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SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis gazeTi #8. oqtomberi, 2012 . 

sasjelaRsrulebis sistemaSi 
patimarTa wamebisa da Seuracxyofis 
faqtebi baTumis SoTa rusTavelis 
saxelmwifo universitetis studen-
tebmac gaaprotestes. axalgazrdebma 
apolitikuri saprotesto aqciebi 19 
seqtembers daiwyes. maT profesor-
maswavleblebTan erTad sazogadoe-
bis warmomadgenlebic SeuerTdnen. 
studentebma pirvel dRes ninoSvi-
lis quCidan universitetis mimar-
TulebiT msvleloba moawyves da 
vandalizmis dagmobis, patimarTa 
solidarobisa da Tanadgomis mo-
wodebiT umaRlesi saganmanaTleblo 

dawesebulebis yvela sarTuli moi-
ares. 

_ `movuwodeb studentebsa da 
profesor-maswavleblebs gamovid-
nen solidarobis niSnad, gverdSi 
dagvidgnen da CvenTan erTad dag-
mon gldanis #8 sapyrobileSi 

momxdari vandalizmi. droulad 
unda daisajon damnaSaveebi da pa-
suxi agon xalxisa da samarTlis 
winaSe~, _ aRniSna studentma goCa 
surgulaZem. Tavisi pozicia daaf-
iqsira CvenTan saubrisas aqciis 
aqtiurma monawilem, poetma henri 
doliZem:

_ `es aris sruliad apoliti-
kuri aqcia, samoqalaqo sazogadoe-
ba aprotestebs im vandalizms, rac 
Caidines Zalovani struqturis war-
momadgenlebma patimrebis mimarT. 
Cven Sercxvenili varT, msoflios 
winaSe am lafs mxolod erTiano-

biTa da momxdaris 
dagmobiT movi-
SorebT. swored 
amas isaxavs miznad 
es aqcia~.

s a p r o t e s t o 
aqcia 20 seqtem-
bers damnaSaveTa 
dasjisa da Sina-
gan saqmeTa min-
istris dauyovne-
bliv gadayenebis 
moTxovniT ganaxl-
da. `ara – Zalado-
bas~, `ara wamebas~, 
`Zirs axalaia~, _ 
skandirebdnen stu-
dentebi baTumis 
SoTa rusTavelis 
saxelmwifo uni-

versitetis ezoSi. studentebis aq-
cias universitetis reqtori, pro-
fesori alioSa bakuriZe dilidan 
SeurTda. rogorc man studentebs 
ganucxada, is yovelTvis axalgaz-
rdobis gverdiT iqneba da gmobs 
patimarTa wamebis faqtebs. 

_ `Zaladobis winaaRmdeg mimar-
Tul aqcias yvela vuerTdebT, amas 
iziareben ara mxolod studentebi, 
aramed yvela, saqarTvelos nebism-
ieri moqalaqe da bunebrivia, Cveni 
profesor-maswav-
leblebic. ver 
SeveguebiT momx-
dars. yvelas aqvs 
sakuTari mosaz-
rebis da poziciis 
dafiqsirebis sa-
Sualeba da cxadia, 
arc axalgazrdebi 
warmoadgenen gam-
onakliss. stu-
dentebis gverdiT 
vdgavarT da maT 
interesebs yov-
elTvis davicavT~, 
_ ganacxada uni-
versitetis req-
torma.

qveyanaSi mimdi-
nare movlenebTan 
dakavSirebiT baTumis saxelmwifo 
universitetis akademiurma sabWom 
gancxadeba gaavrcela, romelic 
umaRlesi saswavleblis saaqto 
darbazSi Sekrebil profesor-mas-
wavleblebs universitetis  req-
torma, prfesorma alioSa bakuri-
Zem gaacno.

`baTumis SoTa rusTavelis sax-
elmwifo universitetis studentebi, 
profesor-maswavleblebi, akademi-
uri sabWo da administracia gmoben 
sasjelaRsrulebis sistemaSi pati-
marTa wamebisa da araadamianuri 
mopyrobis faqtebs. universiteti 
uerTdeba sazogadoebis moTxov-
nas Seiqmnas sasjelaRsrulebis 
sistemaSi arsebuli mdgomareobis 
Semswavleli komisia da daisajos 
TiToeuli damnaSave pasuxismgebel 
pirebTan erTad~, _ naTqvamia akade-
miuri sabWos gancxadebaSi. profe-
sor-maswavleblebma erTxmad gaizi-

ares gancxadeba da mxari dauWires. 
_ `universitetis TiToeuli 

TanamSromeli, studenti da pro-
fesor-maswavlebeli SeZrwunebu-
lia televiziisa da socialuri 

qselebis saSualebiT gavrcelebuli 
kadrebiT.  universiteti uerTdeba 
savsebiT samarTlian samoqalaqo 
protests _ `ara – Zaladobas!~ `ara 
_ wamebas!~ da moiTxovs damnaSaveTa 
dasjas. dRes akademiuri personali 
Seikriba studentebTan erTad imis-
aTvis, rom mimarTos sazogadoebas 
Seqmnas komisia am saqmis detalurad 
Sesaswavlad~, _ aRniSna universite-
tis profesorma merab xalvaSma.

aqcias xelovnebis institutisa 
da sazRvao akademiis studentebi, 
aWaris mweralTa kavSiris wevrebi 
da saqarTvelos mweralTa kavSiris 
Tavmjdomare, sazogadoebis warmo-
madgenlebi SeuerTdnen. studenteb-
ma mogvianebiT baTumis RvTismSob-
lis Sobis sakaTedro taZarTan 
gadainaAcvles RvTismSoblobis aR-
saniSnavad. 

manana TavdgiriZe

studentebi 

aprotesteben
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გერმანიისა და საქართველოს ორმხრივი 
ურთიერთობის 20 წლის იუბილესადმი 
მიძღვნილი „გერმანული დღეები “ 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში რამდენიმე ღონისძიებით 
აღინიშნა. უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებას გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის ელჩის საქართველოში 
ორთვინ ჰენინგის ხელმძღვანელობით, 
რეგენისა და როსტოკის დელეგაცია ეწვია. 
შედგა პოპულარული გერმანული ფილმის 
„მშვიდობით, ლენინ!“ ჩვენება, DAAD-
ის, გოეთეს ინსტიტუტისა და გერმანიის 
საელჩოს სასტიპენდიო პროგრამების 
პრეზენტაცია. დუსელდორფის ჰაინრიხ 
ჰაინეს უნივერსიტეტის პროფესორმა 
საბილე შონბორნიმ ლექცია წაიკითხა 
თემაზე :  „ ს აქართველო გერმანელ 

მოგზაურთა ჩანაწერებში“ ,  ხოლო 
ტურიზმის განვითარების აქტუალურ 
საკთხებზე, მრგვალი მაგიდა გაიმართა. 
უნივერსიტეტის განვითარებაში შეტანილი 
წ ვლ ილ ი ს ა თ ვ ი ს  ს ა ე რთ ა შორ ი სო 
კორპორაციის (GIZ) ტურიზმის ექსპერტს, 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და გერმანიის (დრეზდენი/
ბერლინი) ევროპული ბიზნესკოლეჯის 
ლექტორს კურტ ჰაინც რაიცს რსუ-ს 
აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, 
საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. 

კურტ ჰ ა ი ნც რაიცი წლები ს 
განმავლობაში ნაყოფიერ საქმიანობას ეწევა 
ტურიზმის განათლების განვითარებისათვის. 
მნიშვნელოვანია მისი წვლილი ერთობლივი 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-
კვლევითი პროგრამების განხორციელებაში, 
გერმანიაში ტურიზმის ფაკულტეტის 
პროფესორ-მასწავლებლების სტაჟირებასა 
და სტუდენტების სწავლებაში. ასევე, 
დიდია ტურიზმის ექსპერტის დამსახურება 
საქართველოში, კერძოდ აჭარაში 
ტურიზმის განათლების განვითარების 
საქმეში, მხარს უჭერს ინოვაციური 
პროექტების განვითარებას. ტურიზმის 
სფეროში ხანგრძლივი თანამშრომლობა 
შედეგიანი იქნება დასაქმების, ტურიზმის 
სწავლების და რეგიონის ეკონომიკის 
განვითარებისათვის.

„ გ ე რ მ ა ნ უ ლ ი  დ ღ ე ე ბ ი “  უ ნ ი ვ ე რ ს ი ტ ე ტ შ ი  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე 
ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ი თ  ა ღ ი ნ ი შ ნ ა

ბ ათუმ ი ს  შოთა  რუსთ ა ვ ელი ს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, 
პროფესორმა ალიოშა ბაკურიძემ და 
ნახიჭევანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
რექტორმა, პროფესორმა ისა ხაბიბეილიმ 
აჭარისა და ნახიჭევანის ავტონომიური 
რესპუბლიკების მეგობრობის აუდიტორია 
გახსნეს. რეგიონებსა და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის 
თანამშრომლობის მემორანდუმი სამი თვის 
წინ გაფორმდა და ამ დროის განმვლობაში 
რამდენიმე საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო პროექტი უკვე განხორციელდა. 
ქართველი პროფესორ-მასწავლებლები 
აქტიურად იყვნენ ჩართული ნახიჭევანის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
კონფერენციების მუშაობაში, ათმა 
აზერბაიჯანელმა სტუდენტმა მონაწილეობა 
მიიღო რსუ-ში გამართულ, ორკვირიან 
საზაფხულო სკოლაში და ოთხიც 
სხვადასხვა მიმართულებით ერთსემესტრიან 
სა სწავლო პროგრამას ეუფლება . 
სასწავლო წლის მეორე სემეტრში, 
გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 
ქართველი სტუდენტები სასწავლებლად 
ნახიჭევანში გაემგზავრებიან. უმაღლესი 
სასწავლებლების ხელმძღვანელებმა 
თანამშრომლობა დადებითად შეაფასეს და 
სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს.

უნივერსიტეტში აჭარისა და ნახიჭევანის ავტონომიური 
რესპუბლიკების მეგობრობის აუდიტორია გაიხსნა

27 სექტემბრის, სოხუმის დაცემის 
დღის აღსანიშნავად ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები 
და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები 
სიმბოლურად ზღვის სანაპიროსთან 
შეიკრიბნენ. ახალგაზრდებმა კიდევ ერთხელ 
გაიხსნეს 19 წლის წინ განვითარებული 
ტრაგიკული მოვლენები, საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
დაღუპული გმირები და მათი ხსოვნის 
უკვდავსაყოფად მანათობელი ფრანები 
გაუშვეს. აფხაზეთში საომარი მოქმედებები 
1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო, 
სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული 
მხრიდან 10 ათასზე მეტი ჯარისკაცი და 
მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა, ხოლო 
350 ათასამდე დევნილი ღია ცის ქვეშ 
დარჩა.

27 სექტემბერი - სოხუმის დაცემის დღე

თანამშრომლობის მემორანდუმი 
გაფორმდა ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და „კიევ-
მოჰილას“ აკადემიის ნაციონალურ 

უნივერსიტეტს შორის. ხელშეკრულება 
ე რთო ბლ ი ვ ი  ს ა გ ა ნ მ ა ნ ა თლ ე ბლო 
პროგრამებისა და სამეცნიერო პროექტების 
განხორციელებას ისახავს მიზნად . 
მხარეთა შეთანხმებით ბაკალავრიატის, 
მაგისტრატურის და დოქტორანტურის 
სტუდე ნტე ბ ი ს ა  დ ა  პროფე სორ -
მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება 
გაცვლითი პროგრამები, ჩატარდება 
სამეცნიერო კონფერენციები, სემინარები 
და ტრენინგები. მემორანდუმის ფარგლებში 
დაიგეგმა საგანმანათლებლო, სამეცნიერო 
და მეთოდოლოგიური ლიტერატურის 
გაცვლა და ბიბლიოთეკის ონლაინ-რეჟიმში 
გამოყენება.

“კიევ-მოჰილას“ აკადემიის ნაციონალურ უნივერსიტეტთან 
თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

ს ა ი ნფორმაციო ტექნოლოგიები ს 
თანამედროვე მიღწევებზე უცხოელმა 
პ როფ ე ს ორ ე ბ მ ა  ბ ა თ უ მ ი ს  შ ოთ ა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტებისათვის ლექციები წაიკითხეს. 
ნიუმბერგის უნივერსიტეტის პროფესორმა 
იოჰან იოშერმა ახალგაზრდებს თანამედროვე 
მიკროპროცესორების დაპროექტება გააცნო. 
სალექციო კურსში წარმოდგენილი იყო 

თანამედროვე მიკროელექტრონიკაში 
გამოყენებული ინტეგრალური სქემების 
შ ე მ ადგ ე ნ ელი ელემ ე ნტური ბ ა ზ ი ს 
დაპროექტების შესაძლებლობები და გერმანიის 
წამყვან უნივერსიტეტებში ჩატარებული 
ექსპერიმენტების შედეგები. ესტონელმა 
პროფესორმა ვლადიმერ ტომბერგმა ისეთ 
მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრა, როგორიცაა 
სამომხმარებლო გამოცდილების პროექტირება 
ვებტექნოლოგიებში. ყურადღება გაამახვილა 
თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფის, 
ინტერნეტ–ტექნოლოგიების გამოყენებით 
საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის , 
სამომხმარებლო ინტერფეისის დაპროექტებისა 
დ ა  რ ე ალ ი ზ ა ც ი ი ს  თ ა ნ ა მ ე დრო ვ ე 
ტექნოლოგიებზე. ავსტრიელმა პროფესორმა 
ანდრეას ზალსბურგერმა ლექციები დიდ 
ადრონულ კოლაიდერში ”ატლასის” 
დანადგარზე ჩატარებულ ექსპერიმენტზე, მის 
მნიშვნელობასა და შედეგებზე წაიკითხა. 

უცხოელი პროფესორები საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
თანამედროვე მიღწევებით

ევროპისა და ამერიკის წამყვანი 
უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლებს 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა 

ალიოშა ბაკურიძემ სერტიფიკატები 
გადასცა და მადლობა გადაუხადა გაწეული 
თანამშრომლობისათვის. რამდენიმე დღეა 
ამერიკელი, გერმანელი, ესტონელი და 
პოლონელი ექსპერტები ლექციებს კითხულობენ 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, საჯარო 
ადმინისტრირების, საინჟინრო ტექნოლოგიების, 
სტრატეგიული მენეჯმენტისა და ეკონომიკის 
მიმართულებით. უცხოელი პროფესორ-
მასწავლებლები სტუდენტებს ქვეყნის 
განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი დარგების 
მიღწევებს აცნობენ და მრავალწლიანი 
მუშაობის გამოცდილებას უზიარებენ.

უცხოელ პროფესორ-მასწავლებლებს სერტიფიკატები გადასცეს

მარკეტინგის მართვისა და დაგეგმვის 
საკითხებზე ვარშავის ეკონომიკური 
უნივერსიტეტის პროფესორი მარია ჯოჰანი 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ათი დღის განმავლობაში 
ლექციებს კითხულობდა. პოლონელმა 
მეცნიერმა ახალგაზრდებს ინფორმაციული 

უზრუნველყოფის, ბაზრის სეგმენტების, 
მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და 
ინტერნეტ – მარკეტინგის სპეციფიკა 
წარუდგინა. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის 
მეცნიერ-თანამშრომელი ანდრეას გეორგ 
ჰაიდლი საერთაშორისო ურთიერთობებისა 
და ევროპისმცოდნეობის სპეციალობების 
სტუდენტებს სალექციო კურსს „შედარებით 
პოლიტიკას“ უტარებს და ევროპული 
ქვეყნების პოლიტიკურ სისტემებს აცნობს. 
გერმანელმა დოქტორმა ათდღიანი 
ვიზიტის ფარგლებში ჯგუფში მუშაობის 
მეთოდოლოგიური საკითხებზე სემინარი 
ჩაატარა ,  დეპარტამენტის წევრებს 
შეხვდა და სამომავლო თანამშრომლობის 
მიმართულებებსა და ერთობლივი სამაგისტრო 
პროგრამის შემუშავებაზე ისაუბრა. 

ლექციები სტრატეგიული მენეჯმენტისა და საჯარო 
ადმინისტრირების მიმართულებით

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა 
და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის 
სტუდე ნტ ე ბ ს  ა მ ერ ი კ ი ს  წ ა მ ყ ვ ა ნ ი 
უნივერსიტეტების პროფესორები ეკონომიკის 
აქტუალურ საკითხებზე ლექციებს უკითხავენ. 
ტეხასის უნივერსიტეტის პროფესორმა დანიელ 
დანიმ ბიზნესის დაგეგმვას, სტრუქტურას, 
განვითარებას, საერთაშორისო ბიზნესის 

პრინციპებს, მენეჯმენტის თანამედროვე 
მეთოდებსა და მოდულებს ათდღიანი სალექციო 
კურსი მიუძღვნა. მინესოტის უნივერსიტეტის 
პროფესორმა _ ჯეიმს რედელშეირმა 
სტუდენტებს ვრცლად წარუდგინ ა 
უმუშევრობის, ეკონომიკური და ფინანსური 
კრიზისების ინფლაციის გამომწვევი მიზეზები 
და თანამედროვე პრობლემები. ამერიკელმა 
ექსპერტმა ასევე ისაუბრა ამ პროცესების 
პრევენციისა და აღმოფხვრის აპრობირებულ 
ღონისძიებებზე. კოლორადოს უნივერსიტეტის 
პროფესორმა ჯონ ბროკიმ ეკონომიკური 
ზრდის, მოსახლეობის შემოსავლის ამაღლების 
თანამედროვე საკითხები განიხილა. ყურადღება 
გაამახვილა განვითარებული და განვითარებადი 
ქვეყნების ეკონომიკური შესაძლებლობებისა 
და რესურსების გამოყენების თანამედროვე 
მიმართულებებზე.

ლექციები სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის

ამერიკელმა პროფესორებმა რიჩარდ 
ლეტენდრემ და რობერტ ლოუდერმა 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 
საინჟინრო ტექნოლოგიების მიმართულებით 

ორკვირიანი სალექციო კურსი წაიკითხეს. 
პროფესორმა რიჩარდ ლეტენდრემ მომავალ 
ინჟინრებს მშენებლობის დაპროექტების 
საფუძვლები და ის ძირითადი პრინციპები 
გააცნო, რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებს 
ბიზნესმენს (მეპატრონეს), დამპროექტებლებს, 
მშენებელთა გუნდსა და ეკონომიკის 
სამინისტროს. უცხოელმა ექსპერტმა ასევე 
განიხილა საერთაშორისო სამშენებლო კოდები, 
შენობა–ნაგებობათა კლასიფიკაცია და სხვა 
მნიშვნელოვანი საკითხები. პროფესორმა 
რობერტ ლოუდერმა სტუდენტებს ამერიკის 
თანამედროვე სამრეწველო ენერგეტიკაში 
გამოყენებული წყლისა და აირის - გათბობისა 
და კონდიცირების სისტემები წარუდგინა. 
ისაუბრა წყლის გაწმენდის მეთოდებზე, ძველი 
და თანამედროვე სატუმბ სისტემებზე, მის 
მრუდებსა და შერჩევის პრინციპებზე.

ამერიკელმა პროფესორებმა საინჟინრო ტექნოლოგიების 
მიმართულებით ლექციები წაიკითხეს
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sazafxulo skola enaTa 

eleqtronul

dokumentaciasa da 

qarTvelologiaSi

10-dan 20 agvsitomde Cvenma universitetma 
umaspinZla saerTaSoriso sazafxulo skolas enaTa 
dokumentaciasa da qarTvelologiaSi. sazafxulo 
skola pirvelad Catarda da didi interesi gamoi-
wvia qarTul sauniversiteto sivrceSi. saleqcio 
kursebi moismina da qarTvelologiis specialuri 
problemebisadmi miZRvnil vorkSopebSi monawileoba 
miiRo 20–mde studentma, bakalavrma, magistrma da 
akademiurma doqtorma baTumis, Tbilisisa da quTai-
sis saxelmwifo universitetebidan. 

skola moicavda 9 saleqcio kurss, romlebic 
gaerTianebuli iyo sam   Semdeg seqciaSi: 

1. enaTa eleqtronuli dokumentacia;
2. qarTvelologiis specialuri problemebi;
3. istoriis erovnuli konceptualizaciis lingvis-

turi da paralingvisturi aspeqtebi.

sazafxulo skolaSi aqtiuri monawileoba mi-
iRo rsu-s qarTuli filologiis departamentma, 
romelmac itvirTa proeqtis SemuSavebisa da ganxor-
cielebis ZiriTadi simZime. proeqts koordinacias 
uwevda qarTuli filologiis departamentis xelmZR-
vaneli, prof. ramaz xalvaSi, romelic, amasTan erTad, 
uZRveboda seminarebis kurss `damwerloba da misi 
mniSvneloba istoriuli mexsierebisa da erovnuli 
konceptualizaciis kvlevisTvis~.

Cveni universitetidan sazafxulo skolaSi kurse-
bi waikiTxes, agreTve, manuCar loriam (`qarTuli eT-
nologia vizualuri anTropologiis WrilSi~) da 
omar memiSiSma (`specialuri problemebi lazurSi~).

sami kursi waikiTxes iv. javaxiSvilis saxelmwifo 
universitetidan mowveulma profesorebma marine 
beriZem (liana lorTqifaniZesTan erTad), maia lo-
miam da nino SaraSeniZem.

sazafxulo skolis proeqti SemuSavda da ganxor-
cielda frankfurtis iohan volfgang goeTes uni-
versitetTan mWidro TanamSromlobiT. frankfurtis 
universitetidan proeqts koordinacias uwevdnen 
prof. manana TandaSvili (kursi: `enaTa eleqtronuli 
dokumentacia _ teqnologiebi, meTodologiebi~) da 
zaqaria furcxvaniZe (kursi: ̀ eleqtronuli swavlebis 
infrastruqtura~). seminarebis kursi (`glosireba da 
lingvisturi analizis specialuri problemebi qa-
rTvelur enebTan mimarTebaSi~) waikiTxa amave univer-
sitetis doqtorantma lela samuSiam. 

frankfurtis universitetis gamomTvliTi cen-
trisa da OLAT-is jgufis mier struqturirebulma 
virtualurma saswavlo sivrcem da eleqtronuli 
swavlebis infrastruqturam xeli Seuwyo saswavlo 
procesis efeqturobas da skolis saboloo warmate-
bas. saxeldobr, saubaria sazafxulo skolis iseT 
aspeqtebze, rogorebicaa: 

1. onlain evaluacia;  
2. goeTes universitetis sakuTrivi eleqtronuli 

saswavlo platformis daTmoba sazafxulo 
skolisaTvis;

3. personalizirebuli registracia skolis 
monawileTaTvis.

sazafxulo skolis monawileTaTvis swavlebis spe-
cialuri eleqtronuli garemos Seqmna warmoadgens 
amgvari saxis pirvel mcdelobas qarTul sauniver-
siteto sivrceSi. 

sazafxulo skolis eleqtronuli banki da evalu-
aciis Sedegebi ganTavsda frankfurtis universite-
tis veb-gverdze: https://olat.server.uni-frankfurt.de.

baTumis sazafxulo skolam calsaxad aCvena, rom 
2011 wlis memorandumis farglebSi miRweuli Se-
Tanxmebebi goeTes universitetis empiriuli enaT-
mecnierebis institutsa (xelmZRvaneli, prof. iost 
giperti) da SoTa rusTavelis saxelobis baTumis sax-
elmwifo universitets Soris momavalSic iqneba Cveni 
mWidro TanamSromlobis safuZveli.

sazafxulo skolis momaval miznebze gvesaubra 
prof. ramaz xalvaSi. misi TqmiT, sazafxulo skola 
yovelwliurad Catardeba da momavalSi ufro metad 
gazrdis interess qarTvelologiis sxvadasxva dar-
gisadmi ara marto saqarTveloSi, aramed sazRvarga-
reTac. momaval wels qarTvel studentebTan erTad 
skolaSi monawileobas miiReben ucxoeli axalgaz-
rdebic, amave skolis farglebSi Catardeba qarT-
velologiis saerTaSoriso konferencia, rac xels 
Seuwyobs qarTvelologiuri problematikisadmi saer-
TaSoriso interesis Semdgom gaRrmavebasa da swav-
lebis internacionalizacias Cvens universitetSi.

Tea malaymaZe
qarTuli filologiis specialobis me-4 

kursis studenti, sazafxulo 
skolis msmeneli

gamovida o. gogoliSvilis 
axali wigni, romelic eZRvneba 
iliasa da akakis  Tanamedrovis,  
XIX- XX saukunis sazogado moR-
vawis- grigol volskis damsax-
urebas qarTveli xalxis winaSe, 
erovnuli interesebis dasacavad 
brZolis istorias.

naSromSi ganxilulia, Tu 
rogor ibrZoda qarTuli enis 
zedmiwevniT mcodne volski Cve-
ni kulturis gadasarCenad da 
erovnuli interesebis damcire-
buli da dakninebuli qarTuli 
enis uflebebis aRsadgenad da 
dasacavad. aRiarebda ra mSob-
liur enaze swavlebis upirateso-
bas, igi swored dedaenas Tvlida 
erovnuli erTianobis umTavres 
safuZvlad.

axali Taobis aRzrda sazoga-
do moRvawes uaRresad mniSvnelo-
van sakiTxad miaCnda: pedagogobas 
miiCnevda yvelaze pasuxsageb pro-
fesiad da mkacrad akritikebda 
uxamsi wignebis avtorebsac, 
romelTa nawerebsac araviTari 
aRmzrdelobiTi Rirebuleba ar 
hqondaT. 

aqve ganxilulia, Tu rogor 
akritikebda grigol volski 
sarwmunoebriv niadagze ufle-
baTa SezRudvas da  mTavrobis 
antisemitur  politikas. uwo-
debda ra amas Suasaukuneebis 
danatovar umecrebas, eweoda sa-
ganmanaTleblo moRvaweobas, rom 
sazogadoebisTvis Seegnebinebina, 
ratom,  ra mizezTa gamo Camosax-
ldnen ebraelebi saqarTveloSi 
da aSuqebda mowinave ebraelTa 
saqmianobas. 

naSromSi gaanalizebulia 
volskis publicisturi werile-
bi, romlebiTac igi mtkiced idga 
maSindeli cxovrebis gardaqmnisa 
da ganaxlebis gzaze. is daxasi-
aTebulia, rogorc qeduxreli, 
Sromismoyvare da ukompromiso 
moRvawe. 

 fasdaudebelia grigol vol-
skis damsaxureba baTumis winaSe. 
naSromSi warmoCenilia misi Rvaw-
li Cveni qalaqis ganviTarebaSi, 
kerZod, misi xelmZRvanelobiT 
daarsda wera-kiTxvis gamavrce-
lebeli sazogadoebis aWaris gan-
yofilebac da qarTuli skolis 
komitetic. naSromSi dasaxele-
bulia yvela is Senoba-nageboba, 

romlebic baTumSi grigol vol-
skis TaosnobiT aSenda.

qarTveli xalxis erovnu-
li TviTmyofadobisTvis ukom-
promiso mebrZolis sicocxles 
araerTxel damuqrebia safrTxe 
TviTmpyrobelobis mxridan. mas 
arasodes Rirsebia uSfoTveli 
cxovreba. 

avtoris mizania grigol vol-
skis, rogorc sazogado moRvawis, 
publicistisa da poetis daxasi-
aTeba. misi dasaxurebis gacnoba 
farTo sazogadoebisTvis. wig-
ni karg samsaxurs gauwevs saqa-
rTvelos istoriiT, erovnuli 
kulturiT, pulicistikiT, lit-
eraturiT da baTumis istoriiT 
dainteresebul pirebs, farTo 
sazogadoebas. ufro metic, avto-
ri gulistkiviliT aRniSnavs ba-
TumSi grigol volskis saflavis 
dakargvis Sesaxeb (bolSevikebma 
1929 wels daangries marTlma-
didebluri eklesia, romlis 
ezoSic grigoli iyo dasaflave-
buli). da bolos, is mouwodebs 
qalaqis xelisuflebas baTumSi 
dadgas volskis biusti, raTa 
sazogadoebam saTanado pativi 
miagos mis xsovnas. 

amrigad, mravalmxriv  sain-
tereso wigni ormagi daniS-
nulebisaa da vfiqrobT, Rirseul 
adgils daikavebs Cvens sulier 
memkvidreobaSi. vusurvebT mis 
avtors, baTumis istoriiT dain-
teresebul mkvlevars, am metad 
drouli Canafiqrisa da keTil-
Sobiluri wamowyebis  realobad  
gadaqcevas.

        asoc. prof. 

nana cecxlaZe

q. TbilisSi, gamomcemloba 
`universalis~ mier gamoica samar-
Tlis doqtoris, baTumis SoTa 
rusTavelis saxelmwifo univer-
sitetis ufrosi maswavleblis 
givi abaSiZis  wigni `prokurori 
gamoZiebis stadiaze~, riTac av-
torma kidev erTi saintereso da 
karg mecnierul doneze damuSaveb-
uli wigni Semata rogorc sisxlis 
saproceso samarTlis aqtualur 
sakiTxebze  mis mier adre gamo-
cemul sxva wignebs da aTeulobiT 
samecniero naSromebs, aseve saer-
Tod iuridiul samecniero lit-
eraturas. 

naSromi exeba sisxlis sapro-
ceso samarTlis Teoriis mniS-
vnelovan problemebs, romlebic 
gansakuTrebiT aqtualuria Taname-
drove pirobebSi, ramac gamoiwvia 
am sakiTxebisadmi avtoris samec-
niero daintereseba. 

naSromSi avtoris mier saTana-
do literaturis gamoyenebiT, rac 
sakmaod uxvad da mravalferovnad 
aris warmodgenili, detalurad 
aris ganxiluli da mecnierul 
donezea damuSavebuli gamoZiebis, 
rogorc sisxlis samarTalwarmoe-
bis erT-erTi ZiriTadi stadiis 
arsi da mniSvneloba; prokuroris 
saqmianoba, saproceso mdgomareoba 
da funqciebi gamoZiebis stadiaze; 
sisxlissamarTlebrivi devnis cne-
ba, misi Teoriuli da praqtikuli 
mniSvneloba sisxlis samarTlis 
procesSi; sisxlissamarTlebrivi 
devnis samarTlebrivi institutis 
konceptualuri safuZvlebi, dis-
kreciuli devnis principebi;  
prokuroris mier sisxlissamar-
Tlebrivi devnis funqciis ganx-
orcieleba gamoZiebis stadiaze; 
prokuroris, rogorc gamoZiebis 
saproceso xelmZRvanelis amocane-
bi da funqciebi, gamoZiebis sap-
roceso xelmZRvanelobis ganxor-

cielebis formebi 
da meTodebi; misi 
roli sisxlissa-
marTlebrivi devni-
sa da gamoZiebis 
saproceso xelmZR-
vanelobis ganxor-
cielebis saqmeSi, 
ramdenadac sisxlis-
samarTlebrivi dev-
nis ganxorcielebis 
uzrunv elyofis 
mizniT, prokurori 
gamoZiebis stadi-
aze uSualod ax-

orcielebs gamoZiebis saproceso 
xelmZRvanelobis funqcias. 

sisxlissamarTlebrivi devna  
da gamoZiebaze prokuroris sap-
roceso xelmZRvaneloba sakmaod 
aqtualuri da saproblemo sakiTx-
ia sisxlis samarTlis procesSi. 
miT umetes axla, roca 2010 wlis 
pirvel oqtombers ZalaSi Sevida 
saqarTvelos sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsi. am axalma nor-
matiulma aqtma bevri sakanonmde-
blo novacia Semoitana da maT So-
ris, erT-erT siaxles warmoadgens 
diskreciis principis dakanoneba 
Tanamedrove qarTul sisxlis 
samarTlis saproceso kanonmde-
blobaSi. amave kodeqsiT, sisxlis-
samarTlebrivi devnis principebi 
axleburadaa mowesrigebuli, misi 
dawyeba da ganxorcieleba mxolod 
prokuroris diskreciuli ufle-
bamosilebaa.

avtors swored am kuTxiT 
aqvs ganxiluli da gaanalize-
buli sisxlissamarTlebrivi dev-
nis sakiTxebi da misi uzrunve-
lyofis mizniT gansazRvrulia is 
ZiriTadi mimarTulebebi, romlis 
mixedviT prokuraturis organoe-
bma sisxlis samarTlis politikis 
Sesabamisad unda Seasrulos sax-
elmwifoebrivi funqcia maRali 
xarisxis  sisxlissamarTlebrivi 
devnis ganxorcielebisaTvis.

aRniSnulze avtors Seswav-
lili aqvs qarTuli da ucxouri 
iuridiuli literatura, vrce-
li Teoriuli masala, samecnie-
ro Sromebi, mecnier-iuristebis 
mxridan gamoTqmuli mosazrebebi, 
gadmocemuli aqvs sakuTari Sexed-
ulebebi. 

wignSi ganxilulia iseTi 
sakiTxebic, rac iuridiul lit-
eraturaSi, mecnier-iuristebs So-
ris sakmaod sakamaToa da azrTa 

sxvadasxvaobas iwvevs. naSromSi 
avtors iuridiul literatur-
aSi sisxlis samarTlis speciali-
stebis mier sakvlev sakiTxebTan 
dakavSirebiT gamoTqmul sadao 
sakiTxebis garSemo Camoyalibe-
buli aqvs Tavisi mosazrebebi, sa-
Tanado mecnieruli dasabuTebis 
da proku¬raturisa da sasamarT-
lo organoebSi TiTqmis ocdaaTi 
wlis ganmavlobaSi muSaobis praq-
tikuli gamocdilebis safuZvelze 
gadmocemuli aqvs daskvnebi am 
sakiTxebTan dakavSirebiT.

imis miuxedavad, rom gamoZiebis 
stadiaze prokuroris saqmiano-
ba samecniero kvlevisaTvis aris 
rTuli, Rrma mecnieruli, mainc 
gasageb enaze ikiTxeba. bevr Teo-
riul sakiTxebze gadmocemulia 
avtoriseuli midgoma.  

avtoris mier, prokuroris 
mxridan sisxlissamarTlebrivi 
devnis da gamoZiebis saproceso 
xelmZRvanelobis sakiTxebi Sedar-
ebiTi analizis safuZvelze ganxi-
lulia sazRvargareTis qveynebis 
sisxlis samarTlis saproceso 
kanonmdeblobis magaliTze. 

wigns erTvis daskvna, reziumee-
bi inglisur da rusul enebze.

naSromi pirvel rigSi gankuT-
vnilia bakalavrebis, magistran-
tebis da doqtorantebisaTvis, 
aseve samecniero da samarTal-
damcav sferoSi momuSave pirebis 
da praqtikosi muSakebisaTvis, is 
daxmarebas gauwevs agreTve aRniS-
nuli sakiTxiT dainteresebul 
mkiTxvels.

unda aRvniSnoT, rom dasax-
elebuli naSromi marTlac mniS-
vnelovani SenaZenia qarTul iu-
ridiul mecnierebaSi. gvinda 
warmatebebi vusurvoT givi aba-
SiZes da imedi gamovTqvaT, rom 
is momavalSic gaagrZelebs farTo 
samecniero saqmianobas. 

daviT kariauli 
saqarTvelos teqnikuri 
universitetis biznes- 

inJineringis fakultetis 
sruli profesori

 mixeil mamniaSvili
soxumis saxelmwifo 

universitetis iuridiuli  
fakultetis 

sruli profesori

saintereso  wigni

mniSvnelovani naSromi



� oqtomberi

იმ წელს, როცა ქართლის სამეფო ტახტზე 
ადრეკი ავიდა, მცხეთაში ხმა გავარდა, 
იერუსალიმი სპარსელებმა დაიპყრესო. 
გლოვამ და წუხილმა მოიცვა ქართველი 
ჰურიანი, მაგრამ გამოხდა მცირე ხანი და 
ყველანი დამშვიდდნენ – შეიტყვეს, რომ 
„სპარსნი დასაპყრობად კი არ მოსულან 
იერუსალიმსა, არამედ საჭურველის 
ნაცვლად მოჰქონდათ სამეუფო ოქრო, 
მაკურნებელი მური და სურნელოვანი 
გუნდრუკი და ეძიებდნენ დავითის ტომის 
ყრმას. იპოვეს კიდეც მწირი ერთი, მწირი 
დედაკაცისაგან შობილი უდროო დროს 
და უადგილო ადგილას. იმ ყრმას სცეს 
თაყვანი და შესწირეს ძღვენი“.

გ ა ვ იდა ოცდაათი წელი .  ა ნ ა 
მღვდელთმთავარმა მოციქული გამოაგზავნა 
მცხეთელ ურიებთან: „რომლისათჳს იგი 
მოვიდეს მოგუნი და შესწირეს ძღვენი, 
აღზრდილ არს იგი და იტყჳს თავსა თჳსსა 
ძედ ღმერთისა და სხუასა რასმე ახალსა 
სჯულსა გჳქადაგებს და აწ წარმოგჳვლენია 
მოციქულნი ყოველთა თანა ჰურიათა, 
რათა მოვიდნენ მეცნიერნი სჯულისანი. 
მოვედით უკვე ყოველნივე მოსეს სჯულისა 
თანამდებნი და განვაბჭოთ მას ზედა“.

ქართლიდან სინედრიონის ბჭობაზე 
წავიდნენ ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოზ 
კარსნელი. ელიოზის დედა მღვდელთა 
ტომიდან იყო. წასვლის წინ მან შვილს 
სთხოვა, წილი არ დაედო მესიის სისხლის 
დათხევაში, „რამეთუ ის არის სიტყვა 
წინასწარმეტყველთა და იგავი ბრძენთაგან 
თქმული“.

როცა მაცხოვარი გოლგოთაზე ჯვარს 
აცვეს, ელიოზის დედამ მცხეთაში გაიგონა 
ჩაქუჩის ხმა, „საშინელითა კრჩხილებითა“ 
დაიძახა: „მშვიდობით, მეუფებაო ჰურიათაო, 
რამეთუ მოჰკალთ თავისა მაცხოვარი და 
მჴსნელი და იქმნენით ამიერითგან მტერ 
შემოქმედისა“! – და მყის აღესრულა.

როცა უფლის კვართზე წილი 
ჰყარეს ჰურიათა, ღვთის განგებულებით 
იგი მცხეთელებს შეხვდა. ელიოზმა და 
ლონგინოზმა კვართი ქართლში წამოასვენეს. 
მცხეთას მოსულ ელიოზს წინ შემოეგება 
„დაჲ თჳსი“, სიდონია. მან გულში ჩაიკრა 
კვართი მაცხოვრისა ჩვენისა, ტირილით 
და გოდებით მოისმინა ძმისაგან ჯვარცმის 
ამბავი და სული განუტევა. ეს სასწაული 
სწრაფად გახმაურდა მთელს ქართლში. 
ადერკი მეფემ მოისურვა თავად შეემოსა 
კვართი, მაგრამ იგი სიდონიას გაცივებულ 
მკლავებს ვერავინ მოაშორა, ელიოზმა 
თავისი და წმიდა კვართთან ერთად 
დამარხა. სიდონიას საფლავზე კვიპაროსის 
ხე ამოვიდა.

სულთმოფენობის შემდგომ მოციქულებმა 
წილი ჰყარეს. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს 
ქართლის მოქცევა ხვდა წილად, მაგრამ 
მას მაცხოვარი გამოეცხადა და უბრძანა: 
„ჰოი, დედაო ჩემო, არა უგულებელვყო 
ერი იგი საზეპურო უფროს ყოველთა 
ნათესავთა, მეოხებით შენითა მათთჳს. 
ხოლო შენ წარავლინე პირველწოდებული 
ანდრია ნაწილსა მას შენსა ხვედრებულსა 
და თანა წარატანე ხატი შენი, ვითარცა 
პირსა შენსა დადებითა გამოისახოს და 
შენ წილ ხატი იგი შენი მკჳდრობდეს 
მცუელად მათდა უკუნისამდე ჟამთა“. 
ღვთის განგებულებით და ღვთისმშობლის 
კურთხევით საქართველოში საქადაგებლად 
წამოვიდა წმიდა ანდრია პირველწოდებული 
(ხსენება 30 ნოემბერს).

წმიდა ანდრიამ იქადაგა დიდაჭარაში, 
ყ ო ვლ ა დ წ მ ი დ ა  ღ ვ თ ი ს მ შ ო ბლ ი ს 
სასწაულთმოქმედი ხატის მადლით 
მოაქცია წარმართები, დაადგინა მღვდლები 
და დიაკვნები, აღაშენა ღვთისმშობლის 
სახელობის ეკლესია. შემდგომ გადმოიარა 
მთა, რომელსაც რკინის ჯვარი ეწოდებოდა, 
განვლო ოძრხის ხევი, მოაღწია სამცხის 
საზღვარს და დაივანა სოფელში, 
რომელსაც ზადენ-გორა ერქვა. აქ 
ლოცვის მადლითა და ძალით შემუსრა 
კერპები. აწყურში მთავრობდა ქვრივი 
ქალი სამძივრის გვარისა, რომელსაც 
ერთადერთი ვაჟი გარდაცვლოდა. წმიდა 
ანდრია მოციქულმა, ჯვრის ნებითა და 
ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის 
მადლით, მიცვალებული აღადგინა 
მკვდრეთით. სამძივარმა ძით და 
ყოველი სახლეულითურთ ნათელ-იღო. 
წმიდა მოციქულმა მესხეთში დაადგინა 
ეპისკოპოსი, მღვდლები, დიაკვნები, ამის 
შემდეგ იქადაგა კლარჯეთში, არტანუჯში, 

სომხეთში და იერუსალიმში დაბრუნდა 
პასექის აღსასრულებლად.

ადერკი მეფემ ნათელღებული 
ქართველები და მეგრელები კვლავ 
წარმართობაზე მოაქცია და შერისხა 
კლარჯეთის ერისთავი , რომელმაც 
მშვიდობით განუტევა წმიდა ანდრია. 
მოციქული კვლავ დაბრუნდა ქართლში. 
ამჟამად მას მატათა და სვიმონ კანანელი 
ახლდა თან. წმიდა მატათამ (ხს. 9 აგვისტოს) 
საქადაგებლად სვანეთს მიაშურა, წმიდა 
ანდრია და წმიდა სვიმეონი (ხს. 30 ივნისს) 
ოსეთს წავიდნენ და მრავალი მოაქციეს, 
შემდგომ კი აფხაზეთს მიმართეს. წმიდა 
სვიმეონ კანანელი დარჩა ცხუმში, ხოლო 
წმიდა ანდრია ჯიქეთს წავიდა. ჯიქებმა 
არ შეიწყნარეს მოციქულის ქადაგება და 
მისი მოკვდინება ეწადათ, მაგრამ ღვთის 
მადლით გადარჩა.

გ ა ვ ი დ ა  ჟ ა მ ი .  უ რ ჯ ულოთ ა 
ზედამდგომელობით და წარმართთა შიშით 
ქართველებმა დაივიწყეს შემოქმედი თვისი 
და ჯვარცმული მაცხოვარი.

წმიდა გიორგი კაბადუკიელის (ხს. 23 
აპრილს და 10 ნოემბერს) წამების ჟამს 
კაბადუკიაში ცხოვრობდა მართლმორწმუნე 
ცოლ-ქმარი ზაბულონ და სოსანა (ხს. 20 
მაისს). მათ ჰყავდათ ასული ნინო (ხს. 14 
იანვარს და 19 მაისს). სოსანა იერუსალიმის 
პატრიარქის, იუბენალის და იყო. ცოლ-
ქმარმა გადაწყვიტა თავი უფლისათვის 
შეეწირათ, თავიანთი ქონება ღარიბებს 
დაურიგეს, მცირეწლოვანი ასული ძიძას 
ჩააბარეს აღსაზრდელად, თვითონ კი 
განდეგილ ცხოვრებას შეუდგნენ. ნინოს 
აღმზრდელი მოუთხრობდა უფლის ვნებების, 
ჯვარცმის, დაფლვის, აღდგომის, აგრეთვე 
მისი ტილოსა და სუდარის შესახებ. როცა 
მან შეიტყო, რომ უფლის უკერველი კვართი 
დაფლული იყო წარმართთა ქალაქში, 
გადაწყვიტა ქართველები ქრისტეს სჯულზე 
მოექცია. იგი დაუმეგობრდა მეფის ასულ 
რიფსიმეს და მის გამზრდელს, გაიანეს (ხს. 
30 სექტემბერს), რომლებიც ორმოცდაათ 
ქალწულთან ერთად ილტვოდნენ უსჯულო 
მეფის, დიოკლეტიანესგან და მათთან 
ერთად ჩავიდა სომხეთში. სომხეთის მეფის, 
თრდატის მიერ წმიდა ქალწულმოწამეთა 
მოწ ყ ვ ეტ ი ს  შ ე მდ ე გ ,  ს ი კ ვდ ილს 
სასწაულებრივად გადარჩენილი ნინო 
ჯავახეთის მთებით ქართლში გადავიდა.

ამ დროს ქართლში მეფობდა მირიანი. მას 
ცოლად ჰყავდა პონტოელი მთავარსარდლის 
ასული ნანა. მირიანი სარწმუნოებრივი 
შემწყნარებლობით გამოირჩეოდა: თაყვანს 
სცემდა ცეცხლსა და ქართულ კერპებს, 
ბერძნებთან ხანგრძლივი ურთიერთობის 
გამო ქრისტიანული მოძღვრების შესახებაც 
ჰქონდა გაგებული, მის ყურამდე მისული 
იყო წმიდა კონსტანტინე დიდის (ხს. 21 
მაისს) მიერ მტრის სასწაულებრივი ძლევის 
ამბავი.

ქართლში მოსული ნინო უბრნისში 
ჩავიდა და ურიათუბანში დასახლდა. 
ოციოდე დღის შემდეგ მთელი ქართლი 
დაიძრა წარმართული ღვთაების, არმაზის 

დღესასწაულზე. დღესასწაულს მთელი 
სამეფო კარი ესწრებოდა. წმიდა ნინომ 
ლოცვა აღავლინა ღვთის წინაშე და არმაზის, 
გაცის და გაიამის კერპები სასწაულებრივ 
დაიმსხვრა. ნინო მცხეთაში დასახლდა. ის 
ყველას ეკითხებოდა კვართის ამბავს, მაგრამ 
მისი ადგილსამყოფელი არავის ახსოვდა. ამ 
ძიებაში ნინომ გაიცნო მცხეთელ ჰურიათა 
მღვდელმოძღვარი აბიათარი, ელიოზის 
შთამომავალი, მისი ასული სიდონია და 
კიდევ ექვსი დედა. წმიდა ნინომ ისინი 
ქრისტეს სჯულზე მოაქცია, მაგრამ, რადგან 
მღვდელი არ იყო, ნათლისღების საიდუმლო 
არ ჩაუტარებიათ.

წმიდა ნინომ უფლისგან კურნების 
ნიჭი მიიღო. ის ჯვარცმული მაცხოვრის 
სახელითა და ვაზის ჯვრით მადლით 
კურნავდა დავრდომილებს.

ნ ა ნ ა  დ ე დოფ ალ ი  ს ა ს ტ ი კ ა დ 
ეწინააღმდეგებოდა ნინოს ქადაგებას, 
გმობდა ახალ მოძღვრებას და მის 
მქადაგებელს. მირიან მეფეს კი „აქუნდა 
სურვილი ქრისტეს სჯულისა და არა 
დააბრკოლებდა ქადაგებად ნინოს და 
მოწაფეთა მისთა“. ერთხელ მან ებრაელთა 
დევნისაგან ფარულად დაიხსნა აბიათარ 
მღვდელი, ასული მისი სიდონია და სხვა 
ქრისტიანები.

გავიდა ხანი. ერთხელ ნანა დედოფალი 
დასნეულდა და წმიდა ნინოს ლოცვამ იგი 
უეჭველი სიკვდილისაგან იხსნა. დედოფლის 
განკურნების შემდეგ მირიან მეფე ქრისტეს 
სჯულით დაინტერესდა და ურიაყოფილ 
აბიათარს ხშირად ეკითხებოდა ძველი და 
ახალი აღთქმის წიგნებზე. აბიათარმა მას 
ნებროთის წიგნი წააკითხა. მეფეს ქრისტეს 
სჯულზე მოქცევის სურვილი გაუჩნდა.

ერთ დღეს მირიანი სანადიროდ 
წავიდა თხოთის მთაზე. მოუხდა უჩინო 
მტერი, გულში კვლავ ჩაუდო კერპთა 
და ცეცხლის სიყვარული და მახვილით 
მოწყვეტა ქრისტიანეთა. მან გადაწყვიტა 
მცხეთაში დაბრუნებისთანავე ქრისტიანთა 
განდევნა და ნინოს მოკვდინება. მთაზე 
ასულ მეფეს მზე დაუბნელდა, უკუნი ღამე 
ჩამოწვა. შეშინებულმა მირიანმა კერპებს 
შესთხოვა დახმარება, მაგრამ ისინი 
უგრძნობი იყვნენ მლოცველის მიმართ. 
მაშინ მეფემ ჯვარცმულ ღმერთს შეავედრა 
თავი და მოხდა სასწაული: განათდა, მზე 
გამობრწყინდა. მირიანმა განიპყრნა ხელნი 
აღმოსავლისაკენ და თქვა: „შენ ხარ ღმერთი 
ყოველთა ზედა ღმერთთა, უფალი ყოველთა 
ზედა უფლებათა, ღმერთი, რომელსა ნინო 
იტყვის“. მცხეთაში დაბრუნებული მეფე 
ნინოსთან მივიდა, მისი რჩევით მეორე 
დღესვე მოციქულნი წარავლინა საბერძნეთს 
კონსტანტინე მეფესთან და სთხოვა, 
მღვდლები გამოეგზავნა ნათლისღებისთვის.

სანამ კონსტანტინეპოლით გამოგზავნილი 
მღვდლები ჩამოვიდნენ, მირიან მეფემ 
ეკლესიის აშენება გადაწყვიტა სამეფო 
ბაღში. ხუროებმა ნაძვის ხისგან შვიდი 
სვეტი დაამზადეს. ექვსი აღმართეს, ხოლო 
მეშვიდე, ყველაზე დიდი, ადგილიდან ვერ 

დაძრეს. წმიდა ნინო მოწაფეებთან ერთად 
ლოცვად დადგა. გამთენიისას ზეცით 
გარდამოხდა ნათლით შემოსილი, „ყოვლად 
ცეცხლითა მობლარდნილი“ ჭაბუკი, ხელი 
მოჰკიდა სვეტს და აღამაღლა. სვეტი 
ღვთივ გაბრწყინდა და თორმეტი წყრთის 
სიმაღლეზე გაჩერდა ჰაერში. მთელი მცხეთა 
დაიძრა ნათლის სვეტის თაყვანისცემად, მის 
მიახლოებაზე ავადმყოფები იკურნებოდნენ, 
ბრ მ ე ბ ს  თ ვ ალებ ი  ე ხ ილებოდათ , 
დავრდომილები აღსდგებოდნენ.

ამასობაში კონსტანტინეპოლიდან 
დაბრუნდნენ მოციქულები. მათ ჩამოჰყვნენ: 
იოანე ეპისკოპოსი, მღვდლები და 
დიაკვნები. წმიდა კონსტანტინე დიდმა 
ქრისტეს სჯულს შემდგარ მეფეს და ერს 
გამოუგზავნა ჯვარი და ხატი მაცხოვრისა, 
ცხოველსმყოფელი ჯვრის ნაწილი – 
კვარცხლბეკი და სამსჭვალი უფლისა 
ჩვენისა იესო ქრისტესი. მტკვრისა და 
არაგვის შესართავთან ნათელ იღო მეფემ, 
დედოფალმა, სამეფო კარმა და სრულიად 
ქართლმა. საზეიმო ნათლისღების შემდეგ 
იოანე ეპისკოპოსი და მისი თანმხლებნი 
ერუშეთს წავიდნენ, აღაშენეს ეკლესია და 
დატოვეს სასჭვალნი უფლისა, შემდგომ 
მანგლისს დაიწყეს ეკლესიის შენება და აქ 
ძელიცხოვლის ნაწილი დაასვენეს.

მირიან მეფე შეწუხდა. მას სურდა 
ს ატა ხტო ქ ალაქშიც ყოფილიყო 
დასვენებული სიწმინდეები. წმიდა ნინომ 
მეფეს უთხრა, რომ მცხეთაში დიდი 
სიწმიდე უფლის კვართი ინახებოდა. მეფემ 
აბიათარ მღვდელი დაიბარა, კვართის ამბავი 
გამოჰკითხა და სიხარულით აღივსო.

მცხეთაში ერთი კლდის თავზე მშვენიერი, 
სურნელოვანი, სასწაულთმოქმედი ხე იდგა. 
მისი ფოთლით ისარნაკრავი მომაკვდავი 
ნადირი იკურნებოდა. როდესაც იოანე 
ეპისკოპოსს ეუწყა ეს ამბავი, ბრძანა: 
„ჭეშმარიტად ღვთისა მიერ აღმოცენებულ 
არს ხე იგი და დამარხულ ჟამისა მისთვის 
და აწღა მოეფინა მადლი ღვთისა 
ქართლსა და მის ხისგან ჯერ არს შექმნა 
ჯვარი პატიოსანი, რომელსა თაყვანის სცეს 
ყოველმან სიმრავლემან ქართლისამან“.

მირიან მეფის ძემ, რევიმ, ეპისკოპოსის 
ლოცვა-კურთხევით და ერის თანხლებით, 
მოჭრა ხე, რტოებითურთ წამოასვენა 
და ეკლესიის სამხრეთით აღმართა. ხეს 
ოცდაჩვიდმეტი დღის განმავლობაში 
არც ფერი შეუცვლია, არც ფოთლები 
დასცვენია. შემდგომ ამ ხისგან სამი ჯვარი 
გააკეთეს.

ა მ ი ს  შემდეგ მრავალი დღის 
განმავლობაში ხალხი ერთსა და იმავე 
ჩვენებას ხედავდა: ღამით ეკლესიას 
ვარსკვლავებით გარშემორტყმული 
ცეცხლოვანი ჯვარი ადგებოდა თავს, 
განთიადის ორი ვარსკვლავი გამოეყოფოდა 
სხვებს, ერთი აღმოსავლეთისკენ მიდიოდა, 
მეორე კი – დასავლეთისაკენ, თავად 
ცეცხლოვანი ჯვარი კი არაგვს გაღმა, 
კლდოვანი ბორცვის თავზე ჩერდებოდა 
და იქიდან უჩინარდებოდა ზეცაში. ამ 
სასწაულის გამო წმიდა ნინოს რჩევით 
მეფემ ერთი ჯვარი დასავლეთით თხოთის 
მთაზე აღამართვინა, მეორე – ქალაქ 
უჯარმაში, მესამე ჯვრისთვის კი ადგილი 
ვერ შეარჩიეს.

მირიან მეფემ ლოცვით შესთხოვა 
უფალს, მიენიშნებინა ადგილი, სადაც 
ჯვარი უნდა აღმართულიყო. ღმერთმა 
ისმინა კეთილმორწმუნე მეფის ვედრება 
და ანგელოზის პირით აუწყა, რომ ჯვარი 
აღემართა არაგვის გაღმა კლდოვან 
ბორცვზე.

როცა მცხეთაში ეს პატიოსანი ჯვარი 
აღიმართა, მაშინვე ყველა კერპი დაიმსხვრა 
ქართლში.

სიკვდილის წინ მეფემ აკურთხა ძე 
თვისი ბაქარი, ანდერძად დაუტოვა 
წმიდა სამების ერთგულება, ბრძოლა 
კერპების წინააღმდეგ და ღვთივ მიისვენა. 
წმიდა კეთილმსახური მეფე საკუთარი 
სურვილისამებრ დაკრძალეს ზემო 
ეკლესიაში (სამთავროს დედათა მონასტრის 
ეკლესია). მან არ ისურვა დასაფლავება 
ქვემო ეკლესიაში (სვეტიცხოველი), 
რომელსაც „წმიდათა წმიდაჲ“ ერქვა, იმ 
მოკრძალებისა და რიდის გამო, რომელიც 
დიდებული ნათლის სვეტის წინაშე ჰქონდა. 
ორი წლის შემდეგ გარდაიცვალა ნანა 
დედოფალიც და დაიკრძალა იქვე, მირიან 
მეფესთან.

sveticxovloba



�
oqtomberi

Cvens universitets damsaxure-

buli adgili uWiravs qveynis sa-

ganmanaTleblo sivrceSi. wlebis 

ganmavlobaSi igi mniSvnelovan 

rols TamaSobs kvalificiuri 

kadrebis momzadebis, samecniero 

da saganmanaTleblo produqciis 

Seqmnis, samoqalaqo sazogadoe-

bis Camoyalibebisa da sazogadoe-

baSi wignierebis donis amaRlebis 

saqmeSi. bunebrivia, universiteti 

mxolod Senoba ar aris, mis sax-

els,  itoriasa da tradiciebs 

adamianebi qmnidnen. periodulad 

vcdilobT  sazogadoebas am isto-

riisa da tradiciebis Semqmnele-

bze movuTxroT, miT ufro, roca 

bevri maTgani axlac muxlCauxre-

lad emsaxureba saTayvanebel saqmes 

da mSobliurad qceul daweseb-

ulebas. 

amjerad  universitetis bib-
lioTekis erT-erT Rvawlmosil 
TanamSromels, damuSaveba-dakom-
pleqtebis ganyofilebis gamges, 
qalbaton meri lominaZes gvinda 
mivulocoT universitetSi  muS-
aobis 50 weli.  

`qalbatoni meri daibada 1940 

wlis 1 oqtombers.  baTumis ilia  

WavWavaZis  N4 saSualo skolis dam-

Tavrebis Semdeg  swavla gaagrZela 

Tbilisis kultsaganmanaTleblo 

saswavlebelSi biblioTekaTmod-

neobis fakultetze.  saswavleblis 

warCinebiT damTavrebis Semdeg, 

1962 wels,  muSaoba daiwyo baTu-

mis SoTa rusTavelis saxelmwifo 

pedagogiuri institutis bib-

lioTekaSi da imave wels Cairicxa 

Tbilisis puSkinis saxelobis  sax-

elmwifo pedagogiur institutSi 

biblioTekaTmcodneobis da bib-

liografiis fakultetze, romelic 

daamTavra 1968 wels.

1972 wels dainiSna biblioTe-

kis gamged, imuSava 1979 wlamde 

da ojaxuri pirobebis gamo (mc-

irewlovani bavSvebi), sakuTari 

gancxadebis safuZvelze gadavida 

rigiT biblioTekarad. qalbatoni 

meri paralelurad, wlebis ganmav-

lobaSi aswavlida biblioTekaTm-

codneobas.

meri lominaZe biblioTeka-

Si muSaobas uTavsebda aqtiur 

sazogadoebriv saqmianobasac. iyo 

mosaxleobis sakavSiro aRwer-

is samgzis monawile. miRebuli 

aqvs madloba kosiginis xelmow-

eriT. sazogadoebriv sawyisebze 

17 wlis manZilze  avsebda stu-

dentTa diplomebs. iyo sauniver-

siteto gazeTis redkolegiisa da 

pedagogiuri institutis samec-

niero sabWos wevri. 1995 wlidan 

dRemde muSaobs universitetis 

biblioTekis damuSavebisa da da-

kompleqtebis ganyofilebis gan-

yofilebis  gamged.

SoTa rusTavelis saxelmwifo 

universitetis administracia da 

profesor-maswavleblebi qalbaton 

meris gansakuTrebuli siTboTi da 

siyvaruliT ulocaven dabadebis 

dResa da universitetSi moRvaweo-

bis 50 wels.

„qalbatono meri, ar meguleba 

universitetSi adamiani, romelic 

Tqven Sesaxeb Tbilad da siyvar-

uliT ar saubrobdes... naxevari 

saukunea Cvens studentsa Tu pro-

fesors gauwioT kvalificiuri 

daxmareba-konsultacia. Tqveni 

profesionalizmiT da pirovnuli 

TvisebebiT garSemomyofTa mokrZa-

lebasa da pativiscemas imsax-

urebT.

dabadebis dRes gilocavT, 

janmrTelobasa da mxneobas gi-

survebT, raTa kidev didxans emsax-

uroT Tqvens sayvarel saqmes, kidev 

mraval axalgazrdas gauRviZoT 

wignisa da wignierebis siyvaruli. 

ixareT da idRegrZeleT!~_ naTia 

wiklaSvili,  reqtoris moadgile 

samecniero dargSi. 

biblioTekis direqtori lela 

TurmaniZe qalbaton meris axasi-

aTebs rogorc erT-erT gamocdil, 

sando da maRali pasuxismgeblobis 

mqone TanamSromels. xazs usvams 

agreTve mis saTno da keTilSobil 

xasiaTs da dasZens: `dae, didx-

ans gvyolodes qalbatoni meri 

janmrTeli, Tavisi saTayvanebe-

li Svilebisa da SviliSvilebis 

bednierebiT da sayvareli saqmis 

keTebiT saxegabrwyinebuli. Tavs 

uflebas mivcem, qalbaton meris 

dabadebis dRe ara marto Cemi, 

aramed biblioTekis yvela Tanam-

Sromlisa da mkiTxvelis saxeliT 

mivuloco.~

profesori iuri bibileiS-

vili biblioTekas universitetis 

did saxls uwodebs, xolo qalba-

ton meris ki am saxlis sapatio 

diasaxliss: `universitetis (pro-

fesori, studenti, doqtoranti, 

magistranti) didi saxli univer-

sitetis samecniero biblioTekaa. 

am saxlSi binadrobs kacobriobis 

sibrZne. Tu biblioTekis wignadi 

fondi mdidaria da mkiTxvelTa 

momsaxurebis kulturac maRal 

donezea, sauniversiteto cxovrebis  

yvela ubanze warmatebis miRweva 

SesaZlebelia. amjerad mkiTxvelTa  

momsaxurebis  maRal kulturaze 

minda vTqva sityva.  baTumis SoTa 

rusTavelis saxelmwifo univer-

sitetis samecniero biblioTekaSi 

mkiTxvelTa momsaxurebis  maRali 

kulturis damkvidrebaSi TvalsaCi-

no Rvawli miuZRvis qalbaton meri 

lominaZes, q-ni meri  sabiblioTek-

aro dargSi umaRlesi ganaTlebis 

specialistia. is aTeulobiT welia 

emsaxureba universitets da am xnis 

ganmavlobaSi me ar minaxavs bib-

lioTekidan gulnatkeni gamosuli 

mkiTxveli. q-ni meri ara ubralod 

wigniT emsaxureba mkiTxvels, ar-

amed exmareba mas saWiro liter-

aturis SerCevaSi alternatuli 

gamocemis SeTavazebiT. amaSi mas 

exmareba rogorc wignadi fondis 

codna, ise pirovnuli Tvisebe-

bi, movaleobis, pasuxismgeblobis 

Rrma Segneba da profesionalizmi. 

aseTi profesionalebi amSveneben 

koleqtivs. qalbatoni meri lomi-

naZe damsaxurebuli pativiscemiT 

sargeblobs universitetis mrava-

laTasian koleqtivSi. siamovnebiT 

vulocav mas dabadebis dRes...~

`qalbatono meri me 1981 wlis 

seqtemberSi gavicani. es iyo Cemi 

pirveli samuSao dRe biblioTeka-

Si. maSindeli biblioTekis Sesasv-

lelSi Semxvda nazi RimiliT, mofe-

rebiT SemiZRva Cems axal samsaxurSi 

da mokled gamacno biblioTekaSi 

muSaobis wesebi. im dRidan erTad 

movdivarT, erTad viziarebT Wir-

sa da lxins. dabadebis dRes gil-

ocavT qalbatono meri, siTbo da 

siyvaruli ar mogklebodeT Tqven 

da Tqvens lamaz ojaxs~ _ ambobs 

biblioTekis TanamSromeli  lili 

tikaraZe.

CvenTan saubarSi universite-

tis aseve damsaxurebuli TanamS-

romeli, fsiqologiis mecniere-

baTa doqtori ilia keWeymaZe ara 

marto ulocavs qalbaton meris 

dabadebis dRes, aramed fsiqolo-

gis TvaliT danaxul mis xasiaTsa 

moqalaqeobriv Rirebulebebsac 

usvams xazs: `yvela im materialur 

da kulturul simdidreTa So-

ris, romelic kacobriobas dau-

grovebia Tavisi arsebobis man-

Zilze, erT–erTi umdidresi da 

fasdaudebeli saunjea codnis 

`oqros yuTi~ _ wigni da misi 

winamorbedi _ informaciis Sem-

naxveli papirusebi Tu warwere-

bi. Tanamedrove sazogadoebaSi 

wignebis erT-erTi `TavSesafari~ 

da misi gamoyenebis  wminda adg-

ilia biblioTeka.

universitetis axlandeli bib-

lioTekis TanamSromelTa Soris 

erT–erTi sapatio adgili ukavia 

meri lominaZes. mas vicnob peda-

gogiur institutSi mosvlis dRi-

danve. igi muSaobda universitetis  

rigiT TanamSromlad da gamged.

nebismier adamianiSi arsebobs 

rogorc dadebiTi, aseve uaryofi-

Ti Tvisebebi, romlebic Camoyalib-

debian da gaerTiandebian xasiaTis 

saxiT. igi calkeuli fsiqikur 

niSan-TvisebaTa kompleqsia.

meri lominaZis xasiaTis struq-

turaSi  Warbobs dadebiTi Tvise-

bebi. igi aris Tavmdabali, TavSe-

kavebuli, Wkviani, ganaTlebuli, 

mtkice nebisyofis mqone da prin-

cipuli. aRsaniSnavia misi me-

tyvelebis kultura da weriTi 

unar–Cvevebi, daxvewili qarTuli 

Sriftis  kaligrafiulad gamox-

atvis  unari. maxsovs, roca lo-

zungebis da TvalsaCino warwerebis 

Sesrulebas avalebdnen, rogori 

pasuxismgeblobiT  da xarisxianad  

asrulebda  mas. aris disciplin-

uri, saqmis zusti Semsrulebeli, 

adamianebTan urTierTobaSi taq-

tiani, misTvis ucxoa uxeSoba da 

gulgriloba studentebTan da miT 

umetes, leqtor-TanamSromelTa 

mimarT. 

qalbatoni meri  biblioTe-

kis TanamSromlebTan advilad Se-

Tavsebadi, wynari da moridebuli, 

keTilmosurnea. garda sazogadoe-

briv da profesionalur saqmiano-

baSi warmatebisa, man aseve Rir-

seulad Seasrula da amJamadac 

asrulebs iseTi socialuri sfer-

os  gonivrul  diasaxlisobas, 

rogoricaa ojaxi.

Cemo meri! gilocav! gisurveb 

janmrTelobas, biblioTekaSi kidev 

didxans TanamSromlobas, Svilebi-

sa da SviliSvilebis janmrTelo-

bas.~ 

milocvebs gazeT `baTumis uni-

versitetis~ redaqciac uerTde-

ba. mkiTxvelis saxeliT qalbaton 

meris xangrZliv sazogadoebriv 

moRvaweobas vusurvebT.

50 weli universitetis samsaxurSi

ბ ათუმ ი ს  შოთა  რუსთ ა ვ ელი ს 
ს ა ხ ელმწიფო უნივერსიტეტში I I 
საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია 
,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების 
მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“ 
გაიხსნა .  150-მდე მეცნიერი სამი 
დღის განმავლობაში კომპიუტინგის, 
ი ნ ფ ო რ მ ა ტ ი კ ი ს ,  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს 
მეცნიერებებისა და მასწავლებლის 
განათლების დღევანდელ მდგომარეობასა 
და სამომავლო პერსპექტივებზე იმსჯელებს. 
კონფერენციის მიზანია მეცნიერებს შორის 
დისკუსიის გამართვა და საქართველოსა 
და საზღვარგარეთ მიმდინარე სამეცნიერო 
კვლევების გაცნობა. სესიაზე წარმოდგენილი 
სხვადასხვა დარგის გაერთიანება 
ითვალისწინებს ინტერდისციპლინური 
მიმართულების განვითარებას, ერთ 
სფეროში მიღებული შედეგების სხვა 
მიმართულებაში გამოყენებას, ასევე 
ი ნფორ მ ატ ი კ ა შ ი  შ ე მ უ შ ა ვ ე ბული 
მეთოდებისა და მოდელების განათლების 
მეცნიერებაში დანერგვას. 

კონფერენცი ა  ბ ათუმი ს  შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
ს ა ქ ართველოს მ ეცნ ი ერები ს ა  და 
საზოგადოების განვითარების ფონდის 
,,ინტელექტი“, იაკობ გოგებაშვილის 
სახელობის თელავის სახელმწფო 
უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის, თბილისის ღია სასწავლო 
უნივერსიტეტისა და განჯის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ორგანიზებით ტარდება.

II საერთაშორისო-
სამეცნიერო კონფერენცია 

,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, 
განათლების მეცნიერებები, 

მასწავლებლის განათლება“

შოთა რუსთაველის დარბაზში პროექტის 
„დიგიტალიზებული პ არალელური 
პოლიტოლოგიის კორპუსი“ ფაგლებში 
მრგვალი მაგიდა გაიმართა. რსუ-
სა და ფრანკფურტის უნივერსიტეტის 
მკვლევრებმა ერთობლივი სამეცნიერო 
მუშაობის შედეგები შეაჯამეს და 
მომავალი კვლევითი მიმართულებების 
პრიორიტეტებზე იმსჯელეს. ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის, 
აშშ-ს კოლუმბიის უნივერსიტეტის 
მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფმა პირველი 
ერთობლივი საერთაშორისო პროექტი 
განახორციელა და პარალელური კორპუსის 
ელექტრონული დამუშავების შედეგად 
შექმნა ელექტრონული პოლიტიკური 
ტერმინების ლექსიკონი ქართულ ენაზე. 
პროექტის ფარგლებში ტრენინგები ჩატარდა 
ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ,,ენის 
კორპუსი და მისი მნიშვნელობა სამეცნიერო 
და სასწავლო-მეთოდური ინოვაციების 
დანერგვის მიზნით”, ,,დიგიტალიზებულ 
თარგმნილ კორპუსზე მუშაობის სპეციფიკა, 
გამოყენების სფეროები” და „სამომხმარებლო 
პრო გრ ა მ ულ ი  უ ზრუ ნ ვ ელ ყოფ ი ს 
ინტერფეისთან მუშაობა”.

პროექტი “აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის” პროგრამა G-PAC-ის 
(საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება 
საქართველოში) ერთ-ერთი კომპონენტის” 
_ უმაღლესი სასწავლებლების მხარდაჭერის 
გრანტების” ფარგლებში დაფინანსდა. 

„დიგიტალიზებული 
პარალელური 

პოლიტოლოგიის კორპუსი“



� oqtomberi

`Savi zRvis dacvis dRe~ 

2011 wlis 25-26 oqtombers 
CENN-ma ganaxorciela klimatis cv-
lilebis kvireuli axalcixis sax-
elmwifo saswavlo universitet-
Si.  CENN-is programis mizani iyo 
saqarTvelos masStabiT ramdenime 
,,klimaturi cxeli wertilebidan“ 
studentebis mowveva, klimatis cv-
lilebis sakiTxebTan dakavSire-

biT maTi cnobierebis amaRleba da 
mdgradi ganviTarebis xelis Sewyo-
ba. aRniSnul RonisZiebaSi aqtiuri 
monawileoba miiRes ekologiis spe-
cialobis mesame kursis studenteb-
ma (Tamar wulukiZe, Tamar baramiZe, 
laSa miqelaZe, giorgi jayeli).  maT 
gadaecaT Sesabamisi serTifikatebi. 

31 oqtombers moewyo Savi zRvis 
dacvis dRisadmi miZRvnili kon-
ferencia, sadac ekologiis III kursis 
studentebi Jiuris wevrebi iyvnen, 
xolo momxseneblebi I kursis stu-
dentebi.  konferenciis monawilee-
bisaTvis biologiis departamentma 
moawyo saswavlo-savele eqskursia  
gemiT Savi zRvis akvatoriaSi mar-
SutiT: Woroxis SesarTavi-mwvane 
koncxi. aRebul iqna fitoplanqto-
nis, zooplanqtonisa da makrozoo-
benTosis sinjebi, gansazRvrul iqna 
zRvis wylis xarisxi.

2011 wlis noembris TveSi arasam-
Tavrobo organizacia ,,borjRa-
los~-mier organizebul treningSi 
,,moxaliseebi~, monawileoba miiRes 
ekologiis specialobis mesame kur-
sis studentebma. maT gadaecaT Ses-
abamisi sertifikatebi.

2011 wlis  28 dekembers  ekolo-
giisa da biologiis specialobis 
kursis studentebma aqtiuri  monaw-
ileoba miiRes saaxalwlo  RonisZie-
bebSic. studentebma moawyves saqvel-
moqmedo aqcia deviziT _ `Cvenc 
davberdebiT~. isini  ewvivnen baTu-
mis wmida mowame ekaterines saxelo-
bis saTnoebis savanes.  maT savanis 
mobinadreebs axali weli miuloces 
da saaxalwlo nobaTi gadasces. 

2011 wlis gazafxulze baTumis 
SoTa rusTavelis saxelmwifo uni-
versitetSi, biologiis departamen-
tSi stumrad imyofeboda  aSS-s en-
ergetikis saagentos TanamSromelTa 
jgufi. isini dainteresebuli iyvnen 
postsabWouri sivrcis respublikeb-
Si radiaciis mitovebuli kerebis 
SeswavliT. aseTi, kerebis CamonaT-
valSi dasaxelebul iqna daba anas-
eulis radiaqtiuri kvlevis yofili 
laboratoria (qalaqi ozurgeTi) da 
ruseTis yofili samxedro bazebi. 

mimdinare wlis  26 aprils saqa-
rTveloSi, kerZod baTumSi aSS-
dan stumrad Camovida special-
istTa jgufi. sastumro redisonSi 
27 aprils gaimarTa erTkviriani 
treningebi, sadac miwveuli iyo  
aWaris garemos dacvis sammarTvelo, 
qalaq foTis garemos dacvis in-
speqciis axalgazrda specialistebi 
da baTumis SoTa rusTavelis sax-
elmwifo universitetis ekologiis 
specialobis kursis studenti laSa 
miqelaZe, romelmac miiRo sertifi-
kati, amasTan universitets saCuqrad 
gadmoeca radiaciis savele dozime-

tri da alfa, beta, gama universal-
uri stacionaruli dozimetri.

23 aprili 2012 w.
Sps elituri skola ,,gorda~-

s maswavlebeli nino ZnelaZe Tavis 
moswavleebTan erTad ewvia baTumis 
SoTa rusTavelis saxelmwifo uni-
versitetis biologiis departa-
ments. emeritusma Temur gogmaCaZem 
moswavleebs Cautara sajaro leqcia 
Temaze: `Savi zRvis ixTiobiomra-
valferovneba, iSviaTi formebi da 
maTi konservaciis problemebi~.

26 aprils, 15:00 sT, 306 audito-
riaSi Catarda studentTa samecnie-
ro centris  organizebiT mowyobi-
li referatul naSromTa konkursi.  
biologiis seqciaze warmodgeni-
li iqna 10 referatuli naSromi. 
obiqturma Jiurim maTgan SeZlo 3 
saukeTeso naSromis gamovlena.

I  adgili 

`progeria _ naadrevi daberebis 
sindromi~. momxseneblebi: vasil 
surmaniZe, anna zaqaraZe; mecnier- 
xelmZRvaneli sruli profesori: 
rusudan xuxunaiSvili.

II  adgili

`sikvdil-sicocxlis problema 
bioeTikaSi~. momxsenebeli: ia murva-
niZe; mecnier-xelmZRvaneli: asistent 
profesori: nino lomTaTiZe.

III  adgili

`unayofobis mizezebi da in vi-
tro ganayofiereba~. momxseneblebi: 
TinaTin varSaniZe da nino manvel-
iZe;  mecnier xelmZRvaneli: asistent 
profesori marina nagervaZe

asistent prof. m. nagervaZis  
rekomendaciiTa da dakvalianebiT 
12  studenti daregistrirda da 
monawileoba miiRo  specialurad 
pirvelkurselTaTvis gamocxadebul 
referatul naSromTa konkursSi.  

4 maisi 2012 w.

biologiis departamentis arCev-
iTi blokis mesame kursis studente-
bi, asist. prof. inga diasamiZisa da 
amave kursis kuratoris Tea qoia-
vas TanxlebiT, imyofebodnen saer-
TaSoriso turistul gamofenaze 

`eqspo baTumi _ 2012~. studentebma 
daaTvalieres sxvadasxva turistu-
li kompaniebis mier warmodgenili 
masala, maT Soris, ekoturizmis 
mimarTulebiT.

14 maisi 2012 weli

biologiis departamentisa da 
“Batumi Raptor Count”-is (BRC) orga-
nizebiT sof. saxalvaSoSi moewyo 
savele kvleva, romelic exeboda mi-
grirebadi frinvelebis monitor-
ingis. kvlevaSi monawileoba miiRes 
ekologiisa da biologiis pirve-
li kursis studentebma. momavalSi 

dainteresebuli studentebi CaerT-
vebian BRC-is mier ganxorcielebul 
proeqtebSi.

17 maiss biologiis departamen-
tis organizebiT Catarda student-
Ta samecniero konferencia.

moxsenebebi biologiis seqciaze:

1. TinaTin varSaniZe, eTer daviTaZe _ 
`organogenezi da kvebiTi reJimis 
dacva orsulobis periodSi~

xelmZRv. asist. prof. m.nagervaZe

2. vasil surmaniZe, anna zaqaraZe _ 
`progeria _ naadrevi daberebis 
sindromi~        

xelmZRv. sr. prof. r. xuxunaiSvili.

3. ia murvaniZe _„`sikvdil-sicocx-
lis sakiTxebi bioeTikaSi~ 

xelmZRv. asist. prof. n.lomTaTiZe

4. Tamar gorgoSaZe _ `embrional-
uri ganviTarebis dros dafiq-
sirebuli emriopaTiebi~“

xelmZRv.asist. prof. m.nagervaZe

5. TinaTin varSaniZe, nino manvel-
iZe _„`unayofobis mizezebi da in 
vitro ganayofiereba~

xelmZRv. asist. prof. m.nagervaZe

6. Teona xuciSvili _„`diagnosti-
kuri niSnebi mcenareuli nedleu-
lis gansazRvrisaTvis~.        

xelmZRv. akad. doqtori e.jayeli

7. laSa boboxiZe _ `samkurnalo 
mcenareTa gamoyenebis istoria~

xelmZRv. akad. doqtori e.jayeli

18 maiss biologiis departamen-
tis organizebiT Catarda student-
Ta samecniero konferencia.

moxsenebebi ekologiis seqciaze:

1. ledi dekanaZe, darina nakaiZe _ 
`aWaris mTian teritoriebze 
mcenareulobis ekologiuri 
problemebi~. 

xelmZRv. asist. prof. gvariSvili

2. inga SavaZe _„`mtiralas erovnu-
li parkis biomravalferovneba 
da menejmentis gegma~

xelmZRv.asist. prof. i.diasamiZe

3. Tamar ServaSiZe, Teona beriZe _  
ekologiuri agresia da janmrT-
eloba~

xelmZRv. asoc.prof. g.dumbaZe

4. nino megreliSvili, lana basilia 
_ `saqarTvelos tyeebis ekolo-
giuri problemebi~

xelmZRv. asist. prof. n.gvariSvili

5. malvina .bolqvaZe _ `invaziuri 
procesebi aWaris zRvispira zo-
lis mcenareulobaSi~

xelmZRv. asist. prof. n.gvariSvili

6. naTia SoTaZe, Tornike tabataZe _ 
`saqarTvelos wiTeli nusxa~

xelmZRv. asist. prof. i.diasamiZe

7. Tamar baramiZe, sofo beJaniZe, 
qristina noRaideli _ ̀ xelovnuri 
mcenareulobis ganviTarebis din-
amika aWaris zRvispira zolSi~

xelmZRv. asist. prof. n.gvariSvili

8. sofiko diasamiZe, laSa xaCiZe 
_„`AAAAAAAAAAaWaris iSviaTi da gadaSenebis 
piras mdgomi cxovelebi~ 

xelmZRv. akad. doqtori l.JRenti

9. lana kodanovi _„`ojaxi baiase-
brTa sistematikuri struqtura 
aWaris pirobebSi~

xelmZRv. asoc. prof. n.varSaniZe

10. dinara devaZe _ `maWaxelas dac-
uli landSaftis samkurnalo 
mcenareTa saxeobrivi mraval-
ferovneba~

xelmZRv. asoc. prof. n.varSaniZe

11. melano konceliZe _ `turizmis 
negatiuri gavlena ekologiaze 
da misi aRmofxvris gzebi~

xelmZRv. daviT qaTamaZe

12. naTia abulaZe, naTia koCaliZe _
`xulos raionis xalxur medici-
naSi gamoyenebul samkurnalo 
mcenareTa saxeobrivi mraval-
ferovneba~

xelmZRv. asoc. prof. n. varSaniZe

13. mzia wulukiZe _ `aWaraSi 
gavrcelebuli eTerzeTebis Sem-
cveli mcenareebi~

xelmZRv. asoc. prof. n. varSaniZe

14. nino manveliZe _„`md. mejiniswy-
lis auzis mcenareTa mraval-
ferovneba~

xelmZRv.asist. prof. i.diasamiZe

lana kodanovi gaxda pirveli 
adgilis mflobeli, xolo  Tamar 
baramiZe, sofo beJaniZe, qristina 
noRaideli (xel. n. gvariSvili) 
meore adgilze gavidnen.  

29 maiss biologiis departa-
mentis profesorTa xelmZRvanelo-
biT momzadda moxsenebebi aWaris 
avtonomiuri respublikis sazoga-
doebrivi jandacvis centris mier 
organizebul studentur konfer-
enciaze: `Cven virCevT jansaRi 
cxovrebis wess~: 

1. ia murvaniZe _„`jansaRi cxovrebis 
wesi~

xelmZRv. asist. prof. n. lomTaTiZe

2. naTia SoTaZe _ `genmodifici-
rebuli produqtebi – realuri 
safrTxe~

xelmZRv. asist. prof. n. zarnaZe

3. rusudan vasaZe _ `gaakeTe swori 
arCevani~

xelmZRv. asoc. prof. l.a xveldiani

4. anna zenaiSvili, giorgi CavleiSvi-
li _–„`nikotini da janmrTeloba~

xelmZRv. akad. doqtori l. JRenti

5. aslan bolqvaZe, Tornike ta-
bataZe _ `alkoholizmi da misi 
socialuri Sedegebi~

xelmZRv. asist. prof. m. nagervaZe

6. daviT CaxvaZe, melano gigitiZe, 
natvrisa ximSiaSvili _„`stresis 
gavlena janmrTelobaze~

xelmZRv. asoc. prof. l. axveldiani

garemos dacvis dRe _ 5 ivnisi 
2012 w.

garemos dacvis saerTaSor-
iso dResTan dakavSirebiT moew-
yo  vorq-Sopi: `Cveni garemo Cvens 
xelSia~ vorq-Sopis dasrulebis 
Semdeg moewyo eqskursia baTu-
mis botanikur baRSi. RonisZie-
baSi momaval biologebTan erTad 
Warnalis sajaro skolis moswav-
leebi monawileobdnen. axalgaz-
rdebma moxsenebebi garemosdacvis 
problemebze, zRvispira aWaris 
iSviaT mcenareebze, cxovelebsa da 
mtiralas erovnuli parkis biom-
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ravalferovnebis sakiTxebze war-
moadgines. vorq-Sopi biologiis 
departamentis, ganaTlebisa da mec-
nierebaTa fakultetis studentTa 
biomravalferovnebis klubisa da 
studentTa TviTmmarTvelobis or-
ganizebiT gaimarTa. 

biologiis departamentis orga-
nizebiT Catarda vorqSopi mtira-
las erovnul parkSi.

biologiis departamentis orga-
nizebiT moewyo ucxoeli studen-
tebis Sexvedra sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa mimarTulebis stu-
dentebTan. germanelma studenteb-
ma TavianT Tanatolebs gauziares 
STabeWdilebebi saqarTveloze da 
moaxdines  praqtikis dros Segro-
vili masalis prezentacia. prezen-
tacias eswreboda universitetis 
reqtori batoni al. bakuriZe, gana-
Tlebisa da mecnierebaTa fakulte-
tis dekani qalbatoni m. qoriZe, 
profesor-maswavleblebi, studen-
tebi. 

universitetis reqtorma ger-
manel studentebs saCuqrad gadasca 
universitetis 75 wlis iubilesTan 
dakavSirebiT gamocemuli  saiubil-
eo krebulebi, suvenirebi da mad-
loba gadauxada RonisZiebis orga-
nizatorebs. 

r. xuxunaiSvilis mier orga-
nizebuli studentTa posterebis  
prezentacia. saukeTeso posteris av-
torebs  gadaecaT sigelebi univer-
sitetis saiubileo wigni da fleS 
mexsiereba. 

biologiis departamentis or-
ganizebiT ganxorcielda univer-
sitetis teritoriaze arsebul 
dekoraciul mcenareTa  etike-
tireba, biomravalferovnebis sa-
mecniero-kvleviTi institutis 
mecnier-TanamSromlebis (irakli 
miqelaZe, marika metreveli) xelmZR-
vanelobiTa da  sabunebismetyvelo 
mimarTulebis studentTa  (lomaZe 

baCana, WerioZe sandro, bukia ia) 
monawileobiT.

biologiis departamentis pro-
fesor-maswavlebelTa monawile-
obiT  Catarda me-3 samecniero 
skola–seminari: `biomedicinis aq-
tualuri sakiTxebi~ iv. javaxiS-
vilis saxelmwifo universitetTan 
erTad.

saerTaSoriso samecniero-kon-
ferencia Temaze: `biomedicinis aq-
tualuri problemebi~.

biologiis departamentis Tanam-
SromelTa da studentTa jgufi 
stumrad bavSvTa saxlis aRsaz-
rdelebTan bavSvTa dacvis dRes _ 
1 ivniss. 

13.06-16.06 da 30.06-3.07 ekolo-
giisa da ekologia minor spe-
cialobis mesame kursis, mag-
istraturis pirveli kursis 
studentebi asistent profesorebis 
n.gvariSvilis, t.Cernovas da emer-
itusis m.daviTaZis xelmZRvanelo-
biT imyofebodnen gasvliT sawav-

2012-2013 სასწავლო წელს ბიოლოგიის 
დეპარტამენტის მიერ

დაგეგმილი ჩასატარებელი ღონისძიებები
№    ღონისძიებების 

     დასახელება 

    ჩატარების 

        დრო 

პასუხისმგებელი 

ღონისძიებების 

ჩატარებაზე 

1. პირველკურსელებთან საზეიმო 
შეხვედრა და საბაკალავრო-
საგანმანათლებლო პროგრამების 
პრეზენტაცია. 

        10.09.12 დ.ბარათაშვილი 
ქ.დოლიძე 
რ.ხუხუნაიშვილი 

2 სამაგისტრო და სადოქტორო 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
ჩარიცხულ სტუდენტებთან შეხ-
ვედრა და პროგრამების პრეზენ-
ტაცია. 

        29.09.12 დ.ბარათაშვილი 
ა.დიასამიძე, 
რ.ხუხუნაიშვილი 

3 ჩატარდება შავი ზღვის დაცვის 
დღისადმი მიძღვნილი კონფე-
რენცია. 

     31.10.12 დ.ბარათაშვილი 
ინ.დიასამიძე, 
რ.ხუხუნაიშვილი, 
ნ.გვარიშვილი, 
ნ.ლომთათიძე, 
თ.ქოიავა, 

4 საქველმოქმედო აქციის მოწყობა 
დევიზით - ”ჩვენც დავბერ-
დებით”. 

25 დეკემბერი დ.ბარათაშვილი, 
ქ.დოლიძე, 
რ.ხუხუნაიშვილი, 
მ.ქორიძე 

5 ბიოლოგიის დეპარტამენტისა 
და “Batumi Raptor Count”-ის 
(BRC) ორგანიზებით ჩატარ-
დება საველე კვლევა  მიგ-
რირებადი ფრინველების 
მონიტორინგზე. 

        მაისი დ.ბარათაშვილი, 
ლ.ახვლედიანი, 
ინ.დიასამიძე, 
ნ.გვარიშვილი, 
ნ.ზარნაძე, 
ლ.ჟღენტი, 

6 სტუდენტთა სამეცნიერო კონ-
ფერენციის ჩატარება 

 დ.ბარათაშვილი 
ქ.დოლიძე, 
მ.ნაგერვაძე, 
გ.დუმბაძე 

7 გარემოს დაცვის საერთაშორისო 
დღესთან დაკავშირებით მოეწ-
ყობა  ვორქ-შოპი. 

      5 ივნისი დ.ბარათაშვილი, 
ინ.დიასამიძე, 
ნ.გვარიშვილი, 
ნ.ლომთათიძე, 
ნ.ქედელიძე 

8 რეფერატულ ნაშრომთა კონ-
კურსის ჩატარება.   

  აპრილი-მაისი მ.ნაგერვაძე, 
გ.დუმბაძე 

9 დედამიწის დღისადმი მიძღვ-
ნილი ვორქ-შოპის მოწყობა 

   22 აპრილი დ.ბარათაშვილი, 
ი.მაჭუტაძე, 
ო.ცეცხლაძე, 
ნ.ვარშანიძე, 
ტ.ჩერნოვა 

10 ღია კარის დღესთან  დეკემბერი- თებერვალი დ.ბარათაშვილი, 
ქ.დოლიძე, 

დაკავშირებით შეხვედრების 
ჩატარება საჯარო სკოლის 
დამამთავრებელი კლასის 
მოსწავლეებთან. 

რ.ხუხუნაიშვილი, 
ლ.ახვლედიანი, 
ნ.ლომთათიძე, 
ნ.გვარიშვილი, 
მ.ნაგერვაძე, 
გ.დუმბაძე, 
თ.ქოიავა 

11. ქ.ბათუმის №14 საჯარო სკო-
ლასთან თანამშრომლობა. 

მთელი სასწავლო წლის 
განმავლობაში 

დ.ბარათაშვილი, 
გ.დუმბაძე, 
რ.ხუხუნაიშვილი, 
ლ.ახვლედიანი, 

 

ბიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი                     

სრული პროფ. დ. ბარათაშვილი:                                    /დ.ბარათაშვილი/ 

1. ორ  წელიწადში  ერთჯერ  ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად 

            ჩატარდება მე–4 სამეცნიერო სკოლა–სემინარი: “ბიომედიცინის აქტუალური      

            საკითხები“ . 

2. სამეცნიერო პიკნიკი (დისკუსია) თემაზე: „გარემოს დაცვის გლობალიზაციის 

თანამედროვე პრობლემები“. 

3. სტუდენტთა  სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება (ბიოლოგია-ეკოლოგიის 

მიმართულებით) 

4.  

 

 

 

biologiis departamentis xelmZRvaneli

sruli prof. d. baraTaSvili

lo-savele kompleqsur praqtikaze 
xmeleTisa da wylis ekosistemebsa 
da biomravalferovnebaSi Semdegi 
marSrutiT: baTumi, noqalaqevi, 
tyibuli, Saori, mestia, uSguli, 
aWariswylis xeoba.

gamosacemad  mzad aris biolo-
giis departamentis istoria 2011-
2012 ww.

2011-2012  ww. warmatebiT gaiara 
akreditacia jer biologiisa da 
ekologiis, oqtomberSi _  sabaka-
lavro, xolo Semdeg samagistro da 
sadoqtoro programebma.



� oqtomberi

citrusovanTa mosavliano-
bis gazrdis agroteqnikur 
RonisZiebaTa kompleqsSi mniS-
vnelovani roli eniWeba mcena-
ris gasxvlasa da formirebas, 
rac uzrunvelyofs varjSi 
mzis sxivebis SeRwevadobas 
da nayofis xarisxisa da zo-
mis gaumjobesebas.

citrusovnebi maradmwvane 
mcenareebis kategorias mie-
kuTvneba da maT ufro na-
klebi gasxvla esaWireoba 
vidre foTolmcven mcena-
reebs, Tumca standartuli 
nayofisa da uxvi mosavlis 
misaRebad regularul gas-
xvlas saWiroeben. xSir Sem-
TxvevaSi unayofo totebis 
moWriT izrdeba mosav-
lianoba, xis simaRlis Sem-
cireba aiolebs mosavlis 

aRebas, rac amcirebs SromiT 
danaxarjebs da Sesabamisad, 
produqciis TviTRireb-
ulebas. xis qveda totebis 
SeWra aadvilebs sarev-
elebis winaaRmdeg brZo-
lis meTodebs, niadagis 
damulCvas da sxva analogi-
uri saxis samuSaoebs, aseve 
amcirebs niadagSi warmoqm-
nili iseTi daavadebebisa 
da paTogenebis gamravlebis 
risks, romlebic azianeben 
nayofs. gasxvliT mcird-
eba sxvadasxva daavadebis 
gadamtani mwerebisa da 
parazitebis gavrcelebac.                                                                                        
citrusovan mcenareTa  gas-
asxlavi iseTi ZiriTadi 
iaraRebi-instrumentebi, 
rogoricaa: xelis sasxla-
vi makrateli, mZimed(didi 
zomis totebisaTvis) sasx-

lavi makrateli, sasx-
lavi xerxi da jaWvuri 
xerxi(daberebuli msxvili 
totebisaTvis), unda iyos 
kargad galesili da dezin-

ficirebuli. niadaguri an 
atmosferuli, baqteriuli 
da sokovani paTogenebis 
SemTxvevaSi sasxlavi in-
strumentebis steril-
izacia ar aris saWiro. 
umetesad daavadebis gad-
amtani tansacmelia, Tumca 
zogierTi daavadebebisa da 
sveli wylulis SemTxveva-
Si daavadebis wyaro xdeba 
sasxlavi xelsawyo.

sasxlavi instrumente-
biT SeiZleba gadavitanoT 
virusuli daavadebebi 
imis gamo, rom zogierTi 
virusisa da daavadebis 
gamovlena da Sesabamisad, 
RonisZiebebis gatareba 
droulad ar Catarda; isini 
xSirad gvxvdeba xandazmul 
(50  meti xnis) xeebze. bolo 

wlebSi virusebisa da daa-
vadebebisagan steriluri 
nergebisa da kvirtebis 
gamoyenebam, sagrZnoblad 
Seamcira msgavsi daavadebis 
SemTxvevebi.  

virusuli daavadeba cit-
rusovanTa plantaciebSi 
erT xesac rom aRmoaCndes, 
saWiroa sasxlavi instru-
mentebis dezinfeqcia qlo-
riani xsnariT (qloriani ma-
TeTrebeli), vinaidan maRali 
temperatura virusebs ar 
anadgurebs. gasxvla  sicxee-
bis dawyebamde, yinvebis Sem-
TxvevaSi ki moyinvis riskis 
periodis gasvlis Semdeg 
tardeba. Tu gasxvlis Semdeg 
iseTi totebi gamoCndeba, 
romelsac adre mzis sxivebi 
ar xvdeboda, unda Catardes 
xeebis ,,mzis dawvisgan~ dac-

vis RonisZiebebi. mzis sx-
ivebiT gamowveulma damwv-
robam SeiZleba qerqis xmoba 
da daskdoma gamoiwvios, 
ramac droTa ganmavlobaSi 

SeiZleba xe gaaxmos. mzisken 
mimarTuli totebi unda 
SeiRebos kiris wyalxsnariT.
xe imgvarad unda gaisxlas, 
rom makratlis mWreli kbi-
li xisken iyos mimarTuli, 
totebi ise unda moiWras, 
rom SenarCundes totis 
yeli. totis yeli is adg-
ilia, sadac didi(msxvili) 
toti mierTebulia xesTan. 
mas aqvs ujredebis viwro 
salte, romelsac ,,totis 
damcav zolsac~ uwodeben. 
is aaqtiurebs ,,Wrilobis 
damcavis~ wamozrdas, anu 
gamamkvrivebeli qsovilebis 
warmoqmnas nasxlavis irgv-
liv. totis damcavi zona 
aseve xels uwyobs iseTi an-
tiseptikuri SenaerTis war-
moqmnas, romelic icavs xes 
lpobisagan. 

Tu totebis diametri 5 
sm-ze naklebia, totis struq-
turis ZiriTad Semadgenels 
cocxali qsilemis ujrede-
bi warmoadgens, romlebic 
aqtiurad atarebs wyals da 
aaqtiurebs fotosinTezs, 
rezistentulia lpobis 
baqteriebis mimarT. toteb-
Si, romelTa zomac 5-10 sm-
s aRemateba gulguli ufro 
mkvrivia, qsilema naklebad 
aqtiuria da ar aris rez-
istentuli lpobis mimarT. 
patara (wvrili) totebis 
moWris SemTxvevaSi, totis 
damcavi nazardi swrafad 
faravs nasxlavs da icavs 
lpobis maprovocirebeli 
organizmebis SeRwevisagan. 
Tu totis yeli dazianda an 
moiWra, warmoiqmneba ufro 
mcire raodenobis damcavi 
nivTiereba, riTac ifareba 
mxolod anaWeris nawili. 
amerikel mecnierTa kvleve-
biT dadasturebulia, rom 
anaWeris SeRebva, an kupris 
wasma masze ar aris efeqtiani 
da amiT SeiZleba gaizardos 
gadanaWer adgilze lpobis 
maprovocirebeli orga-
nizmebis warmoqmna.

gasxvlis dros xdeba ro-
gorc totebis gamoxSirva, 
aseve maTi damokleba. ax-
algazrda mcenareebi unda 
gadaiWras jer kidev darg-
vis dros, Tu maTi simaRle 
Zalze didia. axalgazrda 
xis formirebis dros unda 
moiWras miwisken daSvebuli 
totebi, raTa maTi zeviT 
myofi totebi kargad ganvi-
Tardes. nebismieri ylorti, 
romelic xis qveda nawilSi 
daiwyebs zrdas, amoyrisTa-
nave unda moiWras, vinaidan 
isini advilad da swrafad 
izrdeba da xidan iRebs 
Zalian didi raodenobiT 
sakveb elementebsa da wyals, 
Semdeg amgvaradve rCeba da 
ar msxmoiarobs wlebis gan-
mavlobaSi. msxmoiarobis 
SemTxvevaSic ki, misi nayofi 
dabali xarisxisaa, fuyea da 
amasTan didi zomis.

CvenSi farTod gavrcele-
buli mandarinis jiSis-
farTofoTliani unSius xe 
itoteba qvemoT-miwisaken. 
amgvari totebi xels uSlis 
sarevelebis mocilebas, sa-
suqebisa da kompostebis 
Setanas da warmoadgens 
erTgvar biliks, romli-
Tac mavneblebi advilad 

adian xeze. msxmoiare xee-
bis totebi zogjer miwa-
zea garTxmuli, nayofi ki 
niadags exeba da Sesabam-
isad, nayofs aqvs niadagis 
paTogenebiT dasnebovnebis 
albaToba, ramac Tavis 
mxriv SeiZleba daazianos 
TviT mcenarec (magaliTad, 
sokoebiT) an  warmoiqmnas 
sakvebismieri daavadebis 
riski. amgvari totebi 
unda SeiWras daaxloe-
biT yovel or weliwadSi 
erTxel ise, rom totebis 
ganlageba iwyebodes mi-
widan 75 sm-is simaRleze 
citrusovan mcenareTa gas-
xvla aseve dadebiTad mo-
qmedebs nayofis bioqimiur 
Semadgenlobaze. is nayofi, 
romelic viTardeba mzis 
sxivebiT ganaTebul totze, 
gacilebiT met Saqrebs Sei-
cavs da Tanac xasiaTdeba 
ukeTesi sagemovno Tvise-

bebiT. aqedan gamomdinare, 
xSirvarjian xeebSi unda 
Catardes zedmeti totebis 
normirebuli gamoxSirva.                                                                                       

ise rogorc yvela xe-
xilovan kulturas, cit-
rusovnebsac axasiaTebT 
mewleoba, rac maTi biolo-
giuri Taviseburebebidan 
gamomdinareobs. mewleobis 
regulireba SesaZlebelia 
agroteqnikuri RonisZie-
bebis drouli gamoyenebiT, 

romelTa Soris mniS-
vnelovania gasxvla. rode-
sac erT wels xe Zalian 
uxvad msxmoiarobs, man Sei-
Zleba sruliad amowuros 
Tavisi resursi da momaval 
wels moisxas mxolod misi 
SesaZleblobis minimumi. 
gasxvliT ki SeiZleba mini-
mumamde daviyvanoT amgvari 
arastabiluroba.

xe maqsimalurad unda 
gaisxlas im wels, roca 
mcire mosavals iZleva, 
radgan Tavidan aviciloT 
Zalian didi mosavlianoba 
momaval wels. ,,msubuqi~ 
wlis Semdeg safuZvliani 
gasxvliT xes saSualeba 
eZleva ufro kargad Seiv-
sos sakveb elementTa maragi 
da Semdgomi mosavlianoba 
daabalansos.

amrigad, Tuki drou-
lad CavatarebT citrusovan 
mcenareTa gasxvlas da davi-

cavT saTanado wesebs, cxadia 
miviRebT standartuli da 
sabazro Rirebulebis mqone 
nayofs da amave dros mniS-
vnelovnad Semcirdeba mavne-
belTa ricxobrioba da maT 
mier gamowveuli zarali.

SoTa lamparaZe
agraruli teqnologiebisa 

da ekologiis 
fakultetis asocirebuli 

profesori.

citrusovan mcenareTa gasxvla 

mniSvnelovani RonisZiebaa



�
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ბათუმის შოთა რუსთაველის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტს ამერიკის შეერ-
თებული შტატების ელჩი საქართველოში 
რიჩარდ ნორლანდი ეწვია. დიპლომატიური 
კორპუსის წარმომადგენელმა უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების 
ამერიკისმცოდნეობის ცენტრი, განათლების 
საერთაშორისო ცენტრი, ბიბლიოთეკა 
მოინახულა და შოთა რუსთაველის 
დარბაზში სტუდენტებს, პროფესორ-

მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს შეხვდა. ამერიკის 
შეერთებული შტატების ელჩმა სა-
ქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა აშშ-
სა და საქართველოში ჩატარებული 
არჩევნები შეაფასა, მის მნიშვნელობაზე 
ისაუბრა, ორი ქვეყნის დიპლომატიური 
ურთი ერთობ ე ბ ი  მ ი მო ი ხ ილა  დ ა 
სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხა. 

უნივერსიტეტს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი 

საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი ეწვია

Tea qoiavas 2001 wlidan vicnob, 
mas Semdeg, rac is sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa da medicinis fakulte-
tze biologiis specialobis stu-
denti gaxda. Tavidanve im droisaT-
vis arsebul biologiis kaTedraze, 
kolegebisagan xSirad mesmoda qeba 
misi gamorCeuli niWierebis, Rrma 
azrovnebis, sanimuSo qcevisa Tu ak-
ademiuri moswrebis Sesaxeb. es arc 
gagvkvirvebia, radgan manamde ukve 
Cveni studenti iyo misi da – lia 
qoiava, friadosani, warmatebuli, 
uaRresad Tavmdabali da moride-
buli gogona.

meoTxe kursze misi swavlis pe-
riodSi ukve mec mqonda TeasTan 
axlo urTierTobis saSualeba. is, 
pirvel rigSi Tbili RimiliT gi-
zidavda, Semdeg ki – saocrad Ta-
visufali, ukompleqso, Rrma da 
sxarti azrovnebiT, sakiTxis siR-
rmiseuli interesiT, `Wkvianuri~ 
kiTxvebiT, niWierebiT, Tavaziani 
qceviTa da kulturiT. megobrebi-
sagan organizatoruli niWiTa da 
lideris TvisebebiT iyo gamor-
Ceuli. cxadia, samecniero kvlevac 
aranakleb ainteresebda, da, TiTq-
mis yovel wels samecniero konfer-
enciebSi moxsenebebiT gamodioda 
da saprizo adgilebs isakuTrebda. 

2005 wels bakalavriatis warmate-
biT dasrulebis Semdeg Team 
warmatebiT Caabara misaRebi ga-
mocdebi magistraturaSi, sadac 
misi samagistro naSromis erT-erTi 
xelmZRvaneli gaxldiT. naSromis 
Tema iyo `B-hepatitis korelacia 
sisxlis jgufur antigenebTan da 
daavadebulTa humoruli imunuri 
statusis Seswavla~, Sesabamisad, is 
did dros atarebda imunogenetikis 
samecniero-kvleviT laboratoria-
Si, xiblavda laboratoriuli kvl-
eva da didi interesiT aanalizebda 
Tavisi kvlevis  Sedegebs. cxadia, 
samagistro naSromi warmatebiT da-
icva da Sesabamisi naSromebic gamo-
qveynebuli aqvs.

swavlis damTavrebisTanave Tea 
qoiavam muSaoba samedicino–pedago-
giur kolejSi daiwyo. unda genaxaT 
misi xalisiani, Tbili, novatoru-
li damokidebuleba Tavisi studen-
tebis mimarT, ris gamoc man sul 
male gamocdili pedagogis msgavsi 
didi avtoriteti, ndoba  da si-
yvaruli daimsaxura. iq sul oTxi 
weli imuSava da yovel wels qebis 

sigeli aqvs miRebuli aqtiuri peda-
gogiuri saqmianobisa da studentTa 
konferenciebze misi xelmZRvanelo-
biT warmodgenili samecniero naS-
romebis warmatebebisaTvis.

2006 wels ganaTlebis sistemaSi 
mimdinare reformebTan dakavSire-
biT sabunebismetyvelo mecnierebaTa 
da medicinis fakultetze xuTi bi-
ologiuri kaTedris gaerTianebis 
Sedegad Camoyalibda biologiis de-
partamenti, Tavisi mravalricxovani 
akademiuri personaliT. 2007 wels,  
departamentis  maSindeli xelmZR-
vanelis, qalbaton marina qoriZis 
gadawyvetilebas, Tea qoiavas de-
partamentis mTavar specialistad 
daniSvnis Sesaxeb,  departamentis 
uklebliv yvela TanamSromeli sixa-
ruliTa da didi mowonebiT Sexvda, 
is marTlac Rirseuli kadri iyo... 
ase dabrunda Tea kvlav univer-
sitetSi da is Cveni, Tavisi pedago-
gebis, Rirseuli sayvareli umcrosi 
kolega da megobari gaxda.

dRes, ukve ganaTlebisa da mec-
nierebaTa fakultetis biologiis 
departamentSi saswavlo–aRmzrd-
elobiT muSaobas eweva 4 emeritusi 
profesori, 3 sruli, 6 asocire-
buli da 7 asistent profesori, 
moqmedebs biologiisa da ekolo-
giis mimarTulebiT sabakalavro, 
biologiis samagistro da sadoq-
toro saganmanaTleblo programe-
bi, romlebmac warmatebiT gaiares 

akreditacia. swavlobs 200-mde baka-
lavriatis, magistraturisa da doq-
toranturis safexuris studenti. 
departamenti gamorCeulia  axal-
gazrdobis saswavlo-aRmzrdelobi-
Ti,  samecniero-kvleviTi muSaobiTa 
da sazogadoebrivi RonisZiebebis 
dagegmva-ganxorcielebiT.

biologiis departamentis aRniS-
nul samecniero-kvleviT Tu or-
ganizaciul saqmianobaSi miRweul 
warmatebebSi misi xelmZRvanelis, 

prof. daviT baraTaSvilisa da 
profesor-maswavleblebis RvawlTan 
erTad ganuzomelia mTavari spe-
cialistis _– Tea qoiavas roli. 

specialistad muSaobas is kar-
gad uTavsebs pedagogiur-aRmz-
rdelobiT muSaobasac. mas mihyavs 
praqtikul-laboratoriuli kursi 
sxvadasxva biologiur discipli-
naSi, aris ekologiis specialobis 
meoTxe kursis kuratori. unda naxoT 
Tea Tavisi studentebis garemocva-
Si mofusfuse, maTi axlo megobari, 
damrigebeli da gzis gamkvalavi, 
sxvadasxva samecniero-biologiuri 
Tu saqvelmoqmedo RonisZiebis or-
ganizatori da aqtiuri monawile.

Tea dRes daxvewili, saqmis 
mcodne da erTguli,  profesion-
ali, energiiT savse gogonaa, stu-
dentebisa da kolegebis mosiyvar-
ule, megobruli, TavdaWerili da 
zrdili. mimdinare wels warmatebiT 
Caabara misaRebi gamocdebi doqto-
ranturaSi. 

universitetis xelmZRvanelobas 
uyuradRebod ar darCenia axalgaz-
rda gogonas Tavdadebuli saqmiano-
ba. reqtoris, prof. al. bakuriZis 
2012 wlis 28 ivnisis brZanebiT 
(@#2-05-63) Tea qoiavas  gamoecxada 
madloba  departamentsa da rsu-
Si SromiT saqmianobaSi  miRweuli 
warmatebebisaTvis. 

am patara weriliT minda move-
fero Teas da udidesi siyvaruliT 

mivuloco es warmateba, aRiareba, 
dafaseba da vusurvo  Semdgomi 
warmatebebi rogorc pirad cxovre-
baSi, aseve sazogadoebriv saqmiano-
baSi. 

guguli dumbaZe
asocirebuli profesori, 

ganaTlebisa da mecnierebaTa 
fakulteti, 

biologiis departamenti.

Tea qoiava (centrSi) Tavis studentebTan erTad.

megobari da damrigebeli serafima tyebuCavas 

gaxseneba

SoTa rusTvelis saxelmwifo uni-
versitetis slavistikis departamentma 
didi danaklisi ganicada: 95 wlis 
asakSi gardaicvala Rvawlmosili leq-
tori, damsaxurebuli pedagogi, ru-
suli literaturis istoriis wamyvani 
specialisti _ serafima tyebuCava.

is 60 weli muSaobda  jer baTumis 
SoTa rusTavelis saxelmwifo peda-
gogiuri institutis rusuli enisa 
da literaturis kaTedraze rusu-
li literaturis kursis leqtorad, 
xolo Semdeg rusTavelis saxelmwifo 
universitetis  slavistikis departa-
mentis wevri da rusuli literaturis 
istoriis kursis leqtori iyo.

serafima tyebuCava daibada 1917 
wels qalaq vladikavkazSi mosamsaxuris 
ojaxSi, romelic Semdeg sacxovreblad 
qalaq piatigorskSi gadavida, sadac 
daamTavra saSualo skola, xolo Sem-
deg _ 1939 wels Tbilisis saxelm-
wifo universitetis filologiis 
fakulteti rusuli enisa da liter-
aturis specialobiT.

universitetis damTavrebis Semdeg 
igi dabrunda piatigorskSi da saSu-
alo skolaSi aswavlida rusul enasa 
da literaturas. gamocdili maswavle-
beli 1943 wels Cairicxa piatigorskis 
pedagogiuri institutis aspirantur-
aSi da aqve datoves rusuli liter-
aturis kaTedraze maswavleblad.

1952 wlis seqtembridan serafi-
ma tyebuCava moiwvies baTumis SoTa 
rusTvelis saxelobis saxelmwifo 
pedagogiur institutSi rusuli lit-
eraturis ufros maswavleblad da 60 
wlis ganmavlobaSi erTgulad emsax-
ureboda studenti-axalgazrdobis aR-
zrdis saqmes.

serafima tyebuCava maRal mec-
nierul doneze kiTxulobda leqciebis 
kurss rusuli literaturis isto-
riaSi. mihyavda agreTve speckursebi, 
xelmZRvanelobda studentTa sakurso 
naSromebs. igi iyo kaTedrasTan arse-
buli samecniero-Teoriuli seminaris 
xelmZRvaneli. asrulebda samecnie-
ro–kvleviT Sromebs. igi avtoria 30 
samecniero Sromisa, romelTa nawili 
gamoqveynebulia institutis Sromebis 
krebulSi, sxvadasxva Jurnal-gazeTSi, 
samecniero konferenciebis Tezisebis 
krebulSi, agreTve serafima tyebuCava 
Cabmuli iyo sazogadoeba `codnis~ 
saqmianobaSi da saintereso leqciebs 
kiTxulobda avtonomiuri respubli-
kis mosaxleobaSi.

qalbaton serafimas gansakuTrebu-
lad da gamorCeulad uyvarda studen-
tebi da maTTan muSaoba. igi kargad 
flobda pedagogiur taqts, saintere-
sod da popularuli eniT gadascem-
da rusi klasikosebis prozaul da 
poetur Tu dramatul Sromebs. Ses-
abamisad, igi imsaxurebda studenti 
axalgazrdobis  did siyvarulsa da 
pativiscemas.

serafima tyebuCava kargi avto-
ritetiT sargeblobda universitetis 
leqtor-maswavleblebsa da TanamSrom-
lebSi. 

serafima tyebuCavas xangrZlivi da 
nayofieri muSaobisaTvis miRebuli 
hqonda jildoebi, medlebi, sigelebi 
da miniWebuli hqonda aWaris damsax-
urebuli moRvawis wodeba da mravali 
sxv.

serafima tyebuCavas saxeli didx-
ans darCeba rusTavelis saxelmwifo 
universitetis didi koleqtivisa da 
kursdamTavrebulTa gulebSi.

slavistikis departamenti
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2012 wlis 4 ivliss 
CERN–Si gaimarTa morigi 
Ria seminari, romelzec 
kolaboratoriebis CMS–sa 
da Atlas jgufis mecnierebma 
warmoadgines higsis bozo-
nis Ziebis sakiTxSi axalT-
axali Sedegebi. Sexvedraze 
imyofeboda 4 Teoretikosi 
fizikosi: fransua engler-
ti, karl hageni, jerald 
guraniki  da TviT piter 
higsi, romlebmac didi 
wvlili Seitanes `higsis 
velis~“Teoriis ganviTare-
baSi. 

magram ra aris higsis 
bozoni da riT aris is ase 

mniSvnelovani?  

vidre gadavidodeT am 
aRmoCenis mniSvnelobaze, 
Tavdapirvelad ganvixiloT 
raSi mdgomareobs higsi-
seuli meqanizmi da ra aris 
bozoni? 

elementaruli nawilakebis 
Tanamedrove Teoria emyare-
ba garkveul simetrias 
eleqtromagnitur da sust 
urTierTqmedebas Soris. 
iTvleba, rom swored es si-
metria arsebobda adreul 
samyaroSi da, swored ami-
tom, nawilakebs ar hqon-
daT masa, magram romeli-
Rac etapze es simetria 
spontanurad dairRva da 
nawilakebma SeiZines masa. 
am movlenis axsnis mizniT 
elementaruli nawilakebis 
TeoriaSi Seiqmna higsi-
seuli meqanizmi, romlis 
safuZveli boze-ainStainis 
statistikaa, Tumca  msgav-
si statistikuri Teoriebi 
mxolobiT ricxvSi, ra Tqma 
unda, ar gvxvdeba. cnobilia 
fermi–dirakis statistika 
da fermionebi _ nawilake-
bi, romelTa yofaqceva am 
statistikas emorCileba.    

higsis meqanizmis samar-
Tlianobis asaxsnelad, 
saWiroa eqsperimentuli mt-
kicebule–bebi, romliTac 
dadgindeba higsis bozo-
nis arseboba. am nawilakis 
arseboba TviT higsma iwi-
naswarmetyvela jer kidev 
gasuli saukunis 60-ian 
wlebSi. mecnierTa mosaz–
rebiT nawilakis aRmoaCena 
saSualebas iZleva aixsnas 
simetriis darRvevis da 
Cveni samyaros warmoSobis 
idumaleba. 

elementaruli nawilakebis 
Tanamedrove Teoria fun-
damenturi nawilakebis 
ubralod CamonaTvals ki 
ar ganixilavs, aramed maT 
Soris urTierTqmedebasac 
swavlobs. mas safuZvlad 

udevs idea imis Sesaxeb, 
rom es ori, TiTqosda erT-
maneTisagan sruliad gansx-
vavebuli urTierTqmedeba 
_ rogoricaa eleqtromag-
nituri da susti  sinamd-
vileSi warmoadgens erTi 
`medalis~“ or  mxares _ 
eleqtrosust urTierTq-
medebas. 

am Teoriis mixedviT 
maRal temperaturebze sust 
da eleqtromagnitur urT-
ierTqmedebebs Soris ar-
sebobs simetria, Tumca 
eleqtrosusti simetria ar-
sebobs mxolod maSin, roca 
fundamentalur nawilakebs 
ar aqvT masa. realobaSi 
sruliad sawinaaRmdego 
movlenasTan gvaqvs saqme. 
iseT nawilakebs, rogori-
caa eleqtronebi, protone-
bi, neitronebi, kvarkebi da 
a.S., romlebic avseben Cvens 
garemomcvel sivrces, rom-
lisganac Sesdgeba yvela 
cocxali da aracocxali 
buneba, gaaCniaT masa, rac 
araerTi eqsperimentiT iqna 
dadasturebuli. maS, raSi 
mdgomareobs higsis mod-
elis arsi?

bunebaSi arsebobs 
eleqtromagnituri, susti, 
Zlieri da gravitaciuli 
urTierTqmedeba. kvanturi 
Teoriis mixedviT, elemen-
taruli nawilakebi mikros-
kopul myar burTulebs  ki 
ar warmoadgenen, aramed 
velis merxev mcire `Sem-
Widroebul ubnebs~ _ kvan-
tebs. eleqtronebi eleqtro-
nuli velis kvantebia, 
fotonebi _ eleqtromagni-
turi  velis da a.S. cxadia, 
yvela vels aqvs umdablesi 
energetikuli mdgomareoba, 
romelsac xSirad  ̀ vakuums~ 
vuwodebT.  es aris mdgo-
mareoba, roca nawilakebi 
saerTod ar gvaqvs, velis 
energia nulis tolia. `hig-
sis veli~ ki sxvagvaradaa 
mowyobili. higsis model-
Si `vakuumis~ energia nuls 
aRemateba. mTeli sivrce 
`higsis veliTaa~ savse da 
am velis irgvliv Tavs iyr-
ian danarCeni elementaruli 
nawilakebi. higsis velis 
moqmedeba gansakuTrebulia, 
is xels uSlis nawilakebis 
aCqarebas, Tumca ar ewinaaR-
mdegeba maT Tanabar moZ-
raobas. velis moqmedebis 
Sedegad nawilakebi ufro 
inertulebi xdebian, Znelad 
gadaadgildebian, anu iZenen 
masas. 

warmovidginoT darba-
zi, Caketili sivrce, sadac 
imarTeba wveuleba. adami-

anebi darbazSi Tanabrad 
arian ganlagebuli, magram 
Tu romelime cnobili ada-
miani gamoCndeba, mis irgv-
liv Tavs iyris adamianTa 
masa, Sesabamisad cnobili 
adamianis irgvliv adami-
anTa simWidrove swrafi da 
aCqarebuli moZraobis Semz-
Rudavi faqtoria, rasac 
ver vityviT im adamianebze, 
romlebic moSorebiT moZ-
raoben darbazSi. aseT ̀ cno-
bil nawilaks~ warmoadgens 
swored `higsis bozoni~. 
masas, romelsac nawilakebi 
iZenen ZiriTadad ganpiro-
bebulia velis lokaluri 
simWidroviT. TiTqos veli 
`sqeldeba~, roca  garSemo  
nawilakebis aCqarebuli moZ-
raoba mkveTrad gamoxatu-
lia. eleqtromagnituri ve-
lis kvantebze (fotonebze)  
veli ar moqmedebs, maT So-
ris „moWideba“ Zalian sus-
tia, amis gamo, isini umasod 
rCebian. 

garda amisa, kvantur 
meqanikaSi masa ar warmoad-
gens fundamentur obieqts, 
mis rols kvantur meqani-
kaSi asrulebs energia, ro-
melic masasTan dakavSirebu-
lia tolobiT E=mc2, amitom 
nawilakis masas ZiriTadad 
sistemgareSe erTeuliT 
_ eleqtron-voltebiT 
(ufro zustad mega _ da 
gigaeleqtronvoltebiT) 
zomaven. 

XXI saukunis dasawyisSi 
higsis bozoni iyo stan-
dartuli modelis (Teo-
ria, romelic erTmaneTTan 
adgens oTxi saxis urT-
ierTqmedebidan samis urT-
ierTkavSirs)  erTaderTi 
fundamenturi movlena, 
romlis arseboba eqsperi-
mentalurad ar dadasture-
bula. ukanasknelad 2000 
wels aRmoaCines tau–nei-
trino. Tumca, es Teoria ar 
aris unaklo, radgan igi ar 
moicavs gravitaciul urT-
ierTqmedebas da sxva gadau-
Wrel sakiTxebs.  mravali 
mecnieris TvalsazrisiT, 
standartuli modeli _ 
erT-erTi fundamenturi 
Teoriaa fizikaSi odesme 
Seqmnil Teoriebs Soris, 
higsis bozoni ki am Teor-
iis mniSvnelovani nawilia. 
swored amitom iyo mkvlev-
arTa yuradReba mimarTuli  
bozonis aRmoCenisaken. 

eqsperimentis mTavari 
sirTule imaSi mdgomareob-

da, rom mecnierTaTvis ar 
iyo cnobili bozonis masa. 
standartuli modelis far-
glebSi misi Teoriulad 
gamoTvla SeuZlebeli iyo. 
Tavdapirvelad mis aRmoCe-
nas cdilobdnen amerikul 
tevatronze _ elementa-
ruli nawilakebis amaCqa-
rebelze, magram uSedegod, 
da eqsperimenti daixura. 
Tumca fizikosebma fermis 
laboratoriidan (FermiLab) 
SeZles nawilakis masis mi-
axloebiTi gansazRvra. 

situacia Seicvala, roca 
amoqmedda didi adronuli 
kolaideri. protonebis 
Sejaxebisas gamoyofilma 
maRalma energiam mecnierebs  
didi raodenobis eqsperi-
mentuli monacemebis Seg-
rovebis saSualeba misca. 
am monacemebis Sesagrove-
blad gamoiyenes ori dete-
qtori CMS (Compact Muon So-
lenoid)  da Atlas (A Toroidal LHC 
Apparatus). am ori deteqto-
ridan miRebul monacemebs 
amuSavebs aTasobiT mecn-
ieri msoflios sxvadasxva 
qveynebidan. deteqtorebi 
muSaoben erTmaneTisagan 
damoukideblad. zogjer 
kolaboraciebis mkvlevrebi 
adareben maT mier miRebul 
monacemebs erTmaneTs. es 
monacemebi zogjer avseben 
erTmaneTs. mniSvnelovania 
qarTvel mecnierTa jgufis 
wvlili kolaideris funq-
cionirebaSi. amJamad CERN-
is grandiozul proeqteb-
Si 33 qarTveli mecnieri 
monawileobs, memorandumis 
Tanaxmad ki es cifri kidev 
ufro gaizrdeba. 33 qarTve-
li mecnieris monawileoba 
_ es marTlac didi ricx-
via iseTi patara qveynisT-
vis, rogoric saqarTveloa. 
Tu gaviTvaliswinebT imas, 
rom sxva did qveynebs mag-
aliTad. ukrainas am pro-
eqtSi 37 TanamSromeli hy-
avs CarTuli, xolo samxreT 
koreas _ 42.

2011 wlis dekemberSi 
TiTqos raRac saintereso 
SeniSnes. gaimarTa semi-
nari, sadac mkvlevrebma 
warmoadgines ramodenime 
saintereso Sedegi. pirvel 
rigSi Aatlasma aCvena, rom  
115,5-dan 131 gigaeleqtron-
voltamde  SualedSi es 
nawilaki ar unda arsebob-
des. CMS–ma ki ganacxada, 

rom garkveuli signali 
SeniSnes 126 gigaeleqtron-

voltis maxloblobaSi, Tum-
ca maSin aRmoCenis Sesaxeb 
gancxadeba ar gaukeTebiaT. 
saqme isaa, rom elementa-
ruli nawilakebis fizikaSi 
statistika mefobs, amitom 
am sferoSi aRmoCenis Ses-
axeb ganacxads didi raode-
nobis monacemebis mxolod 
statistikuri analizis 
Semdeg akeTeben. aseT SemTx-
vevaSi albaToba imisa, rom 
aRmoCena aris SemTxveviTi 
xmauri, umniSvneloa. garda 
amisa, es ucnauri nawilakebi 
wamis umcires monakveTebSi 
arseboben da Semdeg trans-
formacias ganicdian. Teor-
ia winaswarmetyve–lebs, rom 
higsis bozonis arseboba 
Zalian xanmoklea, amitom 
didi adronuli kolai–de-
ris msgavsi meqanizmebiT 
misi dafiqsireba Zalian 
Znelia. Tumca fizikosebi 
fiq–roben, rom SeuZliaT, 
eqsperimentSi misi Seqmna 
daadasturon, Tuki SeniS-
naven im nawilakebs, rom-
lebadac gardaiqmnen. 

rogorc Cans, higsis 
bozoni gardaiqmneba sruli-
ad Cveulebriv nawilakebad, 
rogoricaa magaliTad 
kvarki. didi adronuli ko-
laideri ki eqsperimentebSi 
milionobiT kvarks qmnis. 
ALICE-is lider devid evan-
sis TqmiT, buneba Zalian 
cudad eqceva maT, radgan 
higsis bozonis aRmosaCenad 
saWiro diapazonamde Se-
viwroebisas miiRes zRva–
ri, romelze dakvirvebac 
yvelaze rTuli iyo. miuxe-
davad am gamowvevebisa, xel-
sayre–lia imis codna, rom 
bozons aqvs masa da aRmoCe-
nili nawilaki am Tviseba-
Si emTxveva, ganmartavs it-
alieli mecnieri fabiola 
janotim.

miuxedavad imisa, rom 
higsis bozonis aRmoCena 
didi adronuli kolaid-
eris Seqmnis umTavresi mo-
tivatori iyo, nawilakebis 
udidesi amaCqarebeli ar 
Sewyvets funqcionire-
bas im SemTxvevaSic ki, 
Tu `RvTiuri~ nawilakis 
aRmoCena 100%-iT dadas-
turdeba. garda amisa, mec-
nierebs win aqvT ramdenime 
wliani Sroma, raTa mom-
devno sakiTxebi amoixsnas. 
magaliTad, ra nawilakad 
transformirdeba higsis 
bozoni, roca is energias 
kargavs. amis Semdeg SeeZle-
baT gansazRvron, aris Tu 
ara es is nawilaki, romlis 
arsebobasac Teoria winas-
warmetyvelebda, Tu raime 
ufro egzotikuria.

es aRmoCena, savarau-
dod, ara dasasruli, ar-
amed axali samecniero ep-
opeis dasawyisi gaxdeba. 
mravali mecnieri miiCnevs, 
rom is mniSvnelovnad Secv-
lis samyaros mowyobis ar-
sebul aRqmas da Tavisi 
mniSvnelobiT gautoldeba 
ainStainisa da niutonis 
Teoriebs.

moamzades

nugzar RomiZem da

izolda jabniZem 

(fizikis departamenti)

mecnierebma savaraudod „RvTiuri nawilaki” aRmoaCines
Sveicariisa da safrangeTis sazRvarTan ganlagebulia 

msoflioSi udidesi laboratoria, didi adronuli ko-
laideri, romelSidac unikaluri aRmoCena gakeTda. mec-
nierebi wlebis ganmavlobaSi `nadirobdnen~ higsis bozon-
ze, erTaderT elementze, romelmac samyaros Seqmnis Teoria 
unda gaSifros. samecniero wreebSi mas `RmerTis~ nawilak-
sac uwodeben. 
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USAID-ის საქართველოს 
წარმომადგენლობისა და ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 
მიმართულების ინიციატივით 
რეგიონში ექიმთა დიპლომამდელი 
დ ა  დ ი პლო მ ი ს შ ე მ დ გ ო მ ი 

siaxleebi qimiaSi

naxSirbadiT mdidari 
planeta

dedamiwaze da mzeze gac-
ilebiT naklebia naxSir-
badi, vidre Jangbadi. maTi 
Tanafardoba mzeze udris 0, 
56–s, xolo dedamiwaze kidev 
ufro naklebia.

amerikelma da ingliselma 
astroqimikosebma aRmoaCines 
planeta, romelzedac nax-
Sirbadi gacilebiT metia, 
vidre dedamiwaze. es plane-
ta mdebareobs dedamiwidan 
daaxloebiT 1200 sinaTlis 
wlis daSorebiT.

Jurnali: „Химия и жизнь“. 
2011 г. №3 Стр. 7

adamianebi aRar 
moiwamlebian

qimiur mrewvelobaSi ar-
sebul vercxliswylis narCe-
nebs marxaven Rrmad miwaSi, 
magram iqidan vercxliswy-
lis orTqli amodis da 
aWuWyianebs haers. adamia-
nis mier CasunTquli vercx-
liswylis orTqli grovde-
ba Tavis tvinSi da iwvevs 
tkivilebs. miwaSi „dasa-
flavebuli“ vercxliswylis 
narCenebidan vercxliswylis 
naklebad asaorTqleblad 
qimikosi–teqnologebi nar-
Cenebs ukeTeben bariers man-
ganumis madniT.

Jurnali: „Химия и жизнь“. 
2011 г. №3 Стр. 62.

nanonawilakebi 
medicinaSi

qimioTerapiis mecnier–mu-
Sakebis mravali cdis Sede-
gad dadginda, rom kibos 
ujredebze ultrabgerebi-
sa da siliciumis nanon-
awilakebis erTdrouli mo-
qmedebiT kibos ujredebi 
iRupeba.

Jurnali: „Химия и жизнь“. 
2011 г. №3 Стр. 63.

spilenZi gvicavs

mosaxmarebeli metalis 
nakeTobebis, karebisa da 
fanjrebis saxelurebis da 
sxva nakeTobebis zedapirze 
arsebuli spilenZis fena av-
tomaturad klavs da anada-
gurebs mravali daavadebis 
gamomwvev baqteriebs.

Jurnali: „Химия и жизнь“. 
2011 г. №4 Стр. 64.

sakvebi produqtebis 
axleburad Senaxva

sakvebi produqtebis her-
metulad daxurul Wur-
WelSi Caberaven sxvadasxva 
gazis narevs imis mixedviT, 
Tu romeli sakvebi produq-
tia SefuTuli. Tu gazTa 
narevSi naklebia Jangbadi 
da Warbobs naxSirorJangTa 
gazi (naxSirbadis dioqsidi), 
narevi SesamCnevad amcirebs 
baqteriebis gamravlebas. 

Jurnali: „Химия и жизнь“. 
2011 г. №4 Стр. 64.

masala moiZia qimiis 
departamentis asistent 

profesorma 

oTar SamiliSvilma
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გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა შ ი “

მედიცინის განვითარებისა და 
ქართული სამედიცინო მიღწვების 
საერთაშორისო ასპარეზზე გატანაში 
შეტანილი წვლილისთვის ნობელის 
პრემიის ლაურეატს, ბიოქიმიის 
დოქტორ აარონ ჩეხანოვერსა 
და საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს 
რევაზ სეფიაშვილს ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის აკადემიური 
საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპატიო 
დოქტორის წოდება მიენიჭათ. 
დაჯილოდოების ცერემონიამდე, 
ცნობილმა მეცნიერმა აარონ 
ჩ ე ხ ა ნ ო ვ ე რ მ ა  ს ა ს ტ უ მ რო 
“ შ ერ ატონშ ი ”  გ ა მ ართული 
კონგრესის “ჯანმრთელობა და 
წამალი” ფარგლებში, 21-ე საუკუნის 
მედიცინის ერთ-ერთი მთავარი 
მიმართულების, კიბოს მკურნალობის 
ახალი მეთოდის შესახებ ლექცია 
წაიკითხა. როგორც ნობელის 
პრემიის ლაურეატი თვლის, კიბოს 
განკურნებისას არსებითია არა 
ზოგადად დაავადების წინააღმდეგ 
ბრძოლა, არამედ ცალკეული 
პ ა ც ი ე ნტ ი ს  მ კ ურ ნ ალობ ი ს 
ინდვიდუალური სტრატეგიის 
შემუშავება. 

დოქტორი აარონ ჩეხანოვერი 
დაიბადა 1947 წელს ქ.ხაიფაში. 
1974 წელს დაამთავრა იერუსალიმის 
ე ბრ აული  უ ნ ი ვ ერ ს იტ ეტი ს 
სამედიცინო ფაკულტეტი და მიენიჭა 
მაგისტრის ხარისხი. 1977-1981 
წლებში ექიმად მუშაობდა ისრაელის 
თავდაცვით არმიაში. ქ. ხაიფას 
ტეხნიონთან არსებულ ბიოქიმიურ 
ლაბორატორიაში მუშაობდა ა. 
ხერშკოს ხელმძღვანელობით, სადაც 
1981 წელს მიენიჭა დოქტორის 
ხარისხი. 1981-84 წლებში გაიარა 
პოსტდოქტორანტურა მასაჩუსეტის 
ტექნოლოგიური ინსტიტუტის 
(კემბრიჯი აშშ) ბიოლოგიის 
ფაკულტეტზე. მისმა გამოკვლევებმა 
უჯრედის ბიოქიმიაში მსოფლიო 
აღიარება მოიპოვა. 

1986 წელს ა.ჩეხანოვერი 
მუშაობდა ტეხნიონის ბიოქიმიის 
კათედრაზე. მისი იდეები და 
გამოკვლევები ზოგიერთი დაავადების 
(კიბო, ასთმა) შესწავლისა და 
მკურნალობის ახალი მეთოდების 
შემუშავების საფუძველი გახდა. 1996 
წელს სპეციალური მოწვევით იგი 
გახდა მოლეკულური ბიოლოგიის 
ევროპული ორგანიზაციის წევრი და 
აირჩიეს მის საბჭოში. 

დოქტორის ს ა მ ეცნიერო 
მიღწევები აღნიშნა შემდეგი 
პრემიებით: 1997 წელი - ხ.ტაუბას 
პრემია (ტეხნიონი); 1999 წელი- 
ვახტერის პრემია (ინსბრუკის 
უნივერსიტეტი, ავსტრია); 2000 
წელი - ელკელესის პრემია (ებრაული 
ეროვნული ფონდი) და ა.ლასკერის 
პრემია საბაზისო გამოკვლევებისათვის 

მედიცინაში (ისრაელი); 2001 წელი 
- მ.ლანდაუს პრემია ბიოლოგიური 
გამოკვლევებისათვის (ისრაელი); 
2002 წელი - მინისტრთა საბჭოს 
თავმჯდომარის პრემია; 2003 წელი 
- ისრაელის სახელმწიფო პრემია 
ბიოლოგიაში. 

2004 წელს მიენიჭა ნობელის 
პრემია.

საქართველოს მეცნიერებათა 
ე რ ო ვ ნ უ ლ ი  ა კ ა დ ე მ ი ი ს 
აკადემიკოსი რევაზ სეფიაშვილი 
არის იმუნოლოგიის მსოფლიო 
ორგანიზაციისა და დსთ-ს 
ალერგოლოგთა და იმუნოლოგთა 
კავშირის პრეზიდენტი, დსთ-
ს ქვეყნების ფიზიოლოგთა 
ს ა ზ ო გ ა დო ე ბ ი ს  კ ა ვ შ ი რ ი ს 
პრეზიდენტი , საქართველოს 
მ ეც ნ ი ერ ე ბ ათ ა  ეროვ ნული 
აკადემიის ალერგოლოგიის, ასთმისა 
და კლინიკური იმუნოლოგიის 
ეროვნული ინსტიტუტისა და 
იმუნოფიზიოლოგიის ინსტიტუტის 
დირექტორი, რუსეთის ხალხთა 
მეგობრობის უნივერსიტეტის 
ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის 
კათედრის გამგე, სამეცნიერო 
ჟურნალების: ალერგოლოგია 
და იმუნოლოგია, ასთმა, დსთ-
ს ქვეყნების ფიზიოლოგიური 
ს ა ზოგადოებებ ი ს  კ ა ვშირის 
მაცნე, იმუნორეაბილიტაციის 
ს ა ერთაშორი სო ჟურნ ალი , 
მ სოფლიოს ალერგოლოგთა 
ორგანიზაციის ჟურნალის რუსული 
გამოცემის მთავარი რედაქტორი.

რ. სეფიაშვილი გახლავთ 
შვიდი სამედიცინო უნივერსიტეტის 
(კრასნოდარის, ნოვოსიბირსკის, 
როსტოვის, ტიუმენის, ალმაატას, 
თბილისისა და კიშინიოვის) საპატიო 
დოქტორი, ალერგოლოგიის, ასთმისა 
და იმუნოლოგიის ამერიკული 
აკადემიისა და ალერგიის, ასთმისა 
და იმუნოლოგიის ამერიკული 
კოლეჯის საპატიო წევრი.

აკადემიკოს რევაზ სეფიაშვილს 
2012 წელს მიენიჭა უმაღლესი და 
ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
ორგანიზაციის, ალერგიის, ასთმისა 
და იმუნოლოგიის ამერიკული 
კოლეჯის , წამყვანი ჯილდო 
,,გამორჩეული საერთაშორისო 
ჯილდო“. აღსანიშნავია, რომ მისი 
კანდიდატურა 9 გამოჩენილ 
მეცნიერთა შორის ფარული 
კენჭისყრით შეირჩა, რითაც აღიარეს 
მის მიერ მსოფლიოსა და მშობლიური 
ქვეყნის მეცნიერებაში შეტანილი 
წვლილი. ეს პირველი შემთხვევაა 
ასეთი საპატიო ჯილდოთი ეროვნული 
მეცნიერის დაჯილდოებისა, რომლის 
ცერემონიალი შედგება 2012 
წლის ნოემბერში, ლოს-ანჟელესში 
ალერგიის, ასთმისა და იმუნოლოგიის 
ამერიკული კოლეჯის ყოველწლიური 
კონგრესის ფარგლებში.

განათლების ხარისხის 
გ აუ მ ჯობ ე ს ე ბ ი ს ა  და 
მედიკოსთა პროფესიული 
განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამა ხორციელდება, 
რომლის ფარგლებში 
რსუ-ს გ ა ნ ათლების ა 
დ ა  მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა თ ა 
ფაკულტეტს საჩუქრად 
შვიდი საფანტომე მულაჟი 
გადაეცა . პროგრამის 

ეგიდით ჯანდაცვის მიმართულების 
პროფესორ-მა სწავლებლებს 
ორდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ 
თემაზე ,,მტკიცებითი მედიცინა და 
სწავლების თანამედროვე მეთოდები 
სამედიცინო განათლებაში“.

ნობელის პრემიის ლაურეატს აარონ ჩეხანოვერსა 
და აკადემიკოს რევაზ სეფიაშვილს საპატიო 

დოქტორის წოდება მიენიჭათ

ახალშენის ყოვლადწმიდა 
სამების მშენებარე სამონასტრო 
კომპლექსის გაწმენდით სამუშაოებში 
რამდენიმე დღეა აქტიურად 
მონაწილეობენ ბათუმის შოთა 
რუ სთ ა ვ ელი ს  ს ა ხ ელ მ წ იფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტები. 
სტუდნტური თვიმმართველობის მიერ 
ორგანიზებული საქველმოქმედო აქცია 
შაბათს, 3 ნოემბერს განახლდება და 
მასში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ 
მსურველს შეეძლება. ბოლო ერთი 

წლის განმავლობაში სტუდენტები 
და პროფესორ-მასწავლებლები 12 
ეკლესია-მონასტრის მშენებლობასა 
და გაწმენდით სამუშაოებში იყვნენ 
ჩართული.

სტუდენტური 
საქველმოქმედო აქცია

NATO-ს ეგიდით, ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში შავი ზღვის 
ღრმა ფენების გოგირდწყალბადის 
ეკოლოგიურად უსაფრთხო 
ენერგეტიკული ათვისების თემაზე 
სამეცნიერო ვორქშოფი გაიხსნა. 
სამი დღის განმავლობაში 
ქ ა რ თ ვ ელ ი ,  ა მ ე რ ი კ ე ლ ი , 
ინგლისელი, უკრაინელი, სერბი, 
თურქი, ერაყელი, სომეხი და 
აზერბაიჯანელი მეცნიერები ახალი 

ალტერნატიული ენერგეტიკული 
წყაროების მოძიებისა და 
წ ყ ალ ბ ად ი ს  ე ნ ერ გ ეტ ი კ ი ს 
განვითარებაზე იმსჯელებენ . 
მკვლევრები ასევე განიხილავენ 
შავი ზღვის პოტენციალის სრულად 
და უსაფრთხოდ გამოყენების 
საკითხებს. სემინარი მაიამის 
უნივერსიტეტთან არსებული 
” წ ყ ალბ ადი ს  ე ნ ერგ ეტი კ ი ს 
გ ა ნ ვ ით არ ე ბ ი ს ,  მ სოფლიო 
ცენტრის” დამაარსებელისა და 
ხელმძღვანელის, პროფესორ 
ნეჯატ ვეზირ ოგლუსა და მისი 
თანადირექტორის, საქართველოს 
ეკოლოგიურ-მეცნიერებათა 
ა კ ად ე მ ი ი ს  პრ ე ზ იდ ე ნტ ი ს , 
პროფესორ მარატი ციცქიშვილის 
ხელმძღვანელობით იმართება. 

შავი ზღვის ღრმა ფენების გოგირდწყალბადის 
ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგეტიკული ათვისება

საქართველოს მ. ნოდიას 
გ ეოფი ზ ი კ ი ს  ი ნ სტ იტუტი ს 
კ ო ს მ ო ს უ რ ი  კ ვ ლ ე ვ ე ბ ი ს 
ც ე ნტრი ს  ხ ელმ ძღვ ა ნ ელმ ა  
აკადემიკოსმა ჯუმბერ ლომინაძემ 
ბათუმის შოთა რუსთაველს 
სახელწმიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისა და პროფესორ-
მასწავლებლებისათვის ლექცია 
წაიკითხა თემაზე :  „ ჰიგსის 
ნაწილაკის აღმოჩენა დიდ 
ადრონულ კოლაიდერზ ე “ . 
ცნობილმა ფიზიკოსმა ეპოქალურ 
აღმოჩენაზე, ცერნის სამეცნიერო 
ცენტრის 27 კმ. დიამეტრის 
ამაჩქარებელზე ჩატარებული 
ექსპერიმენტის შედეგებსა და 
მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ჰიგსის 
ნაწილაკის აღმოჩენა ხსნის თუ 
რატომ აქვს ნაწილაკსა და 
ზოგადად, მატერიალურ მასას 
წონა.

`ჰიგსის ნაწილაკის აღმოჩენა დიდ ადრონულ 
კოლაიდერზე“

„ელექტრონული სწავლების 
დანერგვა, სწავლების პროცესის 
ხარისხის გაზრდა და პროფესორ-
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება”

ტალინის უნივერსიტეტის 
რექტორი, პროფესორი ტიიტ 
ლანდი, პროფესორები მაარიკა 
მილი და რეინ მიულერსონი 
მორიგი ვიზიტით რსუ-ს ეწვივნენ 
და პროექტის „ელექტრონული 
სწავლების დანერგვა, სწავლების 
პროცესის ხარისხის გაზრდა 
და პროფესორ-მასწავლებელთა 
კ ვ ალიფიკ აციი ს  ა მ აღლება 
თ ბ ილი ს ი ს ა  დ ა  ბ ათუ მ ი ს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში“ 
შედეგები შეაფასეს. პროექტი 
მიზ ნ ად ის ა ხ ა ვდა რსუ-ში 
ელექტრონული პორტალისა 
და ელექტრონული სწავლების 
და ნ ერგ ვ ა ს ,  ო პ ერატიული 
სისტემა Moodle-ის დაფუძნებას, 
სხვადასხვა სპეციალობის 6 
ელექტრონული ს ა სწავლო 
კურსის შექმნასა და პროფესორ-
მ ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ლ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს 
ელექტრონული სწავლების 
უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა 
და კომუნიკაციების სამსახურის 
თანამშრომლებმა ესტონელ 
ი ნ ს ტრუ ქტორ  ვ ე რო ნ ი კ ა 
როგალევიჩთან ერთად მოამზადეს 
ვიდეო და ბეჭდური მეთოდური 
მითითებანი პროგრამა Moo-
dle-ში მუშაობის დასაწყებად. 
ელექტრონული სწავლების 
პორტ ალით  ს არ გ ე ბლობ ა 
უ ნ ი ვ ე რ ს ი ტ ე ტ ი ს  ყ ვ ე ლ ა 
თანამშრომელსა და სტუდენტს 
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odologiuri uzrunvelyofis, or-
ganizaciis, analizisa da dagegmvis 
praqtikul rekomendaciebsac.

saxelmZRvanelo gankuTvnilia umaR-
lesi saswavleblis ekonomikisa da 
biznesis specialobebis studentebi-
saTvis, igi mniSvnelovan daxmare-
bas gauwevs mewarmeebs da menejerebs, 
agreTve dainteresebul mkiTxvelTa 
farTo wres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
biblioTekas saCuqrad gadmoeca 

irine elizbaraSvilis, manana sura-
melaSvilis, cicino CaCxunaSvilisa 
da xaTuna WurRulias avtorobiT 
Sesrulebuli wigni `arqiteqturis 
restavracia saqarTveloSi~. wignSi 
saukeTesodaa warmoCenili aRniSnul 
sakiTxze arsebuli istoriografia, 
nagebobaTa aRdgena-ganaxlebis sauku-
novani tradicia, qarTuli sarestavra-
cio skolis Camoyalibebis istoria, 
saqmianoba da gamocdilebis analizi. 
masSi saTanado adgili aqvs daTmo-
bili xelovnebis am dargis muSakTa 
Rvawls. brZens uTqvams, rom asjer 
gagonils erTxel naxuli sjobiao 
da amitomac gansakuTrebuli intere-
siT aRiqmeba XIX-XX saukuneebSi, qalaq 
baTumSi arsebuli Senoba-nagebobani 
restavraciamde da restavraciis Sem-
deg. dRes, saubedurod maTi umetesi 
nawili dangreulia. aRniSnuli wignis 
203-e gverdze vkiTxulobT, rom 2010 
wels Zeglis statusis mqone urbanuli 

da gamorCeuli mxatvrul-istoriuli 
mniSvnelobis nagebobebi daangries. 
Zeglis statusis mqone Senoba-nage-
bobaTa umetesma nawilma dakarga is-
toriuli saxe. ganaSenianebis Sedegad 
saxe icvala sanapiro zolmac, ro-
melic saporto qalaqis erTgvar sav-

baTumis SoTa rusTavelis saxelm-
wifo universitetis i. WavWavaZis sa-
mecniero biblioTekam saCuqrad miiRo 
samarTlis doqtoris, baTumis SoTa 
rusTavelis saxelmwifo universite-
tis maswavleblis givi abaSiZis wigni 
`prokurori gamoZiebis stadiaze~.  

naSromi exeba sisxlis samarTlis 
saproceso Teoriis erT-erT mniS-
vnelovan problemas. masSi ganxiluli 
da Camoyalibebulia sisxlissamarT-
lebrivi devnis samarTlebrivi in-
stitutis konceptualuri safuZvlebi 
gamoZiebis stadiaze, diskreciuli dev-
nis principebi,  prokuroris, rogorc 
gamoZiebis saproceso xelmZRvanelis 
amocanebi da funqciebi, gamoZiebis 
saproceso xelmZRvanelobis ganxor-
cielebis formebi da meTodebi, misi 
roli sisxlissamarTlebrivi devnisa 
da gamoZiebis saproceso xelmZRvan-
elobis ganxorcielebis saqmeSi. 

naSromi  mniSvnelovani SenaZenia 
qarTul iuridiul sisxlis samarT-
lis saproceso mecnierebaSi.

is pirvel rigSi gankuTvnilia 
bakalavrebis, magistrantebis da doq-
torantebisaTvis, aseve samecniero da 
samarTaldamcav sferoSi momuSave 
pirebis da  praqtikosi muSakebisaT-

vis. wigni daxmarebas gauwevs aRniS-
nuli sakiTxiT dainteresebul mkiTx-
vels.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
universitetis biblioTekas sa-

Ceuqrad gadaeca finansebis, aRricxvisa 
da auditis departamentis asocirebu-
li profesoris  besik bauCaZis wigni 
`mmarTvelobiTi aRricxva~. saswavlo 
saxelmZRvaneloSi mocemulia Teori-
uli da praqtikuli masalebi imis Ses-
axeb, Tu rogor SevimuSavoT rogorc 
safinanso, ise arasafinanso  infor-
macia, SevimuSavoT konsolidaciis da 
analizis sistema, romelic swrafad 
mogvcems signals problemebis Sesaxeb;  
kompaniis fuladi saxsrebis marTvis 
efeqtianobis amaRleba, struqturul 
qvedanayofebs Soris urTierTkavSiris 
sistemis Seqmna, sawarmos Sida kon-
trolis mravalsafexuriani sistemis 
efeqturi organizeba, danaxarjebis 
marTvis sistemis Seqmna maTi optimi-
zaciis mizniT, biujetirebis sistemis 
danergva rogorc strategiuli, ise 
operatiuli, dasabuTebuli mmarT-
velobiTi gadawvetilebebis miReba  
Semdegi amocanebis gadawyvetisaTvis: 
PganvsazRvroT biznesis ganviTarebis 
strategia, CamovayaliboT miznebi da 
gamovimuSavoT maTi miRwevis gzebi.

mmarTvelobiTi aRricxvis kursi 
uzrunvelyofs saaRricxvo disci-
plinaTa memkvidreobiTobasa da har-
monizacias. is ara mxolod ayalibebs 
warmodgenas mmarTvelobiTi saqmiano-
bis Sesaxeb, aramed Seicavs misi meT-

gazeTi daibeWda
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saredaqcio kolegia:

naCuqari wignebi
izito baraTs warmoadgenda da qmnida 
qrestomaTiul xeds, romelsac mrav-
alricxovan safosto baraTebze gamo-
saxavdnen.

baTumis wminda nikolozis eklesiis 
restavraciasTan dakavSirebiT avtore-
bi svamen kiTxvas, rom SesaZlebelia ki 
baTumSi arsebuli pirveli marTlma-
didebluri taZris mxatvruli saxis ase 
Secvla? miT ufro, rom stilisturad, 
es aRreuli, gaurkveveli ekleqturi 
midgoma ukargavs Senobas Tavdapirvel 
sisadavesa da  mxatvrul mTlianobas. 
eklesiis arsebuli fasadebi miusad-
ages mimdinare sareabilitacio samuS-
aoebis Sedegad aRmocenebul, quCis 
sapirispiro mxares mdebare „`piacas~ 
saxeliT cnobil moedans. ufro metic, 
mkrexeloba Caidines. moSales eklesiis 
karibWis marcxena kedelze arsebuli 
wminda nikolozis gamosaxuleba, sadac 
eklesiis aSenebis TariRi iyo aRniSnu-
li da mas miayoles eklesiis kedelTan 
gansvenebuli baTumis amagdari adamian-
ebis saflavTa epitafiebi.

wignSi warmodgenili Zveli ba-
Tumis mdidari foto-dokumenturi 
masala samudamod  darCeba momavali 
Taobebis mexsierebaSi. masSi gamoyene-
bulia d. ermakovis, g. bartiSevskis, 
i. gilgendorfis, i. zenkos, i. pinae-
vis, r. gverdwiTelis, o. TorTlaZis 
da sxva cnobil fotoxelovanTa na-
muSevrebi.

aRniSnuli wigni did samsaxurs 
gauwevs saqarTvelos arqiteqturiT 
dainteresebul mkiTxvels.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,brZola  damoukideblobisaTvis~ 

_  es  aris 1819-1820 wlebis dasavle-
Ti saqarTvelos (imereTi, guria, raWa) 
cnobili ajanyeba,  romlis SuagulSi  
aRmoCndnen dosiTeos quTaTeli da eqv-
Time gaenaTeli. ruseTis mier wamowyebu-
li `inventarizaciiT~ aRSfoTebul mo-
saxleobas mRvdelmTavrebi qristesmieri 
siyvaruliT gansjisa da simSvidisaken 
mouwodebdnen, xolo ruseTis saero da 
saeklesio xelisuflebas am gaugonari 
da Cveni eklesiisaTvis miuRebeli saqmi-
anobis Sewyvetas sTxovdnen. rusma mox-
eleebma moxuci mRvdelmTavrebi saxelm-
wifos mter `buntovSikebad~ Seracxes 
da maT dasapatimreblad, TiTqos did 
saomar operacias atarebdnen, damatebi-
Ti SeiaraRebuli razmebi moiTxoves.

nacemi da xiStebiT daCxvletili 
mRvdelmTavrebi, tomrebiT cxenebs 
akidebulni, ruseTis gzas gauyenes... da-
sustebuli dosiTeosi ananurTan gar-
daicvala, eqvTime ki novgorodidan im-
peratorTan warsadgenad peterburgSi 
Caiyvanes... `yovelive moaxsena xelmwifesa 
(imperator aleqsandre pavles-Zes), rac 
roma SehkiTxuliyo ama mRvdelmTavri-
saTvis, da Semdgomad ineba brZanebad da 
warvlinebad monastersa Sina novgoro-
dis gubernias, svirisasa... mun miicvala 
eqsoriobasa Sina...~. moxuc mRvdelmTa-
vars mravalricxovan qarTvelTa sisxlis 
daTxevis gamo imperator aleqsandre II-
Tvis „`axali drois neroni~“ uwodebia. 
gasaxlebuli da samSoblos monatruli 
mxcovani mRvdelmTavari 1822 wlis 21 
aprils gardaicvala.

,,erovnuli  sulis  gamobrwyineba~ 
saubaria ilia WavWavaZeze _ did qa-
rTvel mweralze, poetze, publicistze, 
politikur da sazogado moRvaweze, saqa-
rTvelos erovnul-ganmaTavisuflebeli 
moZraobis liderze. qarTuli marTlma-
didebluri samociqulo  eklesiis mier 
ilia WavWavaZe Seracxulia  wmindanad,  
wminda  ilia marTali ewodeba mas.  

mTeli Tavisi naxevarsaukunovani 
moRvaweobiT ilia WavWavaZe diadi miz-
nis ganxorcielebas _ qarTveli xalxis 
konsolidacias, erovnuli TviTSegnebis 
gamococxlebasa da amaRlebas, erovnul-
saxelmwifoebrivi damoukideblobi-
saTvis brZolas emsaxureboda. ilia  
WavWavaZe iyo XIX saukunis II naxevris 
saqarTvelos udidesi erovnuli moR-
vawe, qarTveli eris erovnul-ganmaTavi-
suflebeli moZraobis sulisCamdgmeli 
da winamZRoli. uwinares yovlisa, ama-
Sia misi epoqaluri damsaxureba saqarT-
velos winaSe.

mowinave erovnulma ideebma, eris 
gadarCenis gzebis Ziebam ilia WavWava-
Zisa da mis TanamoazreTa Semoqmedeba-
Si SeiZina mwyobri da Tanamimdevruli 
koncefciis saxe, romelic mTeli eris 
qmedebisa da brZolis naTlad gaazre-
bul programad iqca da romlis sab-
oloo mizans erovnuli Cagvrisgan Ta-
visufali da socialurad Tanaswori 
sazogadoebis aSeneba warmoadgenda. ilia 
WavWavaZe mewinave iyo maT Soris, vinc qa-
rTul sinamdvileSi aseTi sazogadoebis 
aSenebisa da mSobeli qveynis bednieri 
momavlis rwmena danerga.

,,saqarTvelos pirveli respublikis 
evropuli orientacia~”_ ase  ewodeba  
saqarTvelos  demokratiuli  respub-

likis  arsebobis  periods (1918-1921  
wlebi).   am periodSi  gamoikveTa  saqa-
rTvelos  evropuli  kursi,  swored  
evropis  saxelmwifoebi (germania, ing-
lisi da sxva)  iyvnen  garantni  saqa-
rTvelos  damoukideblobisa,  amitomac  
iyo,  rom  maTze  aiRo  gezi  pirvelma  
qarTulma  saxelmwifom,  magram miuxe-
davad saqarTvelos demokratiuli re-
spublikis politikuri institutebis 
stabilurobisa, sabWoTa ruseTic da 
dasavleTis qveynebic Tavs ikavebdnen 
saqarTvelos damoukideblobis iu-
ridiuli aRiarebisagan. isini qarTul 
sakiTxs ruseTTan urTierTobebis konte-
qstSi ganixilavdnen da Tavs aridebdnen 
masTan urTierTobebis gafuWebas.

mdgomareoba Seicvala mas Semdeg, 
rac TviT ruseTma cno de-iure  saqa-
rTvelos damoukidebloba. es moxda 
or qveyanas Soris 1920 wlis 7 mai-
sis xelSekrulebis gaformebis Semdeg, 
romelmac xeli Seuwyo axalgazrda 
saxelmwifos suverenitetisadmi pati-
viscemis zrdas. amis Sedegi iyo saqa-
rTvelos damoukideblobis aRiareba 
rigi qveynebis mier. sul saqarTvelos 
damoukidebloba. de-iure aRiares Sem-
degma saxelmwifoebma (damoukideblobis 
aRiareba saqarTvelos okupaciis Semde-
gac grZeldeboda):

. TurqeTi –1918 wlis 3 ivnisi

.•ruseTi –1920 wlis 7 maini

.•germania –1920 wlis 24 seqtemberi

.•Sveicaria –1920 weli

.•belgia –1921 wlis 27 ianvari

.•safrangeTi –1921 wlis 27 ianvari

.•inglisi –1921 wlis 27 ianvari

.•italia –1921 wlis 27 ianvari

.•iaponia –1921 wlis 27 ianvari

.•avstria –1921 wlis 17 Tebervali

.•rumineTi –1921 wlis 18 Tebervali

.•haiti –1921 wlis 9 marti

.•liberia –1921 wlis 28 marti

.•meqsika –1921 wlis 14 ap¬rili

.•panama –1921 wlis 26 agvisto

.•siami –1921 wlis 20 noemberi

.•luqsemburgi 1922 wlis 23 Tebervali
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