეკონკურენტუ
ნარიანობის შესაძლებლობას მისცემს.
მომავალშიკიდაგეგმილიაკონკრეტული
ინსტიტუტებისკვლევა(მაგ.პრობაციისსა
მართლის),რაცხელსშეუწყობსამმიმარ
თულებითსამაგისტრონაშროებისდაწე
რასდადარგისგანვითარებას.
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იურიდიული ფაკულტეტი

2014წლისოქტომბერსფონდმა „ღია
საზოგადოება – საქართველო“ დააფინ
ანსათსუიურიდიულიფაკულტეტისპრო
ფესორთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
მომზადებულიპროექტი„სისხლისსამარ
თლის კანონმდებლობის ლიბერალიზა
ციისტენდენციებისაქართველოში“.

როგორც, თსუ იურიდიული ფაკულ
ტეტისლექტორები განმარტავენ, პროექ
ტზემუშაობისსაბაბიგახდაის,რომ2004
წლიდან საქართველოს კანონმდებლებს
აშკარად დაეტყოთ ავტორიტარიზმის ზე
გავლენა, რაც გამოიხატა ახალ ქმედე
ბათა კრიმინალიზაციაში; გაფართოვდა
უკვემოქმედდანაშაულთაშემადგენლო
ბა;სასჯელებიშეიცვალაიმგვარად,რომ
მოსამართლეს შეეზღუდა სასჯელის ინ
დივიდუალიზაციის განხორციელების შე
საძლებლობა; უსაზღვროდ და ზოგჯერ
უსამართლოდ გაფართოვდა ჯარიმის,
როგორც დამატებითი სასჯელის, გამო
ყენების შესაძლებლობა; ასევე, გაუქმდა
დანაშაულთა ერთობლიობისდროსსას
ჯელთა შთანთქმის პრინციპი და დაკა
ნონდამისიშეკრებისწესი.

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვა
ნელის, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის
პროფესორის, სამართლის დოქტორის
ნონა თოდუას თქმით, პროექტის მიზანი
იყო, საინიციატივო ჯგუფის წევრებს კა
ნონმდებლისთვის მიეწოდებათ რეკო
მენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის
ლიბერალიზაციის პროცესის სრულყო
ფას: „მართალია, 2013 წლიდან, საქარ
თველოში დაიწყო სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
პროცესი,მაგრამმისისრულყოფისათვის
ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. კანონ
მდებლობის ლიბერალიზაცია რამდენი
მე კუთხით უნდა წარიმართოს: 1) ცალ
კეულ ქმედებათა დეკრიმინალიზაცია,
როგორც საკანონმდებლო კუთხით, ისე
მართლმსაჯულების აღსრულებისას; 2)
სასჯელთა ლიბერალიზაცია, ალტერნა
ტიული სასჯელების გაფართოებისა და
დახვეწის თვალსაზრისით; 3) სასჯელ
თალიბერალიზაცია იმ თვალსაზრისით,

რომ ის იყოს პროპორციული ჩადენილი
დანაშაულის სიმძიმესთან; 4) სასჯელთა
ლიბერალიზაცია იმ კუთხით, რომ სასა
მართლოს მიეცეს ინდივიდუალიზაციის
პრინციპისგატარებისმეტიშესაძლებლო
ბა.ასევეგაფართოვდესპირობითიმსჯავ
რისგამოყენებისშეაძლებლობა,რაცეგ
ზომშეიზღუდა2004წლიდანგატარებული
საკანონმდებლოცვლილებებით“.

ამსაკითხებისშესწავლისმიზნით,თსუ
მეცნიერები პროექტზე „სისხლის სამარ
თლის კანონმდებლობის ლიბერალიზა
ციისტენდენციებისაქართველოში“,რომ
ლისკოორდინატორიციყოთსუიურიდი
ულიფაკულტეტისდოქტორანტიგიორგი
ამირანაშვილი,ერთიწლისგანმავლობა
ში მუშაობდნენდა სხვადასხვა მიმართუ
ლებისრამდენიმენაშრომიშექმნეს:

„ცალკეულქმედებათადეკრიმინალი
ზაციის საკითხი“, „სისხლის სამართლის
კანონმდებლობისშემდგომილიბერალი
ზაციისკონკრეტულისაკითხი“და“პირო
ბითიმსჯავრისინსტიტუტი“–ავტორინონა
თოდუა.

პროფესორნონათოდუასდასკვნით,
2007წელს,საკანონმდებლოცვლილების
შედეგად, სასამართლო ინსტიტუტი მი
ებასაპროცესოშეთანხმებას,პირობითმა
მსჯავრმაკიშეიძინაარასწორიფისკალუ
რი დატვირთვა, რაც, თავის მხრივ, გახ
და პირობითი მსჯავრის უსამართლოდ
გამოყენების საფუძველი. ამავე დროს,
პირობითი მსჯავრი გახდა არასაკმარისი
მტკიცებულებებისადაქმედებისარასწო
რი კვალიფიკაციისდამალვის კარგი სა
შუალება.

ნაშრომში ნაჩვენებია ისიც, რომ პი
რობითი მსჯავრის მიბმამ საპროცესო
შეთანხმებაზე შექმნა ვითარება, რითაც
სასამართლოებს პრაქტიკულად შეეზღუ
დათ ალტერნატიული სასჯელის გამოყე
ნებისშესაძლებლობა.

როგორცპროექტისექსპერტი,სამარ
თლის დოქტორი, თსუ ემერიტუსი მზია
ლეკვეიშვილი ნაშრომში „ინდივიდუალ
იზაციის პრინციპის მნიშვნელობა სასჯე
ლისშეფარდებისდროს“აღნიშნავს,სას
ჯელისშეფარდებისასუპირატესობაუნდა

„სის ხლის სა მარ თლის
კა ნონ მდებ ლო ბის
ლი ბე რა ლი ზა ცი ის

ტენ დენ ცი ები
სა ქარ თვე ლო ში“

ნო ნა თო დუა

ივ.ჯავახიშვილისსახელობის
თბილისისსახელმწიფოუნივერ
სიტეტისასოცირებულიპროფე
სორი.
თსუსიურიდიულიფაკულტეტის
დამთავრებისშემდეგ,მუშაობდა
უნივერსიტეტისიურიდიულიფა
კულტეტისსისხლისსამართლისა
დაკრიმინოლოგიისკათედრის
უფროსლაბორანტისთანამდებო
ბაზე,იყოდოცენტიდაასოცირ
ებულიპროფესორიკავკასიის
უნივერსიტეტში,
საქართველოსტექნიკურიუნივ
წრსიტეტისსისხლისსამართლის
მიმართულებისასოცირებული
პროფესორი,კავკასიისსა
მართლისსკოლისსისხლის
სამართლისმიმართულების
ხელმძღვანელი.არისოცზემეტი
სახელმძღვანელოს,მონოგრაფი
ის,პუბლიკაციისავტორი.
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მიენიჭოს ნაკლებად მკაცრ სასჯელს. ამ
იტომ,მკაცრისასჯელი,შესაძლებლობის
ფარგლებში,უფროიშვიათადუნდაიყოს
შეფარდებული.სასჯელმაუნდაშეაკავოს
ზიანისმომტანიპირისქმედებაიმაზემეტი
ზიანისგამოწვევისგარეშე,რისპრევენცი
ასაცისთავადახდენს.

ექსპერტს ნაშრომში გაკრიტიკებული
აქვსსისხლისსამართლისკოდექსში2006
წელსშეტანილისაკანონმდებლოცვლი
ლება დანაშაულთა ერთობლიობისას
სასჯელთასრულიშეკრებისშესახებ.

„ამ ნოვაციამ გამოიწვია სასჯელის
ინდივიდუალიზაციის პრინციპის რეალ
ურად დარღვევა, ვინაიდან, რამდენიმე,
ნაკლებადმძიმედანაშაულისჩადენისას,
სასჯელის ზომა შესაძლოა გათანაბრე
ბოდა ან მეტი ყოფილიყო, ვიდრე ერთ,
მაგრამგანსაკუთრებითმძიმედანაშაულ
ისათვისდადგენილსასჯელზე“,–აღნიშ
ნავსმზიალეკვეიშვილი.

ნაშრომში–„ლიბერალიზმისადასას
ჯელზესახელმწიფოსუფლებისპრობლე
მასისხლისსამართლისფილოსოფიაში“
–პროექტისექსპერტს,იურიდიულმეცნი
ერებათა დოქტორს, თსუ ემერიტუსს გუ
რამნაჭყებიას,სხვასაკითხებთანერთად,
განხილულიაქვსტერმინი „ლიბერალიზ
მის“სამიძირითადიმნიშვნელობა:1)ფი
ლოსოფიური; 2)ეკონომიკური; 3) პოლი
ტიკური.

როგორცგურამნაჭყებიაგანმარტავს,
ლიბერალიზმის პოლიტიკური ასპექტი
იმაში მდგომარეობდა, რომ ინდივიდი,
ე.ი ადამიანის პიროვნება, ცხადდებოდა
თავისუფალ არსებად, ხოლო მისი თა
ვისუფლების შეზღუდვა სახელმწიფოს
მხრივდაუშვებლადიყომიჩნეული.ამავე
დროს,ლიბერალიზმი იყო პოლიტიკური
იდეოლოგია,რომელიცსისხლისსამარ
თლისპოლიტიკისსფეროშიმნიშვნელო
ვანგარდატეხასგულისხმობდა.

იმის მიუხედავად, რომლიბერალიზ
მის სხვადასხვა სახე არსებობდა, ის მა
ინცერთიანიიყოიმაში,რომპიროვნების
თავისუფლება იყო აბსოლუტური, ხოლო
სახელმწიფოს მისი შეზღუდვა ეკრძალე
ბოდა. აქედან გამომდინარე, ავტორი
ფიქრობს,რომლიბერალიზმითანამედ
როვე პირობებში გარკვეულ შესწორებას
მოითხოვს, რადგან თავისუფლება, რო
მელიც არ არის ნაზიარები პიროვნების
პოზიტიურ პასუხისმგებლობასთან, სხვა
არაფერია, თუ არა თვითნებობა და არა
ნამდვილითავისუფლება.აქედანგამომ
დინარე,„ლიბერალიზმის“თანამედროვე
ინტერპრეტაციათავისუფლებისადაპასუ
ხისმგებლობის ერთიანობის იდეას უნდა
ემყარებოდეს.

ნაშრომში „სისხლის სამართლის კა
ნონმდებლობასადასასამართლოპრაქ
ტიკაში ალტერნატიული სასჯელების

როლიდამნიშვნელობა“–პროექტისექ
სპერტი,სამართლისდოქტორი,თსუიურ
იდიული ფაკულტეტის პროფესორი მაია
ივანიძე ყურადღებას ამახვილებს ყველა
იმ სასჯელის სახეზე (ჯარიმა, საზოგა
დოებრივად სასარგებლო შრომა, თავი
სუფლების შეზღუდვა) რომელიც წლების
განმავლობაში საქართველოს სასამარ
თლოპრაქტიკაშიარსებობდა,მაგრამარ
გამოიყენებოდა. მეცნიერი თვლის, რომ
სასჯელისესსახეები,მომავალშიაუცილ
ებლადუნდაიყოსგამოყენებული.

ქეთევან მჭედლიშვილიჰედრიხი,
პროექტის ექსპერტი, სამართლის დოქ
ტორი, ბერლინბრანდენბურგის სოცი
ალურ მეცნიერებათა კვლევის ცენტრის
მეცნიერმუშაკი,თსუიურიდიულიფაკულ
ტეტის მოწვეული პროფესორი, საქარ
თველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი პროექტის ფარგლებში მუ
შაობდათემაზე–„უცხოქვეყნებისკანონ
მდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა
ალტერნატიულ სასჯელებთან მიმართე
ბითდაშედარებითისამართლებრივიან
ალიზიქართულკანონმდებლობასთან“.

როგორც ავტორი აღნიშნავს, გერმა
ნიის,საფრანგეთის,ინგლისისადაამერ
იკის შეერთებული შტატების კანონმდებ
ლობა, არასრულწლოვანთა სისხლის
სამართალი აღმზრდელობითი და დის
ციპლინური ხასიათის სანქციებითაა აღ
ჭურვილი,რათაარასრულწლოვანი,რო
მელმაც პირველად ჩაიდინა ნაკლებად
მძიმე დანაშაული, საპატიმრო სასჯელს
ასცდეს,რაცგასათვალისწინებელიაქარ
თულკანონმდებლობაში.

ქეთევან მჭედლიშვილიჰედრიხი მი
იჩნევს, რომ შინაპატიმრობა, როგორც
თავისუფლებისაღკვეთისალტერნატივა,
სრულწლოვანთა სისხლის სამართალში
შესაძლებელია ეფექტიანი იყოს „თეთ
რსაყელოიანთა“ დანაშაულისას, ასევე
სატრანსპორტო და სხვა გაუფრთხილე
ბელდანაშაულისჩამდენთათვის.თუმცა,
იგი არაეფექტიანია ძალადობრივ დანა
შაულების (განსაკუთრებით ოჯახური ძა
ლადობა)დასქესობრივიდანაშაულების
პრევენციისათვის.

ნაკლებადმძიმედანაშაულისჩამდენ
არასრულწლოვანთა მიმართ კი შინაპა
ტიმრობა, ელექტრონული ზედამხედვე
ლობით, არაპროპორციული სასჯელია
და მას სხვადასხვა ნეგატიური შედეგები
მოჰყვება.

„შესრულებული კვლევის შემდეგ მი
ვედითიმდასკვნამდე,რომსისხლისსა
მართლისკოდექსშიარსებობსხარვეზები
ცალკეულისახისსასჯელთაგამოყენების
წესთანდაკავშირებით,რაცხელსუშლის
სასჯელის ისეთი მიზნის მიღწევას, რო
გორიცაა დამნაშავის რესოციალიზაცია.
ამ მხრივ აღსანიშნავია საზოგადოების

ათვის სასარგებლო შრომის გამოყენე
ბის საკითხი. აღნიშნული სასჯელი გუ
ლისხმობს მსჯავრდებულის უსასყიდლო
შრომას,რომლისსახესაცგანსაზღვრავს
პრობაციის ბიურო. საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოცი
დანრვაასსაათამდევადით.ყოველდღი
ურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ
უნდააღემატებოდესრვასაათს.ის,რომ
მსჯავრდებულის შრომა არ ანაზღაურ
დება, თუნდაც სიმბოლურად და მსჯავ
რდებულს დღეში უწევს რვა საათამდე
უსასყიდლოდშრომა,ხელსუშლისმსჯავ
რდებულში შრომისადმი პატივისცემის
გრძნობის აღზრდას და თავისუფლების
პირობებში სამუშაო ცხოვრებისთვის მის
მომზადებას“ – აღნიშნავს თსუ იურიდი
ულიფაკულტეტისასისტენტპროფესორი;
პროექტისექსპერტი,თემურცქიტიშვილი
კვლევაში „პროპორციულობის (თანაზო
მიერების)პრინციპისდაცვისმნიშვნელო
ბა სასჯელის დანიშვნის დროს“ და იქვე
განმარტავს,რომმიზნისმისაღწევადაუც
ილებელია, მსჯავრდებულის შრომა ან
აზღაურებისსახითფასდებოდეს.უნდაიყ
ოს ასევე გათვალისწინებული ღირსების
მომენტი და მსჯავრდებულისთვის უნდა
იყოსშეთავაზებულიისეთისამუშაო,რაც
მისღირსებასარდაამცირებს.ამთვალ
საზრისითმეტადმნიშვნელოვანიამსჯავ
რდებულთაპროფესიულიუნარებისგათ
ვალისწინება და მათთვის პროფესიული
დასაქმებისშეთავაზება.

როგორც პროექტის ხელმძღვანელი
ნონათოდუა აღნიშნავს, პროექტის „სის
ხლის სამართლის კანონმდებლობის
ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქარ
თველოში“ დროს შემუშავებული რეკო
მენდაციებიშესაძლებლობასმისცემსკა
ნონმდებლებს,რომ:

ა) საქართველოს სისხლის სამარ
თლის კოდექსი გათავისუფლდეს ნორ
მებისგან, რომელთა გადატანა მიზანშე
წონილია ადმინისტრაციულ სამართალ
დარღვევათაკოდექსში;

ბ) კანონმდებლობა იმგვარად იყოს
სრულყოფილი, რომ მოსამართლეს მი
ეცეს როგორც სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის ინდივიდუალიზაციის
პრინციპის, ასევე, ალტერნატიულ სას
ჯელთა და პირობითი მსჯავრის გამოყე
ნებისუფროფართოშესაძლებლობა;

გ) ცალკეულ შემთხვევაში, სისხლის
სამართლის დევნაზე უარი თქვას არა
მარტოპროკურორმა,არამედთავადდა
ზარალებულმა;

როგორც თსუ პროფესორები გან
მარტავენ, გარდა კანონმდებლობისა,
პროექტი დახმარებას გაუწვს პრაქტიკოს
იურისტებს, პროფესორმასწავლებლებს,
საქართველოსსაერთოსასამართლოებ
სადასაკონსტიტუციოსასამართლოს.
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუზუსტდასაბუნებისმეტყველომეც
ნიერებათაფაკულტეტისგეოლოგიისდე
პარტამენტისხელმძღვანელი,პროფესო
რი,გეოლოგიისმეცნიერებათადოქტორი
ბეჟან თუთბერიძე ვარძიის სამონასტრო
კომპლექსის გეოლოგიის პრობლემების
კველევაზე უკვე წლების განმავლობაში
მუშაობს.

„საუკუნეების განმავლობაში ვარძი
ის სამონასტრო კომპლექსის მონოლი
თურობას საფრთხეს უქმნიდა და უქმნის
ენდოგენური (მიწისძვრები, ტექტონიკა)
და ეკზოგენური (ეროზიული პროცესები) 
გეოლოგიური პროცესები. რეგიონის ტე
რიტორიაზე ადგილი ჰქონდა რამდენი
მე მიწისძვრას,რომელთაგან 1283 წლის
მიწისძვრა გამოირჩევა ყველაზე დიდი
დამანგრეველიძალით;მიწისძვრისასსა
მონასტროკომპლექსისკედელსმოწყდა
15მეტრიანისისქისფენა;დაზიანდაკომპ
ლექსისმთლიანიფართობის2/3ნაწილი.
სამონასტროკომპლექსისამგებიქანების
დაშლის პროცესში აქტიურად არის ჩარ

თული აგრესიული ეკზოგენური პროცე
სები: კლიმატის მკვეთრი ცვალებადობა
და განსაკუთრებით, წყლები, რომელიც
უხვადმოდისრეგიონშიწვიმის,თოვლის
ლღობისა და გრუნტის წყლების სახით.
სამონასტრო კომპლექსის ნგრევის საქ
მეში გეოლოგიური პროცესების გარდა
გარკვეული როლი კონფლიქტურმა სი
ტუაციებმაც ითამაშეს, რომელსაც ძეგ
ლი საუკუნეების მანძილზე განიცდიდა
სხვადასხვა ქვეყნის დამპყრობელთა შე
მოსევებისაგან. ვარძიის სამონასტრო
კომპლექსი ვულკანური და კულტურული
პეიზაჟის ერთობლიობის შესანიშნავი ნი
მუშია და რთული გეოლოგიით ხასიათ
დება“,–აცხადებსკვლევისავტორიბეჟან
თუთბერიძე.

მეცნიერის განმარტებით, საქართვ
ელოსკულტურულიმემკვიდრეობისდაც
ვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ძეგლის
გადარჩენის მიზნით ყოველწლიურად
მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები,
თუმცა, ძეგლის მდგომარეობა სარეაბი

ვარძიისსამონასტროკომპლექსისაქართველოსუკიდურეს
სამხრეთდასავლეთით,მდინარემტკვრისმარცხენამხა
რეს,თურქეთსაქართველოსსახელმწიფოსაზღვართან
ახლოს,ზღვისდონიდან1300მეტრისსიმაღლეზემდებარე
ობსდაადმინისტრაციულადისტორიულმესხეთისრეგიონ
ის–ასპინძისმუნიციპალიტეტშიშედის.ძეგლიდათარიღე
ბულიაXIIXIIIსაუკუნეებით(11561203წწ).2007წლიდანსა
ქართველოსკულტურისადაძეგლთადაცვისსამინისტროს
წარდგინებითიუნესკოსმსოფლიომემკვიდრეობისწინასწა
რულნუსხაშიაშეტანილი.დღესამკულტურულიმემკვიდრე
ობისძეგლისარსებობასსერიოზულისაფრთხეემუქრება.

ვარ ძი ის სა მო ნას ტრო 
კომ პლექ სის გე ოლ ოგია 

და პრობ ლე მე ბი

ბე ჟან თუთ ბე რი ძე

თსუზუსტდასაბუნებისმეტყვე
ლომეცნიერებათაფაკულტეტის
გეოლოგიისდეპარტამენტის
ხელმძღვანელი,პროფესორი,
გეოლოგიისმეცნიერებათადოქ
ტორი.გახლავთგეოლოგიაშიხა
რისხებისმიმნიჭებელიდარგობ
რივისაბჭოსთავმჯდომარე.1971
წლიდანმუშაობსუნივერსიტეტში,
მისისამეცნიეროსფეროები
დაკვლევისმიმართულებებია:
საქართველოსტერიტორიაზე
გამოვლენილინეოგენურან
თროპოგენურივულკანურიდა
ვულკანოგენდანალექიწარ
მონაქმნებისპეტროლოგიურ
გეოქიმიურიკვლევადამათი
დროსადასივრცეშიგანაწილების
კანონზომიერებისდადგენა,ვულ
კანურაპარატებზემონიტორინ
გისწარმართვა;ვულკანიზმთან
დაკავშირებულიპოსტვულკანური
ჰიდროთერმულიპროცესებისა
დამადნეულიდაარამადნეული
მინერალიზაციისპროცესების
შესწავლა.არისათეულიპუბლი
კაციისავტორი,მათგანიმპაქტ
ფაქტორიანდასაერთაშორისო
რეცენზირებადჟურნალებში.არის
სახელმძღვანელოსადამონოგ
რაფიებისავტორი.არისსაერთა
შორისიკონფერენციის,ვორქშო
პისადაკონგრესისმონაწილედა
მომხსენებელი.დაჯილდოებულია
ღირსებისორდენით.
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ლიტაციოსაკონსერვაციო სამუშაოების
დაჩქარებასა და გაფართოებას საჭი
როებს. ამჟამად სამთავრობო დონეზე
არსებობს ვარძიის სამონასტრო კომ
პლექსის გადარჩენისა და განვითარე
ბის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც
არსებულ პროგრამებთან შედარებით
უფრო მრავალკომპონენტიანია. პროგ
რამა ქართველიდა უცხოელისპეციალ
ისტების მონაწილეობით ხორციელდება
და სამუშაოების ჩატარებას რამდენიმე
მიმართულებით ითვალისწინებს. ერთ
ერთი მთავარი, ქვათა ცვენის პრევენც
იული სამუშაოების ჩატარებაა. სამუშ
აოებს იუნესკოს ექსპერტი, კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში საინჟინრო
გეოლოგიურიმეცნიერებებისდოქტორი,
მეწყერების საერთაშორისო კონსორცი
უმისვიცეპრეზიდენტიკლაუდიომარგო
ტინი ხელმძღვანელობს. საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოს და ივანე ჯავახიშ
ვილის სახელობის თბილისის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტს შორის დადებული
ხელშეკრულებისთანახმად,გეოლოგიის
დეპარტამენტმა განახორციელა კვლე
ვები ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის
ამგებ ქანთა მინერალოგიური შედგენი
ლობისა და სტრუქტურულტექსტურულ
თავისებურებათა დადგენის მიმართუ
ლებით.მსგავსიკვლევებიძეგლისშემდ
გომი გადარჩენის, კონსერვაციისა და
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის
გასატარებელ პრევენციულ ღონისძიებ
ათა ჩამონათვალში ერთერთი არსები
თიკომპონენტია.

საერთაშორისო ექსპერტების მიერ
შერჩეულ ვარძიის სამონასტრო კომპლ
ექსის ამგები ქანების ნიმუშებს ჩაუტარ
დათ კვლევადიაგნოსტირებითი სამუშა
ოები,რომელიცმოიცავდა:სამონასტრო
კომპლექსის ზოგად გეოლოგიურ დახა
სიათებას, სამონასტრო კომპლექსის ამ
გები ქანების დეტალურ პეტროლოგიურ
კვლევას. ქანთა სახესხვაობების სრული
სტანდარტული სილიკატური ქიმიური ან
ალიზების ჩატარებასა და მიღებული შე
დეგების პეტროქიმიურ ინტერპრეტაციას.
ქანთა და შესაძლო მეორადი შეცვლის
პროცესების იდენტიფიკაციას. სამონას
ტრო კომპლექსი აგებულია ვულკანოგე
ნურიდა ვულკანოგენურდანალექი წარ
მონაქმნებით, რომელიც წარმოადგენს
შუაზედა მიოცენის განმავლობაში (1113
მლ.წ) სამხრეთსაქართველოსმთიანეთ
ში გამოვლენილ ე.წ. „გოდერძის წყების“
სახელით ცნობილ მძლავრ ვულკანური
ამოფრქვევისპროდუქტებს.

„ლითოლოგიური ნიშნით „გოდერ
ძის წყება“ პიროკლასტურ და ლავურ
ქვეწყებებად იყოფა. ვარძიის სამონას
ტრო კომპლექსი გამოკვეთილია წყების
პიროკლასტური ქვეწყების 4060 მეტრი
სიმძლავრისირიბშრეებრივიტუფებისფე
ნაში.მაკროსკოპიულიშესწავლისასჩანს,

რომტუფებიღიარუხი,თეთრიანმოთეთ
რომოყვითალოიერის, მსუბუქი,ფორო
ვანი,დეკორატიულითვისებისმატარებე
ლი ქანია. იგი ადვილად ექვემდებარება
დამუშავებას და ხასიათდება შეცემენტე
ბისმაღალიხარისხითადაგამოფიტვითი
აგენტებისმიმართმდგრადობით.გარეგ
ნულიდათვალიერებითტუფებშიკარგად
ჩანს ქანმაშენი მინერალების, ქანისა და
თეთრიპემზისსხვადასხვაზომისნატეხე
ბი. მიკროსკოპული კვლევებით ვარძიის
ტიპის ტუფებში ნატეხების ხასიათის მი
ხედვით გამოიყო: ლითოკლასტური (ქა
ნის ნატეხებით), კრისტალოკლასტური
(კრისტალებისადამინერალებისნატეხე
ბით),ვიტროკლასტური(ვულკანურიმინის
ნატეხებით) და შერეული სახესხვაობები.
ტუფები ხასიათდება რთული გრანულო
მეტრული (ნატეხების ზომების მიხედვით)
შედგენილობით. ფართო გავრცელება
აქვს ფსამიტფსეფიტური (საშუალო და
მსხვილნატეხოვანი) ტიპის ლითოკლას
ტურდალითოკრისტალოკასტურიტიპის
ტუფებს. შედარებით ნაკლები – პელიტ
ალევრიტულ(წვრილნატეხოვანი)ვიტრო
კრისტალურსახესხვაობებს.სრულისილ
იკატურიქიმიურიანალიზისმონაცემებით
ტუფების შედგენილობა ანდეზიტებს (ძი
რითადად) და დაციტებს პასუხობს. შეც
ვლის პროდუქტებიდან ფიქსირდება თი
ხებისარსებობა.ტუფებიწარმოშობითიგ
ნიბრიტული (ignisცეცხლი imberთავსხმა,
მაღალ ტემპერატურაზე გავარვარებულ
მდგომარეობაში შემცხვარშედუღებული
პიროკლასტური ქანი) ბუნებისაა; დალე
ქილია სუბკონტინენტურ, მცირე სიღრმის
ტბიურ აუზის პირობებში და ცნობილია
„ვარძიისტიპისტუფების“სახელით.

ვარძიის ტუფებს თავზე ედება 1825
მეტრი სიმძლავრის ტუფობრექჩიების
(ვულკანური ფერფლით შეცემენტებული
დაუხარისხებელი მსხვილნატეხოვანი პი
როკლასტურიმასალა)დასტა,რომელიც
აგებულიასხვადასხვაზომის(მაქსიმალუ
რი 50 სმდიამეტრი),ფორმის (მომრგვა
ლებული, დაკუთხული, უსწორმასრორო
დასხვ)დაფერის (ძირითადადშავი)ნა
ტეხებით. მიკროსკოპული კვლევით და
ქიმიური ანალიზის მონაცემებით ბრექჩი
ებისშედგენილობაანდეზიტებს(ძირითა
დად)დადაციტებსშეესატყვისება“, – ასე
აღწერსბეჟანთუთბერიძევარძიისგეოლ
ოგიურსურათს.

მეცნიერის შეფასებით, ვულკანუ
რი ბრექჩიები ქმნის ციცაბო კლდოვან
ფერდობს, დანაწევრებულს ნაპრალთა
სისტემით და ეროზიული ხეობებით. ტუ
ფობრექჩიების ნაპრალოვანკლდოვ
ან ქანებში მოძრავი სეზონური ხასიათის
წყლის ნაკადებისა და ტემპერატურული
ცვალებადობითგამოწვეულიეროზიული
პროცესები მნიშვნელოვნად ამცირებს
ქანების შეცემენტების ხარისხს, ხელს
უწყობს არსებული ნაპრალების გაფარ
თოებას, ახალი ნაპრალების გაჩენასდა

აჩქარებსწყებისამგებიარაერთგვაროვა
ნი ქანების შერჩევითი გამოფიტვის პრო
ცესს,რითაცირღვევაფერდობისმდგრა
დობაწონასწორობადაიქმნებაფერდო
ბის ჩამოშლის, მეწყრებისა და ზვავების
წარმოქმნის რეალური პირობები. აღნი
შნული ფაქტორების ზემოქმედებით ტუ
ფობრექჩიებისწყებიდანადგილიაქვსსა
მონასტროკომპლექსისკედლებზემცირე
ზომის ნატეხების ცვენას. დღითი–დღე
იზრდება ვულკანური ბრექჩიების დიდი
ზომისბლოკებისანლოდებისმოწყვეტის
(ან დაცურების) რეალური საშიშროება,
რაც არსებითადშეცვლის ძეგლის სტრუ
ქტურას, მონოლითურობას და პრობლე
მასშეუქმნისკომპლექსისდამთვალიერ
ებლთაუსაფრთხოებას.

რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რო
გორც კვლევის ავტორი მიიჩნევს, „გე
ოლოგიური ხასიათის ბუნებრივი საფ
რთხეებისგანვითარებისადამოქმედების
შეჩერების მიზნით საჭიროა ჩატარდეს
ბრექჩიულიწყებისქანებისფიზიკურმექა
ნიკური და კოლექტორული თვისებების,
შეცვლისხარისხისადასიჩქარისშეფასე
ბითისამუშაოები.სამონასტროკომპლექ
სის ციცაბო ფერდობის წონასწორობის
შენარჩუნების მიზნით ტუფობრექჩიების
წყებაში განვითარებულ რღვევებსა და
ნაპრალებში მოძრავი წყლების გვერდი
თი და სირღმითი ეროზიისაგან თავის
არიდების მიზნით საჭიროა გაფართოვ
დეს ნაკადების დინების მიმართულების
მარეგულირებელიდაკალაპოტისგამაგ
რებითი სამუშაოები. განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიექცეს სამონასტრო
კომპლექსის ტუფებში ქიმიური გამოფიტ
ვის პროცესების მსვლელობის დინამიკ
ას,რადგანპროცესისპროდუქტითიხები
მნიშვნელოვნადასუსტებსქანისსტრუქტუ
რასდაქმნისტუფებისდაშლისრეალურ
წინაპირობას“.

კვლევების შედეგების პრეზენტა
ცია მოხდა საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სა
აგენტოში 2014 წლის დეკემბერში. 2014
წელს ბეჟან თუთბერიძე მონაწილეობ
და XII IAEG ( International Association for
Engineering Geology..) საერთაშორისო
კონგრესის(EngineeringGeologyforSociety
and Territory) მუშაობაში ტურინში (იტ
ალია). სტატია,რომელიცვარძიისსამო
ნასტროკომპლექსისგეოლოგიურპრობ
ლემებს მიეძღვნა დაიბეჭდა კონგრესის
შრომებში. ინდექსირებულია და შეტანი
ლია ტომსონ რეუტერის მონაცემთა ბაზ
აში: Engineering Geology for Society and
Territoryvolume 8 Preservation of Cultural
Heritage,2015).ბეჟანთუთბერიძე2012და
2014წლებშითავისიკვლევისშედეგების
პრეზენტაციით გამოვიდა ვარძიის გად
არჩენისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო
ვორქშოპსადაკონფერენციაზე.1619ოქ
ტომბერი,2012,ვარძია;79ივლისი,2014,
ვარძია).
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ცოტამთუიცის,რომპირველქართულ
უნივერსიტეტს დაარსებიდან, 1918 წლი
დან, კავშირები ჰქონდა იმდროისათვის
ევროპისწამყვანუნივერსიტეტებთან.უკვე
ერთიწლისშემდეგ,სახელმწიფოსდაფი
ნანსებითძმები,ივანედაალექსანდრენი
კურაძეები, სასწავლებლად გოტინგენის
უნივერსიტეტში(გერმანია)გაემგზავრნენ,
სადაც უკვე მსოფლიოში გამორჩეული
მათემატიკისა და ფიზიკის ინსტიტუტები
ფუნქციონირებდა. ივანე ნიკურაძე მალე
ვე გახდა თანამედროვე ჰიდროდინამი
კისა და აეროდინამიკის ფუძემდებლის,
პროფესორლუდვიგპრანდტლისგამორ
ჩეულისტუდენტიდაწარმატებითდაიცვა
სადოქტორო დისერტაცია თემაზე "დაკ
ვირვებები ტურბულენტურ დინებაში სიჩ
ქარისგანაწილებაზე".მანხელძღვანელ
თანერთადმონაწილეობამიიღოკაიზერ
ვილჰელმის,დღევანდელიმაქსპლანკის
ინსტიტუტის დაარსებაში, მოგვიანებით
კი ამ ინსტიტუტის განყოფილების უფრო
სიგახდა. ქართველიმეცნიერიივანენი
კურაძე ამ ქალაქში პირველი სტუდენტი
იყო დამოუკიდებელი საქართველოს სა

ხელითჩამოსული,რომელმაცსაკუთარი
შრომისმოყვარეობით საფუძველი ჩაუყ
არა ამორი უნივერსიტეტის ურთიერთო
ბების წარმატებულ დასაწყისს. უმცროსი
ძმა,ალექსანდრემყარისხეულებისფიზი
კისერთერთისახელგანთქმულიპროფე
სორიგახლდათბერლინისადამიუნხენის
უნივერსიტეტებში.

2010წლიდანთბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტისა და გოტინგენის უნივერ
სიტეტისსაუკუნოვანმაურთიერთობამაქ
ტიურიფორმამიიღო.ამუნივერსიტეტებს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების
თანახმად, სტუდენტს შეუძლია დააგრო
ვოს ორივე უნივერსიტეტის სადოქტორო
პროგრამებისთვის საჭირო კრედიტები
და თბილისის სახელმწიფო უნივერსი
ტეტშიდისერტაციისდაცვისშემდეგ,თსუ
დოქტორის ხარისხთან ერთად მიენიჭოს
გოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორის
ხარისხიც.

ამჟამად, ივანე ჯავახიშვილის სახე
ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივ
ერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 7 კურსდამ

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო
უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და გო ტინ გე ნის
უნ ივ ერ სი ტე ტის მრა ვალ წლი ანი 

ურ თი ერ თო ბე ბი გრძელ დე ბა

უნ ივ ერ სი ტე ტებს შო რის გა ფორ-
მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ-
მად, სტუ დენ ტს შე უძ ლია და აგ-
რო ვოს ორ ივე უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის თვის 
სა ჭი რო კრე დი ტე ბი და თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში დი-
სერ ტა ცი ის დაც ვის შემ დეგ, თსუ 
დოქ ტო რის ხა რის ხთან ერ თად 
მი ენ იჭ ოს გო ტინ გე ნის უნ ივ ერ სი-
ტე ტის დოქ ტო რის ხა რის ხიც.
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თავრებული გოტინგენის უნივერსიტეტის
დოქტორანტურაში სწავლობს. მათ შო
რისიყომაიასვანაძე,რომელმაცგოტინ
გენისუნივერსიტეტში2010წელსდაიწყო
სწავლა, როგორც დოქტორანტმა. იგი
მონაწილეობდაგოტინგენისუნივერსიტე
ტისმათემატიკისინსტიტუტისსამეცნიერო
პროექტში „მათემატიკური სტრუქტურები
თანამედროვე კვანტურფიზიკაში“და პა
რალელურად, მუშაობდა სადისერტაციო
თემაზე „ბლანტი დრეკადობის თეორიის
არაკლასიკურიამოცანები“.

დრეკადობის თეორიის განვითარე
ბის სამ საუკუნოვან პერიოდში უდიდესია
ქართველი მეცნიერების წვლილი. საერ
თაშორისო დონეზე კარგადაა ცნობილი
ნიკო მუსხელიშვილის, ილია ვეკუასა და
ვიქტორკუპრაძისმიერდრეკადობისთე
ორიაშიშექმნილიქართულიმათემატიკუ
რისკოლისმიღწევებიდაკვლევისმეთო
დები.ამსკოლისსამეცნიეროშედეგებმა
უდიდესი წვლილი შეიტანა კლასიკური
დრეკადობის თეორიის განვითარებაში
დაგანაზოგადასასაზღვროინტეგრალურ
განტოლებათა მეთოდი (პოტენციალთა
მეთოდი). ამ მეთოდით შესაძლებელი
გახდაროგორცდრეკადობისკლასიკური
თეორიის,ასევეთანამედროვემათემატი
კურითეორიებისკვლევამიკროსტრუქტუ
რისმქონედრეკადიმასალებისათვის.

აღსანიშნავია,რომზუსტად100წლის
წინ,1915წელს,გამოქვეყნდაქართველი
მათემატიკოსის მიერ პირველი სტატია
დრეკადობისთეორიაშინიკომუსხელიშ
ვილისავტორობით.

საინჟინრო საქმეში, ტექნოლოგიაში,
გეოფიზიკაში, მედიცინასადა ბიოლოგი
აშიბლანტიდრეკადიმასალებისფართო
გამოყენებამ აუცილებელიგახადა ასეთი
მასალების მათემატიკური მოდელების
აგება და მათი ინტენსიური კვლევა. ბო
ლო ათწლეულში ამ მიმართულებით
აიგო რამდენიმე საინტერესო მოდელი
სხვადასხვა ველების გათვალისწინებით.
სწორედ ამიტომ, ქართველმა დოქტო
რანტმა მიზნად დაისახა ამ მოდელების
ამოცანების გამოკვლევა ქართული მა
თემატიკური სკოლის მიერ განვითარე
ბული კვლევის მეთოდით. გამოიკვლია
ბლანტი დრეკადობისა და თერმოდრე
კადობის წრფივი თეორიების სივრცითი
სასაზღვრო ამოცანები კელვინფოიგტის
მასალებისათვის სიცარიელით. კერძოდ,
ამ თეორიებში დაადგინა ზომერფელდ
კუპრაძის ტიპის გამოსხივების პირობები,
მიიღოგრინისფორმულებისანალოგები
და რეგულარული (კლასიკური) ამონახ
სნების სომილიანას ტიპის ინტეგრალუ
რიწარმოდგენისფორმულები.დაამტკი
ცა აღნიშნული სასაზღვრო ამოცანების

კლასიკური ამონახსნების არსებობისა
და ერთადერთობის თეორემები. დაად
გინაკელვინფოიგტისბლანტმასალებში
გავრცელებული ბრტყელი ჰარმონიული
ტალღებისძირითადითვისებები.

მიღებულიშედეგებიგამოქვეყნდამა
ღალი იმპაქტფაქტორის მქონე უცხოურ
ჟურნალებში.კერძოდ,JournalofElasticity,
Mechanics Research Communications,
JournalofThermalStressesდასხვა.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსი
ტეტსადა გოტინგენის უნივერსიტეტს შო
რის არსებული ამ თანამშრომლობით,
როგორცუკვეაღვნიშნეთ,თსუსკიდევ6
მკვლევარისარგებლობს.გოტინგენისუნ
ივერსიტეტისმეცნიერებსაცკავშირიაქვთ
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტ
თან, ისინი ხვდებიან ქართველ სტუდენ
ტებს,კითხულობენმათთვისსაინტერესო
საჯარო ლექციებს და დაინტერესების
შემთხვევაში, საერთაშორისო პროგრა
მების ხელშეწყობით, ნიჭიერ სტუდენტს
სწავლის გაგრძელების საშუალებას აძ
ლევენ.

მაია სვანაძე

მეცნიერებათადოქტორიმათე
მატიკაში,თსუზუსტდასაბუნე
ბისმეტყველომეცნიერებათა
ფაკულტეტისპოსტდოქტორანტი;
მისიკვლევისსფეროებია:ბლან
ტიდრეკადობისადათერმოდრე
კადობისმათემატიკურითეორი
ები;არის16სამეცნიეროსტატიის
ავტორი,რომლებიცგამოქვეყნე
ბულიასაერთაშორისოსამეცნი
ეროჟურნალებში.მისიშრომები
ციტირებულია47ჯერ.

დრეკადობის თეორიის 
განვითარების სამსაუკუნოვან 
პერიოდში უდიდესია 
ქართველი მეცნიერების 
წვლილი. საერთაშორისო 
დონეზე კარგადაა ცნობილი 
ნიკო მუსხელიშვილის, 
ილია ვეკუასა და ვიქტორ 
კუპრაძის მიერ დრეკადობის 
თეორიაში შექმნილი ქართული 
მათემატიკური სკოლის 
მიღწევები და კვლევის 
მეთოდები. ამ სკოლის 
სამეცნიერო შედეგებმა უდიდესი 
წვლილი შეიტანა კლასიკური 
დრეკადობის თეორიის 
განვითარებაში და განაზოგადა 
სასაზღვრო ინტეგრალურ 
განტოლებათა მეთოდი 
(პოტენციალთა მეთოდი). 
ამ მეთოდით შესაძლებელი 
გახდა როგორც დრეკადობის 
კლასიკური თეორიის, ასევე 
თანამედროვე მათემატიკური 
თეორიების კვლევა 
მიკროსტრუქტურის მქონე 
დრეკადი მასალებისათვის.
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

„ტრადიციულ ენერგეტიკაზე დაყ
რდნობილი ტექნიკური პროგრესი აძ
ლევსრაადამიანსმრავალსიკეთეს, პა
რალელურად უარყოფითად მოქმედებს
გარემოზე. რის შედეგადაც მიმდინარე
ობსგლობალურკლიმატურიცვლილება.
ტემპერატურადედამიწაზეუახლოესიათ
წლეულების განმავლობაში გაიზრდება.
შეიძლება,ესმხოლოდორიგრადუსიან
ცოტა მეტი იყოს, მაგრამრეალურად ძა
ლიან დიდ ცვლილებებს გამოიწვევს ბუ
ნებაში მიმდინარე პროცესებში. ამიტომ
საკითხიახალიარატრადიციულიენერგი
ისწყაროსძიებისაწარმოადგენსმნიშვნე
ლოვან ამოცანას, როგორც ენერგეტიკუ
ლიმრეწველობის,ისესაყოფაცხოვრებო
სექტორისთვის.

დღეისათვის „განახლებადი ენერგე
ტიკული ტექნოლოგიები“, როგორიცაა
– მზის, ქარის, წყალბადის, ჰიდროელექ
ტროენერგია,ბიომასადაბიოლოგიური
საწვავიტრანსპორტისთვის,ფართოდინ
ერგება ადამიანის საქმიანობის მრავალ
სფეროში.

ალტერნატიული ენერგიის წყაროებს
შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭებაწყლბადისენერგეტიკას,რომელ
მაცახლომომავალშიშესაძლოაგადაჭ
რასმსოფლიოშიდიდიქალაქებისუმწვა
ვესიეკოლოგიურიპრობლემა–გარემოს,
პირველრიგშიკი,საჰაეროაუზისდაბინ
ძურებისკუთხით.

ამრიგად,წყალბადისმისაღებადნედ
ლეულისწყაროებისძიებადასათანადო
ნედლეულიდან წყალბადის ან ელექ
ტროენერგიისმიღებაწარმოადგენსაქტუ
ალურამოცანას“. – აცხადებსთსუმეცნი
ერი, ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, რ.აგლაძის არაორგანული
ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის
რ.დოღონაძისსახ.თეორიულკვლევათა
ლაბორატორიისგამგე,თამაზმარსაგიშ
ვილი. სწორედ ამიტომ, განახლებად ენ
ერგიაზემუშაობალაბორატორიისკვლე
ვების ერთერთი მნიშვნელოვანი მიმარ
თულებაა.

მეცნიერის განმარტავს, რომ, წყალ
ბადის ენერგეტიკაზე გადასვლის არსე
ბით პირობას წარმოადგენს საიმედო,
ეკონომიური და ეკოლოგიური საწვავი
ელემენტების შექმნა, რომლებიც მუშა

ობენ წყალბადზე ან წყალბადის შემ
ცველ ნედლეულზე. წყალბადშემცველ
ნედლეულებს შორის, რომლებიც შეიძ
ლება გამოვიყენოთ საწვავ ელემენტში,
განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს
გოგირდწყალბადი. ამ მხრივ, შავი ზღვა
წარმოადგენს მეცნიერების ყურადღე
ბისობიექტს,რადგანმისისიღრმისეული
წყლებიდიდირაოდენობითშეიცავსგო
გირდწყალბადს, ჰიდროსულფიდისა და
სულფიდის იონებს (სხვადასხვა შეფასე
ბით 4.680 მილიარდი ტონა). მათი წარ
მოშობის წყაროებია ზღვის ფსკერზე არ
სებულივულკანებიდანდაგეოლოგიური
ბზარებიდან ამოფრქვეული გაზები, მდი
ნარეების მიერ ჩამოტანილი ორგანული
ნივთიერებები და მიკროორგანიზმების
ხრწნისპროდუქტები.

მისითქმით, ზღვის წყლიდანდაფსკე
რიდან სასარგებლო კომპონენტების (მა
გალითად:H

2
S, K+,Mn,NH

4
+,CH

4
და სხვა)

ამოღებაგამოყენებას დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება,როგორცზღვისწყლისეკოლოგი
ურიპრობლემისგადასაჭრელად(ატმოსფე
როშისათბურისგაზებისემისიებისშესამცი
რებლად),ასევეარატრადიციულიენერგიის
წყაროსმისაღებად.ამიტომშავზღვაშიარ
სებული მძიმე ეკოლოგიური პრობლემის
გამოსწორება თანამედროვეობის უმნიშ
ვნელოვანესი ამოცანაა. მით უმეტეს, რომ
შავი ზღვა წარმოადგენს არა მხოლოდ
სერიოზულ ეკოლოგიურ პრობლემას, არ
ამედ ის შეიძლება წყალბადის ენერგიის
პოტენციურ წყაროდაც იქცეს (გათვლებისა
და კვლევების შედეგად დადგენილ იქნა,
რომ გოგირდწყალბადის გადამუშავებით
ყოველწლიურად მივიღებთ 100 მილიარ
დამდე კილოვატსაათელექტროენერგიას).
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ გოგირ
დწყალბადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას
სათბობენერგეტიკული მიზნებით, ნავთობ
ქიმიურსინთეზშიდამინერალურისასუქების
წარმოებაში,რაცგანაპირობებსშავიზღვის
სიღრმისეულწყლებსადამსოფლიოოკეან
ეში გოგირდწყალბადის რაოდენობისა და
შესაბამისად ეკოლოგიური კატასტროფის
რისკისშემცირებას.

„განახლებადი ენერგორესურსები უს
აფრთხო ენერგომომარაგების გაუმჯობე
სების მნიშვნელოვან გარანტიებს იძლევა
და ამცირებსფასების ცვლილებას. ენერ

ეკ ოლ ოგი ური
პრობ ლე მა, რო მე ლიც 
შე იძ ლე ბა ენ ერ გი ის

ალ ტერ ნა ტი ულ წყა როდ 
იქ ცეს

თამაზ მარსაგიშვილი

ფიზიკამათემატიკისმეცნიერ
ებათადოქტორი,რ.აგლაძის
არაორგანულიქიმიისადაელექ
ტროქიმიისინსტირტუტისრ.დო
ღონაძისსახ.თეორიულკვლე
ვათალაბორატორიისგამგე,
ევროსაიენსის(Euroscience)წევრი
(1998წლიდან),შავიზღვისქვეყნე
ბისწყლისკვლევისსაერთაშორი
სოცენტრისდირექტორთასაბჭოს
წევრი,ამერიკულიქიმიურისაზო
გადოების(ACS)წევრი.
20022003(შეთავსებით)–სსიპ
„შავიზღვისდაცვის,რესურსების
კვლევისადაათვისებისსახელ
მწიფოსააგენტოს”ხელმძღვა
ნელისმოადგილე,სამეცნიერო
საბჭოსთავმჯდომარე.
სამეცნიეროინტერესებისსფე
რო:ქიმიური,ელექტროქიმიური,
ფოტოქიმიურიდაფოტოელექ
ტროქიმიურირეაქციებისკინეტი
კა;კონდენსირებულგარემოში
მოთავსებულიმრავალატომიანი
ნაწილაკებისთერმოდინამიკა,
ელექტრონულრხევითიდარამა
ნისსპექტროსკოპია;არარეგულ
არულკონდენსირებულგარემოში
ელექტრომაგნუტურიტალღების
გავრცელება;რადიტალღური
სპექტროსკოპია;ნანოსისტემები
დანანოპროცესები;კვანტურქი
მიურიგამოთვლები;კატალიზი
დაფოტოკატალიზი;ნანოდა
მეზოსტრუქტურეშიმიმდინარე
ქიმიურიპროცესები;წყალბადის
ენერგეტიკა;ინფორმაციულიტექ
ნოლოგიები;
სამეცნიეროსტატიებისრაოდენ
ობა–135პატენტებისაერთაშო
რისოსამეცნიეროგრანტები–13.
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გიისესწყაროასევეამცირებსჰაერისდა
ბინძურებას და გამოყენებული ბუნებრივი
აირის რაოდენობას. გარდა ამისა, ხელს
უწყობს განვითარებულ ქვეყნებში სოცი
ალეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯო
ბესებას, ისევე როგორც უზრუნველყოფს
განვითარებად ქვეყნებში ელექტროენერ
გიაზე მოთხოვნისდაკმაყოფილებას. ყვე
ლა ზემოხსენებულ ფაქტორთა მთლიანი
ეფექტი განაპირობებს განახლებადი ენ
ერგორესურსების ათვისებაგამოყენებას
თან დაკავშირებული პროექტების მხარ
დაჭერის საფუძველს, რაც გამოხატულია
კიდეცამმიმართულებითგანვითარებული
ქვეყნებისმიერწარმოებულპოლიტიკაში“,
– ამბობს თამაზ მარსაგიშვილი. სწორედ
ამიტომ, ზემოაღნიშნულ პრობლემასთან
დაკავშირებით, საერთაშორისო საგრან
ტოპროექტისBSERA.NET(„შავიზღვისრე
გიონშიმეცნიერებისადატექნოლოგიების
სფეროშიკავშირებისდამყარება“)09/17–
„შავი ზღვის წყლიდანწყალბადისმიღება
სულფიდური საწვავი ელემენტის გამოყე
ნებით“ ფარგლებში რ. აგლაძის არაორ

განული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინ
სტიტუტის რ. დოღონაძის სახ. თეორიულ
კვლევათა ლაბორატორიაში (მეცნიერთა
ჯგუფის თ.მარსაგიშვილი, გ.ტატიშვილი,
ნ.ანანიაშვილი,მ.მაჭავარიანი, მ.კიკაბიძე,
ჯ.მეტრეველი, ე.ცხაკაია, რ.ხოსიტაშვილი
მონაწილეობით), უცხოელ პარტნიორებ
თან(ბულგარეთი,რუმინეთი)ერთადსაინ
ტერესოკვლევებიჩატარდა.

ზოგადად, გოგირდწყალბადის მო
საცილებლად, ძალიან ბევრი პროცესი
(ადსორბციის,შთანთქმის,კლაუსისპრო
ცესი)იქნაშემუშავებულიმაგრამმისიერ
თჯერადი დამუშავებები საჭიროებს დიდ
ხარჯებს, ამასთან, რადგან საბოლოო
პროდუქტებსაქვთდაბალიკომერციული
ღირებულება, დიდია მოთხოვნა უფრო
ეკონომიური და ეკოლოგიური მეთოდე
ბისშემუშავებაზე.ესპირობამნიშვნელო
ვანია გოგირდწყალბადიდან წყალბადის
მისაღებადსაწვაველემენტებში.

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში
შემოთავაზებულმასუფთაგოგირდწყალ
ბადზე მომუშავე საწვავმა ელემენტებმა

მზარდი ინტერესი ჰპოვეს გოგირდწყალ
ბადის ეფექტიანი მოცილებისა და გა
ნახლებადი ენერგიის წყაროს მიღების
თვალსაზრისით, მაგრამ გოგირდწყალ
ბადისმიღებისსტადიაარსებითადართუ
ლებსდააძვირებსმთლიანპროცესს.

გოგირდწყალბადის საწვავ ნედლე
ულად გამოყენების მიმართულებით
მრავალი კვლევაა ჩატარებული, მაგრამ
ყველაგანხილულსამუშაოშიაირადიგო
გირდწყალბადისდაჟანგვასახდენენძვი
რადღირებული კატალიზატორებისა და
კომპოზიციური მასალების გამოყენებით,
მაღალტემპერატურაზე(8001000C°),რაც
წარმოებისათვისკომერციულითვალსაზ
რისით არ არის მომგებიანი. შავ ზღვაში
H
2
Sგვაქვსწყალშიგახსნილისახით,ხო

ლო ლიტერატურაში არ არსებობს პუბ
ლიკაციები საწვავი ელემენტის შესახებ,
რომელიცმუშაობსწყალშიგახსნილგო
გირდწყალბადზე. ჩვენი სამუშაოს მიზანს
წაროადგენდა შეგვექმნა ისეთი საწვავი
ელემენტი, რომელიც იმუშავებდა ზემო
აღნიშნულნედლეულზე.
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ამ ტექნოლოგიის კიდევ ერთი უპირ
ატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის
უარყოფითგავლენასარახდენსგარემო
ზე. ამდროს არ ხდება არანაირი ზემოქ
მედება ზღვის წყალზე, არ იცვლება მისი
მარილიანობა, მჟავიანობა, არ ხდება
ბალანსისდარღვევადაარწარმოიქმნე
ბა ნარჩენები. ამიტომ შემოთავაზებული
კვლევებიმნიშვნელოვანია,როგორცსა
მეცნიერო,ტექნოლოგიური,ინოვაციური,
ასევეეკონომიკური,ეკოლოგიურიდასო
ციალურითვალსაზრისით.

პროექტის ფარგლებში, გოგირდ
წყალბადით წყლის გასამდიდრებლად
შესწავლილ იქნა ადგილობრივი წარ
მოშობის ბუნებრივ და მოდიფიცირებულ
ცეოლითებზე და სინთეზურ კათიონიტზე
სულფიდიონის ჩაჭერის შესაძლებლო
ბა.დადგენილია,რომზემოთაღნიშნული
მასალები მაღალი ადსორბციული ტევა
დობით ხასიათდებიან. ისინი შეიძლება
გამოყენებულ იქნან, როგორც გოგირ
დწყალბადის ადსორბენტები ბუნებრივი
გოგირდშემცველი წყლებიდან. განხი

ლულია არაადიაბატური იონგაცვლითი
პროცესები ცეოლიტების არხებში. ჩა
ტარებულია სიჩქარის კონსტანტის გათ
ვლები იონგაცვლითი პროცესისთვის
ფოროვანი მასალების არხებში, რომ
ლის დროსაც ერთი ადსორბირებული
ნაწილაკიიცვლებამეორით.მიღებულია
ანალიზური გამოსახულებები პროცესის
მახასიათებელი პარამეტრებისათვის,
როგორიცაა გარემოს რეორგანიზაციის
ენერგია,გადასვლისალბათობა,პროცე
სისსიჩქარისკონსტანტა.შეიქმნასაწვავი
ელემენტის ლაბორატორული და მსხვი
ლილაბორატორულიმოდელები.ექსპე
რიმენტული კვლევების შედეგად შერჩე
ულ იქნა იაფი, გოგირდწყალბადისა და
მისი დაჟანგვის პროდუქტების მიმართ
მედეგი საელექტროდე მასალა (რომე
ლიც ელექტროდის ფუნქციის გარდა ას
რულებს კატალიზატორის როლსაც) და
ანიონური მემბრანა, რომელთა გამოყე
ნებითდადგენილიქნა, გოგირდწყალბა
დიდანელექტრომამოძრავებელიძალის
წარმოქმნასაწვაველემენტშისულფიდის
ჟანგბადით კატალიზური დაჟანგვისას.
რომელიცშემდგომშიშესაძლებელიაგა
მოყენებულიქნასუნახშირბადოენერგიის
საწარმოებლადწყალბადისსახით.

როგორც კვლევის ხელმძღვანელი
აცხადებს, მიღებული შედეგები აპრობი
რებულია შავი ზღვის აკვატორიის სიღ
რმისეულ წყალზე ბულგარელ და რუმი
ნელ კოლეგებთან ერთად, უშუალოდ
ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის
ოკეანოლოგიისინსტიტუტისსამეცნიერო
კვლევითხომალდზე“АКАДЕМИК“,რასაც

მიეძღვნარამდენიმე სტატია ბულგარულ
პრესაში.ექსპედიციისმიზანიიყო,რეალ
ურპირობებშიგამსხვილებულილაბორა
ტორიული კვლევების ჩატარება და და
ნადგარისმუშაობისხანგრძლივობისგან
საზღვრა. მიღებულიიყოემძ სხვადასხვა
სიღრმიდან ამოღებული გოგირდწყალ
ბადის შემცველი შავი ზღვის წყლებიდან
თბურელემენტში.

ამდენად, დღეს ალტერნატიული, ეკ
ოლოგიურად სუფთა ენერგიის წყარო
ების ძიება წარმოადგენს XXI საუკუნის
ენერგეტიკის უმნივნელოვანეს, აქტუალ
ურ და პერსპექტიულ პრობლემას, რაც
გააუმჯობესებსარამარტოქვეყნისეკონ
ომიკას, არამედ მოგვცემს ენერგიის ახ
ალ,უსაფრთხოწყაროს.

აღნიშნულ კვლევებზე გამოქვეყნებუ
ლია სტატიები საერთაშორისოდა ადგი
ლობრივ გამოცემებშიდა წარდგენილია
პატენტი.
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სპეციალიზირებული კვლევების სა
ფუძველზე საქართველოში მეცნიერები
გამოყოფენ ნავთობგაზიან ხუთ და შე
საძლო ნავთობგაზიან ორ რაიონს. ოფ
იციალურად აღრიცხულია ნავთობის
თხუთმეტი (უმეტესად მცირედებიტიანი),
გაზნავთობის ერთი და გაზის ერთი სა
ბადო. დღეისათვის, თსუ მეცნიერები მი
ზანშეწონილად მიიჩნევენ ყურადღების
გამახვილებასსაქართველოშინავთობის
მოპოვების ზრდის ერთერთ შესაძლო
რეზერვზე, კერძოდ, ღრმად დაძირულ
მეზოკაინოზოურნალექებზე. (ცნობისათ
ვის, კაინოზოურიერა65მილიონზემეტი
ხნისწინდაიწყო).

2013წლიდან2016წლისაპრილამდე
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც
ნიეროფონდისდაფინანსებითთსუსალ
ექსანდრეთვალჭრელიძის მინერალური
ნედლეულისკავკასიისინსტიტუტშიხორ
ციელდება პროექტი „აღმოსავლეთ სა
ქართველოსღრმადდაძირულიმეზოკა
ინოზოურინალექებისნავთობგაზიანობის
პერსპექტივებისშეფასება“.

პროექტის ინიციატორი და ავტორი
თსუ მინერალური ნედლეულის კავკასი
ის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავ
მჯდომარე,ამავეინსტიტუტისსათბობენ
ერგეტიკულირესურსებისგანყოფილების
ხელმძღვანელი, გეოლოგიამინერალო
გიისმეცნიერებათადოქტორინანიასლა
ნიკაშვილიგახლდათ,რომელიცპროექ
ტისდასრულებამდეგარდაიცვალა.

პროექტში ჩართულნი არიან საქარ
თველოსმეცნიერებათაეროვნულიაკად
ემიისწევრკორესპონდენტი,გეოლოგია
მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტო
რი, პროფესორი მირიან თოფჩიშვილი,
მინერალური ნედლეულის კავკასიის
ინსტიტუტის სათბობენერგეტიკული რე

სურსებისგანყოფილებისმეცნიერთანამ
შრომელივახტანგიორაშვილი,ამავეინ
სტიტუტისინფორმატიკისადაახალიტექ
ნოლოგიების განყოფილების გამგე გე
ოლოგიამინერალოგიის მეცნიერებათა
დოქტორი ასლან სულაძე, მინერალური
ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეც
ნიერთანამშრომლი ზურაბ კილასონია,
მეცნიერებათადოქტორი,საქართველოს
ს.ჯანაშიასსახელობისმუზეუმისმეცნიერ
თანამშრომელი–მაიაჭიჭინაძე.

ასლანსულაძისგანმარტებით,„ქანებ
შიგაბნეულიბიოორგანულინივთიერების
ნავთობადგადასაქცევადსაჭიროამისმა
შემცველმა ნალექებმა თანამიმდევრუ
ლად გაიარონ სედიმენტოგენეზის (და
ლექვის) შემდეგ – დიაგენეზის (ნალექის
დანალექქანადგარდაქმნის)დაბოლოს
კატაგენეზის (უკვე ჩამოყალიბებულიქან
შიარსებულიბიოორგანულინივთიერებ
ის მეორადი გარდაქმნები) ხანგრძლივი
სტადია.

პროექტის ფარგლებში, გავლილ პე
რიოდში მოხდა დანალექი და ვულკა
ნურდანალექიქანებისთავისებურებების
აღწერა, გენური ტიპიზაცია, ქანებისლი
თოლოგიურგეოქიმიური კრიტერიუმების
შესწავლა, განხორციელდა პალეოგე
ოგრაფიული, პალეოვულკანოლოგი
ური რეკონსტრუქციები, გამახვილდა
ყურადღება სიღრმული პროცესებისრო
ლის დადგენაზე ნავთობგაზიანი აუზების
ფორმირებისა და ნახშირწყალბადების
მობილიზაციის პროცესებში. შესრულდა
აუზის თანამედროვე და პალეოგეოთ
ერმული პირობებისრეკონსტრუქცია, ჩა
ტარდა ქანებში გაბნეული ჰუმუსური ორ
განულინივთიერების–ვიტრინიტისარეკ
ვლისსიდიდეებისგაზომვებიდაძირითა
დად ამის საფუძველზე განხორციელდა

აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ღრმად 
და ძი რუ ლი ნა ლე ქე ბის ნავ თობ- 

გაზიან ობ ის პერ სპექ ტი ვე ბის შე სა ხებ

საქართველოშინავთობისმოპოვებისხანგრძლივიისტორიისადა
ამთემაზეჩატარებულიმრავალრიცხოვანიკვლევებისმიუხედავად,
დღეისათვისარსებულიეკონომიკურიშედეგებიშთამბეჭდავინამდვი
ლადვერარის.თუმცა,სპეციალისტებისთქმით,ამწიაღისეულისსამ
რეწველომოპოვებისსაქმეშიიყოაღმავლობისეპიზოდებიც.მაგალი
თად,გასულისაუკუნის7080იანწლებშისაქართველოშინავთობის
წლიურმამოპოვებამსამმილიონტონასგადააჭარბა.(იხ.:გ.ხმალაძე,
ნ.ხმალაძე.საქართველოსნავთობისმრეწველობაგარდამავალპე
რიოდში.თბილისისუნივერსიტეტისგამომცემლობა.2002.გვ.14).

ასლან სულაძე

გეოლოგიამინერალოგიის
მეცნიერებათადოქტორი,
თსუკავკასიისალექსანდრე
თვალჭრელიძისმინერალური
ნედლეულისინსტიტუტის
ინფორმატიკისადა
ტექნოლოგიებისგანყოფილების
გამგე.1967წელსდაამთავრა
საქართველოსპოლიტექნიკური
ინსტიტუტი,სპეციალობით
„სასარგებლონამარხების
ძებნაძიება“1986წლიდან
მუშაობსკავკასიისალექსანდრე
თვალჭრელიძისმინერალური
ნედლეულისინსტიტუტში.1983
წელსმიენიჭაგეოლოგია
მინერალოგიისმეცნიერებათა
კანდიდატისწოდება.არის
საინჟინროაკადემიისნამდვილი
წევრი.
არის160მდესამეცნიერო
ნაშრომისავტორი.
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ორგანული ნივთიერებებისა და ქანების
კატაგენიზის ხარისხის დადგენა. (ჰუმუსი
– ნიადაგისმცენარეულიდაცხოველური
ნარჩენების ბიოქიმიური გარდაქმნების
შედეგად წარმოქმნილი ორგანული ნა
წილი), გარდა ამისა, კომპლექსური სტა
დიალური ანალიზით (ქანების მეორადი
თვისებებისდადგენა) შეფასდადანალე
ქიდა ვულკანოგენურდანალექი ქანების
გარდაქმნისხარისხიდაა.შ.“.

მეცნიერთა განმარტებით, ნავთობისა
და გაზის ბუდობების განაწილების სტა
ტისტიკის მიხედვით, დიდ სიღრმეებზე
(>4,5 კმ) უმეტესწილად გაზის ბუდობებია
განთავსებული და მათი რეზერვუარები
– შემცველი ქანები (ე.წ. კოლექტორები)
მეორადიგანმკვრივებისზონებსუკავშირ
დებიან. ამასთანავე, მათი განაწილება
ჭრილში სიღრმეების მიხედვით არათან
აბარია. როგორც პროექტის მონაწილე
მაია ჭიჭინაძე განმარტავს, „მსგავსი რამ
განპირობებულიადიდსიღრმეებზეარსე
ბულისპეციფიურირეჟიმებით,რომელთა
გამოვლენასაც, არსებითი, როგორც თე
ორიული,ასევეპრაქტიკულიმნიშვნელო
ბაც აქვს. აქ, უპირველესად, ყურადღება
გასამახვილებელია გაბნეული ორგანუ
ლი ნივთიერებების ორგანომასალების
შემადგენლობისა და ფერის მიხედვით
თვით ამ ორგანული ნივთიერებების
საწყისიტიპისადაკატაგენეზისხარისხის
დადგენაზე. აღსანიშნავია,რომგაბნეულ
ორგანულნივთიერებებსიქნანახიორგა
ნომასალების შემადგენლობისა და მიკ
როფოსილიების (სპორების, მტვრიანას,
მიკროპლანქტონს) მიხედვით ეცვლება
ფერი.გარდაიმისა,რომამმიმართულე
ბით ჩასატარებელი პალინოლოგიური
კვლევები კიდევ უფრო გაამდიდრდება
ინსტიტუტის მიერ მოპოვებული შედეგე
ბი.ამასთანავე,ესიქნებასაქართველოში
ნოვატორულიმიდგომადასაყურადღებო
შედეგები ნავთობგაზიანობის კვლევების
სფეროში“.

„აღმოსავლეთ საქართველოს ნავ
თობგაზიანი რაიონი წარმოადგენს კას
პიის ზღვის სამხრეთი ნაწილის (აზერ
ბაიჯანში მდ. მტკვრის ქვედა დინების)
მეგადეპრესიის(დიდსიღრმეზემდებარე
ქვაბული) დასავლეთ დაბოლოებას. ამ
დენად,აქჩატარებულიკვლევებისაინტე
რესოიქნებააზერბაიჯანელისპეციალის
ტებისთვისაც.დასახელებულიდეპრესიის
ფარგლებშიღრმადდაძირულიმეზოკა
ინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობ
ის შეფასებისთვის „საქნავთობის“ მიერ
ჩატარებულიაძებნაძიებითისამუშაოები.
გაბურღულიასაშუალოდაღრმა(3700მ)
ჭაბურღილები. ზოგიერთი მათგანიდან,
არსებული მონაცემებით, მოსალოდნე
ლია ნავთობის ამოსაღები რესურსების
მნიშვნელოვანიმოცულობები.

„როგორც ადრე ჩატარებული კვლე
ვების შედეგების ანალიზი მეტყველებს,

ღრმად დაძირული ნალექების ნავთობ
გაზიანობის პოტენციალის შეფასებისას
სრულყოფილად არ იყო გათვალისწინე
ბული ყველა ისფაქტორი,რომელიც ნა
ლექებისნახშირწყალბადოვანიპოტენცი
ალისფორმირებისადა საბადოებისთა
ვისებურებებს განაპირობებს. აღნიშნული
გარემოება კი სირთულეებს წარმოშობს
ბუდობებისპროგნოზირებისადასაბადო
ების ათვისება/ექსპლუატაციის პროცეს
ში“,–აცხადებსასლანსულაძე.

პროექტის ერთერთი სიახლე ნავ
თობგაზიანობასა და ენდოგენური (შინა
განიწარმოშობის)რეჟიმების,მათშორის
ვულკანიზმის პროცესებს შორის სავარა
უდოდ არსებული კანონზომიერებების
დადგენაშია. ამ მიზნით დასახულია მე
ზოკაინოზოური სედიმენტაციური აუზებ
ისფორმირებისპირობებისგამოკვლევა,
ქანების ლითოლოგიურგეოქიმიური მა
ხასიათებლების დადგენა  (შეგახსენებთ,
რომ ლითოლოგია, ეს არის მეცნიერ
ებადანალექიქანებისადადანალექისა
ბადოების,აგრეთვეთანამედროვენალე
ქებისშედგენილობის,აგებულების,გენე
ზისისადაგავრცელებისშესახებ).

როგორც კვლევის მონაწილეები
აცხადებენ, სამუშაობის დასრულებამდე
შეფასდება სხვადასხვა გეოლოგიური
პროცესების მნიშვნელობა ქანების მო
ცულობით ფილტრაციული თვისებების
ფორმირების პროცესში. გარდა ამისა,
ქანებში გაბნეული ჰუმუსური ორგანული
ნივთიერების – ვიტრინიტის არეკვლის
სიდიდის მიკროსკოპული გაზომვები, სა
ფუძველს იძლევა შეფასდეს ორგანული
ნივთიერების კატაგენეზისის ხარისხი.
კომპლექსური სტადიალური ანალიზისა
და ვიტრინიტომეტრიის მონაცემების სა
ფუძველზე ვერტიკალურ ჭრილებში მოხ
დებაკატაგენეზისისეტაპებისდაზონების
გამოყოფა. დადგინდება კატაგენეზისის
ვერტიკალური გრადიენტი, რომლის ექ
სტრაპოლაციის გზით ღრმა ჰორიზონ
ტებზე შესაძლებელი გახდება სიღრმეში
არსებულითერმობარულირეჟიმებისშე
ფასება. მეტნაკლები სიზუსტით ამ მონა
ცემებისგამოყენებაშესაძლებელიიქნება
ასევე მომიჯნავე ტერიტორიებზე, სადაც
არარსებობსბურღვისმონაცემები.

თსუს ალექსანდრე თვალჭრელიძის
მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინ
სტიტუტის მეცნიერები აცხადებენ, რომ
პროექტის ფარგლებში მოძიებული მა
სალის ანალიზისა და განზოგადების სა
ფუძველზე, მოხდება ღრმად დაძირული
ნალექებისნახშირწყალბადოვანიპოტენ
ციალის პროგნოზირება. პროექტში დას
მულიამოცანებისწარმატებითგადაწყვე
ტას პრაქტიკული მნიშვნელობაც ექნება,
რადგან დაინტერესებულ ნავთობმომპო
ვებელ ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი
ფინანსურირესურსების ეკონომიის საშუ
ალებასმისცემს.

მაია ჭიჭინაძე

სიცოცხლისშემსწავლელმეცნი
ერებათადოქტორი,პალინოლო
გიისმიმართულებით.არისსაქარ
თველოსეროვნულიმუზეუმის
პალეობიოლოგიისინსტიტუტის
მეცნიერთანამშრომელი,მისი
კვლევისსფეროებია:პალინო
ლოგია,პალინოლოგიურიმეთო
დებითგეოლოგიურინალექებისა
დაარქეოლოგიურიმასალის
შესწავლა.
არის15ზემეტისამეცნიეროსტა
ტიისავტორი.20072015წლებში
მონაწილეობდასაერთაშორისო
სამეცნიეროფორუმებში.
20112013წლებშიმონაწილე
ობდასაგრანტოპროექტებში:
20112013SCOPESსპროექტში–
„Colchis2Vani,Nokalakeviinthefirst
MilleniumB.Candearlierculturaland
environmentalcontext“.2012წელს
შოთარუსთაველისეროვნული
სამეცნიეროფონდისმიერდაფი
ნანსებულსამეცნიეროსაგრანტო
პროექტში„განძივანისნაქალაქა
რიდან“.
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ამ მიზანს ემსახურებოდა თსუ პეტ
რე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორ
განული ქიმიის ინსტიტუტის აგრარული
ქიმიის პრობლემათა ლაბორატორიის
თანამშრომლების მიერ ლაბორატორი
ის გამგის, მთავარი მეცნიერთანამშრო
მელის,ქიმიისმეცნიერებათადოქტორის
სპარტაკ უროტაძის ხელმძღვანელობით
განხორციელებულიპროექტი: „ბიოლით
ონებისადაბუნებრივიცეოლითებისშემ
ცველიახალითაობისპრემიქსები“.პრო
ექტისხანგრძლივობაიყო3წელიდაიგი
20112014წლებშიმიმდინარეობდა.პრო
ექტიდაფინანსდაუკრაინისმეცნიერებისა
დატექნოლოგიებისცენტრის(უმტც)მიერ.

კვლევის ავტორთა განმარტებით:
„მეფრინველეობისა და მეცხოველეობ
ის განვითარების ერთერთ აუცილებელ
პირობას წარმოადგენს საკვები რაციონ
ის ყოველდღიური შედგენილობის უზრუ
ნველყოფა ეფექტური, სრულფასოვანი
დაბალანსირებულიდანამატებით,უპირ
ველესყოვლისაშეუცვლელიბიოლითო
ნებითა და ორგანული ნივთიერებებით
(ამინომჟავები,ოქსიმჟავებიდასხვ.).

დანამატების შემადგენლობაში, სასი
ცოცხლოდაუცილებელიბიოლითონების
მარტივი მარილები (სულფატები, ქლო
რიდები, კარბონატები, იოდიდები და
სხვ.)დაორგანულინივთიერებებიშეყავთ
ცალცალკეანერთდროულადნარევების

სახით; ასევე წარმატებით გამოიყენება,
როგორც საკვების დანამატი სხვადასხვა
ბუნებრივი ცეოლითები (კლინოპტილო
ლითი,ლომონტიტიდასხვ.),რომლებიც
როგორცცნობილიახასიათდებიანპრო
ლონგირებისეფექტით.

ლიტერატურულიმონაცემებისსაფუძ
ველზე ცნობილია, რომ ბიოლითონები
ცოცხალ ორგანიზმში თავიანთ ფუნქცი
ებსასრულებენარამარტივიმარილების,
არამედბიოკოორდინაციულინაერთების
სახით. ამიტომ ორგანიზმში ლითონების
ბიოკორდინაციული ნაერთების სახით
შეყვანისასადგილიაქვსმათიბიოლოგი
ურიაქტივობისმკვეთრზრდას“;

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული
კვლევებისსაფუძველზელაბორატორიის
თანამშრომლებმა მიიღეს ცოცხალი მა
სის მატება, დაცემის შემცირება, ხორცის
ხარისხისგაუმჯობესებადადაავადებების
შემცირება;რაც კიდევ ერთხელ ადასტუ
რებს, რომ დეფიციტური ბიოლითონები
პრემიქსებისშემადგენლობაში,ნაცვლად
მარტივიმარილებისა,შეტანილუნდაიქ
ნასკოორდინაციულინაერთებისსახით.

პროექტშიდასახულიმიზნისმისაღწე
ვადშესრულდაშემდეგიამოცანები:

ჩატარებულიიქნაშეუცვლელიბიოლ
ითონებისდაორგანულინივთიერებების
(ამინომჟავების, ოქსიმჟავების და ა.შ.)
შემცველი კოორდინაციული ნაერთების

ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის კვლე ვე ბი – 
ფრინ ველ თა და ცხო ველ თა

ბა ლან სი რე ბუ ლი კვე ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

საწარმოო ცდები ფრინველებზე

დღეისათვისერთერთაქტუალურპრობლემადკვლავ
რჩებაფრინველთადაცხოველთასრულფასოვანიდა
ბალანსირებულიკვება.სწორედამიტომ,თსუპეტრემე
ლიქიშვილისფიზიკურიდაორგანულიქიმიისინსტიტუტის
აგრარულიქიმიისპრობლემათალაბორატორიისთანამ
შრომლებმამიზნადდაისახესშეექმნათბიოლითონებისა
დაორგანულინივთიერებებისშემცველიბიოკოორდი
ნაციულინაერთებიდამათიკომპოზიციებიბუნებრივცე
ოლითებთანერთად.რაცუზრუნველყოფსიაფი,ეკოლ
ოგიურადუსაფრთხო,უნარჩენო,ანტიბაქტერიულიდა
ანტისეპტიკურიდანამატებისმიღებას.
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სინთეზი;სინთეზირებულინაერთებისადა
ბუნებრივი ცეოლითების (კლინოპტილო
ლიტი,ლომონტიტი) საფუძველზე მომზა
დდაოპტიმალურიშემადგენლობისკომ
პოზიციები;

შეიქმნაშეუცვლელიბიოლითონების,
ორგანული ნივთიერებებისდა ცეოლით
ების შემცველი ეფექტიანი დოზების და
ოპტიმალური შემადგენლობის იაფი, ეკ
ოლოგიურად უსაფრთხო, უნარჩენო და
ნამატების მეცნიერულადდასაბუთებული
რეცეპტები,რომელთაგამოყენებისშედე
გადდადგინდა:

ფრინველისა და ცხოველის მიერ
მკვებავი ნივთიერებების გახანგრძლივე
ბულდა თანდათანობით შეთვისება; და

ცემისმაქსიმალურიშემცირება;ცოცხალი
მასისმატება–115%ით;ხორცისხარის
ხის გაუმჯობესება; ფიზიოლოგიური და
ბიოქიმიური მაჩვენებლების შენარჩუნება
დასაშვებინორმისზღვრებში;სხვადასხვა
დაავადებების თავიდან აცილება; საკვე
ბისდანახარჯისშემცირება(საკვებისათ
ვისებისეფექტიანობისგაზრდისხარჯზე);
საკვების თვითღირებულების შემცირე
ბა ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენების
ხარჯზე; მომზადდა რეკომენდაციები მი
ღებული კომპოზიციების გამოყენებაზე
ფრინველთა და ცხოველთა კვებაში. მი
ღებულიკომპოზიციებისგამოცდაჩატარ
და ფრინველზე (კვერცხმდებელი, ბრო
ილერი)დაბოცვერზე.

იამზე ბეშკენაძე

ივანეჯავახიშვილისსახელობის
თბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტისპეტრე
მელიქიშვილისფიზიკურიდა
ორგანულიქიმიისინსტიტუტის
აგრარულიქიმიისპრობლემათა
ლაბორატორიისმთავარი
მეცნიერითანამშრომელი,
ქიმიისმეცნიერებათაკანდიდატი,
აკადემიურიდოქტორი.არის100
ზემეტისამეცნიერონაშრომის
ავტორი;გახლავთარაერთი
საერთაშორისოკონფერენციის
მონაწილე;12პატენტის
მფლობელი.საერთაშორისო
გრანტისმონაწილედა
ეროვნულისამეცნიეროგრანტის
ხელმძღვანელი.

საწარმოო ცდები ბოცვრებზე
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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროექტი„შავიზღვისდიაგნოზისადა
ოპერატიული პროგნოზის სისტემის შე
მუშავება“, რომელიც აღმოსავლეთ შავი
ზღვის(მოიცავსსაქართველოსსანაპირო
ზოლსა და მიმდებარე აკვატორიას) რე
გიონულიპროგნოზისსისტემასაცგულის
ხმობდა,დაიწყოევროკავშირისსაერთა
შორისო სამეცნიეროტექნიკური პროექ
ტისARENAფარგლებში(20032005წწ.).

2005 წლის ივლისში ხუთიდღის გან
მავლობაში შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის
ისტორიაში პირველად ევროკავშირის
საერთაშორისო სამეცნიეროტექნიკური
პროექტის ARENA ფარგლებში განხორ
ციელდა საერთაშორისო საპილოტე ექ
სპერიმენტი,რომლის მიზანი იყოშემოწ
მებულიყო შავი ზღვის დიაგნოზისა და
პროგნოზის სისტემის პროგნოზული შე
საძლებლობებიდამისიფუნქციონირება
ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში.
ამპროგნოზულისისტემისერთერთიშე
მადგენელინაწილიიყოჩვენსმიერშემუ
შავებულირეგიონულიპროგნოზულისის
ტემა შავი ზღვის განაპირა აღმოსავლეთ
ნაწილისათვის.პილოტურექსპერიმენტში
მონაწილეობდნენყველაშავიზღვისპირა
ქვეყნის – ბულგარეთის, თურქეთის, რუ
მინეთის, რუსეთის, საქართველოსა და
უკრაინისწამყვანისამეცნიეროცენტრები,
მათშორისმ.ნოდიასგეოფიზიკისინსტი
ტუტი. აღნიშნულსამუშაოებსკოორდინა
ციასუწევდაუკრაინისმეცნიერებათაერ
ოვნულიაკადემიისზღვისჰიდროფიზიკის
ინსტიტუტი(ქ.სევასტოპოლი).საერთაშო
რისოექსპერტთაერთსულოვანიშეფასე
ბით ექსპერიმენტი წარმატებული აღმოჩ
ნდა,რომელმაცდაადასტურაშავიზღვის
პროგნოზული სისტემის საიმედოობა და
მისი ოპერატიულ რეჟიმში ფუნქციონირ
ებისრეალურიშესაძლებლობა.

პროექტის შემდგომი განვითარება
უკვე ევროკავშირის ანალოგიური პრო
ექტისECOOPფარგლებში(20082011წწ.)
მოხდა. სისტემის სრულყოფადა გაფარ
თოება ანთროპოგენური მინარევების
გავრცელებისმათემატიკურიმოდელების
ჩართვით განხორციელდა შოთა რუსთა
ველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტისფარგლებში(20132015წწ.).

ამ კვლევებში ჩართულნი იყვნენთსუ
სამეცნიერო ინსტიტუტის წარმომადგენ
ლები: ავთანდილ კორძაძე, ფიზიკამა

თემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი. მ. ნოდიას გეოფიზიკის
ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს გე
ოფიზიკური პროცესების მათემატიკური
მოდელირების სექტორის გამგე და დე
მური დემეტრაშვილი, ფიზიკამათემატი
კის მეცნიერებათადოქტორი, მ. ნოდიას
გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატ
მოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების
მათემატიკური მოდელირების სექტორის
მთავარიმეცნიერთანამშრომელი.

როგორც მეცნიერები განმარტავენ,
მოკლევადიანი საპროგნოზო სისტემის
შექმნაამფორმატითპირველადმოხდა.
კერძოდ,პირველადგანხორციელდააღ
მოსავლეთშავიზღვისპროგნოზულისის
ტემის ფუნქციონირება ოპერატიულთან
მიახლოებულ რეჟიმში. პროგნოზული
სისტემის ძირითადი ბირთვი – მაღალი
გარჩევისუნარიანობის მქონე შავი ზღვის
დინამიკის რეგიონული მოდელი გან
სხვავდება საზღვარგარეთშემუშავებული
შავი ზღვის დინამიკის მოდელებისაგან
ფიზიკური ფაქტორების გათვალისწინე
ბისმეთოდოლოგიითდადიფერენციალ
ურ განტოლებათა ამოხსნის რიცხვითი
მეთოდებით.

საპროგნოზო არე – ზღვის აღმოსავ
ლეთ აკვატორია გამოყოფილია ზღვის
ღია ნაწილისაგან პირობითი თხევადი
საზღვრით, რომელიც დაახლოებით ემ
თხვევაქ.ტუაფსეზეგამავალმერიდიანს.

რეგიონულიპროგნოზისსისტემაშედ
გება ჰიდროდინამიკური და ეკოლოგი
ური ბლოკებისაგან. ჰიდროდინამიკური
ბლოკის ძირითადი ბირთვია შავი ზღვის
დინამიკის რეგიონული მოდელი (ავტო
რები: ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი),
ეკოლოგიური ბლოკის შემადგენელი ნა
წილებიაზღვისგარემოშინავთობისადა
სხვა დამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა
გავრცელებისორიდა სამგანზომილები
ანიმათემატიკურიმოდელები.ზღვისდი
ნამიკის რეგიონული მოდელი დაფუძნე
ბულია ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის
სრულ განტოლებათა სისტემაზე, ხოლო
მინარევისგავრცელებისამოცანებიეფუძ
ნება გადატანადიფუზიის ორდა სამგან
ზომილებიან განტოლებებს, რომლებიც
გამოიყენებენჰიდროდინამიკურბლოკში
გამოთვლილზღვისდინებისველს.რეგი
ონული პროგნოზული სისტემის ფუნქცი

თსუ მეც ნი ერ ებ მა შა ვი ზღვის რე გი ონ ული 
მოკ ლე ვა დი ანი პროგ ნო ზის სის ტე მის

შექ მნა ში მი იღ ეს მო ნა წი ლე ობა
ქართველიმეცნიერებისმონაწილეობით,მათემატიკურიმოდელირებისსაფუძველზეშეიქმნააღმოსავ
ლეთშავიზღვისრეგიონულიმოკლევადიანიპროგნოზისსისტემა,რომელიცერთერთიშემადგენელი
კომპონენტიამთლიანადშავიზღვისდიაგნოზისადაპროგნოზისსისტემისა.

ავთანდილ კორძაძე

ფიზიკამათემატიკისმეცნიერ
ებათადოქტორი,პროფესორი,
ივანეჯავახიშვილისსახელობის
თბილისისსახელმწიფოუნივერ
სიტეტისმ.ნოდიასგეოფიზიკის
ინსტიტუტისზღვისადაატმოსფე
როსგეოფიზიკურიპროცესების
მათემატიკურიმოდელირების
სექტორისხელმძღვანელი.
არისმერაბალექსიძისა(1996)
დამიხეილნოდიასსახელობის
პრემიებისლაურეატი(2012),ევ
როპისდედამიწისმეცნიერებათა
კავშირისწევრი(2014),ოკეანის
ექსპერტი(http://www.oceanexpert.
net/).1996წლიდანარისჟურნა
ლის„საქართველოსგეოფიზიკ
ურისაზოგადოებისჟურნალი,
სერიაბ“მთავარირედატორი.
არისმრავალისაერთაშორისო
სამეცნიეროკონფერენციისადა
ფორუმისმონაწილე,საერთაშო
რისოდაეროვნულისამეცნიერო
გრანტებისხელმძღვანელი.მისი
სამეცნიეროსაქმიანობადაინ
ტერესებიმოიცავსოკეანისადა
ატმოსფეროსდინამიკისამოცან
ებისმათემატიკურდასაბუთებას,
შავზღვასადაატმოსფერო
შიჰიდროთერმოდინამიკური
დაეკოლოგიურიპროცესების
მათემატიკურმოდელირებას,
ზღვაატმოსფეროსურთიერთქმე
დებას;აღნიშნულსაკითხებზემას
გამოქვეყნებულიაქვს170მდე
სამეცნიერონაშრომირესპუბლი
კისადაუცხოეთისსამეცნიერო
გამოცემებში.
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ონირებისათვისსაჭიროყველამონაცემი
მიიღებაყოველდღიურადინტერნეტისსა
შუალებით ზღვის ჰიდროფიზიკის ინსტი
ტუტიდან(ქ.სევასტოპოლი).

როგორც პროექტში ჩართული მეც
ნიერები აცხადებენ, რეგიონული პროგ
ნოზის სისტემა არ წარმოადგენს საბო
ლოო ვერსიას და აღნიშნული სისტემის
სრულყოფის მიზნით სამუშოები დღემდე
გრძელდება.

პროექტისშედეგებზესაუბრისასგამო
ყოფენშემდეგმიღწევებს:

შემუშავებულიარეგიონულიპროგნო
ზის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
ძირითადი ჰიდროფიზიკური ველების
– დინების, ტემპერატურისა და მარილი
ანობის სამგანზომილებიანი ველების
პროგნოზს სამიდღის წინასწარობითშა
ვი ზღვის საქართველოს სექტორსა და
მიმდებარე აკვატორიაში 1 კმ ჰორიზონ
ტალური გარჩევისუნარიანობით, ხოლო
საგანგებო სიტუაციებში იგი საშუალებას
იძლევა გამოვთვალოთ ზღვაში მოხვედ
რილი ნავთობისა და სხვა მინარევების
გავრცელების ზონები და დაჭუჭყიანების
კონცენტრაციები.

 მნიშნელოვანია, რომ ამჟამად, შავი
ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემა
მუშაობს ოპერატიულთან მიახლოებულ
რეჟიმში და ჰიდროფიზიკური ველების –
დინების,ტემპერატურისადამარილინო
ბისველების24,48და72საათიანიპროგ
ნოზის შედეგები ვიზუალური ფორმით
თავსდება ინტერნეტში შემდეგ მისამარ
თზე:www.iggeophysics.ge.პროგნოზისშე
დეგებითდაინტერესებულპირებსდაორ
განიზაციებს,რომლებსაცსურვილიაქვთ
მიიღონ პროგნოზული ინფორმაცია სხვა
სახითანუფროდეტალურიინფორმაცია
პროგნოზულიველებისშესახებ,შეუძლი
ათდაეკონტაქტონავტორებს.

ავარიული სიტუაციების შემთხვევაში,
როცაშესაძლებელიაზღვისაკვატორიის
დაჭუჭყიანება ნავთობითა და სხვა მინა
რევებით, შემუშავებული პროგნოზული
სისტემასაშუალებასმისცემსმეცნიერებს
დროულად იწინასწარმეტყველონ და
ჭუჭყიანების არეები და კონცენტრაციები
დამისსაფუძველზემიაწოდონრეკომენ
დაციები შესაბამის უწყებებს, რათა მინი

მუმამდე იქნას დაყვანილი ავარიით გა
მოწვეულინეგატიურიშედეგები.

მკვლევრების აზრით, შემუშავებულ
რეგიონულ პროგნოზულ სისტემას მნიშ
ვნელოვანი მეცნიერული და პრაქტიკუ
ლი ღირებულება გააჩნია. მეცნიერული
ღირებულებაგანისაზღვრებაიმფაქტით,
რომ რეგიონული პროგნოზის სისტემის
ფუნქციონირების შედეგად შეიქმნა უნიკ
ალური მონაცემთა ბაზა, რომელიც საკ
მაოდ დეტალურად ასახავს შავი ზღვის
საქართველოს სექტორსადა მიმდებარე
აკვატორიაში 20102015 წწში განვითა
რებულ ჰიდროთერმოდინამიკურ პრო
ცესებს,რაცუფროსრულყოფილსახდის
ჩვენს ცოდნას აღნიშნულ აკვატორიაში
მიმდინარე ჰიდრო და თერმოდინამიკუ
რიპროცესებისშესახებ.მონაცემთაბაზა
ში წარმოდგენილი სამგანზომილებიანი
დინამიკური ველების – დინების, ტემპე
რატურისა და მარილიანობის ანალიზმა
აჩვენა, რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთ
აკვატორია წარმოადგენს დინამიკურად
მეტად აქტიურ რაიონს, სადაც უწყვეტად
მიმდინარეობს მეზომასშტაბური და სუბ
მეზომასშტაბური გრიგალების ჩასახვა,
ევოლუცია და დისიპაცია. ჩატარებულ
სამუშაოთაპრაქტიკულღირებულებასგა
ნაპირობებსისფაქტი,რომპროგნოზული
სისტემის ფუნქციონირების შედეგები შე
საძლებელია გამოყენებული იქნას პრაქ
ტიკაში.

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია
არაერთ საერთაშორისო კონფერენცი
აზე მოხდა. მისი მიგნებების შესახებ ას
ევე გამოქვენებულია სტატიები იმპაქტ
ფაქტორიან ჟურნალებში: 1. KordzadzeA.
A., Demetrashvili D. I. Operational forecast
of hydrophysical fields in theGeorgianBlack
Sea coastal zone within the ECOOP. Ocean
Science, 2011, 7, pp.793803. 2. Kordzadze
A., Demetrashvili D. Coastal forecasting
system for the easternmost part of the
Black Sea. Turkish Journal of fisheries and
aquatic sciences. 2012, vol.12, pp. 471
477, www.trjfas.org. 3. Кордзадзе А. А.,
ДеметрашвилиД.И.Краткосрочныйпрогноз
гидрофизических полей в восточной части
Черногоморя.Изв.РАН,физикаатмосферы
иокеана.2013,т.49,№6.,с.733745.

დემური დემეტრაშვილი

ფიზიკამათემატიკისმეცნიერ
ებათადოქტორი,ივანეჯავახიშ
ვილისსახელობისთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტისმ.
ნოდიასგეოფიზიკისინსტიტუტის
ზღვისადაატმოსფეროსგეოფიზ
იკურიპროცესებისმათემატიკური
მოდელირებისსექტორისმთა
ვარიმეცნიერთანამშრომელი.
არისმიხეილნოდიასსახელობის
აკადემიურიპრემიისლაურეატი
გეოფიზიკისდარგში(2012),ევრო
პისდედამიწისმეცნიერებათაკავ
შირისწევრი(2014).2009წლიდან
არისგეოდეზიისადაგეოფიზიკის
საერთაშორისოკავშირისოკეან
ისფიზიკურმეცნიერებათასაერ
თაშორისოასოციაციის(IAPCO)
ეროვნულიკორესპონდენტი
საქართველოდანდაოკეანის
ექსპერტი(http://www.oceanexpert.
net/).არისმრავალისაერთაშო
რისოსამეცნიეროკონფერენ
ციისადაფორუმისმონაწილე,
საერთაშორისოდაეროვნული
სამეცნიეროგრანტებისძირითა
დიშემსრულებელი.მისისამეცნი
ეროსაქმიანობადაინტერესები
მოიცავსშავზღვაშიჰიდროდინა
მიკურიპროცესებისადამინარე
ვებისგავრცელებისმათემატიკურ
მოდელირებას;მეზომასშტაბური
ატმოსფერულიპროცესებისმათე
მატიკურმოდელირებას;ზღვაატ
მოსფეროსურთიერთქმედებას;
ასევე,მათემატიკურიმოდელების
პროგრამულიუზრუნველყოფის
შემუშავებას.აღნიშნულსაკითხებ
ზემასგამოქვეყნებულიაქვს
160მდესამეცნიერონაშრომი
რესპუბლიკისადაუცხოეთისსა
მეცნიეროგამოცემებში.



2015თსუ მეცნიერება52

მედიცინის ფაკულტეტი

„ძირითად სტომატოლოგიურ დაავ
ადებათა მაღალი ეპიდემიოლოგიური
მაჩვენებლებისარსებობადამათიუგულ
ვებელყოფამრავალმედიკოსოციალურ
და ეკონომიკურ პრობლემას შეუქმნის
საქართველოს მოსახლეობას, რაც მო
სალოდნელიგართულებების სიხშირითა
და ორგანიზმზე ნეგატიური გავლენით
გამოიხატება. სწორედ ამიტომ, ამ მაჩ
ვენებლების გამოვლენა, შესწავლა და
შეფასება აქტუალური საკითხია. მით უმ
ეტეს, რომ საქართველოში უკანასკნელი
25 წლის მანძილზე არ არსებობს სტომა
ტოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლ
ოგიური მონაცემები, რომელთა დამუშა
ვებადაშესწავლასაშუალებასმოგვცემს
განვახორციელოთ სტომატოლოგიურ
დაავადებათა პრევენციული ღონისძიებ
ები“.–აცხადებსპროექტისხელმძღვანე
ლი,მედიცინისმეცნიერებათადოქტორი,
პროფესორი, თსუ მედიცინის ფაკულტე
ტის სტომატოლოგიისა და ყბასახის ქი
რურგიისმიმართულებისხელმძღვანელი
მამუკა(ვლადიმერ)მარგველაშვილი.

კბილის ქსოვილების მნიშნელოვანი
დესტრუქციის შედეგად მცირდება ღეჭ
ვითიუნარი (ტკივილისგამო), არასრულ
ფასოვნად დაღეჭილი და გადამუშავე
ბული საკვები კი კუჭნაწლავის ტრაქტის
დაზიანების მიზეზი შეიძლება გახდეს და
კუჭისდანაწლავებისლორწოვანშიშეუქ
ცევადიცვლილებებიცკიგამოიწვიოს.კა

რიესისაგან დაზიანებული კბილების ბას
რი კიდეები იწვევენ პირის ღრუს რბილი
ქსოვილებისლორწოვანის გაღიზიანებას
და გინგივიტის (ღრძილისლოროწოვანი
გარსის ანთება), გლოსიტს (ბაქტერიული
ანვირუსულიინფექციითგამოწვეული,ენ
ისანთებადიდაავადება),სტომატიტს(პი
რისღრუსლორწოვანიგარსისანთებადი
დაავადებების საერთო სახელი) და სხვა
დაავადებების წარმოშობას. კარიესის
გართულება,თავისმხრივ,შეიძლებაორ
განიზმისბაქტერიულიდასნებოვნებისდა
სხვადასხვაანთებითიდაავადებებისმიზე
ზიგახდეს.მანასევეშეიძლებაგამოიწვი
ოსკანის,თვალების,გულის,ფილტვების,
თირკმელების და სახსრების მეორადი
დაზიანება–აცხადებსმედიცინისაკადემი
ურიდოქტორილელაწიტაიშვილი.

როგორც მეცნიერები განმარტავენ,
კვლევის მიზანია: საქართველოს მოზ
რდილ მოსახლეობაში სტომატოლოგი
ურ დაავადებათა სიხშირისა და გავრცე
ლების დადგენა; მათი თავისებურებების
კლიმატოგეოგრაფიული, სოციალურეკ
ონომიკური, ჰიგიენური, ქცევითი, მედი
კობიოლოგიური და სხვა რისკფაქტო
რებისგათვალისწინებითშესწავლა.ამის
საფუძველზეკიპრევენციულიღონისძიებ
ების თანამედროვე მიდგომების ჩამოყა
ლიბება.

კვლევა 20132014 წლებში თსუ სამე
დიცინოფაკულტეტის სტომატოლოგიისა

ძი რი თად სტო-
მა ტო ლო გი ურ
და ავ ად ებ ათა 
გავ რცე ლე ბა
სა ქარ თვე ლოს 
ზრდას რულ
მო სახ ლე ობ აში 
და პრე ვენ ცი ის 
თა ნა მედ რო ვე 
მიდ გო მე ბი

მედიკოსთაშეფასებით,სომა
ტურიდაავადებებიდან(დაავ
ადებები,რომლებიცარარიან
დაკავშირებულიფსიქიკურპრო
ცესებთან),ერთერთიყველა
ზეგავრცელებულიდაავადება
კბილისკარიესიდაპაროდონ
ტის(კბილისირგვლივმდებარე
ქსოვილების)დაავადებებია.მათ
განვითარებაშიმთავარიეტიოლ
ოგიური(გამომწვევიპირობები
დამიზეზები)როლიმიკრობებს
ენიჭება,თუმცაესდაავადებები
მულტიფაქტორულიხასიათისაა
დამათწარმოქმნასადაგანვითა
რებაზემრავალიადგილობრივი
დაზოგადიფაქტორიმოქმედებს.
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და ყბასახის ქირურგიისდეპარტამენტის
ბაზაზეჩატარდა.კვლევაშიჩართულიიყ
ვნენ თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სტო
მატოლოგიისა და ყბასახის ქირურგიის
დეპარატამენტის ასოცირებული პროფე
სორი,მედიცინისმეცნიერებათადოქტო
რიმანანაკალანდაძედათსუმედიცინის
ფაკულტეტის სტომატოლოგიისა და ყბა
სახის ქირურგიისდეპარატამენტის მედი
ცინის აკადემიური დოქტორი ლელა წი
ტაიშვილი.

კვლევისათვის საქართველოში შეს
წავლილია ზრდასრული პოპულაციის
2370 წარმომადგენელი – ქალიდა მამა
კაცი. მკვლევრებმა ისინი 4 ასაკობრივ
ჯგუფადდაყვეს:2034წლის,3544წლის,
4564წლისდა6574წლისჯგუფებად.გა
მოიკვლიესქვეყნის9რეგიონის(მცხეთა
მთიანეთი,გურია,სამცხეჯავახეთი,შიდა
ქართლი, აჭარა, კახეთი, სამეგრელო,
ქვემოქართლი,იმერეთი)დათბილისის
მოსახლეობა.

როგორც მიღებული შედეგებით და
დასტურდა, კარიესის გავრცელება სა
ქართველოს მოსახლეობაში ძალიან
მაღალია და 96100 პროცენტს აღწევს;
კარიესის ინტენსივობა ზომიერია რო
გორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში და
ყველა რეგიონში 11,53±7,69 შეადგენს.
დაბალი აღმოჩნდა დაბჟენილი კბილე
ბის რაოდენობა, რაც სტომატოლოგი
ური მომსახურების მიმართ, კერძოდ კი

ვლა დი მერ (მა მუ კა) 
მარ გვე ლაშ ვი ლი

მედიცინისმეცნიერებათადოქტო
რი,პროფესორი.თსუმედიცინის
ფაკულტეტისსტომატოლოგიისა
დაყბასახისქირურგიისმიმარ
თულებისხელმძღვანელი.იგი
არისსაქართველოსსტომატო
ლოგთაასოციაციისდამფუძნე
ბელიდაგენერალურიმდივანი,
საქართველოსიმპლანტოლოგთა
ასოციაციისდამფუძნებელიდა
პრეზიდენტი.პროფესორვ.მარ
გველაშვილისხელმძღვანელო
ბითდაცულია12სადოქტორო
დისერტაცია.გახლავთასამდე
გამოქვეყნებულისამეცნიერო
პუბლიკაციისავტორი,რომელ
თაგან28დაბეჭდილიამაღალ
რეიტინგულჟურნალებში.7წლის
განმავლობაშიიგიიყოსტომატო
ლოგთამსოფლიოფედერაციის
კომიტეტისთავმჯდომარე(www.
fdiworldental.org).ამჟამადარის
სტომატოლოგიურიკვლევებისსა
ერთაშორისოასოციაციის(IADR)
კომიტეტისწევრი.ვლადიმერ
მარგველაშვილიარისპოლონე
თის,თურქეთის,უკრაინის,ბელო
რუსიის,ყაზახეთის,აზერბაიჯანის
დასაქართველოსმაღალრეიტ
ინგულისამეცნიეროჟურნალების
სარედაქციოკოლეგიებისწევრი.
არისსაქართველოსშრომის,
ჯანმრთელობისდასოციალური
დაცვისსამინისტროსექსპერტი.

რესტავრაციული მკურნალობის ჩატა
რებისადმი, ადამიანთა სხვადასხვაგვარ
დამოკიდებულებაზე მეტყველებს. უფრო
კონკრეტულად, ეს იმის მანიშნებელია,
რომ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა
სტომატოლოგთანძირითადადკბილების
ამოსაღებადმიდის,ანმიმართავსძალი
ანდაგვიანებით,როცაკბილებისმკურნა
ლობა და აღდგენა უკვე შეუძლებელია.
აცხადებსლელაწიტაიშვილი.

სამწუხაროდ, საქართველოს ყველა
გამოკვლეულ რეგიონში აღინიშნა მო
სახლეობის დაბალი სტომატოლოგიური
აქტივობა,თუმცაამმხრივგამოირჩეოდ
ნენ სამცხეჯავახეთი, იმერეთიდა სამეგ
რელო, სადაც პოპულაციის დიდი ნაწი
ლი(79,1%,78,0%და71,4%შესაბამისად)
წლისმანძილზეერთხელაცარაღნიშნავ
დასხვადასხვამიზეზებისგამოსტომატო
ლოგთან ვიზიტს. დაბალი სტომატოლო
გიური აქტივობის მიზეზი საქართველოს
რეგიონებშისხვადასხვააღმოჩნდა:მცხე
თის (50,3%), სამცხე ჯავახეთისა (49,2%)
დაიმერეთისმოსახლეობისათვის(55,3%)
ეს მიზეზი სახსრების უქონლობით განი
საზღვრა, ქვემო ქართლის (58,3%), თბი
ლისისა (57,2%), შიდა ქართლის (56,1%)
პოპულაციისდიდინაწილიკიართვლი
და საჭიროდ სტომატოლოგთან ვიზიტს
გადაუდებელი შემთხვევის, ძლიერი ტკი
ვილის ან სერიოზული დისკომფორტის
არსებობისგარეშე.

გამოკვლეულთა შორის კარიესის
გავრცელებამ ქალებში შეადგინა 99.1%,
მამაკაცებში–98.1%,პირველასაკობრივ
ჯგუფში (2034წწ)–96%,სხვაასაკობრივ
ჯგუფებში – 99100%. როგორც მედიკო
სები განმარტავენ, ქალების მამაკაცებ
თანშედარებითმართალიაუმნიშვნელო,
მაგრამ მაინც გაზრდილი მაჩვენებელი
იმითაცაა გამპირობებული, რომ ქალი
ორსულობის და ლაქტაციის პერიოდში
მამაკაცზემეტმინერალსკარგავს.

საერთო ჯამში, საქართველოს რეგი
ონებში კარიესის გავრცელების შემდეგი
მაჩვენებლებიაღინიშნა:თბილისი–97%,
მცხეთამთიანეთი 100%, გურია – 96,5%,
სამცხეჯავახეთი 100%, შიდა ქართლი
– 99,5%, აჭარა – 98,7%, კახეთი – 98,3%,
სამეგრელო – 100%, ქვემო ქართლი –
99,2%,იმერეთი–98,3%.

პაროდონტის დაავადებათა შედეგე
ბის ანალიზმა აჩვენა არაჯანსაღი (62%)
მდგომარეობის სიჭარბე ჯანმრთელ პა
როდონტზე (38%). არაჯანსაღი მდგომა
რეობა განისაზღვრა ზონდირებისას სის
ხლდენისარსებობით(41%),პაროდონტა
ლურიჯიბეებისარსებობით(44%),კბილ
ღრძილოვანი მიმაგრების დარღვევით
(47%).არაჯანმრთელიპაროდონტალური
სტატუსი აღინიშნა მამაკაცთა 66,9%ში
დაქალების57,5%ში,სისხლდენაპარო
დონტალურიზონდითშეხებისასშეინიშნა
უმეტესადმამაკაცებში(44,9%),ქალებთან
(37,2%), ისევე როგორც პაროდონტალუ
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რი ჯიბეები და კბილღრძილოვანი კავ
შირისდარღვევა.აღნიშნულიცვლადები
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სიხში
რით იქნა წარმოდგენილი მეორედა მე
სამე ასაკობრივ ჯგუფებში, და ყველაზე
ნაკლებად–ახალგაზრდებში.

მეცნიერთა განცხადებით, კვლევის
მონაცემთა სტატისტიკურმა ანალიზმა
გამოავლინა სტომატოლოგიურ დაავ
ადებათა გავრცელების სტატისტიკურად
სანდო კორელაცია მოსახლეობის სტო
მატოლოგიურ აქტივობასთან, სოციალ
ურეკონომიკურ, კლიმატოგეოგრაფი
ულფაქტორებთან,პირისღრუსმოვლის
ჰიგიენური ჩვევების მიმართ ადამიანთა
სხვადასხვადამოკიდებულებასთან.

დაბალი ფინანსური მდგომარეობ
ით, სხვადასხვა სომატური დაავადებ
ების არსებობით, სტომატოლოგიური
მომსახურების და პირის ღრუს ჰიგიენის
მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულებით
ასაკოვანი ადამიანები სტომატოლოგი
ური დაავადებების განვითარების უფრო
მეტირისკისქვეშიმყოფებიან.„სტომატო
ლოგიური დაავადებების ფართოდ გავ
რცელება ჩვენს ქვეყანაში უმეტესწილად
დაკავშირებულია დაბალ ზოგადსამედი
ცინოგანათლებისდონესთანდა სტომა
ტოლოგიური დახმარების ნაკლებ ხელ
მისაწვდომობასთან, რაშიც ფინანსური
პრობლემებიასევემნიშვნელოვანროლს
ასრულებს.თუმცა,უნდააღინიშნოს,რომ
ფინანსებისა და განათლების დონისგან
დამოუკიდებლად,საქართველოსმოსახ
ლეობისუმეტესინაწილისტომატოლოგი

ურმომსახურებასიღებსმხოლოდტკივი
ლისადადისკომფორტისშემთხვევაშიდა
ნაკლებიყურადღებაექცევაპრევენციას“,
–განმარტავსმამუკამარგველაშვილი.

კვლევაში ჩართულ მეცნიერთა დას
კვნით, დაბალი ზოგადსამედიცინო და
სტომატოლოგიურიგანათლებისდონედა
არასაკმარისი სოციალურეკონომიკური
პირობებიგანსაზღვრავსსტომატოლოგი
ური მომსახურების ხელმისაწვდომობასა
და აქტივობას, პირისღრუს ჰიგიენის მი
მართადამიანთადამოკიდებულებას,კა
რიესისა და პაროდონტის დაავადებათა
მაღალგავრცელებასდა,ამისშედეგად,
კბილების დაკარგვას საქართველოს
ზრდასრულ მოსახლეობაში. ეს მეტად
აქტუალური პრობლემა საქართველოში
სერიოზულყურადღებასდააუცილებელი
პრევენციული ღონისძიებების გატარებას
საჭიროებს, რათა გამოსწორდეს მოსახ
ლეობის დამოკიდებულება პირის ღრუს
ჰიგიენისმიმართ,გაუმჯობესდესმისიზო
გადისამედიცინოდასტომატოლოგიური
განათლების დონე და ამაღლდეს პოპუ
ლაციისმიმართვიანობასტომატოლოგი
ურიმომსახურებისმისაღებად.

კვლევის შედეგების გამოყენება სა
შუალებას მისცემს სხვადასხვა დარგის
სპეციალისტებს განსაზღვრონ პრევენცი
ის ძირითადი მიმართულებები და შემუ
შავდეს სტომატოლოგიურ დაავადებათა
პროფილაქტიკისგაიდლაინები.

დისერტაციის ირგვლივ გამოქვეყნე
ბულია4სამეცნიერონაშრომი.

ლე ლა წი ტა იშ ვი ლი

ექიმისტომატოლოგი,კავკასიის
საერთაშორისოუნივერსიტეტის
მედიცინისფაკულტეტისინგლი
სურენოვანისექტორისასოცირ
ებულიპროფესორი,მედიცინის
აკადემიურიდოქტორი,5სამეცნი
ერონაშრომისავტორი,რომლე
ბიცგამოქვეყნებულიასაქართვე
ლოში,პოლონეთში,ირანში.
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მედიცინის ფაკულტეტი

„ზოგიერთი ნეიროპროტექტორის გა
მოყენების პერსპექტივა და ჰორმეზისის
ფენომენის კვლევა მანგანუმური ტოქსი
კური ენცეფალოპათიის მოდელზე“ – ამ
სახელწოდებით კვლევა სსიპ ი.ბერიტაშ
ვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრის ექსპერიმენტული ნევროლოგი
ის ლაბორატორიისა და თსუ მედიცინის
ფაკულტეტისპათოლოგიისდეპარტამენ
ტისბაზაზეტარდება.იგი2013წლისიან
ვრიდანდაიწყოდა2016წლისდეკემბერ
შიუნდადასრულდეს.

„მანგანუმის იონთა როგორც მცირე,
ისეზედოზირებულიმომწამვლელი(ტოქ
სიკური) რაოდენობით მოხვედრა ორგა
ნიზმში უარყოფითი შედეგების გამომწვე
ვია (ზოგადად, ქიმიურ ნივთიერებათა ან
იონთა ტოქსიკურობის ხარისხის საზომს
წარმოადგენსდოზა,ანუნივთიერებისის
რაოდენობა სხეულის მასის ერთეულზე,
რომელსაც შეუძლიაორგანიზმის მოწამ
ვლა გამოიწვიოს, ანუ შხამად იქცეს. იმ
ისდა მიხედვით, თუ როგორია ერთი და
იგივექიმიურინივთიერებისდოზა,ორგა
ნიზმზემისიმოქმედებისეფექტიშეიძლე
ბა იყოს ინდიფერენტული, სამკურნალო,
მომწამვლელი და ლეტალური. შხამის
ტოქსიკური დოზა იწვევს მოწამვლას სა
სიკვდილო შედეგის გარეშე, ხოლოლე
ტალური დოზასიკვდილს). „ადამიანის
ორგანიზმზე მანგანუმის მავნე ზეგავლე
ნის აღმოჩენისადა შესწავლის ისტორია
სათავეს 1837 წლიდან იღებს, როდესაც
ჯონკუპერმა(J.Couper,1837)საფრანგეთ
ში მანგანუმის მადნისდამფქველ საწარ
მოში მომუშავე მუშების გამოკვლევისას
აღწერა პარკინსონისდაავადების მსგავ
სი სურათი (ე.წ. „მეორადი პარკინსონიზ
მი“,იგივემანგანიზმი).იგი,როგორცპრო
ფესიული დაავადება, შესაძლებელია
დღესაც განუვითარდეს შავიდაფერადი
მეტალურგიის, შედუღების, საღებავების,
მინისა და საწვავის – ბენზინის მწარმო
ებელსაწარმოებშიდაკავებულადამიან
ებს. მათ მანგანუმის შემცველი ნაერთე
ბის ტოქსიკური დოზა შეიძლება მიიღონ
კანიდან, ორალურად ან ინჰალაციური

გზით. მე20 საუკუნის 90იანი წლებიდან
ყოფილისსრკსრესპუბლიკების(მათშო
რის საქართველოშიც), ტოქსიკომანებსა
დანარკომანებში (დღეისთვისევროპასა
და აშშშიც) ფართო გავრცელება ჰპოვა
იაფასიანი სუროგატული ნარკოტიკებისა
დაცენტრალურინერვულისისტემისსტი
მულატორის–მეთკათინონის(„ჯეფი“)ინ
ტრავენურმა მოხმარებამ,რომლის ერთ
ერთი კომპონენტი სწორედ მანგანუმის
შემცველინაერთია.იგიმომხმარებელთა
უმძიმეს ინვალიდიზაციას – მანგანუმურ
ენცეფალოპათიას,ანუთავისტვინისარა
ანთებით ტოქსიკურ დაზიანებას იწვევს.
ამიტომ ამ პრობლემამ სამედიცინო და
სოციალური ხასიათი შეიძინა“ – განმარ
ტავს თემის თანახელმძღვანელი, თსუ
მედიცინის ფაკულტეტის პათოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფე
სორი, ბიომედიცინის ცენტრის უფროსი
მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიის
დოქტორი–თამილაბაგაშვილი.

თანამშრომელთა ფუნდამენტური კვ
ლევა– „ზოგიერთინეიროპროტექტორის
(ნერვული სისტემის დამცავი, დამზოგა
ვი) გამოყენების პერსპექტივადა ჰორმე
ზისის ფენომენის კვლევა მანგანუმური
ტოქსიკურიენცეფალოპათიისმოდელზე“
ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბო
რატორიისა და თსუ მედიცინის ფაკულ
ტეტისპათოლოგიისდეპარტამენტისურ
თიერთშეთანხმებისსაფუძველზედაიგეგ
მა. ჰორმეზისის ბიოლოგიური ფენომენი
გულისხმობს სხვადასხვა წარმოშობის
სტრესორებისადმი–მათშორისტოქსიკუ
რიაგენტებისადმიმაღალიდოზებითმი
ღებისას ცოცხალი ორგანიზმის გამძლე
ობისმკვეთრმატებას.

კვლევაშიჩართულნიარიან:სსიპი.ბე
რიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედ
იცინისცენტრისექსპერიმენტულინევრო
ლოგიის ლაბორატორიის თანამშრომ
ლები:ნიკოლოზპაპუაშვილიმედიცინის
დოქტორი,მთავარიმეცნიერთანამშრო
მელი,სამედიცინოცენტრ„ურანტის“ნევ
როპათოლოგი, თემის ხელმძღვანელი;
გიორგი ანდრონიკაშვილი – მედიცინის

კვლე ვა მან გა ნუ მუ რი ტოქ სი კუ რი
ენ ცე ფა ლო პა თი ის მო დელ ზე

ადამიანისათუსხვაცოცხალიორგანიზმებისნორმალურიარსებობისთვის,ორგანულიდაარაორგანული
ნივთიერებებისგარდა,სასიცოცხლომნიშვნელობისაა20ქიმიურიმიკროელემენტიდამათგანერთერთი
ორვალენტიანიმანგანუმია.მისიდოზირებულირაოდენობაადამიანისორგანიზმშიგანსაზღვრავსისეთ
პროცესებს,როგორიცააორგანულნივთიერებათამიმოცვლისრეაქციებისმაკატალიზირებელიენზიმების
(ცილოვანიფერმენტების)?გააქტიურება,სასქესოჯირკვლებისადასაყრდენმამოძრავებელიაპარატის
ნორმალურიფუნქციონირება,ნერვულიუჯრედებისმემბრანებისადა,ზოგადად,ნერვულისისტემისსტაბი
ლურობა,სისხლისგასუფთავებადამრავალისხვა.

თა ნამ შრო მელ თა ფუნ და მენ ტუ-
რი კვლე ვა – „ზო გი ერ თი ნე-
ირ ოპ რო ტექ ტო რის (ნერ ვუ ლი 
სის ტე მის დამ ცა ვი, დამ ზო გა ვი) 
გა მო ყე ნე ბის პერ სპექ ტი ვა და 
ჰორ მე ზი სის ფე ნო მე ნის კვლე-
ვა მან გა ნუ მუ რი ტოქ სი კუ რი 
ენ ცე ფა ლო პა თი ის მო დელ ზე“ 
ექ სპე რი მენ ტუ ლი ნევ რო ლო გი-
ის ლა ბო რა ტო რი ისა და თსუ-ის 
მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის პა თო-
ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის ურ თი-
ერ თშე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე 
და იგ ეგ მა. ჰორ მე ზი სის ბი ოლ-
ოგი ური ფე ნო მე ნი გუ ლის ხმობს 
სხვა დას ხვა წარ მო შო ბის სტრე-
სო რე ბი სად მი – მათ შო რის ტოქ-
სი კუ რი აგ ენ ტე ბი სად მი მა ღა ლი 
დო ზე ბით მი ღე ბი სას ცოცხა-
ლი ორ გა ნიზ მის გამ ძლე ობ ის 
მკვეთრ მა ტე ბას.
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დოქტორი, ლაბორატორიის ხელმძღვა
ნელი; სენერა ჭიპაშვილი ბიოლოგიის
დოქტორი, მეცნიერთანამშრომელი; გი
ორგი კვერნაძე ბიოლოგიის დოქტორი,
უფროსი მეცნიერთანამშრომელი; მიხე
ილ ოკუჯავა მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, მეცნიერ თანამშრომელი;
თეაგურაშვილი–მედიცინისაკადემიური
დოქტორი, მეცნიერთანამშრომელი; ქე
თევან გოგეშვილი– მეცნიერთანამშრო
მელი. თსუ მედიცინის ფაკულტეტის პა
თოლოგიისდეპარტამენტისთანამშრომ
ლები:თეიმურაზჯორბენაძე–მედიცინის
აკადემიურიდოქტორი, თსუს პათოლო
გიის დეპარტამენტის სრული პროფესო
რი;გიორგიპატარაია– მედიცინისდოქ
ტორი,თსუს პათოლოგიისდეპარტამენ
ტისასოცირებულიპროფესორი;თამილა
ბაგაშვილი–თსუსპათოლოგიისდეპარ
ტამენტის ასოცირებული პროფესორი,ბი
ომედიცინის ცენტრის უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი, ბიოლოგიის დოქტო
რი,თემისთანახელმძღვანელი.

როგორც მედიცინის აკადემიური
დოქტორი, თსუს პათოლოგიის დეპარ
ტამენტის სრული პროფესორითეიმურაზ

ჯორბენაძე აცხადებს: „კვლევის ძირი
თადი მიგნებადა სიახლე საექსპერიმენ
ტო ცხოველებში, კერძოდ, ზრდასრულ
თეთრ ვირთაგვებში კალიუმის პერმან
განატის შემცველი იზოტონური წყალ
ხსნარის ინტრავენური, კანქვეშა, ინტრა
პერიტონული შეყვანის გზით ტოქსიკური
ენცეფალოპათიის ვალიდური მოდელის
შექმნაა (იხ. ჟურნალი „ბიომედიცინისსე
რია“,2013,ტ.39,#56,237249),რაც მნიშვნე
ლოვანია მანგანუმისადმი ექსპოზიციის
(ზღვრული სიდიდე, რომელმაც შეიძლე
ბა გამოიწვიოს ენცეფალოპათია ზოომ
ოდელში) დადგენისთვის. მანგანუმური
ენცეფალოპათიის კვლევის შედეგად მი
ღებული ზოომოდელი მაქსიმალურადაა
დაახლოვებულითავისიფიზიოლოგიური
და ქცევითი პარამეტრებით ადამიანში
ეფედრონული ტოქსიკომანიისას ნანახ
ცვლილებებთან. ამასთანავე, ხელატე
ბით(იგიველიგანდურიკავშირები,როცა
მინერალები უკავშირდებიან ორგანულ
მოლეკულებს, მათ შორის ამინომჟავე
ებსდაამგზითხდებამიკროელემენტების
ტრანსპორტირება უჯრედის მემბრანაში
დაქმნიანე.წ.შიდაკომპლექსურკავშირს,

თა მი ლა ბა გაშ ვი ლი

თსუმედიცინისფაკულტეტის
პათოლოგიისდეპარტამენტის
ასოცირებულიპროფესორი,ივანე
ბერიტაშვილისექსპერიმენტული
ბიომედიცინისცენტრისექსპერი
მენტულინევროლოგიისლა
ბორატორიისუფროსიმეცნიერ
თანამშრომელი,ლაბორატორიის
გამგისმოადგილე,ბიოლოგიის
დოქტორი.19722010წწშიმუშა
ობდაკლინიკურიდაექსპერიმენ
ტულინევროლოგიისინსტიტუტის
ექსპერიმენტულინევროლოგიის
განყოფილებასადაექსპერიმენ
ტულინევროლოგიისს/კცენ
ტრისუფროსდაწამყვანმეცნიერ
თანამშრომლად.1995წლიდან
ეწევაპედაგოგიურსაქმიანობას
თსუში.არისსამამულო,იმპაქტ
ფაქტორიანდასაერთაშორისო
რეცენზირებადჟურნალებში50ზე
მეტიგამოქვეყნებულისამეცნი
ერონაშრომისავტორიდათანა
ავტორი,ეპილეპსიისსხვადასხვა
ფორმის,მხვედველობისცნობის
მეხსიერების,მანგანიზმისზოომ
ოდელებზემაკროდამიკროფი
ზიოლოგიურიკვლევისნატიფი
მეთოდებისგამოყენებითკლი
ნიკურითვალსაზრისითუმწვავეს
პათოლოგიათაეტიოპათოგენე
ზისშესწავლისთემაზე.
თ.ბაგაშვილიარისმრავალი
ეროვნულიდასაერთაშორისო
კონფერენციისმონაწილე,2007
წლიდანყოველწლიურიკონფე
რენციის„მომავლისმედიკოსები
დასამედიცინოპრობლემების“
ორგანიზატორი,ძირითადი
სამეცნიეროხელმძღვანელი
დაკონფერენციისმასალების
ორიკრებულის(2010წ;2014წ.)
რედაქტორგამომცემელი.სა
ხელმძღვანელოს–„ზოგადი
პათოფიზიოლოგია“ავტორი.
გახლავთეროვნულიდასაერთა
შორისოსაგრანტოპროექტების
მონაწილე,ევროპისნეირომეცნი
ერთაფედერაციის(FENS),თავის
ტვინისშემსწავლელისაერთა
შორისოორგანიზაციის(IBRO),
საქართველოსნეირომეცნიერთა
ასოციაციისდაი.ბერიტაშვილის
სახელობისსაქართველოსფიზი
ოლოგთასაზოგადოებისწევრი.
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თე იმ ურ აზ ჯორ ბე ნა ძე

ივანეჯავახიშვილისსახელობის
თბილისისსახელმწიფოუნივერ
სიტეტისმედიცინისფაკულტეტის
პათოლოგიისდეპარტამენტის
ხელმძღვანელი,პროფესო
რი,მედიცინისმეცნიერებათა
დოქტორი,ინტერკონტინენტური
სამედიცინოსოციალურმეცნიერ
ებათააკადემიისაკადემიკოსი.
არისპათოლოგიისმიმართულე
ბისსაერთაშორისოექსპერტი,
საქართველოსპათოლოგთა
ასოციაციისგამგეობისწევრი,თსუ
მედიცინისფაკულტეტისხარისხე
ბისმიმნიჭებელისაბჭოსწევრი.
თსუშიმუშაობს1998წლიდან.
მისისამეცნიეროსფეროები
დაკვლევისმიმართულებებია:
ინტრაკრანიულისიმსივნეების
ბიოლიგიური„ქცევის“მორფო
ლოგიურისაფუძვლები;მწვავე
ჰიპოქსიისგავლენაენდოკრინუ
ლიორგანოებისსტრუქტურულ
ორგანიზაციაზე;რადიოლოგიური
დაპათომორფოლოგიურიკვლე
ვებისშედეგებისკორელაცია;
მანგანუმისმიერიტოქსიკურიენცე
ფალოპათიისექსპერიმენტული
მოდელირებადაორგანოთა
ჰისტოპათომორფოლოგიური
შესწავლა.გამოქვეყნებულიაქვს
148სამეცნიეროშრომა,არის2
სახელმძღვანელოსავტორი,3
სადოქტოროდა6საკანდიდატო
დისერტაციისხელმძღვანელი,18
სადოქტოროდა21საკანდიდა
ტოდისერტაციისოფიციალური
ოპონენტი,11საერთაშორისო
სამეცნიეროფორუმისმონაწი
ლე.დაჯილდოებულია„ხალხთა
მეგობრობისა“და„ღირსების“
ორდენებით.

ანუ ხელატურ კავშირს) და ნეიროპრო
ტექტორული პრეპარატებით ხდება მან
განუმური ენცეფალოპათიისთვის დამა
ხასიათებელიმყარინევროლოგიურიდა
ჰისტოპათომორფოლოგიური (ქსოვილ
თა სტრუქტურისა და ფუნქციის რღვევა)
ცვლილებებისკუპირება.

კვლევის ფარგლებში, მანგანუმური
ტოქსიკურიენცეფალოპათიისვალიდურ
მოდელზე ნაჩვენები იქნა, რომ ხელა
ტის კალციუმმონოსოდიუმედიტატის
ხსნარის და ნეიროპროტექტორისკორ
ტექსინისინტრამუსკულურიინექციაორ
განიზმსწმენდსჭარბიმანგანუმისგანდა
კუპირებს მანგანუმური ინტოქსიკაციით
ჩამოყალიბებულ მყარ ნევროლოგიურ
დარღვევებს. ჰისტოპათომორფოლო
გიური კვლევით დადგინდა მანგანუმის
ტოქსიკური დოზით გამოყენებისას სიღ
რმისეული დესტრუქციული ცვლილებე
ბითავისტვინისქერქში–მრავლობითი
სისხლჩაქცევები,ზოგუბანშითრომბოზი,
პერივასკულური შეშუპება, ნეირონების
ნეკროზიდაღრმაცვლილებებიშინაგა
ნი ორგანოების ქსოვილებში (ღვიძლი,
ფილტვი, გულის კუნთი,ლიმფური კვან
ძები), კერძოდ, საკმაოდ გადიდებულ
ღვიძლის პრეპარატში დაფიქსირდა ჰე
პატოციტების დისოციაცია და ცხიმოვა
ნი დისტროფია; ფილტვის პრეპარატში
აღინიშნარიგი ალვეოლების გაგანიერ
ება,ზოგიერთუბანშიალვეოლებისშრის
ძგიდეების დაწყვეტა, ზოგიერთი ბრონ
ქიოლის გაგანიერება, პერიბრონქული
ლიმფურიკვანძის ჰიპერპლაზია; გულის
კუნთიდანაღებულანათალშიმკვეთრად
გამოიკვეთა ქსოვილის განბოჭკოების
სურათი, ხოლოლიმფური კვანძის პრე
პარატში – ჰიპერპლაზია“ _ აღნიშნავენ
მეცნიერები.

მათი განმარტებით, წარმოდგენილი
სამეცნიერო კვლევა საშუალებას იძლე
ვა სიღრმისეულად აიხსნას მანგანუმური
ტოქსიკურიენცეფალოპათიისპათოგენე
ზი,რასაცდიდიპრაქტიკულიმნიშვნელო
ბა აქვს მკურნალობის სწორი ტაქტიკის
შერჩევისთვის. საკითხის აქტუალურობ
იდანგამომდინარე,კერძოდ,კუსტარული
ნარკოტიკების მომხმარებელთა პოპუ
ლაციის საგანგაშო რიცხობრივი მატება,
ე.წ „ჯეფის“, ანუ ეფედრონის ინტრავენუ
რი ტოქსიკომანების და პროფესიული
პათოლოგიების ჩამოყალიბება (შავ და
ფერად მეტალურგიაში დასაქმებული,
შემდუღებელ და ბენზინის მწარმოებელ

ადამიანებში), რაც ადამიანთა მძიმე ხა
რისხის ინვალიდიზაციას იწვევს, ბადებს
ამ მიკროელემენტის დამაზიანებელი
მოქმედების შესწავლის აუცილებლობას.
ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ზოგიერთი
ორგანოს ჰისტოპათოლოგიურმა კვლე
ვამ გვიჩვენა, რომ ორგანოთა ქსოვი
ლურ შენებაში მომხდარი ცვლილებები
სრულ კორელაციაშია ცხოველისა თუ
ტოქსიკომან და ნარკომან ადამიანთა
ორგანიზმში განვითარებულ ნევროლო
გიურ თუ პათოლოგიურ ქცევით პარა
მეტრებთან (იხ.ჟურნალი „ბიომედიცინის
სერია“,2013,ტ.39,#56,237249). ამ ტიპის
კვლევებსდიდითეორიულიდა პრაქტი
კულიმნიშვნელობააქვსტოქსიკომანიისა
და ნარკომანიის ეტიოპათოგენეზის შე
სასწავლადდაპრევენციულიღონისძიებ
ებისსარეკომენდაციოდ.

საკითხიკვლევისმონაწილეთამიერ
კომპლექსურად:კლინიკურიდაექსპერი
მენტული, ჰისტოპათომორფოლოგიური
კუთხით შეისწავლება. ადამიანური რე
სურსისგარდა,კვლევაექსპერიმენტული
ნევროლოგიის ლაბორატორიის თანამ
შრომელთა სახელმწიფო ბიუჯეტით და
ფინანსების,ლაბორატორიისმატერიალ
ურტექნიკური აღჭურვილობის, ცენტრის
ვივარიუმის ცხოველთა გამოყენებით და
თსუ პათოლოგიისდეპარტამენტის მატე
რიალურტექნიკურირესურსებისგამოყე
ნებითტარდება.

 მეცნიერთა ჯგუფის მიერ მიღებული
კვლევების შედეგების გარკვეული ნა
წილის პრეზენტაცია მოხდა 2014 წლის
24 ოქტომბერს თბილისის მე3 საერთა
შორისო სიმპოზიუმზე („Neuroplasticity:
Neurous substrate for Health and Disease.
NewApproachesforResearch“)ნ.პაპუაშვი
ლის მიერგაკეთებული მოხსენებით: The
studyoftheTherapeuticPotentialofCortexin
in the Treatment of Methcathione (Efedrone)
Associated Manganese Encephalopathy. ას
ევე პირველ საერთაშორისო კონფერენ
ციაზერეოლოგიაში(1011ოქტომბერი,ქუ
თაისი,2015)„As a result of the injection of
manganeseions,maycausehistopathological
changes induced in somevisceral organs“T.
Bagashvili, N.Papuashvili, T. Jorbenadze, G.
Andronikashvili, T. Gurashvili, K. Gogeshvili,
pp.3435.2015.

უახლოეს პერიოდში იგეგმება კვლე
ვის შედეგებისგამოქვეყნება იმპაქტფაქ
ტორიანსამეცნიეროჟურნალში.აღნიშნუ
ლითემისკვლევაგრძელდება.
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

„მე ვე ნა ხე ობა-მეღ ვი ნე ობ ის
გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები და

დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
სა ქარ თვე ლო ში“

კვლევა„მევენახეობამეღვინეობ
ისგანვითარებისტენდენციებიდა
დივერსიფიკაციისშესაძლებლო
ბებისაქართველოში“2011წელს
დაიწყო.კვლევისძირითადიმი
ზანიაფერმერულიმეურნეობების
განვითარების,დივერსიფიკაციის
შესაძლებლობებისადაპერსპექ
ტივებისშეფასებისსაფუძველზე
საქართველოშიარსებულიგა
მოწვევებისგამოვლენა.ფერმე
რულიმეურნეობებიმნიშვნელო
ვანროლსასრულებენევრო
კავშირისქვეყნებისეკონომიკურ
სტრუქტურაში.ევროკავშირთან
დაახლოებისკუთხითკიაუც
ილებელიასაქართველოსთვის
შემუშავდესმოდელები,რომლე
ბიც,ერთიმხრივ,შესაბამისობაში
იქნებაევროპულმოთხოვნებთან,
მეორემხრივ,ასახავსსხვადასხვა
განვითარებულქვეყანაშიარსე
ბულსაუკეთესოსაერთაშორისო
გამოცდილებას.მკვლევართა
განმარტებით,ამნაშრომისსიახ
ლეაზემოთჩამოთვლილიპოზი
ციებისადახედვებისშესწავლა
ანალიზისსაფუძველზე,საუკეთ
ესოევროპულიგამოცდილების
გამოკვლევადასაქართველოს
რეალობისათვისადეკვატური
დივერსიფიკაციისმოდელების
ადაპტირებისთვისრეკომენდაცი
ებისშემუშავება.
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თემისადმი ინტერესი, თსუ მკვლევა
რისეთერხარაიშვილისთქმით,შემდეგ
მა გარემოებებმა აღუძრა: აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნებში ფერმერული მეურ
ნეობები 3.4 ჰექტრიდან 9.0 ჰექტრამდე
მიწისნაკვეთებსფლობდნენ,ცენტრალუ
რიაზიისქვეყნებშიესმაჩვენებელისაშუ
ალოდ 1.5დან 5 ჰამდე მერყეობდა, სა
ქართველოში ფერმერულ მეურნეობათა
75%1დან5ჰექტრამდემიწისფართობის
მფლობელია.ამასთან,აღმოსავლეთევ
როპის ქვეყნებში, სოფლის მეურნეობაში
დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირების
ტენდენციით გამოირჩეოდა, თუმცა, ცენ
ტრალური აზიის ქვეყნებში, ისეროგორც
საქართველოში, შემცირების მკვეთრი
ტენდენციაარგამოიკვეთა.

„ასეთ პირობებში ფერმერული მეურ
ნეობათა ბაზარზე ინტეგრაციის პერსპექ
ტიულსტრატეგიადმათიდივერსიფიკაცია
განიხილება.გასათვალისწინებელიაისიც,
რომ საქართველო ევროპისა და აზიის
დამაკავშირებელი ქვეყანაა და ამ მხრივ
მიზანშეწონილია ისეთი დივერსიფიცირე
ბულიეკონომიკისფორმირება,რომელიც
მოიცავსრამდენიმეასპექტს.კერძოდ,უზ
რუნველყოფს: ქვეყნისთვითმყოფადობის
შენარჩუნებას,ძირითადიეროვნულიპრო
დუქტებით თვითუზრუნველყოფის მიღწე
ვას,სატრანსპორტოდაენერგოდერეფნის
ფუნქციის ეფექტიანად შესრულებას, მო
სახლეობისკეთილდღეობისზრდას.ამდე
ნად,ნათელიგახდა,რომსაქართველოში
დივერსიფიკაციის პრობლემების კვლევა
მნიშვნელოვან როლს შეასრულებდა ევ
როპისადააზიისდამაკავშირებელიქვეყ
ნის ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პრო
ცესში“,–აცხადებსკვლევისავტორი,თსუ

პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა
დოქტორი, მიკროეკონომიკის კათედრის
ხელმძღვანელიეთერხარაიშვილი.

კვლევაძირითადადთსუეკონომიკისა
დაბიზნესისფაკულტეტისმიკროეკონომ
იკის კათედრის ბაზაზე მიმდინარეობდა,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სა
მინისტროდან მნიშვნელოვანი თანად
გომით.დღეისათვის კვლევა გრძლდება
თსუ კონკურსების საფუძველზე გამარ
ჯვებული და დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში:„ფერმერულიმეურნეობების
დივერსიფიკაციისშესაძლებლობები–ევ
როკავშირის მოდელებიდა გამოწვევები
საქართველოში“.

მეცნიერთა ჯგუფის მიერ კვლევის
პროცესში დივერსიფიკაციის პრობლე
მებზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი დას
კვნა გამოიკვეთა. „განსაკუთრებით მნიშ
ვნელოვანია თვისებრივი კვლევით გა
მოვლენილი ის დასკვნები, რომლებიც
ხელსუშლიანდარგისგაფართოებაგან
ვითარებას, რესტრუქტურიზაციას და შე
ფასებულია როგორც ფერმერულ მეურ
ნეობათა გადარჩენის სტრატეგია. კვლე
ვისშედეგადმიიღესრამდენიმედასკვნა:
სუსტია კოორდინაცია ფერმერებსა და
ბაზრის აგენტებს შორის; შეზღუდულია
პროდუქტების სახეობების შეთანაწყობა;
ფერმერებს არ აქვთ ინფორმაცია ზოგა
დად დივერსიფიკაციის შესაძლებლობე
ბის შესახებ; ფერმერთა მცირე ნაწილს
აქვსგანათლებაფერმერულიმეურნეობ
ის სფეროში; დაბალია ფერმერთა კვა
ლიფიკაცია და შეზღუდულია მათთვის
ცოდნის მიწოდების შესაძლებლობები,
განსაკუთრებით დივერსიფიკაციის შესა
ხებ; ფერმერული მეურნეობების ნაკვე

ეთ ერ ხა რა იშ ვი ლი

თსუეკონომიკისადაბიზნესის
ფაკულტეტისმიკროეკონომიკ
ისკათედრისხელმძღვანელი,
პროფესორი,ეკონომიკისმეც
ნიერებათადოქტორი.გახლავთ
ეკონომიკისადაბიზნესისფაკულ
ტეტისხარისხისუზრუნველყოფის
სამსახურისუფროსი.1978წლი
დანმუშაობსუნივერსიტეტში,მისი
სამეცნიეროსფეროებიდაკვლე
ვისმიმართულებებია:კონკურენ
ციააგროსასურსათოსექტორში
დაპროდუქტებისკონკურენტუნა
რიანობისკვლევა;ფერმერულ
მეურნეობათადივერსიფიკაცია,
ევროპულიმოდელებიდაგამოწ
ვევებისაქართველოში;აგრობიზ
ნესისგანვითარებისსტრატეგი
ულიმიმართულებებისშესწავლა.
არისათეულიპუბლიკაციის
ავტორი,მათგანსაერთაშორისო
რეცენზირებადჟურნალებსადა
სამეცნიეროკონფერენციების
შრომათაკრებულებში.არის8
სახელმძღვანელოსადა3მო
ნოგრაფიისავტორი,20ზემეტი
საერთაშორისოკონფერენციის,
ვორქშოპისადაკონგრესისმონა
წილედამომხსენებელი.დაჯილ
დოებულიაღირსებისორდენით,
ივანეჯავახიშვილისსახელო
ბისმედლით.
არისპოლიტიკისმეცნიერებათა
ეროვნულიაკადემიისდარგობ
რივიეკონომიკისგანვითარების
პოლიტიკისსაბჭოსწევრი,სა
ქართველოსეკონომიკურმეცნი
ერებათააკადემიისნამდვილი
წევრი,სოფლისმეურნეობის
ეკონომისტთაევროპულიასოცი
აციისწევრი(შვეიცარია),ბუნების
ისტორიისევროპულიაკადემიის
ნამდვილი.

რთველი 2014
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თები დანაწევრებულია და განუვითარე
ბელი მიწის ბაზრის გამო შეზღუდულია
ნაკვეთებისგაფართოებისშესაძლებლო
ბა;შესაცვლელიაღვინისბაზრისდივერ
სიფიკაციის სტრატეგიები; ფერმერული
მეურნეობების შესახებ მნიშვნელოვნად
არისშეზღუდულისტატისტიკურიმონაცე
მებიდაანალიტიკურიინფორმაცია,რაც
ეს ასეთი ტიპის მეურნეობების მიმართ
ართულებს როგორც კვლევებს, ასევე
სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღების
შესაძლებლობებს; არ არსებობს სრუყო
ფილი სამართლებრივი ბაზა წარმოების
გაფართოებისსტიმულირებისადასტრა
ტეგიული განვითარებისათვის“, – აღნიშ
ნავსეთერხარაიშვილი.

კვლევისშედეგადპერსპექტივაშიდი
ვერსიფიკაციის შესაძლებლობებსა და
ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული მო
დელების საქართველოში გამოყენების
თვის შემუშავდა რეკომენდაციები: აუც
ილებელია ყურძნის მიწოდების სტრუქ
ტურისგაუმჯობესებაღვინისადასუფრის
ყურძნის ჯიშობრივი შეთანაწყობის სა
ფუძველზე; საჭიროა მცირე ფერმერთა
შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება;
ფერმერთა ეკონომიკური თანამშრომ
ლობის ჯგუფების ფორმირების შემთხვე
ვაში უნდა განხორციელდეს შესაბამისი
კანონმდებლობისმომზადებადამიღება;
ნიშვნელოვანიაგანხორციელდესფერმე
რული მეურნეობებისათვის თანამედრო

ვეთეორიულიცოდნისადატექნოლოგი
ების შესახებ ინფორმაციების ეფექტიანი
მიწოდებადაურთიერთგაცვლა;საჭიროა
შემუშავდესსამაცივრემეურნეობებისადა
ღვინის მცირე ქარხნების გაფართოების
სტრატეგია;ღვინისბაზრისდივერსიფიკა
ცია უნდა განხორციელდეს ტრადიციულ,
მაგრამ არასტაბილურ ბაზრებზე დამო
კიდებულების შემცირებით; დამატებითი
ღონისძიებებია გასატარებელი ღვინის
ბაზრის დივერსიფიკაციის მდგრადობის
შენარჩუნება/გაფართოებისათვის სტრა
ტეგიულბაზრებზე (მათშორის, ამერიკის
შეერთებულშტატებში,ჩინეთში,დიდბრი
ტანეთში,პოლონეთში);შესამუშავებელია
ღვინის ბაზრის დივერსიფიკაციის სტრა
ტეგია ახალ ბაზრებზე (ბალტიისპირეთის
ქვეყნები,იაპონია).

მეცნიერთა შეფასებით, კვლევის შე
დეგად სახელმწიფო პოლიტიკის შემმუ
შავებელდაგანმახორციელებელსტრუქ
ტურებსშესაძლებლობაექნებათმიიღონ
მეცნიერულად არგუმენტირებული რეკო
მენდაციები ფერემერული მეურნეობების
დივერსიფიკაციის შესაძლებლობების
შესახებ.დარგისექსპერტებიდამეცნიერ
ები მიიღებენ დამატებით ინფორმაციასა
დათეორიებსფერმერულიმეურნეობების
განვითარების ფორმაციისა და დივერ
სიფიკაციის კუთხით. კვლევის შედეგები,
ასევე, დაეხმარება ადგილობრივი, რე
გიონული და ცენტრალური მთავრობის
წარმომადგენლებსსოფლისმეურნეობის
განვითარების ერთობლივი პროექტების
დაგეგმვაში.

საქართველოში ფერმერულ მეურნე
ობათა დივერსიფიკაციის პრობლემებზე
კვლევააქამდეარჩატარებულა.2015წლი
დან კვლევა,როგორც აღინიშნა, სამეცნი
ეროპრაქტიკული კვლევითი პროექტის
ფარგლებში გრძელდება, შესაბამისად
კვლევაში ჩართულია მიკროეკონომიკის
კათედრის აკადემიური პერსონალი, თსუ
ეკონომიკის ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორები: მარინა ჩავლეიშვილი, მა
რინა ნაცვალაძე, ია ნაცვლიშვილი, ინეზა
გაგნიძე,ასისტენტპროფესორითამარლა
ზარიაშვილი. კვლევაში ჩართული არიან
ასევეფაკულტეტის წარმატებული სტუდენ
ტები:ანალომოური,რუსუდანგურაშვილი,
სალომეექიზაშვილი.

კვლევისადამისიშედეგებისშესახებ
სამეცნიეროპუბლიკაციებიამდროისათ
ვის გამოქვეყნდა საერთაშორისო ჟურ
ნალებსა და სამეცნიერო კონფერენციის
შრომათაკრებულებში:

„ქართული ღვინის ბაზრის განვითა
რების ტენდენციები და პერსპექტივები“
(თანაავტორები მ. ჩავლეიშვილი, მ. ნაც
ვალაძე),მეცნიერების,ინჟინერინგისადა
ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემიის
მე16 საერთაშორისო სამეცნიერო კონ
ფერენცია „ეკონომიკა, ინდუსტრიული
დაბიზნესმენეჯმენტი“,2728ოქტომბერი,
2014.ბარსელონა(ესპანეთი)დაა.შ.

ქართული ღვინის ქარხანაში
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ზრდის სტრა ტე გია
სა ქარ თვე ლო ში

ქვეყნისეკონომიკისკონკურენტუნარიანობისშეფასება,კონკურენტუ
ნარიანობისამაღლებისგზაზეარსებულიწინაღობებისიდენტიფიცი
რებაეკონომიკისმკვლევართაერთერთიმნიშნელოვანიმიზანია.
რადგანქვეყნისკონკურენტუნარიანობისინდექსიგანსაზღვრავსმი
სადმიინვესტორებისდამოკიდებულებასდა,ზოგადადრეალურეკ
ონომიკურპერსპექტივას.სწორედამიტომსაქართველოშიეროვნული
კონკურენტუნარიანობისამაღლებისეკონომიკურიპოლიტიკისათვის
საჭიროინსტრუმენტებისადასაშუალებებისსაკითხისკვლევა,რო
მელიცხელსშეუწყობსქვეყნისკონკურენტუნარიანობისზრდას,თსუ
ეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტისასოცირებულმაპროფესორმა
გულნაზერქომაიშვილმაეკონომიკურიპოლიტიკისკათედრაზე2009
წლიდანდაიწყოდადღემდეაგრძელებს.

გულ ნაზ ერ ქო მა იშ ვი ლი

თსუეკონომიკისადაბიზნესის
ფაკულტეტისასოცირებული
პროფესორი,ეკონომიკის
დოქტორი,ეკონომიკური
პოლიტიკისადაეკონომიკური
განათლებისქართულ
გერმანულიინსტიტუტისწევრი,
საქართველოსეკონომიკური
განათლებისადაგანვითარების
ცენტრის(აშშსეკონომიკური
განათლებისეროვნულისაბჭოს
პარტნიორიორგანიზაცია
საქართველოში)ექსპერტი.
იგი100ზემეტისამეცნიერო
ნაშრომისავტორია,მათ
შორის2მონოგრაფიის,8
სახელმძღვანელოსადა
დამხმარესახელმძღვანელოს.
მონაწილეობდამრავალ
საერთაშორისოკონფერენციასა
დასაგრანტოპროექტში
(ინგლისი,საფრანგეთი,
თურქეთი,უკრაინადასხვა).მისი
ხელმძღვანელობითჩატარდაI
სტუდენტურიოლიმპიადა„ერთად
ვაშენოთქვეყანა“.
არისმეცნიერების,ინჟინერინგისა
დატექნოლოგიებისმსოფლიო
აკადემიისსაერთაშორისო
საგამომცემლოსაბჭოსწევრი,
სხვადასხვასამეცნიერო
ჟურნალებისადაგამოცემების
რედკოლეგიისწევრი.მათ
შორისაა„დიდიქართული
ეკონომიკურიენციკლოპედია“.
იგი22წიგნისრედაქტორიდა11
წიგნისრეცენზენტია.

„მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის
(WorldEconomicForum)2015წლისანგარი
შის მიხედვით საქართველო კონკურენ
ტუნარიანობისრეიტინგით140ქვეყნიდან
66ე ადგილზეა (2014 წ. – 69ე ადგილი,
20122013 – 77ე ადგილი, 20112012წწ
–88ეადგილი,20092010წწ–90ეადგი
ლი). უკვე მეხუთე წელია საქართველოს
დადებითი ტენდენცია აქვს აღნიშნულ
ინდექსში. იგი წინ უსწრებს ისეთ ქვეყ
ნებს, როგორიცაა – სლოვაკეთი (67ე
ადგილი), მონტენეგრო (70ე ადგილი),
ხორვატია (77ე ადგილი), უკრაინა (79
ე ადგილი), საბერძნეთი (81ე ადგილი),
სომხეთი(82ეადგილი),მოლდოვა(84ე
ადგილი),ალბანეთი(93ეადგილი),სერ
ბეთი(94ეადგილი).

მსგავსი რეიტინგები ინვესტორების
განწყობაზე ახდენენ გავლენას. ინვეს
ტორისქვეყნისადმიდადებითიგანწყობა
ხელს უწყობს საინვესტიციო ნაკადების
ზრდას,რაცეკონომიკურიზრდისადადა
საქმების ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი
პირობაა. ეს საკითხი მწვავედ დგას სა
ქართველოში. უმუშევრობადა სიღარიბე
ქვეყანაშიჯერკიდევგადაუჭრელიპრობ

ლემებია“.–აცხადებსკვლევისავტორი.
გულნაზ ერქომაიშვილის კვლევის

მიზანია: საქართველოს კონკურენტული
უპირატესობებისწარმოდგენა,კონკურენ
ტუნარიანობისროლის შეფასება ქვეყნის
მდგრადი განვითარებისა და მოსახლე
ობისკეთილდღეობისამაღლებაში,ქვეყ
ნის ეკონომიკაში არსებული ხარვეზების
გამოვლენადაგანვითარებისპერსპექტი
ვებისდასახვა.

„კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის
ფორმირებისთვის სახელმწიფომ უნდა
განახორციელოს აქტიური სამეწარმეო,
საწარმოო სტრუქტურების დინამიურად
გარდაქმნაზე ორიენტირებული პოლი
ტიკა, განსაკუთრებით ექსპორტზე ორი
ენტირებული სექტორების განვითარების
მიმართულებით (საინვესტიციო და სა
ექსპორტო სუბსიდიები, საგადასახადო
შეღავათები, რთულ ეკონომიკურ სიტუ
აციაშიდახმარებებიდაა.შ.). ექსპორტზე
ორიენტირებული სტრატეგია გახდა მრა
ვალი, მათ შორის ისეთ ქვეყნების ეკონ
ომიკისგანვითარებისუმნიშვნელოვანესი
ფაქტორი, როგორიცაა: სინგაპური, ჰონ
კონგი,სამხრეთკორეა,ტაივანი.
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ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ინტეგ
რაციის მნიშვნელოვან ეტაპს სავაჭრო
საქმიანობის სფეროში ინტეგრაცია წარ
მოადგენს.ეკონომიკურიგლობალიზაცია
ხელს უწყობს საერთაშორისო რესურსე
ბისეფექტიანგანაწილებასდაგამოყენე
ბას, ქვეყნების ოპტიმალურ სპეციალიზ
აციას და საბოლოოდ, მსოფლიო ეკონ
ომიკის წარმოების მოცულობის ზრდას.
საქართველოშიექსპორტისბოლოპერი
ოდისსტრუქტურაგარკვეულწილადასახ
ავსქვეყანაშიფარდობითიუპირატესობის
მქონესფეროებს. 2015წლისიანვაროქ
ტომბრისმონაცემებით,უმსხვილესისაექ
სპორტო პროდუქციის წილი მთლიან ექ
სპორტშიასეთიიყო:სპილენძისმადნები
– 11%, ფეროშენადნობები – 9%, მსუბუქი
ავტომობილები – 9%, რომელიც მკვეთ
რადშემცირდა2012წელთანშედარებით
(24,7%), თხილი 8%, სამკურნალო საშუ
ალებები–6%,დანარჩენი57%.

უცხოელი ექსპერტებისა და ქართვე
ლი სპეციალისტების აზრით, საქართვე
ლო სოფლის მეურნეობისა და კვების
მრეწველობისსაექსპორტოპროდუქციის
წარმოებისმხრივუდიდესიპოტენციალის
მქონე ქვეყნების ჯგუფს მიეკუთვნება“. –
აღნიშნავსგულნაზერქომაიშვილი.

მეცნიერის განმარტებით, საქართვე
ლოს წლებია უარყოფითი სავაჭრო ბა
ლანსი აქვს. 2015 წლის იანვაროქტომ
ბრის მონაცემებით, იმპორტი ექსპორტს
3,4ჯერ ჭარბობდა, თუმცა 2007 წელთან
შედარებითესუკეთესიმაჩვენებელია(აღ
ნიშნულ წელს და წინა წლებში იმპორტი

4ჯერაღემატებოდაექსპორტს). ექსპორ
ტისწილისგაზრდისგარეშე ქვეყნისსტა
ბილური განვითარებადა კონკურენტუნა
რიანობისამაღლებაშეუძლებელიიქნება.
საქართველოსექსპორტისწილისგაზრდა
ქვეყნაში სიღარიბის დაძლევის ერთერ
თიმნიშვნელოვანიპრიორიტეტია.

2015 წლის იანვაროქტომბრის მო
ნაცემებით, საქართველოს უმსხვილესი
ექსპორტიორი ქვეყნებია: აზერბაიჯანი
(12%),ბულგარეთი (10%),თურქეთი (9%),
სომხეთი (8%),რუსეთი (7%). იგივე პერი
ოდშისაქართველოსუმსხვილესიიმპორ
ტიორიქვეყნებია:თურქეთი(17%),ჩინეთი
(8%),რუსეთი (7%), აზერბაიჯანი (7%), უკ
რაინა(6%).(www.geostat.ge.)

მკვლევრის შეფასებით, ექსპორტის
თვალსაზრისით საქართველოში ყველა
ზემეტიშანსიხუთსექტორსაქვს:სოფლის
მეურნეობას და დამამუშავებელ მრეწვე
ლობას, ჰიდროენერგეტიკას,ტრანსპორ
ტს, ტურიზმს და ფინანსურ ინსტიტუტებს.
შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში
საქართველოსწარმატებულიმონაწილე
ობაშეუძლიასასოფლოსამეურნეოწარ
მოებისადაკვებისმრეწველობისტრადი
ციული სექტორების განვითარების ხარ
ჯზე. ქვეყნის ტრადიციული დარგებიდან
საერთაშორისობაზარზეუფრომეტადის
ეთიპროდუქციაგადის,სადაცადგილობ
რივ მეწარმეებთან ერთად უცხოელებიც
თანამშრომლობენ.

კონკურენტუნარიანი პროდუქცი
ის წარმოებისათვის ასევე საინტერესო
ფორმაა ფრანჩაიზინგის სისტემა, რომე

ლის გამოყენება საქართველოს კვების
მრეწველობაში განსაკუთრებით ხელსაყ
რელიიქნებაჩაისდასაკონსერვომრეწ
ველობაში.

„მტკნარი და მინერალური წყლების
წარმოება უპირველეს პოზიციას იკავებს
საქართველოს ეკონომიკაში ისეთი უპ
ირატესობების გამო როგორიცაა: ნედ
ლეულის ბუნებრიობა, სიუხვე, სიიაფე,
სტაბილურობა,განახლებადობა,არასეზ
ონურობა,მაღალიხარისხიდა,რაცმთა
ვარიადაბანდებულიკაპიტალისუკუგების
მოკლე პერიოდი. გასათვალისწინებე
ლია ისიც, რომ საქართველო სასმელი
წყლის მწვავე დეფიციტის მქონე ქვეყნე
ბის შუაგულში მდებარეობს და წყალზე
მოთხოვნილება განუხრელად იზრდება.
სასმელი წყლის რესურსებით საქართვე
ლო 2,5ჯერ აღემატება მსოფლიოს, 2,4
ჯერევროპისდა1,7ჯერაზიისსაშუალო
მაჩვენებელსერთსულმოსახლეზე.ამას
თანავე საქართველოს წყლის რესურსე
ბის 30% უმაღლესი ხარისხის მიწისქვეშა
სასმელწყალსწარმოადგენს.

რაც შეეხება მინერალურ წყლებს:
„ბორჯომი“, „საირმე“, „ლუგელა“. „უწერა“
დასხვათავიანთიიონურიშემადგენლო
ბით მსოფლიოში უნიკალური არიან. სა
ქართველოსყველაზედიდიშემოსავალი
წყლისბიზნესითშეუძლიამიიღოს.თუმცა,
ამ სფეროში აუცილებელია სარეკლამო
საქმიანობის და ელექტრონული ვაჭრო
ბის ფართოდ ორგანიზება“. აღნიშნავს
კვლევისავტორი.

გარდაამისა,ეკონომისტერქომაიშვი
ლისშეფასებით,ბოლოპერიოდშიმთელ
მსოფლიოში მცენარეული წარმოშობის
პრეპარატებისადმი, განსაკუთრებითგაზ
რდილი მოთხოვნის შესაბამისად, იმატა
მოთხოვნამ სამკურნალო მცენარეებზე.
ნატურალურიპრეპარატებისამკურნალო
საშუალებებით ვაჭრობის საერთო მოცუ
ლობის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგე
ნენ. საქართველოს, რომლის ფლორაც
ოდითგანვემდიდარიასამკურნალომცე
ნარეებით, შეუძლია ღირსეული ადგილი
დაიკავოს მათი წარმოებარეალიზაციის
საერთაშორისო ბაზარზე. სახელმწიფომ
ხელიუნდაშეუწყოსეკოლოგიურადსუფ
თა პრეპარატების წარმოებას და დაინ
ტერესებული უცხოელი ინვესტორების
მოზიდვას. სამკურნალო მცენარეების
რესურსების რაციონალური გამოყენება
ხელსშეუწყობსჩვენიქვეყნისეკონომიკის
გაჯანსაღებას, საექსპორტო შემოსავლე
ბის ზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნას
დასიღარიბისზღვარზემყოფიმოსახლე
ობისხვედრითიწილისშემცირებას.

მეცნიერი დარწმუნებულია, რომ სა
ქართველომუპირატესობაუნდამოიპოვ
ოსარამხოლოდტრადიციულდარგებში,
არამედ მაღალხარისხიანი, მაღალტექ
ნოლოგიური და მაღალპროდუქტული
წარმოების სფეროებშიც, რადგან მხო
ლოდ ამ გზითაა შესაძლებელი კონკუ

ქვეყანა

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 
თანამეგობრობის ყველაზე კონკურენტუნარიანი 
ეკონომიკის მქონე ქვეყანა

წყარო:გლობალურიკონკურენტუნარიანობისანგარიში20152016
*დამოუკიდებელსახელმწიფოთათანამეგობრობის20152016რეიტინგი140ქვეყანასშორის

გლობალური რეიტინგი*

აზერბაიჯანი

ყაზახეთი

რუსეთის ფედერაცია

საქართველო

უკრაინა

ტაჯიკეთი

სომხეთი

მოლდოვა

ყირგიზეთის რესპუბლიკა
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რენტუნარიანობის გრძელვადიანი და
შეუქცევადი ზრდა, შემოსავლებისა და
ხელფასების ამაღლება, მოსახლეობის
ცხოვრების პირობების არსებითი გაუმ
ჯობესება. ასეთია მაგალითად, ფარმა
ცევტულიპროდუქციის,სატელეკომუნიკა
ციომოწყობილობის,ხელსაწყოებისადა
ჩარხებისწარმოება.ანუყურადღებაუნდა
გამახვილდეს მაღალტექნოლოგიური
და ძვირადღირებული პროდუქციის წარ
მოებაზე. ეს ქვეყანას შესაძლებლობას
მისცემსსაექსპორტოპროდუქციისსანაც
ვლოდმიიღოსიმპორტულიპროდუქციის
შედარებითმეტირეალურიმოცულობა.

„მსოფლიო ბაზარზე საქართველოს
კონკურენტული სტატუსის ჩამოყალიბება
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მომ
სახურებისსფეროსისეთდარგზე,როგო

რიცაატურიზმი.საკურორტოტურისტული
ინდუსტრიის განვითარება ქვეყნის ეკონ
ომიკური წინსვლისა და საერთაშორისო
ბაზარზეგასვლისოპტიმალურიგზაა.სხვა
უპირატესობებთან ერთად მნიშვნელო
ვანია ქვეყნის გეოგრაფიული სიახლოვე
მთავარტურისტულბაზართან–ევროპას
თან.

ტურიზმის განვითარების სახელმწი
ფო პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს
სექტორში არსებული ლიბერალიზაციის
შენარჩუნებისა და ინვესტიციების მხარ
დაჭერაზე. სახელმწიფოს მხრიდან ხელ
საყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა
სტიმულსშეუქმნისროგორცუცხოელ,ას
ევეადგილობრივიინვესტორებს.

საქართველოში საკურორტოტურის
ტულისფეროსწარმატებულიგანვითარე

ბისთვის მნიშვნელოვანია საკანონმდებ
ლონორმატიული ბაზის სრულყოფა.
დღეისათვის მოქმედებს საქართველოს
კანონი „ტურიზმისდა კურორტების შესა
ხებ“ (1997 წელი, დამატებითი ცვლილე
ბები 19992000 წწ.) და საქართველოს
კანონი „კურორტებისა და საკურორტო
ადგილებისსანიტარულიდაცვისზონების
შესახებ“,რომელიცუზრუნველყოფსსანი
ტარული მომსახურებისა და შესაბამისი
პირობების დაცვას. შექმნილი კანონები
ვერ პასუხობენ დღევანდელ მოთხოვ
ნებს.ბოლოათწლეულისმანძილზეაქტუ
ალურიგახდატურიზმისახალიმიმართუ
ლებები, ახალი ტექნოლოგიები, ახალი
მოთხოვნები, ამიტომ საქართველოში
ტურიზმის განვითარებისათვის აუცილებ
ელიაარსებულკანონებშიცვლილებების

ინსტიტუტები

საკუთრებისუფლებისდაცვასთან,საჯარო
ადმინისტრაციისეფექტურობასადაგამჭვირვალობასთან,
სასამართლოსისტემისდამოუკიდებლობასთან,
ფიზიკურდაცვასთან,ბიზნესეთიკასადაკორპორატიულ
მმართველობასთანდაკავშირებული

სატრანსპორტო,ელექტრულიდაკომუნიკაციური
ინფრასტრუქტურიხარისხიდახელმისაწვდომობა

ფისკალურიდამონეტარულიინდიკატორები,
დანაზოგისნორმადასუვერენულისაკრედიტო
რეიტინგი

საჯაროინსტიტუტები
კერძოინსტიტუტები

სატრანსპორტოინფრასტრუქტურა
ელექტრო&სატელეფონოინფრასტრუქტურა

ინფრასტრუქტურა მაკროეკონომიკურიგარემო

ინოვაციები

ბიზნესდახვეწილობა

ბაზრისზომა

ტექნოლოგიურიმზაობა ფინანსურიბაზრისგანვითარება შრომისბაზრისეფექტურობა

ჯანდაცვა&დაწყებითიგანათლება

უმაღლესიგანათლება&ტრეინინგი

სასაქონლობაზრისეფექტურობა

ტექნოლოგიურიინოვაციებისმოცულობა
დაერთგულება

ქვეყანაშიბიზნესპროცესების
ეფექტურობადადახვეწილობა

შიდადასაექსპორტობაზრისზომა

ტექნოლოგიებისადაპტირება
ინდივიდებისადაბიზნესებისმიერ

ტექნოლოგიურიადაპტაცია
ICTისგამოყენება

ფინანსურიდასაბანკოსისტემისეფექტურობა,
სტაბილურობადასაიმედოობა

შრომისბაზრისეფექტურობადამოქნილობა,
მერიტოკრატიადაგენდერულიპარიტეტისამუშაოზე

ფაქტორებისგავლენაშიდადასაერთაშორისო
კონკურენციაზე,დამოთხოვნისპირობებისინტენსივობაზე

მოსახლეობისჯანმრთელობისმდგომარეობა,
საბაზოგანათლებისხარისხიდარაოდენობა

უმაღლესიგანათლებისხარისხიდარაოდენობადა
სამუშაოზეტრეინინგებისხარისხიდახელმისაწვდომობა

ეფექტურობა
საიმედოობადადამაჯერებლობა

მოქნილობა
ნიჭისეფექტურიგამოყენება

კონკურენცია
მოთხოვნისპირობებისხარისხი

ჯანდაცვა
დაწყებითიგანათლება

განათლებისრაოდენობა
განათლებისხარისხი
ტრეინინგებისსამუშაოზე

შიდაბაზრისმოცულობა
საერთაშორისობაზრისმოცულობა

წყარო:გლობალურიკონკურენტუნარიანობისანგარიში20152016,მსოფლიოეკონომიკურიფორუმი

გლობალურიკონკურენტუნარიანობისანგარიში20152016

კონკურენტუნარიანობის 12 საყრდენი

ძირითადიმოთხოვნები
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შეტანა,მათიშესაბამისობასაერთაშორი
სომოთხოვნებთან.

ბოლოპერიოდშიმთელმსოფლიოში
სულუფროაქტუალურიგახდადასვენება
ველური ბუნების წიაღში, პოპულარული
ხდება სამედიცინო ტურიზმის ერთერთი
მიმართულება – „ველნესს ინდუსტრია“.
საქართველოში კი ტურისტულრეკრე
აციულირესურსებისმრავალგვარისახე
ობა და დიდი ბიომრავალფეროვნებაა.
აქ არსებული უნიკალური ბუნება, მრა
ვალფეროვანიკლიმატურიზონები,ზღვა,
მთები, მდინარეები, ტყეები, სხვადასხვა
სახეობისმინერალურიწყალი,სამკურნა
ლოტალახები,სამკურნალომცენარეები,
ღვინოთერაპიის, მაგნიტურიქვიშებისდა
კიდევმრავალისხვაუნიკალურიპირობე
ბი იმის საფუძველს ქმნის,რომ ესტერი
ტორია,თანამედროვემსოფლიომიღწე
ვებისგამოყენებით,მსოფლიოს „ველნეს
ინდუსტრიის“ცენტრიგახდეს– აცხადებს
მეცნიერი.

„კვლევებმაგვიჩვენა,რომსაქართვე
ლოში ინსტიტუციონარული რეფორმები
ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის მკვეთ
რად გასაუმჯობესებლად არასაკმარი
სია. მთავარ პრობლემებად პოლიტიკუ
რი არასტაბილურობადა კონფლიქტური
ზონებისარსებობა, კრედიტებზემაღალი
საბანკო განაკვეთები, საგადასახადო
კანონმდებლობასთან დაკავშირებული
ხარვეზები,სათანადოინფრასტრუქტურის

არარსებობა, კვალიფიკაციის შეუსაბამ
ობადაინფლაციამიიჩნევა.მიუხედავად
ამისა, „მსოფლიო ეკონომიკური ფორუ
მი“ ინსტიტუციების, მაკროეკონომიკური
მაჩვენებლების, უმაღლესი განათლების,
შრომითი ბაზრის ეფექტიანობისდა სხვა
მიმართულებით საქართველოს პროგ
რესსაც აღიარებს“. აღნიშნავს კვლევის
ავტორი.

ჩატარებულიანალიზისადადასკვნე
ბის საფუძველზე მეცნიერის მიერ შემუ
შავდა შემდეგი რეკომენდაციები: უნდა
მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან ხელ
შეწყობაინვესტიციებისთვისმიმზიდველი
გარემოს შესაქმნელად, საჭიროა შეღა
ვათიანი კრედიტების ხელმისაწვდომო
ბა,დაზღვევის სისტემის შექმნა, ინფრას
ტრუქტურის განვითარება და სხვა. ხელი
უნდა შეეწყოს სასურსათო ბაზრის შევ
სებას ადგილობრივი წარმოების პრო
დუქტებით, რომელიც უნდა დაეფუძნოს
არა მხოლოდ ოჯახურ მეურნეობებში
წარმოებულ სასურსათო პროდუქტებს,
არამედ შედარებით მასშტაბური (მცი
რე და საშუალო) გადამამუშავებელი სა
წარმოებისა და ფერმების შექმნას. უნდა
გაფართოვდეს დასაქმებულთათვის სა
კონსულტაციო მომსახურების ცენტრები,
განხორციელდეს მათი დატრენინგება;
მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზ
რებზე შეღწევის სტრატეგიის დამუშავება
და ა.შ. კვალიფიციური კადრების მოსამ

ზადებლად რეკომენდირებულია განათ
ლებისადამეცნიერების,კონსულტირები
სადაექსტენციისთანამედროვესისტემის
ჩამოყალიბება, ინვესტორებისთვის აუც
ილებელიასტაბილურისამართლებრივი
გარემოს არსებობა, რაც შეუქმნის მათი
საკუთრებისდაცვისმყარგარანტიებს;სა
ინვესტიციო პროექტების სრულყოფილი
ბანკის შექმნა და მსოფლიო მასშტაბით
საქართველოში არსებული რეალური
მდგომარეობის შესახებ პოტენციური ინ
ვესტორებისთვის ინფორმაციის მიწოდე
ბა. ქვეყნის სტაბილური განვითარებადა
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება შე
უძლებელი იქნება, თუ ექსპორტის წილი
არგაიზრდება.აღნიშნულკვლევაზემასა
ლები გამოქვეყნდა არაერთ გამოცემაში
მაგალითად: The strategy for Increasing
theCompetitivenessofGeorgia, International
Conference on Economics, Industrial and
BusinessManagement.Barselona,Spain,27
28October,2014;TheStrategyforIncreasing
the Competitiveness of Georgia (Dublicat).
International Journal of Social, Management,
Economics and Business Engineering, 8(10),
2014,InternationalScienceIndex94.საქარ
თველოს ეკონომიკური განვითარების
პრიორიტეტები. (სამეცნიერო ნაშრომი).
თბ., გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2013
დაა.შ.
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

„უცხოურიბრენდებისადმიქართველი
მომხმარებლების ლოიალურობის აღ
ქმისსპეციფიკა“ – ასე ეწოდება მოხსენე
ბას,რომელიცქართველმამეცნიერებმა,
თსუეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტე
ტისმარკეტინგისკათედრისპროფესორ
მა ნუგზარ თოდუამ და ამავე კათედრის
ასოცირებულმა პროფესორმა ჩარიტა
ჯაშმა 2014 წლის 34 აპრილსიტალიაში,
მილანის კათოლიკურ უნივერსიტეტში
გამართულ კორპორაციული და მარკე
ტინგული კომუნიკაციების მე19 საერ
თაშორისო კონფერენციზე წარმოადგი
ნეს. მოხსენება მეცნიერთა ერთობლივი
კვლევისშედეგია.

მილანისკონფერენციისმთავარითე
მა იყო „კომუნიკაციებიდიალოგის გზით,
ურთიერთგაგება კონტროლის გარეშე“.
კონფერენციას ხელმძღვანელობდა ფი
ლიპკიტჩენი–ინგლისისჰალისუნივერ
სიტეტის პროფესორი, მარკეტინგის დე
პარტამენტის ხელმძღვანელი, ჟურნალ
„მარკეტინგული კომუნიკაციების“ მთავა
რი რედაქტორი. კონფერენციაში მონა
წილეობდამსოფლიოს50 უნივერიტეტის
მარკეტოლოგების , რეკლამისადა მარ
კეტინგული კომუნიკაციების აკადემიური
წრისწარმომადგენლები.

კვლევის ავტორთა განმარტებით,
გლობალური კონკურენციის პირობებში
მომხმარებლის დაკმაყოფილებისათვის
მხოლოდ საქონლისა და მომსახურების
მაღალი ხარისხი საკმარისი არაა. აუც
ილებელია ფასეულობათა ისეთი სისტე
მისდამკვიდრება,რომელიცმიზნობრივი
მომხმარებლების მოთხოვნილებებთან
ახლოსაა. ხშირადეს მოითხოვსმომხმა
რებლის აღქმაზე, მოტივაციასა და ქცე
ვაზე ზემოქმედებას, რაც თანამედროვე
მარკეტინგული ტექნოლოგიებისა და
პროგრამებისმეშვეობითხორციელდება.
ბაზარზე მოქმედი კომპანიები მომხმარე
ბელთა შესწავლას პროდუქტის შექმნამ
დე ადრე იწყებენ. ისინი ბევრს ხარჯავენ
მარკეტინგულ კვლევებზე, რათა დრო
ულად განსაზღვრონ მომხმარებელთა
ქცევისდინამიკადადაადგინონ,თურო
გორ რეაგირებენ ისინი სხვადასხვა მას
ტიმულირებელ ღონისძიებებზე. ქვეყნის
კულტურული ფასეულობებიდან გამომ
დინარე, გლობალურ ბაზარზე განსხვა
ვებულია მომხმარებელთა ინტერესები,
ცხოვრების სტილი,რაც მათ მრავალფე
როვანმოთხოვნებშიაისახება.მარკეტინ
გული სტრატეგიის ამოცანას წარმოად
გენს საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქ

ტის ინტენსიურ შეთავაზებასთან ერთად,
თითოეული კომპანიის მიერ საკუთარი
პოზიციების ზუსტად შეფასება. როდესაც
ფირმებს სურთ შეინარჩუნონ კონკურენ
ტუნარიანობა დღევანდელ გლობალურ
გარემოში, აუცილებელია გაითვალისწი
ნონ განსხვავებული კულტურული გარე
მო, საერთაშორისო და ადგილობრივი
ბიზნესისთავისებურებები,პერპსექტივები
დარისკები.

საინფორმაციოტექნოლოგიებისმას
შტაბურმა განვითარებამ კიდევ უფრო
გაამარტივა კომპანიებს შორის კომუნი
კაციების დამყარების შესაძლებლობები.
სოციალურმა მედია მარკეტინგმა რე
ვოლუციური გადატრიალება მოახდინა
გლობალურ ბაზარზე. სოციალური კომუ
ნიკაციების თანამედროვე საშუალებებმა
ახალიმუხტიმისცესმომხმარებელთაპო
ზიციების გაძლიერებას ბიზნეს სფეროში.
სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ მომხმა
რებელთა კვლევასთან დაკავშირებით
საინტერესო სამუშაოებია ჩატარებული
განვითარებულქვეყნებში,თუმცა,იგიარ
ასათანადოდმიმდინარეობსგარდამავა
ლიეკონომიკისქვეყნებში.

ინოვაციური პროდუქტების დიფუზია
ხელსუწყობსსაერთაშორისომომხმარე
ბელთა ლოალურობის გაძლიერებასა
და პროდუქტის ინტენსიურ მოხმარებას.
კვლევები ადასტურებენ, რომ გლობა
ლურბაზარზემომუშავეკომპანიებიცდი
ლობენ,მომხმარებელთასტიმულირების
მრავალფეროვანი აქციები განახორცი
ელონ. ისინი ძალისხმევას არ ზოგავენ,
რათა მომხმარებელს აგრძნობინონ, თუ
რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი მხარდა
ჭერა კომპანიის წარმატებაში, რაც მათ
ლოიალურობაში გამოიხატება. მომხმა
რებელთა კვლევის წარმოდგენილი ას
პექტები განსაზღვრავენ გლობალურ ბა
ზარზე წარმატებულ მარკეტინგულ სტრა
ტეგიას. მომხმარებელთა კმაყოფილე
ბისა და ბრენდისადმი ლოიალურობის
ზრდაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვა
ნია ინტერგრირებული მარკეტინგული
კომუნიკაციებისროლი,რასაცამდარგის
ცნობილისპეციალისტების–კოტლერის,
კელლერის, კიტჩენის კუსიკის, შმიდტის
დასხვებისბოლოდროინდელიშრომები
ადასტურებენ.

 მკვლევარების უმეტესობა იზიარებს
იმ მოსაზრებას, რომ საჭიროა ურთიერ
თობების მართვისადმი სერიოზული და
მოკიდებულება, კომპანიებმა უნდა იზრუ
ნონ მომხმარებლებთან გრძელვადიანი

ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და
შენარჩუნებაზე,ხოლოლოიალურობაგა
ნიხილონ, როგორც ბიზნესის სტრატეგი
ული მიზნებისადმი უმთავრესი მიდგომა.
ამასთან, გასათვალისწინებელია ისიც,
რომ ლოიალურობის მოპოვება შესაძ
ლებელია,თუმცამარკეტოლოგებმამისი
შენარჩუნებისთვის ფრთხილად უნდა იმ
ოქმედონ.ასეთიშეხედულებისგაზიარება
განსაკუთრებითსასარგებლოაქართული
კომპანიებისათვის, რომლებიც ბაზარზე
საქმიანობისასმნიშვნელოვანსირთულე
ებსაწყდებიან.

საქართველოს სამომხმარებლო ბა
ზარი საინტერსო ტენდენციებით ხასიათ
დება. აშკარაა, რომ ქართველი მომხმა
რებლებისმარკეტინგულიცოდნათანდა
თანობითმაღლდება,თუმცა,მათიმყიდ
ველობითი უნარი, ჯერ კიდევ დაბალია,
რაც მათ სამომხმარებლო ქცევაში აის
ახება. ერთერთი ძირითადი პრობლემა
იმაშია, რომ ჩვენში ნაკლებადაა შესწავ
ლილი ბრენდებისადმი ქართველი მომ
ხმარებლების ლოიალურობის საკითხე
ბი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, თსუ
მარკეტინგისკათედრაზეჩატარდაკვლე
ვა, რომლის მიზანი იყო საქართველოს
ბაზარზე მომხმარებელთა ჩართვის დო

„უცხო ური ბრენ დე ბი სად მი ქარ თვე ლი 
მომ ხმა რებ ლე ბის ლოიალურობის

აღ ქმის სპე ცი ფი კა„

თსუპროფესორინუგზართოდუადათსუ

ასოცირებულიპროფესორიჩარიტაჯაში

პროფესორფილიპკიტჩენთაერთადმილანის

კათოლიკურუნივერსიტეტში,კორპორაციული

დამარკეტინგულიკომუნიკაციებისმე19საერ

თაშორისოკონფერენციაზე.
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ნის გამოვლენა, აგრეთვე იმის წარმოჩე
ნა,თურასაქცევენყურადღებასქართვე
ლი მომხმარებლები ყიდვის დროს და
როგორვლინდება მათილოიალურობა.
კვლევის შედეგად გაანალიზდა მთავა
რი ფაქტორები, რომლებიც ქართველი
მომხმარებლების მიერ ბრენდისადმი
ლოიალურობაზეგავლენასახდენენ.

ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ ქარ
თველი მომხმარებლების მიერ ყიდვის
შესახებგადაწყვეტილებისმიღებაზემოქ
მედებს 4 ძირითადი ფაქტორი: ბრენდის
ცნობადობა,აღქმულიხარისხი,ბრენდის
ასოციაცია და ბრენდის ლოიალურობა.
ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ქარ
თველი მომხმარებლებისათვის ძლიერი
ბრენდის მახასიათებელში მთავარია:
ხარისხი, კომუნიკაციური სტრატეგია, გა
საღების სტიმულირება, კონკურენტული

ფასები და დამატებითი მომსახურება.
ქართველმომხმარებელთაუმრავლესო
ბისათვისხარისხისინდიკატორადმიჩნე
ულია ბრენდის ქვეყნის წარმომავლობა.
კვლევა ცხადყოფს, რომ ბრენდისადმი
დაბალ ლოიალურობას, დაბალი მყიდ
ველობით უნართან ერთად, ინტეგრი
რებული მარკეტინგული კომუნიკაციების
ინსტრუმენტებისარათანმიმდევრულიდა
ნაკლებეფექტიანი მუშაობა განაპირო
ბებს, რაც სტიმულს უკარგავს მომხმარე
ბელს.

მარკეტინგული კვლევის შედეგად
გამოვლენილია ქართველი მომხმარებ
ლებისლოიალურობის თავისებურებები,
კერძოდ, დადგენილია, რომ ქართველ
მომხმარებლებს ახასიათებს საშუალოზე
ოდნავმაღალიდონისლოიალურიქცევა,
მათშეიძლებაჰყავდეთფავორიტიბრენ

დი, თუმცა, ახალ გამოჩენილზეც არ ამ
ბობენ უარს. კვლევის საშუალებითდად
გინდა,თუპროდუქტისადამომსახურების
რომელატრიბუტსაქცევსმომხმარებელი
ყურადღებას ყველაზე მეტად, რამდე
ნად არიან ისინი აქტიურები კომპანიებ
ის მიერ გამოცხადებულლოიალურობის
აქციებში, ვის აზრს ითვალისწინებენ
ყიდვის დროს, რაში გამოიხატება მათი
ლოიალურობა, რა დონის ჩართვასთან
გვაქვს ზოგადად საქმე, რა სახით ხდება
ინფორმაციის მოძიება და ყიდვის შესა
ხებგადაწყვეტილებისმიღებაქართველი
მომხმარებლებისმიერ.კვლევისშედეგე
ბისასარგებლოაროგორცქართული,ისე
უცხოური კომპანიებისათვის, რომლებიც
საქართველოსბაზარზესაქმიანობასგეგ
მავენ.
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თსუ საერთაშორისო 
კონფერენციები

2015
კონფერენცია „ჯიქ თა (ზი ხე ბის) ეთ-
ნი კუ რი კუთ ვნი ლე ბის პრობ ლე მა და 
ჯი ქე თი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში“
2015 წლის 2 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სსიპ ჩერქეზული (ად
ირეური) კულტურისცენტრისორგანიზებითგაიმართასაერთა
შორისოსამეცნიეროკონფერენცია–ჯიქთა(ზიხების)ეთნიკური
კუთვნილებისპრობლემადაჯიქეთისაქართველოსისტორიაში.
კონფერენციამიეძღვნაგამოჩენილიქართველიენათმეცნიერ
ისპროფესორგიორგიროგავას(19051990)110წლისიუბილეს,
რომელიც19581990წწ.თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში
მოღვაწეობდა.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია
„თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ები
ნა წი ლა კე ბის ფი ზი კა ში“

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტისმაღალიენერგიებისფიზიკისინსტიტუტის(თსუმე
ფი)ორგანიზებითთსუში2627ნოემბერსჩატარდასაერთაშო
რისო კონფერენცია „თანამედროვე ტენდენციები ნაწილაკების
ფიზიკაში“. კონფერენცია მიეძღვნა თსუ მეფიის დაარსებიდან
35 წლისთავს. მასში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა სხვა
დასხვა ქვეყნიდანროგორიცაა იაპონია, გერმანია, შვეიცარია,
ინგლისი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, უნგრეთი. საიუბილეო ღონის
ძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნა თსუ რექტორმა, აკად.

ვ.პაპავამ. მანვედააჯილდოვა ინსტიტუტისღვაწლმოსილითა
ნამშრომლებიბ.ჭილაძედათ.ჯობავაუნივერსიტეტისმედლით.

მისალოცისიტყვებითგამოვიდნენ:პროფესორისატოშიმი
ჰარა (იაპონია), პროფესორი ვლადიმერ კეკელიძე (ქ. დუბნის
ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი), პროფსო
რიპიტერიენიცერნიდან,პროფესორირ.ბოჭორიშვილი–თსუ
ზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტისდეკა
ნი,პროფესორიგ.ჯაიანი–ილიავეკუასსახელობისგამოყენები
თიმათემატიკისინსტიტუტისდირექტორი.მისალოციწერილები
გამოგზავნეს: საქართველოს განათლების და მეცნიერების მი
ნისტრმათ.სანიკიძემ,ქ.დუბნისბირთვულიკვლევებისგაერთი
ანებული ინსტიტუტის დირექტორმა აკადემიკოსმა ვ.მატვეევმა
და ინსტიტუტის უხუცესმათანამშრომელმა გ.ნიკობაძემ. ინსტი
ტუტის დაარსების და მისი საქმიანობის შესახებ დაწვრილები
თიმოხსენებაგააკეთაინსტიტუტისდირექტორმაპროფესორმა
მ.ნიორაძემ.

სამეცნიეროპლენარულსხდომებზესაინტერესომოხსენებე
ბიწაიკითხესმოწვეულმამეცნიერებმაუცხოეთიდან,უცხოეთში
მოღვაწე ინსტიტუტის ყოფილმადა ახლანდელმათანამშრომ
ლებმა.კონფერენციაშიაქტიურადმონაწილეობდნენუნივერსი
ტეტის ახალგაზრდა მეცნიერები. აღსანიშნავია,რომთსუ ბაკა
ლავრიატის მეორე კურსის სტუდენტის ბ.ჩარგეიშვილის მოხსე
ნებამ,რომელიცმანცერნშიმოამზადა,მოწონებადაიმსახურა.

კონფერენციის მსვლელობისას გაფორმდა მემორანდუმი
თსუდაოსაკას უნივერსიტეტს შორის, რომელსაცთსუის მხრი
დანხელიმოაწერაპრორექტორმამ.ელიაშვილმადაიაპონიის
მხრიდან პროფ. ი.კუნომ. ხელშეკრულება საშუალებას აძლევს
ქართველსტუდენტებსმონაწილეობამიიღონგაცვლითპროგრა
მებში.
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კონფერენცია „სა კუთ რე ბა და
სა მარ თლებ რი ვი სტა ბი ლუ რო ბა:
სა კუთ რე ბის ცნე ბის ტრან სფორ მა ცია“

2015 წლის 56 ნოემბერს თბილისში გაიმართა ივანე ჯავა
ხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სადაჰამბურგისმაქსპლანკისსაზღვარგარეთისქვეყნებისადა
საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტის ერთობლივი
კონფერენცია. ღონისძიება ჩატარდა გერმანიის საერთაშორი
სოთანამშრომლობისსაზოგადოების(GIZ)ფინანსურიმხარდა
ჭერით. კონფერენციის თემა: „საკუთრება და სამართლებრივი
სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია“. კონფე
რენციაზემოწვეულნიიყვნენწამყვანიმეცნიერებიგერმანიიდან,
სლოვაკეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან  და შუა აზიის ქვეყ
ნებიდან. აღსანიშნავია,რომ ეს საერთაშორისო კონფერენცია
უკვემეორეღონისძიებაა,რომელიცტარდებათსუიურიდიული
ფაკულტეტისა და ჰამბურგის მაქს პლანკის საზღვარგარეთის
ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუ
ტისთანამშრომლობით.პირველიკონფერენციაჩატარდა2012
წლისოქტომბერშიფოლკსვაგენისფონდისფინანსურიმხარდა
ჭერიდაეხებოდაკერძოსამართლისგანვითარებასკავკასიასა
დაშუააზიისქვეყნებში.

კონფერენცია „შრო მი თი და გა რე-
მოს დაც ვი თი რე სურ სე ბი მრა ვა ლეთ-
ნი კურ ქვეყ ნებ ში/მრა ვალ კულ ტუ რულ
სა ზო გა დო ებ ებ ში“

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტშითსუსადაგისენის(გერმანია)იუსტუსლიბიგისსა
ხელობის უნივერსიტეტისორგანიზებითდაDAADს ხელშეწყო
ბითგაიმართასაერთაშორისოკონფერენციათემაზე:შრომითი
და გარემოსდაცვითი რესურსები მრავალეთნიკურ ქვეყნებში/
მრავალკულტურულ საზოგადოებებში. კონფერენცია მიეძღვნა
თსუსადაგისენისუნივერსიტეტისთანამშრომლობის10წლის
იუბილეს.თსუსდაგისენისუნივერსიტეტისაკადემიურიწრეების
წარმომადგენლებთან ერთად, კონფერენციაში მონაწილეობა
მიიღო გისენის უნივერსიტეტის პარტნიორი უნივერსიტეტების
ოცდაათამდეწარმომადგენელმა.ლოძის(პოლონეთი)უნივერ
სიტეტის პრორექტორმა, საქართველოში გერმანიის საელჩოს,
საქართველოსგანათლებისსამინისტროსდაგერმანიისაკად
ემიური გაცვლითი სამსახურის წარმომადგენლებმა, აგრეთვე,
აკადემიურმაპერსონალმა.

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტისწინაშეგაწეულიდამსახურებისთვისსაპატიოდოქ
ტორისწოდებამიენიჭაპროფესორანეტეოტეს.

კონფერენცია „გა მოწ ვე ვე ბი ელ ემ ენ-
ტა რუ ლი ნა წი ლა კე ბის თა ნა მედ რო ვე
ფი ზი კა სა და კვან ტურ ვე ლე ბის
თე ორი აში”

30 ოქტომბერს – 1 ნოემბერს თბილისის სახელმწიფო უნ
ივერსიტეტმა უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას “გა
მოწვევებიელემენტარულინაწილაკებისთანამედროვეფიზიკა
სადაკვანტურველებისთეორიაში“.

კონფერენციაგამოჩენილიფიზიკოსისდათეორიულიდამა
თემატიკურიფიზიკისდარგშირამდენიმეფუნდამენტურისამეც
ნიეროკვლევისავტორის,აკადემიკოსალბერტთავხელიძის85
წლისთავსმიეძღვნა.

კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ: თსუ, საქართვე
ლოს  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ბირთვულიკვლევე
ბის გაერთიანებული ინსტიტუტი (დუბნა) რუსეთის მეცნიერებ
ათააკადემიისბირთვულიკვლევებისინსტიტუტი(მოსკოვი).

კონფერენციისმთავარითემებიიყო:
ნაწილაკების და რელატივისტური ბირთვული ფიზიკის თა

ნამედროვესაკითხები;
კვანტურველებისთეორია;
ასტრონაწილაკებისფიზიკადაკოსმოლოგია;
თეორიულიდამათემატიკურიფიზიკა.
კონფერენციაზემოხსენებებითგამოვიდნენ:
ზ.ბერეჟიანი(ლაქვილასუნივერსიტეტი,იტალია);დ.ფურსა

ევი(დუბნასსახელმწიფოუნივერსიტეტი);გ,გაბადაძე(ნიუ–იორ
კის უნივერსიტეტი, ნიუ–იორკი);  გ. ჯაფარიძე (საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია); ვ. კეკელიძე (ბირთვუ
ლი კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი, დუბნა);  ა. კვინი
ხიძე (რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი); ვ. მატვეევი (ბირთვუ
ლიკვლევებისგაერთიანებულიინსტიტუტი,დუბნა);მორაისმი
ტი (ITP,Ttrecht);ვ.რუბაკოვი (რუსეთისმეცნიერებათააკადემი
ისბირთვულიკვლევებისინსტიტუტი,მოსკოვი);მ.შაპოშნიკოვი
(ლოზანის ფედერალური პოლიტექნიკური სკოლა; ი. ტკაჩოვი
((რუსეთისმეცნიერებათა აკადემიის ბირთვული კვლევების ინ
სტიტუტი,მოსკოვი);გ.ციციშვილი(თსუ).

კონფერენცია „ქარ თულ-ოს ური ურ-
თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის პერ-
სპექ ტი ვე ბი თა ნა მედ რო ვე ჭრილ ში

2015 წლის 13ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშითსუქართულოსურურ
თიერთობათა სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის ორგანიზებით
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულოსური
ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე
ჭრილში“გაიხსნა.

კონფერენციის მიზანი ქართულოსური ურთიერთობების
ახალ ეტაპზე გადასვლას, თანამედროვე ინტერდისციპლინურ
კვლევებისხელშეწყობაგახლდათ.
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ღონისძიებისმუშაობაშიმონაწილეობამიიღესმეცნიერებმა,
ახალგაზრდამკვლევრებმა,სამთავრობოდაარასამთავრობო
ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმო
მადგენლებმა, კონფლიქტოლოგებმა, ექსპერტებმა, ჰუმანიტა
რული,სოციალურპოლიტიკურიდარგებისმკვლევრებმა.

კონფერნციაზემუშაობდა5სექცია,მათშორისსტუდენტური
სექცია და მრგვალი მაგიდა ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის.
კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმ
ში დაცული მასალების მიხედვით გამოფენა „ქართულოსური
ურთიერთობების ქრონიკები“ მოეწყო. გამოფენაზე წარმოდგე
ნილიიყოოსურიენისსახელმძღვანელოები,ოსიმეცნიერების
შრომები,ფოტომასალა.

ქარ თულ-გერ მა ნუ ლი სა ერ თა შო რი სო
კონ ფე რენ ცია სის ხლის სა მარ თალ ში!

910ოქტომბერსივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ქართულგერმანული
საერთაშორისო კონფერენცია სისხლის სამართალში. კონფე
რენციატარდებაიურიდიულიფაკულტეტისტრანსნაციონალური
დაშედარებითისისხლისსამართლისინსტიტუტის(დირექტორი
პროფ.მერაბტურავა)ხელშეწყობით.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდი
ულიფაკულტეტის პროფესორებმა, სისხლის სამართლის აღი
არებულმა მეცნიერებმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლი
კისსხვადასხვაუნივერსიტეტიდან(ბერლინისჰუმბოლდტისუნ
ივერსიტეტი, მიუნხენისლუდვიგმაქსიმილიანის უნივერსიტეტი,
თიუბინგენის ებერჰარდ კარლის უნივერსიტეტი,  იენის ფრიდ
რიხ შილერის უნივერსიტეტი, კიოლნის უნივერსიტეტი, ჰანოვე
რისუნივერსიტეტი).

სა ქარ თვე ლოს მე ქა ნი კოს თა
კავ ში რის მე ექ ვსე ყო ველ წლი ური 
კონ ფე რენ ცია

2015წლის30სექტემბრიდან3ოქტომბერამდეჩატარდასა
ქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური
კონფერენცია.საქართველოსმექანიკოსთაკავშირთანერთად
კონფერენციის თანაორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს
ეროვნული კომიტეტი თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში,
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერ
სიტეტი (კერძოდ, ზუსტიდა საბუნებისმეტყველომეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტი), თბილისის საერთაშორისო ცენტრი მათემატიკასა
და ინფორმატიკაშიდა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტე
ტი. სხდომებიმიმდინარეობდასაქართველოსსაავიაციოუნივ
ერსიტეტშიკონფერენციაგახსნაკავშირისპრეზიდენტმა,თსუი.
ვეკუასსახელობისგამოყენებითიმათემატიკისინსტიტუტისდი
რექტორმა,თსუზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფა
კულტეტის სრულმა პროფესორმა გიორგი ჯაიანმა, კონფერენ
ციისგახსნისასუცხოელდაქართველმეცნიერებსმიესალმნენ

თსურექტორისმოადგილეპროფესორიმერაბელიაშვილიდა
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგი
ლეპროფესორიგელაყიფიანი.

კონფერენციის ტრადიციულ თემატიკას: მყარ დეფორმად
სხეულთა მექანიკა; ჰიდროაერომექანიკა; სითხეებისა და მყა
რი სხეულების ურთიერთქმედების ამოცანები; გამოყენებითი
მექანიკა; ანალიზის მონათესავე საკითხები დაემატა „საფრენი
აპარატების მექანიკა“. კონფერენციაზე მოსისმინეს 35 წუთიანი
მიმოხილვითიშვიდიმოხსენება (მათშორისბრემენის უნივერ
სიტეტისპროფესორრაინჰოლდკინცლერის(გერმანია)დამაგ
დებურგისუნივერსიტეტიპროფესორჰოლმალტენბახის(გერმა
ნია))დაკონკრეტულშედეგთანდაკავშირებული20წუთიანი37
მოხსენება.კონფერენციისვებგვერდისმისამართია:

http://www.viam.science.tsu.ge/others/gnctam/annual6.htm

კონფერენცია „მე დია, სა მარ თა ლი 
და ეთ იკა: რე გი ონ ალ ური
პერ სპექ ტი ვე ბი“

27 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტშიგაიმართათსუსადადოიჩეველე
აკადემიის ერთობლივი სამხრეთ კავკასიის სამეცნიერო კონ
ფერენცია “მედია, სამართალიდა ეთიკა: რეგიონალური პერ
სპექტივები“ („Media, Law andEthics – theRegional Perspectives“).
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს, სომხე
თისა და აზერბაიჯანის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტების და
იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორმასწავლებლებმა. წარ
მოდგენილიიყო11მოხსენება.ღონისძიებისმხარდამჭერიიყო
თსუიურიდიულიფაკულტეტიდაჟურნალისტიკისდამასობრივი
კომუნიკაციის დეპარტამენტი. კონფერენციის ორგანიზატორი
იყოსაერთაშორისომედიაგანვითარებისორგანიზაცია„დოიჩე
ველეაკადემია“.

კონფერენცია „ენა და თა ნა მედ რო ვე
ტექ ნო ლო გი ები“

2015 წლის 10 სექტემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ინიციატივით, პარ
ლამენტისადაპარლამენტისეროვნულიბიბლიოთეკისოფიცი
ალური მხადაჭერით გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია
–„ენადათანამედროვეტექნოლოგიები“.რიგითმეოთხესაერ
თაშორისოკონფერენციაპარლამენტისთავმჯდომარემდავით
უსუფაშვილმაგახსნა. კონფერენციაXXI საუკუნის უმნიშვნელო
ვანესპრობლემას–ენისტექნოლოგიებისშექმნისადაგანვითა
რებისსაკითხებსდაეთმო.ენისგანვითარებისპრობლემატიკას
თანდაკავშირებით,ანალოგიურიკონფერენციასაქართველოს
საკანონმდებლოორგანოსქუთაისისშენობაში,უშუალოდპარ
ლამენტისთავმჯდომარისთაოსნობითადახელშეწყობით2013
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წელსაც გაიმართა. სწორედ აღნიშნულ ფორუმზე, რომელიც
„ქართულიენა21საუკუნეში–გამოწვევადაპერსპექტივები“სა
ხელწოდებითჩატარდა,საფუძველიჩაეყარასახელმწიფოებრი
ვი მიდგომის ჩამოყალიბებას,რასაც ქართული ენისთანამედ
როვეტექნოლოგიებითდოკუმენტირება,კვლევადა„ციფრული“
დამკვიდრებაჰქვია.

ფრანკფურტისგოეთესსახელობისუნივერსიტეტისდათბი
ლისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტის თანაორგანიზატორობით მომზადებული კონფერენ
ციაქვეყანაში მიმდინარესამუშაოთაინტერნაციონალიზაციასა
და თანამედროვე მსოფლიოში დარგში დაგროვილი ცოდნის
ქართულსამეცნიეროსივრცეშიდამკვიდრებასემსახურებოდა.
კონფერენციასასწავლოსამეცნიეროსემინარითდაასრულდა,
რომელზეცათეულობითახალგაზრდადამათიპროფესორმას
წავლებლებიკორპუსისლინგვისტიკისმიღწევებსგაეცნენ.ღო
ნისძიებისბოლოსმონაწილეებსსერთიფიკატებიგადაეცათ.

კონფერენცია „ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ-
ებ ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის
აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბი“

2015წლის11ივლისსჩატარდააკადემიკოსპაატაგუგუშვი
ლისდაბადებიდან110ეწლისთავისადმიმიძღვნილისაერთა
შორისოსამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ეროვნული ეკონ
ომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“.
ორგანიზატორი–თსუპაატაგუგუშვილისსახელობისეკონომიკ
ისინსტიტუტი.მონაწილეობდნენმეცნიერებიშემდეგიქვეყნები
დან– საქართველო,რუსეთი, პოლონეთი, აზერბაიჯანი, მოლ
დავეთი,უკრაინა,ლატვია,ლიტვა,ყაზახეთი.

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო
კონ ფე რენ ცია „სივ რცე,
სა ზო გა დო ება, პო ლი ტი კა“

2015წლის2527ივნისსთბილისშისაერთაშორისოსამეცნი
ეროკონფერენცია“სივრცე,საზოგადოება,პოლიტიკა“ჩატარდა.

კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტისოციალურდაპოლიტიკურმეცნი
ერებათაფაკულტეტისორგანიზებითგაიმართა.კონფერენციის
ძირითადითემაიყო„სოციალურიდასივრცითიმობილობა.“

დი ას პო რუ ლი პრო ფე სი ული ფო რუ მი 
„გა უზი არე გა მოც დი ლე ბა სამ შობ ლოს“

2015 წლის 27 მაისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი
ლისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიგაიხსნაპირველიდიასპო
რულიპროფესიულიფორუმი„გაუზიარეგამოცდილებასამშობ
ლოს.“საქართველოში27მაისსაღინიშნებაქართულიდიასპო
რისდღე.დიასპორისსაკითხებშისაქართველოსსახელმწიფო
მინისტრის აპარატი 2008 წლიდან ყოველ წელს აღნიშნავს ამ
თარიღს. წელს დიასპორის დღეების ფარგლებში დაგეგმი
ლია პროგრამა 2729 მაისის ჩათვლით. დიასპორის დღეები
გაიხსნება 27 მაისს პირველიდიასპორული პროფესიულიფო
რუმით „გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს“. ღონისძიების
ორგანიზატორიიყოდიასპორისსაკითხებშისაქართველოსსა
ხელმწიფომინისტრისაპარატი,ხოლოპარტნიორიივანეჯავა
ხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პირველი დიასპორული პროფესიული ფორუმის ფარგლებში
მოხდა მსოფლიოში გაფანტული ინტელექტუალური რესურსის
საქართველოშითავმოყრა. პროფესიულფორუმში მონაწილე
ობის მისაღებად საქართველოში ჩამოვიდნენ საზღვარგარეთ
მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები,
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე პროფესიონალები, საერთაშო
რისოორგანიზაციების წარმომადგენლები, ისტორიულიდიას
პორისწარმომადგენლები,მათშორისსაქართველოსპირველი
რესპუბლიკისხელმძღვანელებისშთამომავლები.

ღონისძიებისგახსნისცერემონიისშემდეგფორუმიშვიდსა
მუშაოჯგუფადდაიყო,სადაცსაქართველოშიჩამოსულმასპეცი
ალისტებმა ქართველ კოლეგებთან ერთად საკუთარიდარგის
განვითარებაზეიმსჯელეს.თემატურჯგუფებშიმოხსენებებისშემ
დეგგაიმართადისკუსიადადებატები,როგორცმოკლევადიან,
ასევე პრობლემათა გადაჭრის ფართომასშტაბური, მდგრადი
სტრატეგიისჩამოსაყალიბებლადდასამომავლოდხელშესახე
ბიშედეგებისმისაღებად.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია
„გა მო ყე ნე ბი თი ეკ ოლ ოგია:
პრობ ლე მე ბი, სი ახ ლე ები“

2015წლის710მაისს,შოთარუსთაველისეროვნულისამეც
ნიეროფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, გაიმართა საერთა
შორისოკონფერენცია“გამოყენებითიეკოლოგია:პრობლემები
სიახლეები“ (ICAE2015). კონფერენციას მასპინძლობდა ივანე
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ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი
ტეტი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტე
ტი–გეოგრაფიისდეპარტამენტი(კონფერენციისთავმჯდომარე
პროფესორილიამაჭავარიანი).

კონფერენციისგახსნას (7მაისი)დაესწრნენთსურექტორი,
აკადემიკოსილადო პაპავა, ზუსტდა საბუნებისმეტყველო მეც
ნიერებათაფაკულტეტისდეკანი,პროფესორირამაზბოჭორიშ
ვილი,უნივერსიტეტისპროფესორები,19ქვეყნის150მდეუცხო
ელიდა ადგილობრივი მეცნიერი. ერთერთი სექცია მიეძღვნა
თსუმრჩეველთასაბჭოსწევრის,პროფესორშოთაცხოვრებაშ
ვილის95წლისთავს.კონფერენციისფარგლებშიგაიმართაფო
ტოგამოფენა„საქართველოსბუნება:გუშინდადღეს“.910მაისს
კონფერენციამმუშაობაქ.ბათუმშიგანაგრძო.

კონფერენცია „არ ას რულ წლო ვან თა 
სის ხლის სა მარ თლის პო ლი ტი კის
ლი ბე რა ლი ზა ცია – გზა ევ რო პი სა კენ“

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნ
ივერსიტეტში29აპრილს საერთაშორისოსამეცნიეროკონფე
რენცია„არასრულწლოვანთასისხლისსამართლისპოლიტიკის
ლიბერალიზაცია–გზაევროპისაკენ“გაიმართა.

ღონისძიებასიუსტიციისსამინისტროს,პროკურატურის,შინა
განსაქმეთასამინისტროს,სასჯელაღსრულებისადაპრობაციის
სამინისტროს,სასამართლოსადასახელმწიფოსსხვაუწყებების
წარმომადგენლებიდაესწრნენ.

უნივერსიტეტის ინფორმაციით, კონფერენციის პირველ
ბლოკში სამართლის პროფესორმა ნინო გვენეტაძემდა მოსა
მართლემ რენატა ვინტერმა განიხილეს კოდექსის პროექტი
დამისი შესაბამისობა საერთაშორისოსტანდარტებთან. ასევე,
მოწვეულმა ექსპერტებმა, ქეთევან მჭედლიშვილმაჰედრიხმა,
რენატა ვინტერმა და ჰელგა ობერლოსკამპმა ისაუბრეს გერ
მანული კანონმდებლობით არასრულწლოვანთა დანაშაულის
პრევენციისსაკითხებზე,მათმიმართგანხორციელებულევრო

პულ მიდგომებზე. ასოცირებულმა პროფესორმა მორის შალი
კაშვილმაწარადგინამოხსენებათემაზე: „არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებისპროექტისკრიმინოლოგიურიშეფასება“.

პროცესუალურ და სასჯელაღსრულებით ნაწილში არას
რულწლოვანთა სასჯელაღსრულებითი პოლიტიკის ლიბერა
ლიზაციის საკითხზე დააფიქსირეს საკუთარი აზრი მოსამარ
თლეებმა,პროკურორებმადასხვაპრაქტიკოსმაიურისტებმა.

სტუ დენტ-არ ქე ოლ ოგ თა რი გით
მეშ ვი დე სა ერ თა შო რი სო
კონ ფე რენ ცია

2015 წლის 2327 აპრილს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჰუმანიტარულმეცნიერ
ებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტის ორგანიზებით
ვარძიაში გაიმართა სტუდენტარქეოლოგთა რიგით მეშვიდე
საერთაშორისოკონფერენცია,რომელიცარქეოლოგიისერთ
ერთფუძემდებელს–აუგუსტუსჰენრილეინფოქსპიტრივერსს
ეძღვნებოდა.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ: ოქსფორდის, ინსბრუ
კის, ედინბურგის, ვარშავის,ლოძის, ტორუნის, ანკარის,თეირ
ანის, დურჰამის, ლეიდენის, მელბურნისა და იენას უნივერსი
ტეტების, აგრეთვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტისდაპოლონეთისაკადემიისარქე
ოლოგიისინსტიტუტისწარმომადგენლები.
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თსუ მეც ნი ერ ებ ისა და
ინ ოვ აცი ებ ის

სა ერ თა შო რი სო
კვი რე ულ ზე

2015 წლის ნო ემ ბერ ში მეც ნი ერ ებ ისა და 
ინ ოვ აცი ებ ის სა ერ თა შო რი სო კვი რე ული 
გა იმ არ თა, რო მელ შიც ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი აქ ტი ურ ადაა ჩარ თუ ლი.

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ფეს ტი ვა
ლის ფარ გლებ ში 14 ნო ემ ბერს თსუ სტუ
დენ ტებ მა და პრო ფე სო რებ მა გა მარ თეს 
სა ჯა რო ლექ ცი ები. დამ თვა ლი ერ ებ ლებ
მა მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს იმ იტ ირ ებ ულ 
არ ქე ოლ ოგი ურ სა ვე ლე სა მუ შაოებში, 

სა ხა ლი სო ექ სპე რი მენ ტებ ში ფი ზი კა სა და 
ქი მი აში. „ექ სპოჯორ ჯი აში'' გა მო იფ ინა 
თსუ ზო ოლ ოგი ის მუ ზე უმ ისა და თსუ მი ნე
რა ლო გი ის სას წავ ლოსა მეც ნი ერო ლა

ბო რა ტო რი ის ექ სპო ნან ტე ბი.
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