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Sexvedra pirvelkurselebTan

sajaro leqcia Temaze: ,,amerikis sagareo politika“
amerikis SeerTebuli Statebis
saelCos mowveviT cnobilma amerikelma eqspertma uolter rasel midma
sajaro leqcia waikiTxa Temaze: ,,aSSs sagareo politika“. leqcias rsu-s
studentebTan erTad profesor-maswavleblebic eswrebodnen. eqspertma
amerikisa da msoflios politikurekonomikur viTarebaze isaubra da dasmul SekiTxvebs upasuxa. saerTaSoriso
urTierTobebis sabWos wevri uolter
rasel midi eleqtronuli gazeTis
,,amerikuli interesis“ redaqtori da
mravali wignis avtoria.

iranis elCi saqarTveloSi majid samazade saberi universitets ewvia

19 oqtombers aWaris avtonomiuri respublikis
mTavrobis Tavmjdomare levan varSalomiZe,
pirvelkurselebs Sexvda. Sexvedra dialogur
reJimSi warimarTa. levan varSalomiZem

iranis elCi saqarTveloSi majid
samazade saberi SoTa rusTavelis saxelmwifo universitets ewvia. viziti
gacnobiTi xasiaTis iyo da samomavlo
TanamSromlobis gansazRvras isaxavda
miznad. Sexvedraze studentTa da
profesor-maswavlebelTa gacvliTi
programebisa da erToblivi saswavlosamecniero proeqtebis ganxorcieleba
daigegma. mxareTa SefasebiT, urTierTTanamSromloba xels Seuwyobs or
qveyanas Soris arsebuli kavSirebis
gaRrmavebas.

studentebis mier dasmul kiTxvebs pasuxi gasca.
SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti 75 wlisaa
aWaris pirveli piri studentebs regionis samomavlo gegmebsa
da perspeqtivebze esaubra, gaacno
mTavrobis mier dagegmili strategiuli proeqtebi, romelic ganaTlebis sistemis gaumjobesebas
iTvaliswinebs.
`gvinda studentebi maqsimalurad CaerTon qalaqis ganviTarebaSi. Cveni mizania maT ukeTesi momavali SevuqmnaT. mogwonT bolo
xanebSi baTumis ganviTareba?
mogwonT zemo aWara, sadac uaxloes momavalSi saTxilamuro
kurortis gakeTebas vapirebT? es
yvelaferi ki ufro bevr kiTxvas
badebs, radgan rasac vakeTebT,
bunebrivia viRacam unda marTos,
imuSaos. Tqven unda iswavloT
da momavali saqarTvelo SeqmnaT. erT-erTi proeqti, romelsac
aWaris mTavroba TqvenTvis ukve
axorcielebs, ucxo enebis Seswavlaa. rodesac xar kargi iuristi,
kargia, magram amavdroulad roca
ucxo enasac flob, es damatebiTi Semosavalia. investorebi
sxvadasxva qveynidan Semodian da
sanam Tqven daamTavrebT umaRles
saswavlebels, maTi ricxvi kidev
ufro gaizrdeba”, _ aRniSna stu-

dentebTan saubrisas regionis
pirvelma pirma.
levan varSalomiZem axalgazrdebs auxsna, rom maT naxevar ganakveTze muSaobis ufleba nebismier
sajaro dawesebulebaSi aqvT: `15
studenti amJamad mTavrobis aparatSi muSaobs. universitetis merxidan
pirdapir saxelmwifo samsaxurSi
muSaobis dawyeba Znelia. amisaTvis
erTgvari praqtikaa saWiro~.
kiTxvebze pasuxi im studentebmac miiRes, romlebic axal proeqtebze muSaoben.
akaki gvianiZis proeqti saqarTveloSi prozisa da poeziis
ganviTarebas da xelSewyobas exeba.
axalgazrdebis survilia, monawileoba saqarTvelos sxvadasxva umaRlesi saswavleblis studentebmac
miiRon.
ucxo enebis mcodne studentebs SesaZlebloba aqvT im gacvliTi programebiT isargeblon,
romelTac ganaTlebis saministro
da SoTa rusTavelis saxelmwifo
universiteti erTad axorcieleben.
mTavrobis Tavmjdomare studentebTan Sexvedrebis gagrZelebas
kvlav apirebs.
nestan mamuWaZe

universitetis iubile baTumis
ilia WavWavaZis saxelobis saxelmwifo
dramatul TeatrSi sazeimod aRiniSna.
universitetis reqtorma, profesorma
alioSa bakuriZem umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis istoriaze,
miRwevebsa da samomavlo ganviTarebis
perspeqtivebze isaubra. aWaris avtonomiuri respublikis sakanonmdeblo
da aRmasrulebeli xelisuflebis
warmomadgenlebma, umaRlesi saswavleblebisa da samecniero-kvleviTi dawesebulebebis xelmZRvanelebma iubilar
universitets RirsSesaniSnavi TariRi
miuloces, warmatebebi usurves da samaxsovro saCuqrebi gadasces. saiubileo
saRamo SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis SemoqmedebiTi jgufebisa
da ansambl ,,baTumis“ erToblivi koncertiT dasrulda.

SoTa rusTavelis saxelmwifo universitets litvis delegacia ewvia
proeqtis ,,litvuri kulturis
dReebi“ farglebSi SoTa rusTavelis saxelmwifo universitets litvis delegacia ewvia. saqarTveloSi
litvis saelCos despani laurinkus
talat-kelaSa da sazogadoebrivi
mauwyeblis direqtori audrius
matonisi studentebs ori qveynis
urTierTTanamSromlobaze esaubren.
vilniusis universitetis profesorma
adofredas burblauskasma sajaro
leqcia waikiTxa Temaze: ,,saqarTvelolitvis urTierTobebi da perspeqtivebi“. leqcias universitetis reqtori, profesori alioSa bakuriZe, aWaris
mTavrobis Tavmjdomaris moadgile levan anTaZe da profesor-maswavleblebi
eswrebodnen.
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saqarTvelos universitetebis reqtorTa mudmivmoqmedi konferencia

`wminda andrias jvari~ - sulierebis festivali

saqarTvelos universitetebis reqtorTa mudmivmoqmedi konferencia
saqarTvelos universitetebis reqtorTa mudmivmoqmedi konferenciis
morigi sxdoma SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi gaimarTa. umaRlesi saswavleblebis xelmZRvanelebma
erToblivi sadoqtoro programebis
ganxorcielebis wesze imsjeles. reqtorTa SefasebiT konkurentunariani,
saerTaSoriso moTxovnebis Sesabamisi
doqtorantis mosamzadeblad aucilebelia qveynis umaRles saswavleblebSi
arsebuli potencialisa da resursebis
gamoyeneba. erToblivi saganmanaTleblo programebi momavalSi magistraturasa
da bakalavriatSic ganxorcieldeba.

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Tavmjdomare studentebs Sexvda
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Tavmjdomare studentebs
Sexvda
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Tavmjdomare giorgi
papuaSvili SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis socialur mecnierebaTa, biznesisa da samarTalmcodneobis fakultetis studentebs Sexvda
da sakonsititucio marTlmsajulebis
organos daniSnuleba, uflebamosileba da istoria gaacno. Sexvedra proeqtis ,,saqarTvelos sakonstitucio
sasamarTlos gadawyvetilebaTa sajarooba“ farglebSi gaimarTa.

semiotikis pirveli samecniero konferencia
semiotikis pirveli samecniero
konferencia Temaze: ,,zRva enasa da
kulturaSi“ SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis, ilias saxelmwifo
universitetisa da samecniero Jurnal
,,semiotikis“ organizebiT Catarda.
qveynis sxvadasxva umaRlesi saswavleblisa da samecniero-kvleviTi dawesebulebebis 50-mde mkvlevari ori dRis
ganmavlobaSi semiotikis aqtualur
sakiTxebze muSaobda. konferenciaze
warmodgenili moxsenebebi Jurnal ,,semiotikis“ merve nomerSi daibeWdeba.

brandenburgis saparlamento delegaciis viziti
SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetma brandenburgis saparlamento delegacias umaspinZla. parlamentarebi umaRlesi saswavleblis
biomravalferovnebis samecniero-kvleviTi institutiTa da sainJinroteqnologiuri mimarTulebebiT dainteresdnen. potsdamisa da kotbusis
universitetebTan erTad daigegma
erToblivi sadoqtoro programebisa
da studentTa da profesor-maswavlebelTa gacvliTi programebis ganxorcieleba.

…f r i d o n s i x a r u l i Z e
dRevandeli Cveni
moulodnelobebiT aRsavse cxovrebis pirobebSi metad samwuxaro
da gulsatkenia Rvawlmosili mecnieris, istoriis mecnierebaTa
doqtoris, profesoris,
Cveni ufrosi kolegisa
da megobris fridon
sixaruliZis gardacvaleba. savalaloa, rom
Cvengan damoukidebeli
mizezebis gamo baTumelma istorikosebma
saTanadod ver davafaseT misi Rvawli Cveni
kuTxis, universitetis da
gansakuTrebiT saqarTvelos istoriis
kaTedris winaSe. batoni fridoni namdvilad Rirsi iyo rom Cven saTanadod
agveRniSna misi 70 wlis iubile. gansakuTrebuli madlobis Rirsia batoni
iuri bibileiSvili da Cveni universitetis gazeTi, romlebmac TavianTi
saiubileo werilebiT saTanado pativi
miages baton fridons.

batoni fridoni
iyo ubralo, Tavaziani, adamianebisadmi
siyvarulisa da pativiscemis grZnobiT
aRsavse pirovneba.
aravis Sewuxeba ar
uyvarda. dauRalav SromaSi, zamTar-zafxul erTubralo perangsa da
gaxunebul paltoSi
gaatara mTeli misi
Segnebuli cxovreba. mecnierebaze guliT Seyvarebulma
arqivariusma mTeli
cxovreba siZvelTsacaveebSi axalaRmoCenebsa da gamokvlevebs miuZRvna.
baTumelTa megobars da TviT baTumels, profesor fridon sixaruliZes
bevri ram gaukeTebia Cveni universitetisaTvis. igi baTumis pedinstitutis
aRzrdili iyo. jer kidev studentobis
periodSi gamouCenia Tavi mecnieruli
muSaobiT. didi mowoneba xvda wilad
mis naSromebs: ”ierusalimis jvris

marTlmadidebeli filmebis saerTaSoriso festivalma `wminda andrias
jvarma~ baTums mexuTed umaspinZla.
festivali sruliad saqarTvelos
kaTolikos-patriarqis, uwmindesisa
da unetaresis ilia meoris locva
kurTxeviTa da baTum-lazeTis mitropolitis dimitris winamZRolobiT
tardeba deviziT - `dideba maRalTa
Sina RmerTs, mSvidoba qveyanasa zeda
da kacTa Soris saTnoeba~. igi wels
sveticxovlis daarsebis 1700 da ganaxlebis 1000 wlisTavs mieZRvna.
misi damfuZnebelia asociacia `meoxi~, romelic wmindanebis cxovrebaze
dokumentur filmebs qmnis.
festivalis baTumSi Catareba simboluria, radganac wminda andriam
qristianoba swored aWaridan iqadaga. filmebis Rirebuleba, romelic
maRalmxatvrulobiT gamoirCeva, akmayofilebs festivalis mTavar moTxovnas - kanonikurobis dacva. Jiuris
Semadgenloba yovel or weliwadSi
erTxel icvleba. wels masSi sasuliero pirebTan erTad Tamar barTaia
da zaza xalvaSi vixileT. eTnografiuli filmebi Tavisi SinaarsiTa
da istoriiT SemecnebiTi xasiaTisaa
da amitomac, aseTma filmebma, wina
festivalze Jiurisa da mayureblis
Zalian didi daintereseba gamoiwvia.
specialuri jildoTi yovel wels
vajildoebT gardacvlil sazogado
moRvaweebs, reJisorebsa da mwerlebs.
SarSan da SarSanwin `wminda andrias
jvari~ goderZi Coxelsa da Tengiz
abulaZes gadaveciT. wels ki gadavwyviteT, es jildo oTar WilaZesa da
zurab gorgilaZes mivakuTvnoT. festivalze gamarjvebuli filmebis Cveneba
qveynis masStabiT moewyoba, - ganacxada
festivalis saorganizacio komitetis
Tavmjdomarem nana verulaSvilma.
22 oqtombers ilia WavWavaZis
saxelobis saxelmwifo dramatul

monastris mamulebi aWaraSi” da “baTumi 1921 wlis martSi” (xelm.prof.parmen
cqvitaria) institutis damTavrebis
Semdeg igi wlebis ganmavlobaSi pedagogiur saqmianobas eweoda maRalmTiani aWaris sofel dioknisisa da
xelvaCauris raionis sofel maxos saSualo skolebSi. 1965 wlidan TbilisSi swavlis gagrZelebisa da Semdeg
muSaobis periodSi mas ar gauwyvetia
urTierToba baTumTan. prof. iuri da
fridon sixaruliZeebis ojaxTan gansakuTrebuli megobroba hqonda prof.
abel surgulaZes. batoni abelis
uSualo xelmZRvanelobiT fridon
sixaruliZes didi wvlili miuZRvis
baTumis sinamdvileSi saqarTvelos
istoriis kaTedris aRmSeneblobis
saqmeSi. misi uSualo xelSewyobiT
baTumSi pirvelad moewyo aspirantTa
pirveli samecniero konferencia. man
bevr axalgazrda mkvlevars gaukvlia
gza mecnierebaSi. mas qalaqis qalaqTan,
kuTxis kuTxesTan, adamianis adamianTan damegobrebis didi unari gaaCnda.
batoni fridoni nayofieri mkvlevari
iyo. mis kalams ekuTvnis araerTi
monografia, mravali samecniero
statia Tu werili. misi mecnieruli
kvleva–Ziebis sfero farToa, mas aqvs

TeatrSi sxvadasxva nominaciaSi gamarjvebuli gamoavlines: sigelgujriT dajildovda filmebi
- `momRerali
berebi~ (tomas
ferenc Smidti - germania),
`ixare orTav
sofelsa Sina~
(ludmila nikitina - ruseTi),
`gamosalmebis
xelovneba~
(zviad miqelaZe),
`zemo aWara~
(anastasia dadeSqeliani), `mogzauroba
wminda miwaze~ (levan qiqava). studenturi filmebi - `Tovliani mTebi~
(laSa farjiani), `samTavros dedaTa
monasteri~ (mariam adamaSvili) da
`samSoblo xar Cemi~ (TaTia kikabiZe
da nona gedeniZe).
qveynis, erisa da eklesiis winaSe Setanili wvlilisTvis Tbilisis wminda
andria pirvelwodebulis saxelobis
taZris winamZRvari mama sokrati
`wminda andrias jvriT~ daajildoes.
Cveulebisamebr, organizatorebma
erTguli mayurebelic ar daiviwyes,
es jildo wels suliko inaiSvils
gadaeca.
festivalis mTavari priziT `wminda
andrias jvari~ dajildovda filmebi:
saukeTeso srulmetraJiani dokumenturi filmi - `nubier jojoxeTSi
STasvla~ (reJisori eJi lubaxi poloneTi), saukeTeso teleproeqti
- `daviT arseniSvili~ (reJisori nika
arseniSvili). Jiuris specialuri
prizi gadaeca films `mTavari roli~
(reJisorebi - vitali lubecki da natalia gonCarova).
asociacia `meoxma~ filmis `taoklarjeTis~ reJisori zurab qavTaraZe
da mTeli gadamRebi jgufi specialuri priziT daajildova. sainformacio TanadgomisTvis festivalis
specialuri sigeli gazeT `aWaris~
redaqciasac ergo.
festivalis sazeimo daxurvis
ceremoniis Semdeg Tina Wabukianis
filmis `xiluli saswaulis~ Cveneba
gaimarTa.
festivalis organizatorTa gancxadebiT, gamarjvebuli filmis kvireuli
uaxloes momavalSi saqarTvelos
yvela eparqiasa da inglisSi, kerZod,
londonSi gaimarTeba.

maiko ruxaZe,
Jurnalistikis specialobis
III kursi
mniSvnelovani gamokvlevebi qarTuli
kulturis istoriaSi, epistologiaSi,
onomastikaSi, mxareTmcodneobaSi, arqeologiaSi, saistorio geografiaSi
da a.S. saqarTvelosa da ruseTis
istoriul arqivebSi xangrZlivi,
dauRalavi mecnieruli muSaobis, mdidari saarqivo dokumentebis gamokvlevisa da Seswavlis safuZvelze man
fundamenturi naSromebi dagvitova
sazRvargareT arsebuli qarTuli
kulturis kerebis istoriis, samSoblodan daSorebiT ucxoeTSi moRvawe
qarTveli mamuliSvilebis cxovrebamoRvaweobis Sesaxeb. baton fridons
didad uyvarda misi saqme. igi ar
tovebda arcerT konferencias, saiubileo saRamos Tu saqmian Sexvedras
da yvelgan Tavis saTqmels ambobda.
igi guliani kaci da kargi megobari
iyo.profesor fridon sixaruliZes
bevri sasikeTo saqme gaukeTebia. gava
dro da albaT Tavis adgils i povis
da dafasdeba misi dauRalavi Sromis
Sedegi.
RmerTma adidos am uangaro, dauRalavi mecnier-mkvlevaris da kargi
adamianis saxeli.

kolegebi da megobrebi
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evropeistikis departamenti
baTumis pedagogiur institutSi
ucxouri enebisa da sazRvargareTis
literaturis kaTedris Seqmna dakavSirebuli iyo rusuli enisa da literaturis profilis gafarToebasTan.
1958 wels Seiqmna rusuli enis, literaturisa da ucxouri enebis specialoba.
rac respublikis skolebis ucxouri
enebis maswavleblebiT dakompleqtebis
aucileblobiT iyo nakarnaxevi. amitom
1958 wels rusuli enisa da literaturis kaTedras gamoeyo ucxouri enebisa
da sazRvargareTis literaturis kaTedra, romelic amzadebda rusuli enisa
da literaturis, inglisuri, germanuli
da franguli enebis specialistebs.
me-20 saukunis 70-ian wlebSi gaixsna
saRamos ganyofileba, sadac specialistebis momzadeba xdeboda mxolod
ucxour enebSi. unda aRiniSnos, rom
kaTedraze 1956 wlidan muSaobdnen
rogorc gamocdili, aseve axalgazrda
specialistebi: maria xucieva, larisa
muati, nina lupmani, feba vasileva, oTar
fareiSvili, miniko CijavaZe, qeTevan
javeliZe, ciala mdinaraZe, pavle jorbenaZe, gulnara omiaZe, rusudan beJanova,
naTela papava.
kaTedris pirveli xelmZRvaneli
iyo daviT CavleiSvili. 1949 wlidan
is muSaobda ucxoeTTan saqarTvelos
kulturuli urTierTobis sazogadoebis referentad. 1950 wels Cairicxa sakavSiro akademiis m. gorkis saxelobis
msoflio literaturis institutis
aspiranturaSi, romlis damTavrebis
Semdeg 1954 wels muSaoba daiwyo baTumis pedagogiur institutSi ufros
maswavleblad. 1958-1962 wlebSi xelmZRvanelobda ucxouri enebisa da sazRvargareTis literaturis kaTedras.
1962-1972 wlebSi kaTedris gamged
muSaobda oTar fareiSvili. mas didi
wvlili miuZRvis kaTedris dakompleqtebis, kabinetis Seqmnisa da mowyobis, swavlebis srulyofisa da marTvis
saqmeSi. igi wlebis ganmavlobaSi
kiTxulobda leqciebs sazRvargareTis
literaturaSi da aswavlida inglisur
enas. o. fareiSvils gamoqveynebuli
aqvs 20 samecniero naSromi, aqedan
aRsaniSnavia mis mier Targmnili da
gamoqveynebuli monografia ’’heminguei’’
(1973) da ’’Carlz dikensi’’ (1962)
1972 wels ucxouri enebisa da sazRvargareTuli literaturis kaTedris
gamged arCeuli iqna filologiis
mecnierebaTa kandidati, doc. pavle
jorbenaZe, romelmac Tbilisis saxelmwifo universitetis dasavleT
evropuli enebisa da literaturis
fakultetis warCinebiT damTavrebis
Semdeg 1958 wlidan daiwyo muSaoba
ucxouri enebisa da sazRvargareTis
literaturis maswavleblad, 1970 wels
akad. g. jiblaZis xelmZRvanelobiT
filologiur mecnierebaTa kandidatis
xarisxis mosapoveblad daicva disertacia Temaze ’’romanis problema’’.
is Tavdapirvelad aswavlida germanul
enas, xolo Semdeg wlebis manZilze
kiTxulobda literaturaTmcodneobisa da sazRvargareTuli literaturis
istoriis kurss. doc. pavle jorbenaZe
wlebis ganmavlobaSi iyo germaniasTan
saqarTvelos megobrobis aWaris ganyofilebis Tavmjdomaris moadgile,
aWaris mweralTa kavSiris kritikosTa
sabWos wevri, arCeuli iyo mecnierebaTa
akademiis esTetikis sabWos wevrad.
akademikos g. jiblaZis redaqtorobiT
gamoaqveyna ori monografia: ’’romanis
Teoriis sakiTxebi’’ (1970) da ’’romantizmis saTaveebTan’’ (1984), maT Soris
40-mde samecniero statia.
wlebis ganmavlobaSi doc. pavle
jorbenaZe aqtiurad TanamSromlobda
adgilobriv presaSi. gamoqveynebuli
aqvs 100- ze meti statia sociologiis,
xelovnebisa da literaturis sakiTxebze. muSaobda sadoqtoro naSromze
’’romantizmis mxatvrul-esTetikuri
principebi’’. is dajildoebulia aWaris
umaRlesi sabWos da universitetis
sapatio sigelebiT.
ufrosi maswavlebeli – ciala
mdinaraZe baTumis pedagogiuri institutSi wlebis ganmavlobaSi muSaobda

germanuli enis maswavleblad. am xnis
manZilze is eweoda, rogorc pedagogiur, aseve meTodur da samecniero
muSaobas. is aris ramdenime samecniero
naSromis avtori, aqedan 9 gamoqveynebulia baTumis pedagogiuri institutis
SromebSi. 1989 wels man kvalifikacia
aimaRla ienis universitetTan arsebul
germanistTa saerTaSoriso kursebze q.
vaimarSi. wlebis manZilze iyo meTodgaerTianebis xelmZRvaneli.
1983-1985 wlebSi ucxouri enebisa
da sazRvargareTis literaturis kaTedras saTaveSi Caudga ufrosi maswavlebeli miniko CijavaZe. man 1955 wels
daamTavra m. torezis saxelobis ucxo
enaTa pedagogiuri instituti. 1956
wlidan muSaoba daiwyo baTumis pedagogiuri institutis ucxouri enebisa
da sazRvargareTuli literaturis
kaTedraze, jer maswavleblad, xolo
Semdeg ufros maswavleblad. 1982 wels
mieniWa aWaris a/r damsaxurebuli maswavleblis wodeba. mas gamoqveynebuli
aqvs 13 samecniero naSromi.
1983 wlidan 1988 wlamde kaTedris
gamged muSaobda u/m gulnara omiaZe.
man 1972 wels daamTavra Tbilisis
ucxo enaTa institutTan arsebuli
orwliani umaRlesi pedagogiuri
kursebi, romelic amzadebda specialistebs umaRlesi saswavleblebisaTvis
da mieniWa umaRles skolaSi muSaobis
ufleba.
1989 wlidan 1991 wlamde kaTedris
gamge iyo doc. nodar Wyonia, romlis

axalaZe, lamara miminoSvili, cisana
rusiZe, rezo farcvania, venecia filoSvili, Jana faRava, da sxvebi. maT didi
wvlili Seitanes ucxouri enis swavlebis saqmeSi,mTel gamocdilebas,codnas da unars axmardnen ganaTlebuli
specialistebis aRzrdas. mogvianebiT,
kaTedraze muSaoba daiwyes axalgazrda niWierma pedagogebma: doqtorantma
Tamar siraZem, filologiis doqt. marina sioriZem,filologiis doqt. naTia
qaTamaZem, filologiis doqt. lali
TavaZem, meri maxaraZem, filologiis
doqt. Teona TedoraZem, filologiis
doqt. Tamila miqelaZem, filologiis
doqt. zeinab gvariSvilma, filologiis
doqt. cira Wyoniam, filologiis doqt.
Tamar doliZem,filologiis doqt. Tamila daviTaZem, filologiis doqt. xaTuna beriZe, filologiis doqt. iulia
gorjelaZem, filologiis doqt. ivdiT
diasamiZem, xaTuna diasamiZem, ekaterine
mJavanaZem, natalia saluqvaZem, Tamar
mgelaZem, inga badalianma, maia takiZem,
irma daviTaZem, nino kvantalianma, Tiniko kvaWaZem, Tiniko fircxalaiSvilma,
nato CaCavam, maguli bolqvaZe, miranda
gorgoSiZem, Teona beriZem, filologiis doqt. neli axvledianma, mTvarisa
kvirkveliam, gulnara gaTenaZem, irma
centeraZem, irma daviTaZem, nona metrevelma, ia TurmaniZem, naTia xabeiSvilma
da sxv.
gansakuTrebiT aRsaniSnavia departamentis specialistis lela SaqariSvilis Tavdadebuli muSaoba. is

drosac moxda kaTedris Sevseba axalgazrda kadrebiT.
1991 -1996 wlebSi ucxouri enebisa
da sazRvargareTuli literaturis
kaTedris gamged arCeul iqna docenti
irine goSxeTeliani. 1996 wels kaTedra gaiyo inglisuri filologiisa
da sazRvargareTuli literaturis
(gamge doc. i. goSxeTeliani), germanuli
filologiis (gamge m/k a. abuseriZe),
franguli filologiis (gamge m/k v.
diasamiZe) kaTedrebad. kaTedris laboranti iyo nino kortava.
1997 w. sauniversiteto reformis
Sedegad swavlebis orsafexurian sistemaze (bakalavriati da magistratura)
gadasvlam axali amocanebi dausaxa
kaTedras, romelic aqtiurad muSaobda
saleqcio kursebis damuSavebisa da
kvalifikaciis amaRlebisaTvis.
am periodidan departamentSi muSaoben gamocdili pedagogebi: docenti pavle jorbenaZe, filologiis
doqtori nino dvaliZe, filologiis
doqtori zurab beJanovi, filologiis
doqtori nana bolqvaZe, filologiis
doqtori anzor abuseliZe, filologiis doqtori nana stamboliSvili,
filologiis doqtori natalia surgulaZe, filologiis doqtori viqtoria diasamiZe, filologiis doqtori
dinara faRava, ufrosi maswavleblebi:
rusudan beJanova, neli kuxaleiSvili,
cira gamcemliZe, ciala mdinaraZe, manana
CitaiSvili, naTela papava, gulnara
omiaZe, maswavleblebi: nana soselia,
oleg fruiZe, manana miTaiSvili, nana

dRemde erTgulad asrulebs masze
dakisrebul movaleobas.
2006 wels inglisuri, germanuli,
franguli filologiis da neogrecistikis kaTedrebi gaerTianda da
Camoyalibda evropeistikis departamenti, romlis xelmZRvanelad dainiSna
sruli profesori irine goSxeTeliani.
departamentSi Seiqmna oTxi programuli mimarTuleba: anglistikis (xelmZRvaneli sruli profesori irine goSxeTeliani), germanistikis (xelmZRvaneli
sruli profesori nana bolqvaZe), romanistikis (xelmZRvaneli asocirebuli
profesori natalia surgulaZe), da
neogracistikis (xelmZRvaneli sruli
profesori m. giorgaZe).
2008 wels universiteti gadavida
samsafexurian swavlebaze. sabakalavro
da samagistro programebs daemata doqtorantura. departamentSi ganaxlda
da xelmeored gadamuSavda arsebuli
programebi. daiwera axali programebi rogorc doqtoranturisaTvis,
ise Tarjiman-referentis profesiuli
umaRlesi ganaTlebisaTvis. departamenti gansakuTrebul yuradReba
uTmobs saswavlo–meTodur muSaobas,
amuSavebs programebs, rogorc specialur literaturaSi, aseve araspecialuri fakultetebisaTvis.
departamentSi muSaoba mimdinareobs,
rogorc samecniero, ise saswavlo
-meToduri mimarTulebiT. departamentis maswavleblebma kvalifikacia
aimaRles sxvadasxva qveyanaSi: inglisSi, avstriaSi, safrangeTSi, ger-

maniaSi, ruseTSi, amerikis SeerTebul
StatebSi.
departamenti zrunavs ucxouri
literaturiT, Tanamedrove saxelmZRvaneloebiTa da samecniero literaturiT biblioTekis gamdidrebisaTvis.
1997 wels inglisuri enis kaTedram
“Ria sazogadoeba-saqarTvelos” fondSi waradgina proeqti samkiTxvelo
darbazis Seqmnis Sesaxeb baTumis
saxelmwifo universitetSi (proeqtis
avtori da direqtori doc. irine goSxeTeliani da proeqtis menejeri u/m
cira gamcemliZe), romelmac gaimarja.
daaxloebiT 1000 wigni gadaeca universitetis biblioTekas. biblioTeka
mdidrdeba amerikis, britaneTis, safrangeTis da germaniis saelCoebis mier
saCuqrad gadmocemuli literaturiT.
2008 wels humanitarul mecnierebaTa
fakultetze amerikis saelCos daxmarebiT Seiqmna amerikanistikis kabineti.
departaments mWidro kontaqtebi
aqvs regionis skolebTan da pedagogebTan, romlebTanac atareben meTodur
seminarebs. anglistikis specialobis
yvela profesori aris saqarTvelos
inglisuri enis maswavlebelTa asociaciis (ETAG) wevri.
departamentis profesor-maswavleblebi aqtiurad ewevian samecniero
da pedagogiur moRvaweobas. gamocdili
pedagogebis gverdiT muSaoben axalgazrda specialistebi, romlebic
monawileoben sxvadasxva saerTaSoriso da adgilobriv samecniero konferenciebsa da TreiningebSi. 2007 wels
sadoqtoro disertaciebi warmatebiT
daicves naTia qaTamaZem, marina sioriZem
da Tamila miqelaZem, xolo 2008 wels
sadoqtoro disertaciebi daicves:
JuJuna gumbariZem, zeinab gvariSvilma,
cira Wyoniam, lali TavaZem, Tamar
doliZem, nino aroSiZem, ivdiT diasamiZem, nana mazmiSvilma, Tamila daviTaZem,
nino dondolaZem, iulia gorjelaZem,
neli axvledianma, xaTuna beriZem.
departamentSi oTxi programuli
mimarTulebaa: anglistikis, germanistikis, romanistikis da neogrecistikis.
departamentSi moqmedebs:
oTxi sabakalavro programa:
inglisuri enisa da literatura;
germanuli enisa da literatura;
franguli enisa da literatura;
berZnuli enisa da literatura;
sami samagistro programa;
inglisuri filologia;
germanuli filologia;
franguli filologia.
erTi profesiuli ganaTlebis programa:
mTargmnel-referentis
anglistikis programuli mimarTuleba:
inglisuri enis, evropuli da amerikuli literaturis istoriebis kvlevas da swavlebas didi tradicia aqvs
baTumis saxelmwifo universitetSi.
kvleva mimdinareobs ori mimarTulebiT: enaTmecniereba da literaturaTmcodneoba.
programuli mimarTulebis profesor- maswavleblebi muSaoben enaTmecnierebaSi (anglistika). maTi kvlevis
sferoebia:
prof. irine goSxeTeliani, asoc.
prof. nino dvaliZe, asist. prof. Tea
SavlaZe, asistent profesori naTia
qaTamaZe, asistent profesori JuJuna
gumbariZe, asistent profesori lali
TavaZe, asistent profesori cira
Wyonia, asistent profesori Tamar
doliZe, u/m Teona TedoraZe, muSaoben
frazeologiaSi lingvokulturologiaSi, diskursis analizSi, semantikaSi,
pragmatikaSi, teqstis lingvistikaSi,
Teoriul gramatikaSi.
ufrosi maswavlebeli, doqtori
zurab beJanovi, asistent profesori
zeinab gvariSvili muSaoben sociolingvistikaSi da diaqroniaSi.
asocirebuli profesori xaTuna
beriZe, asistent profesorebi-nino aroSiZe, nana mazmiSvili, TaTia nakaSiZe, u/m.
doqtori Tamila miqelaZe, doqtoran-



oqtomberi

tebi SoTa rodinaZe, irina brunjaZe
muSaoben Targmanis TeoriaSi.
anglistikis mimarTulebiT 11 doqtorantia. isini muSaoben lingvokulturologiaSi, semantikaSi, diskursis
analizSi, sociolingvistikaSi, teqstis
lingvistikaSi.
2006 wlidan dRemde departamentSi
momzadda 50 magistrze meti, romlebic aqtiurad ganagrZoben profesiul
saqmianobas. bevri maTgani Cveni universitetis doqtorantia.
2008-2009 saswavlo wlebSi rusTavelis fondSi wardgenil iqna sagranto
Tema „enobrivi garemos kompensatoruli modelireba kompiuteruli teqnologiebisa da vizualizaciis meTodebis
gamoyenebiT“. miuxedavad imisa, rom
granti ar dafinansda departamenti
agrZelebs am sakiTze muSaobas.
anglistikis programuli mimarTulebis maswavleblebi aqtiurad
agrZeleben samecniero moRvaweobas,
razec metyvelebs maT mier gamocemuli samecniero statiebis raodenoba.
isini aseve monawileoben samecniero
konferenciebsa da TreiningebSi, maT
miRebuli aqvT sertifikatebi.
axalgazrda Taobis aRzrdis saqmeSi gansakuTrebuli wvlili miuZRviT
gamocdil da maRali kvalifikaciis
mqone pedagogebs. gansakuTrebiT aRsaniSnavia Semdegi maswavleblebis
wvlili dargis ganviTarebis saqmeSi:
sruli profesori irine goSxeTeliani SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetSi muSaobs 1988 wlidan.
2006 wlidan is xelmZRvanelobs evropeistikis departaments. is aris 15
samagistro Sromis da 3 doqtorantis
xelmZRvaneli. man 2009 wels SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetis
gamomcemlobaSi gamoaqveyna „inglisuri enis leqsikologiis“ saleqcio
kursi, romelSic aRwerilia inglisuri
enis leqsikologiis ZiriTadi sakiTxebi. mas gamocemuli aqvs ocdaxuTamde
samecniero statia inglisuri enis
frazeologiaSi, semantikaSi, paremiologiaSi, lingvokulturologiasa da
diskursis analizSi. 2001-2003 wlebSi is
monawileobda tempus-tasisis proeqtSi
“xarisxis marTvis uzrunvelyofis
centrebis Camoyalibeba da saswavlo
programebis saerTaSoriso standertebTan miaxloeba”, romlis farglebSi
staJireba gaiara notinhemis trentis
da SvedeTis lundis universitetebSi.
profesori irine goSxeTeliani aqtiurad monawileobs saerTaSoriso da respublikur samecniero konferenciebSi.
is wlebis ganmavlobaSi erTgulad emsaxureba axalgazrda Taobis aRzrdis
keTilSobilur saqmes.
asocirebuli profesori nino
dvaliZe SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetSi muSaobs 1987 wlidan.
2001 wlis ianvarSi daicva sakandidato
disertacia Temaze `publicisturi teqstis TxrobiTi dinamikis lingvisturi oraganizacia(inglisurenovani eses
masalaze)” da mieniWa filologiis mecnierebaTa kandidatis xarisxi. amJamad
is aris 2 doqtorantis mecnier-xelmZRvaneli. misi xelmZRvanelobiT orma
aTeulma magistrma daicva samagistro
naSromi. nino dvaliZes gamoqveynebuli
aqvs 8 samecniero statia. 2009 wels
SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis gamomcemlobaSi daibeWda misi
monografia `teqstis lingvistikasTan
dakavSirebuli problematika“.
asocirebulma profesorma xaTuna beriZe 1997-dan muSaobs SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetis
evropeistikis departamentSi mas gamoqveynebuli aqvs 14 samecniero statia;
miRebuli aqvs monawileoba saerTaSoriso da respublikur konferenciebSi.
Targmnili aqvs 7 prozauli nawarmoebi. miRebuli aqvs Semdegi grantebi:
1. mSvidobis korpusi - trumen qefoTis
novelis „sauzme tifanebTan“ gamocemisaTvis; 2. Ria sazogadoeba saqarTvelo”, fakultetis wevris ganviTarebis
programa; 2009 wels gaiara staJireba
aSS ilinoisis Statis universitetSi,
Targmanis saerTaSoriso centrSi.
filologiis doqtori, u/m zurab
beJanovi 2002-2006 iyo SoTa rusTavelis
saxelmwifo universitetSi docenti,

xolo 2006-2009 wlebSi -asocirebuli
profesori; is iyo anglistikis programis samagistro saganmanaTleblo
programis xelmZRvaneli,universitetis
sagareo saqmeTa samsaxuris ufrosi. is
aris 8 magistris 2 doqtorantis xelmZRvaneli; ramdenime samecniero naSromis, publikaciis (nabeWd da onlain
formatSi) avtori. z. beJanovi aris
“Predictionary” (momavlis leqsikoni)
saerTaSoriso internet-proeqtis
monawile, 12 futurologizmis avtori.
is aris “Knol”-is onlain-enciklopediis proeqtis monawile.
gansakuTrebiT unda aRiniSnos iseTi gamocdili pedagogebis wvlili,
rogoricaa: rusudan beJanova, neli
kuxaleiSvili, cira gamcemliZe, nana
soselia. maT didi wvlili Seitanes
axalgazrda specialistebis aRzrdis
saqmeSi. maswavlebeli rusudan beJanova
Tbilisis ucxouri enebis institutis
damTavrebis Semdeg 1968-2008 wlebSi
aswavlida SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi. 1988 w. man gaiara
staJireba didi britaneTis oqsfordis
universitetSi. is wlebis ganmavlobaSi
xelmZRvanelobda kaTedris meTodur
seminars. mas gamoqveynebuli aqvs 6
samecniero statia.
maswavlebelma neli kuxaleiSvilma
piatigorskis ucxouri enebis pedagogiuri institutis damTavrebis Semdeg

(xelmZRvaneli pr. m. naTaZe). mas gamoqveynebuli aqvs 13 samecniero statia.
misi xelmZRvanelobiT daculia 6
samagistro Sroma.
asistent profesorma Tamar siraZem
1989 wels warCinebiT daamTavra ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis dasavleT
evropis enebisa da literaturis
fakultetis inglisuri enisa da literaturis specialoba. 1992 wlidan muSaobs SoTa rusTavelis saxelwifo universitetSi inglisuri enis, inglisuri
da amerikuli literaturis pedagogad.
mas gavlili aqvs staJireba oqsfordis
da birmingemis universitetebSi; miRebuli aqvs saerTaSoriso saganmanaTleblo programebis grantebi (budapeSti,
stambuli, niu-iorki); is monawileobs
saerTaSoriso treningebsa da konferenciebSi inglisuri enis meTodologiisa da anglo-amerikuli literaturis kvlevis sferoSi; gamoqveynebuli
aqvs 3 statia amerikanistikis sferoSi;
flobs inglisuri enis umaRlesi donis
saerTaSoriso sertifikats Cambridge
Certificate of Proficiency in English; aris rsu
amerikanistikis centris direqtori da
rsu ucxouri enebis Seswavlis centr
”glosas” direqtori.
asistent profesori naTia qaTamaZe
2001 wlidan muSaobs SoTa rusTavelis
saxelwifo universitetSi inglisuri

(1970-75 w.) swavla gaagrZela leningradis saxelmwifo universitetSi
maswavlebelTa orwlian kursebze da
miiRo inglisuri filologiis leqtoris sertifikati (1984-86 w.). 1993-1996
w.w. is muSaobda soxumis saxelmwifo
universitetSi ufros maswavleblad.
1996-2007 wlebSi is muSaobda SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetSi ufros maswavleblad. 2003 wlidan
aris ETAG Treineri. 2007 wlidan
dRemde xelmZRvanelobs inglisuri
enis maswavlebelTa asociacias (ETAG)
baTumSi. is dauRalavad emsaxureba
inglisuri enis maswavlebelTa daxelovnebis saqmes.
maswavlebeli cira gamcemliZe 1974
w. Tbilisis i. WavWavaZis saxelobis
ucxo enaTa pedagogiur institutis
damTavrebis Semdeg dRemde muSaobs
SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi inglisuri enis maswavleblad. is dauRalavad da erTgulad
emsaxureba axalgazrda specialistis
aRzrdis saqmes.
ufrosi Taobis mier dawyebul
keTilSobilur saqmes Rirseuli
gamgrZeleblebi gamouCndnen axalgazrda Taobis saxiT. isini cdiloben
erTmaneTs SeuTavson pedagogiuri da
samecniero moRvaweoba. maT Sorisaa:
asistent profesori Tea SavlaZe
2001 wlidan eweva pedagogiur moRvaweobas SoTa rusTavelis saxelobis
saxelmwifo universitetSi. 2006 w.
daicva xarisxi i. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis enisa da kulturis
saxelmwifo universitetSi (ena da
kulturis specialoba) Temaze ”sinesTeturi aRqmis verbaluri gamoxatuleba rogorc kulturuli fenomeni
(inglisuri, qarTuli, rusuli, germanuli da italiuri enebis masalaze)”

enis maswavleblad. 2006 wels Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelmwifo
universitetSi daicva sadisertacio
naSromi Temaze „presupoziciis pragmatuli da semantikuri maxasiaTeblebi
inglisuri enis masalaze“ (xelmZRvaneli profesori madona megreliSvili).
is aris 12 samecniero statiis avtori
da gavlili aqvs Semdegi meTodologiuri kursebi: More earning, Less Teaching,
Modern English Language Tethodology Course,
Developing Writing Skills, Developing Academic
Writing Skills, Newly ualified Teachers, Teaching
Knowledge Test.
asistent profesorma JuJuna gumbariZem 2009 wels daicva sadoqtoro
disertacia Temaze diskursis pragmatika rogorc enobriv-kulturuli
fenomeni da misi verbalur/araverbaluri ganzomilebani (inglisuri da qarTuli enebis masalaze)” (xelmZRvaneli
prof. madona megreliSvili). mas gamoqveynebuli aqvs 7 statia sxvadasxva
recenzirebad JurnalebSi. 2005 wels
mas mieniWa treneris kvalifikacia
treinig-kursSi –enobrivi ganviTareba
inglisuri enis maswavlebelTaTvis
(inglisuri enis srulyofa).
asistent profesori lali TavaZe
2000 wlidan muSaobs SoTa rusTavelis
saxelmwifo universitetSi inglisuri
enis maswavleblad. 2009 wels man daicva sadoqtoro disertacia Temaze
– ,,droisa da adgilis deiqsisi rogorc enobriv-kulturuli fenomeni
da misi verbalizacia inglisur enaSi”
(xelmZRvaneli prof. madona megreliSvili).
asistent profesori Tamila daviTaZe 2006 wlidan muSaobs SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetSi. mas gamoqveynebuli aqvs
20-mde samecniero statia sxvadasxva

recenzirebad JurnalebSi, aris sazRvargareTuli literaturis istoriis
saxelmZRvanelosa da monografiis
“franguli dekadansis poezia qarTvel cisferyanwelTa SemoqmedebaSi”
avtori.
asistent profesori Tamar doliZe
2005 wlidan muSaobs SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi inglisuri enis maswavleblad. 2009
wels daicva sadoqtoro disertacia
Temaze:“inglisuri sagazeTo-sainformacio teqstis stilis Taviseburebani”
(xelmZRvaneli prof. madona megreliSvili). 2007 wlidan dRemde is muSaobs
aWaris mTavrobis aparatis saerTaSoriso urTierTobaTa departamentis
mTavar specialistad.
asistent profesorma cira Wyoniam 1999 wels muSaoba daiwyo SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetSi inglisuri enis maswavleblad. 2009
wels daicva sadisertacio naSromi Temaze “frazuli zmnebis pragmatikuli
analizi”(xelmZRvaneli profesori
Tamar jafariZe). mas gamoqveynebuli
aqvs 6 samecniero statia samecniero
JurnalebSi, miRebuli aqvs monawileoba adgilobriv Tu saerTaSoriso
konferenciebSi. gavlili aqvs kvalifikaciis asamaRlebeli meTodologiuri
treiningebi.
asistent profesori zeinab gvariSvili 1998 wlidan muSaobs SoTa
rusTvelis saxelmwifo universitetSi.
2009 wels daicva disertacia Temaze
“internetis enaSi gamoyenebuli religiuri leqsikis pragmalingvisturi
analizi”(xelmZRvaneli profesori
rusudan enuqiZe). mas gamoqveynebuli
aqvs 4 samecniero statia. is aqtiurad
monawileobs samecniero konferenciebsa da TreiningeSi.
asistent profesori ekaterine
mJavanaZe 2000 wlidan muSaobs SoTa
rusTvelis saxelmwifo universitetSi.
2004-2007 wlebSi iyo humanitarul
mecnierebaTa fakultetis dekanis
moadgile. is ganaTlebis fakultetis
doqtorantia. mas gamoqveynebuli aqvs
ori samecniero statia da monawilea
ramdenime samecniero konferenciis.
asistent profesori nino aroSiZe
2004 wlidan muSaobs SoTa rusTvelis saxelmwifo universitetSi. 2009
wels daicva disertacia “enobrivi suraTebis gansxvaveba samyaros kliSirebul saxeebSi”. mas gamoqveynebuli aqvs
14 samecnero statia da aris ramdenime
konferenciis monawile. mas gavlili
aqvs Treiningi akademiur weraSi, biznes
inglisurSi da inglisuri enis swavlebis Tanamedrove meTodologiaSi.
asistent profesori TaTia nakaSiZe
2006 wlidan muSaobs evropeistikis
departamentSi. mas gamoqveynebuli
aqvs sami samecniero statia. is aris
humanitarul mecnierebaTa fakultetis
doqtoranti.
u/m, filologiis doqtori ivdiT
diasamiZe 1999 wels SoTa rusTavelis
saxelmwifo universitetis inglisuri
enisa da literaturis specialobis
warCinebiT damTavrebis Semdeg 2000
wlidan uwyvetad muSaobs evropeistikis departamentSi inglisuri enis
maswavleblad. 2009 wels man daicva
disertacia Temaze “teqstis gaformebis grafikuli saSualebani da maTi
informatuloba.” gamoqveynebuli aqvs
eqvsi statia sxvadasxva recenzirebad
JurnalebSi. gavlili aqvs meTodologiuri treiningebi. 2009 wlidan muSaobs
humanitarul mecnierebaTa fakultetis
dekanis moadgiled.
u/m, filologiis doqtori Tamila
miqelaZe 1997 wlidan muSaobs SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetSi, evropeistikis departamentSi
anglistikis mimarTulebis ufros
maswavleblad. 2000–2003 wlebSi is
monawileobda The Establishment of Academic
Quality Assurance Centres proeqtSi, romlis
donor organizaciasac warmoadgenda
TACIS – TEMPUS -i. 2006 wels daicva disertacia Temaze “r.ki plingi rogorc
kulturaTSorisi mediatori.” mas am
Temaze gamoqveynebuli aqvs ramdenime
statia.
Teona TedoraZe 1998 wlidan muSaobs
SoTa rusTavelis saxelmwifo univer-

oqtomberi
sitetis evropeistikis departamentSi
inglisuri enis maswavleblad. is aris
4 samagistro naSromis xelmZRvaneli.
2005 wels, saqarTvelos mecnierebaTa
akademiis arnold Ciqobavas saxelobis
enaTmecnierebis institutSi daicva
sakandidato disertacia “aspeqtis funqciursemantikuri kategoria” (xelmZRvaneli prof. madona megreliSvili).
mas gamoqveynebuli aqvs 5 samecniero
statia.
u/m, filologiis doqtori nino
dondolaZe muSaobs baTumis universitetSi inglisuri enisa da literaturis maswavleblad 1993 wlidan.
monawileobda programebSi: oqsfordis
universitetis Teologiuri gacvliTi
programa (1999-2000), maswavlebelTa
gacvliTi programa (Catarda montanis
saxelmwifo universitetSi 2002 w.),
leqtorTa gacvliTi programa (feafildis universiteti, 2009w.). 2009 wels
nino dondolaZem daicva disertacia
Temaze “uiliam folkneris msoflmxedvelobis gamoxatuleba romanis “abesalom, abesalom!” winadadebaSi. mas gamocemuli aqvs xuTi samecniero statia
folneris poetikis Sesaxeb.
axalgazrda kadrebis mecnierul
warmatebebs xels uwyobs kaTedraze
arsebuli studentTa samecniero wris
muSaoba. studentebis mier damuSavebul TemebSi naTlad Cans axalgazrda
Taobis niWi da mecnieruli kvlevis
unari. studenturi wris wevrebi
aqtiurad monawileoben, rogorc Sidasauniversiteto, ise respublikur
konferenciebSi.

სომატიზმთა შემცველი ფრაზეოლოგიზმები
ფრანგულ და ქართულ ენებში“ (”შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”,
ბათუმი, 2009წ., ISBN 978-9941-409-37-0),
დამხმარე სახელმძღვანელო (ზოონიმებისა
და ანიმალური სომატიზმების შემცველი
ფრაზეოლოგიზმების სისტემა ფრანგულ ენაში –
ბათუმი, “ბათუმის უნივერსიტეტი”, 2005წ., ISBN
99940-25-91-0) და სახელმძღვანელო(რომანული
ფილოლოგია – ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009წ., ISBN 9789941-409-98-1). იგი 5 ადგილობრივი და 3
საერთაშორისო კონფრენეციების მონაწილეა.
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შრომების ”ფილოლოგიური მეცნიერებანი”
რედკოლეგიის წევრია. ასოც. პროფესორის
ნანა სტამბოლოშვილის ”გერმანულ-ქართული
ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის” რედკოლეგიის
წევრია. პრაქტიკული ფონეტიკის სალექციო
კურსი (ავტორი: აბაშიძე ნათია) ფრანგულ
ენაში- Cours pratique de la phonétique française,
სახელმძღვანელოს რედაქტორია. არის 2010
წლის ივნის-ივლისში ესპანეთის გრანადის
უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის
გამარჯვებული და მონაწილე-მომხსენებელი
”ინტერლინგვისტური და ინტერკულტურული
პერსპექტივები ფრაზეოლოგიასა და
პარემიოლოგიაში”- EUROPHRAS 2010 PERSPECTIVES INTER-LINGUISTIQUES ET INTERCULTURELLES EN PHRASEOLOGIE ET PARE-

მეთოდურ ტრენინგებში. პერიოდულად
აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს. მონაწილეობს
პროფესორ-მასწავლებელთა ადგილობრივ თუ
საერთაშორისო კონფერენციებში.
ასისტენტ პროფესორი, დოქტორანტი
ნათია აბაშიძე 2009 წლის ზაფხულში გაიარა 3
თვიანი პროფესიული სტაჟირება საფრანგეთში
და აქტიურად მონაწილეობს საფრანგეთის
მიერ ორგანიზებულ მასწავლებელთა
სასწავლო-მეთოდურ ტრენინგებში.
პერიოდულად აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს.
გამოქვეყნებული აქვს 3 სტატია და ერთი სახელ
მძღვანელო(პრაქტიკული ფონეტიკის სალექციო
კურსი ფრანგულ ენაში- Cours pratique de la
phonétique française, “ბათუმის უნივერსიტეტი”,
ბათუმი 2006, ISBN 99940-25-98-8). მონაწილეობს
პროფესორ-მასწავლებელთა ადგილობრივ თუ
საერთაშორისო კონფერენციებში.
დოქტორანტი ნინო გურგენიძე (მან 2009
წლის ზაფხულში გაიარა 3 თვიანი პროფესიული
სტაჟირება საფრანგეთში) და მასწავლებელი
მანონი ძნელაძე სამეცნიერო-პედაგოგიურ
მუშაობას ეწევიან, ცდილობენ აიმაღლონ
პროფესიული დონე და პერიოდულად
გამოაქვეყნონ სამეცნიერო სტატიები,
მონაწილეობენ ადგილობრივ პროფესორმასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციებში
და საფრანგეთის მიერ პერიოდულად
ორგანიზებულ მასწავლებელთა სასწავლომეთოდურ ტრენინგებში.

MIOLOGIE (ესპანეთი, გრანადა). 2008-09წწ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრია. 2007წელს
მიღებული აქვს იაკობ გოგებაშვილის საპატიო
სიგელი ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური
მოღვაწეობისათვის. არის 10 სამაგისტრო
ნაშრომის, მრავალი საბაკალავრო ნაშრომისა
და 1 სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი.
გაიარა პროფესიული სტაჟირება საფრანგეთში
და სისტემატიურად მონაწილეობს საფრანგეთის
მიერ ორგანიზებულ მასწავლებელთა სასწავლომეთოდურ ტრენინგებში.
ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის
დოქტორი
ვიქტორია
დიასამიძეს
გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო
სტატია, გამოსაცემად მომზადებული აქვს
მონოგრაფია. ორჯერ გაიარა პროფესიული
სტაჟირება საფრანგეთში და საფრანგეთის
მიერ ორგანიზებულ მასწავლებელთა
სასწავლო-მეთოდურ ტრენინგებში. აქტიურად
მონაწილეობს პროფესორ-მასწავლებელთა
ადგილობრივ
და
საერთაშორისო
კონფერენციებში. არის სამაგისტრო ნაშრომებისა
და მრავალი საბაკალავრო ნაშრომის
ხელმძღვანელი.
ასისტენტ პროფესორი, ფილოლოგიის
დოქტორი მარინე სიორიძეს გამოქვეყნებული
აქვს მრავალი სამეცნიერო სტატია, მონოგრაფია.
გაიარა პროფესიული სტაჟირება საფრანგეთში
და აქტიურად მონაწილეობს საფრანგეთის
მიერ ორგანიზებულ მასწავლებელთა
სასწავლო-მეთოდურ ტრენინგებში. აქტიურად
მონაწილეობს პროფესორ-მასწავლებელთა
ადგილობრივ
და
საერთაშორისო
კონფერენციებში. ხელმძღვანელობს
საბაკალავრო, სამაგისტრო ნაშრომებსა
და 2 სადოქტორო პროგრამას. 2008-09წწ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრია, ის იყო
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი.
ფილოლოგიის დოქტორი, უ/მ დინარა
ფაღავა 2009 წლის ზაფხულში გაიარა ფრანგული
ენის ერთთვიანი კურსი(avancé)საფრანგეთში.
აქტიურად მონაწილეობს საფრანგეთის მიერ
ორგანიზებულ მასწავლებელთა სასწავლო-

ფრანგული ფილოლოგიის კაბინეტი
აღჭურვილია კომპიუტერით, ინტერნეტით,
სატელიტური ანტენით და სხვა მატერიალურტექნიკური საშუალებებით. ყოველწლიურად
საფრანგეთის საელჩო საჩუქრად გადასცემს
უახლეს ლიტერატურასა და მეთოდოლოგიას,
ჟურნალებს, საექსპოზიციო მასალას, პოსტერებსა
და აუდიო-ვიდეო მასალას.
საბედნიეროდ, აჭარის განათლების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
კურირებს ევროასამბლეის მიერ ორგანიზებულ
გაცვლით პროგრამას ”ევროოდისეას”, რომელსაც
ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნინო ბერაძე.
სწორედ მისი ძალისხმევითა და მონდომებით
ყოველწლიურად საფრანგეთის რესპუბლიკა,
ამ პროგრამით 2-3 თვით აგზავნის ფრანგ
მასწავლებელს ჩვენს სპეციალობაზე, 2007
წელს ერთ-ერთმა ფრანგმა მასწავლებელმა
მედი ნაილიმ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა
300-400 წიგნი. ამ პროგრამის დამსახურებაა
ისიც, რომ ჩვენი სპეციალობის და არა მარტო
ჩვენი სპეციალობის კურსდამთავრებულები
იგზავნებიან სამუშაოდ (3-6-7 თვით) საფრანგეთის
სხვადასხვა ქალაქებში, რაც ხელშემწყობია მათი
პროფესიული და ევროპული გამოცდილების
ასამაღლებლად.

რომანისტიკის პროგრამული
მიმართულება
ფრანგული ფილოლოგიის კათედრა,
რომელიც ფრანგული ენისა და ლიტერატრურის
სპეციალისტთა
სამეცნიერო
და
პროფესიონალური მომზადების რეგიონალური
ცენტრია, 1996 წელს შეიქმნა ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იგი
ფუნქციონირებდა 2006 წლამდე. საქართველოს
განათლების სისტემაში რეფორმების
გატარებასთან დაკავშირებით კათედრები
გაუქმდა და ჩამოყალიბდა ევროპეისტიკის
(ევროპული ენების) დეპარტამენტი, რომელიც
აერთიანებს ანგლისტიკის, გერმანისტიკისა და
რომანისტიკის მიმართულებებს.
მრავალი წლის განმავლობაში ფრანგულ
ენასა და ლიტერატურას წარმატებულად
ასწავლიდნენ ისეთი ღვაწლმოსილი პედაგოგები,
როგორებიც იყვნენ ქალბატონი ნათელა პაპავა
(1964-2003წწ) და გულნარა ომიაძე (1958-1996წწ),
ისინი დღიდან დაარსებისა გარდაცვალებამდე
უშურველად გადასცემდნენ თავიანთ ცოდნას
მომავალ თაობას. გამოქვეყნებული აქვთ
რამდენიმე ათეული ნაშრომი სასწავლომეთოდურ სფეროში. ქალბატონი გულნარა
ომიაძე კი 1986-88წწ. ხელმძღვანელობდა
ფრანგული ფილოლოგიის კათედრას.
ფრანგული ფილოლოგიის კათედრაზე
წლეების განმავლობაში ასწავლიდნენ
გამოცდილი თუ ახალგაზრდა მასწავლებლები,
ჩვენი სპეციალობის კურსდამთავრებულები:
ნინო ბერაძე, ვენეცია ფილოშვილი, რუსუდან
ტუღუში, ცისანა რუსიძე, მთვარისა კვირკველია
(გამოაქვეყნა პრესის დამხმარე სახელმძღვანელო),
გულნარა გათენაძე (გამოქვეყნებული აქვს 3
სამეცნიერო -მეთოდური სტატია), მირანდა
გორგოშიძე ( გამოქვეყნებული აქვს 3 სტატია),
დამსახურებული პედაგოგი და მთარგმნელი
ნანა ახალაძე (გამოაქვეყნა მრავალი სტატია,
ფრანგ კლასიკოსთა ნაწარმოებების ქართული
თარგმანები), ნესტან ნაკაშიძე, ნესტან ბოლქვაძე,
მარიკა ლორთქიფანიძე, მინდია ბერიძე, თამარ
გოგუაძე, მარეხი გორგილაძე, ირმა ცენტერაძე,
თეა ოქროპირიძე, ეკა აბესაძე, სოფიო მილორავა,
ლია შაქარიშვილი, მაგდა ინწკირველი და
სხვები.
ასოცირებულმა პროფესორმა, ფილოლოგიის
დოქტორმა ნატალია სურგულაძემ დაიცვა
საკანდიდატო დისერტაცია 2005 წლის 27 იანვარს
თემაზე: “ზოონიმთა და ანიმალურ სომატიზმთა
შემცველი ფრაზეოლოგიზმები ფრანგულ
და ქართულ ენებში“ 10.02.05.სპეციალობით
რომანული ენები. მეცნ.ხელმძღვანელი პროფ.
ციური ახვლედიანი. მას მიენიჭა ფილოლოგიის
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
2006 წ. უნივერსიტეტში გამოცხადებული
კონკურსით ის არჩეულ იქნა ასოცირებულ
პროფესორად, 2009 წ. კონკურსით ის კვლავ
იქნა არჩეული ასოცირებულ პროფესორად.
გამოქვეყნებული აქვს 20-ზე მეტი სამეცნიერო
სტატია, მონოგრაფია “ზოონიმთა და ანიმალურ

germanistikis programuli
mimarTuleba.
germanuli filologiis kaTedra
Seiqmna 1996 wels, kaTedris gamged arCeul iqna docenti anzor abuseriZe. man
daamTavra Tbilisis ilia WavWavaZis
saxelobis ucxo enaTa saxelmwifo
pedagogiuri instituti (amJamad ilia
WavWavaZis saxelmwifo universiteti),
muSaobda Suaxevis raionis jer rvawliani da Semdeg saSualo skolis direqtorad.
1990 wlidan anzor abuseriZe muSaobs SoTa rusTavelis saxelwifo
universitetSi, 1998 wels daicva disertacia ivane javaxiSvilis saxelmwifo universitetSi, daikava docentis



Tanamdeboba germanuli filologiis
kaTedraze, romlis kaTedris gamged
muSaobda 1996 wlidan 2006 wlamde
(kaTedris gauqmebamde).
anzor abuseriZes 2006-2009-mde
da 2009 wlidan dRemde (konkursis
Tanaxmad meore arCeviT) ukavia asocirebuli profesoris Tanamdeboba.
mas gamoqveyvebuli aqvs 20 meti samecniero statia, respublikisa da
saerTaSoriso kategoriis JurnalebSi,
miRebuli aqvs monawileoba goeTes
institutisa da germaniis akademiuri
gacvlis samsaxuris mier organizirebul seminar-treiningebSi, adgilobriv
da saerTaSoriso konferenciebsa da
simpoziumebSi. aqtiuradaa CarTuli
saqarTvelosa da sazRvargareT gamarTul konferenciebis muSaobaSi.
1998 wlidan dRemde sistematiurad
gadis kvalifikacias germaniaSi. 2009
wels qalaq diuseldorfSi monawileobda literatorTa saerTaSoriso
konferenciaSi,muSaobs sazRvargareTis
literaturis swavlebis meTodis danergvis aqtualur sakiTxebze; aswavlis
Teoriul sagnebs bakalavriatSi, magistraturasa da doqtoranturaSi; aris
samagistro da sadoqtoro naSromebis
mecnier-xelmZRvaneli, germanuli
filologiis samagistro programis
xelmZRvaneli; eweva nayofier samecniero-kvleviT saqmianobas. 2008-09ww
humanitarul mecnierebaTa fakultetis
sadisertacio sabWos wevria. igi aseve
aris enaTmecnierTa multienovani organizaciis (FIPV) wevri.
anzor abuseriZe dajildoebulia
saqarTvelos respublikis ganaTlebis
saministros warCinebulis samkerde
niSniT da iakob gogebaSvilis pedagogTa kavSiris aWaris regionaluri
organizaciis sapatio sigeliT nayofieri samecniero-pedagogiuri moRvaweobisaTvis.
nana stamboliSvilma daamTavra
ilia WavWavaZis saxelobis ucxo enaTa
saxelmwifo pedagogiuri instituti
(amJamad ilias universiteti), muSaobda aWaris avtonomiuri respublikis
sxvadasxva saganmanaTleblo dawesebulebSi: saSualo skolaSi, samxatvro
saswavlebelSi, baTumis N# 44 profesiul-teqnikur saswavlebelSi, aswavlida
germanul da inglisur enebs.
1987 wlidan muSaobs SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi, 1988
wels daicva disertacia sulxan-sabas
saxelmwifo pedagogiur universitetSi.
1998 wels daikava docentis akademiuri
Tanamdeboba germanuli filologiis
kaTedraze.
2006 -dan 2009 wlamde da 2009 wlidan dRemde (konkursis Tanaxmad ukve
meore vadiT) uWiravs asocirebuli
profesoris Tanamdeboba.
nana stamboliSvils gamoqveynebuli
aqvs 22 samecniero statia rogorc
adgilobriv, aseve saerTaSoriso
mniSvnelobis JurnalebSi, aris erTi
monografiisa da germanul-qarTuli
frazeologiuri leqsikonis avtori;
monawileoba aqvs miRebuli goeTes
institutisa da germaniis akademiuri
gacvliTi samsaxuris mier organizirebul seminar-treningebSi, adgilobriv
da saerTaSoriso konferenciebsa da
simpoziumebSi; aqtiuradaa CarTuli
saqarTvelosa da mis gareT gamarTul saerTaSoriso konferenciebis
muSaobaSi. 2008-09ww humanitarul mecnierebaTa fakultetis sadisertacio
sabWos wevria. igi aseve aris enaTmecnierTa multienovani organizaciis
(FIPV) wevri.
nana stamboliSvils
gavlili aqvs umaRlesi sasavleblis
maswavlebelTa saerTaSoriso kursebi
berlinSi humboldtis universitetSi,
aris germaniis akademiuri gacvliTi
samsaxuris(DDAAD)-stipendianti; aswavlis bakalavtiatSi, magistraturasa da
doqtoranturaSi, aris samagistro da
sadoqtoro naSromebis mecnier-xelmZRvaneli, germanistikis saganmanaTleblo
mimarTulebisa da sabakalavro saganmanaTleblo programis xelmZRvaneli,
nana stamboliSvili dajildoebulia iakob gogebaSvilis pedagogTa
kavSiris aWaris regionaluri organizaciis sapatio sigeliT nayofieri samecniero-pedagoiuri moRvaweobisaTvis.



oqtomberi

2006-2009 wlebSi germanistikis
programuli mimarTulebis xelmZRvaneli iyo nana bolqvaZe-ludke. is
1990-1996 swavlobda Tbilisis ilia
WavWavaZis saxelobis ucxo enaTa saxelmwifo institutis aspiranturaSi
romanul-germanikul kaTedraze. is am
dros aqtiurad monawileobda samecniero konferenciebSi. 1999 Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelmwifo
universitetSi daicva sakandidato
disertacia. 1992-dan dRemde muSaobs
SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi germanuli filologiis
kaTedraze. 2001 wlidan aris germanuli
filologiis kaTedris docenti, xolo
2006-2009 w. konkursis wesiT arCeulia
sruli profesoris Tanamdebobaze. is
aris 2001-2003 Deutsch im Transkaukasus der
ZFA REFO seminarebis samgzis referenti transkavkasiis masStabiT. 09/02aris bilefeldis universitetis, gfr.
DAAD- sti pendianti lingvistikisa da
literaturaTmcodneobis fakultetze. muSaobs orenovan leqsikonze. is
aqtiurad monawileobs saerTaSoriso
da respublikur konferenciebSi da
TreiningebSi. 2007 wels staJireba
gaiara - humboldtis universitetSi,
berlinSi, germanuli enisa da lingvistikis institutSi. 08/07 muSaobda samecniero proeqtze: Targmanis Teoria
da praqtika. monawileobda sxvadasxva
saxis sakvalifikacio TreiningebSi.
09/07- waikiTxa moxseneba saerTaSoriso
konferenciaze TbilisSi. monawileoba
da moxseneba. 2008-2009- muSaobda samecniero proeqtebze: 1. teqstis lingvistika; 2. ramdenime Strixi lingvokulturologiidan. daasrula muSaoba
orenovan leqsikonze: “germanul-qarTuli frazeologiur-sinonimuri
onomaseologiuri leqsikoni.”
1999- 2009- gamosca 20 samecniero
statia qarTulsa da ucxour samecniero gamocemebSi. aris 15 samagistro
naSromis da ori doqtorantis xelmZRvaneli. 2003-2009- iyo Jurnal “Germanistische Studien” redkolegiis wevri.
da 8 samecniero statiis avtori amave
JurnalSi. 2003-dan dRemde- germanuli
enis sazogadoebis Wiesbaden-Si (GfdS)
saqarTvelos regionis wevri.
2008- muSaobda grantis samecniero
proeqtze evropesitikis departamentis
sxva TanamSromlebTan erTad.
2009-2010 w. cxovrobs da moRvaweobs
germaniaSi. muSaobs sxvadasxva saxalxo skolebsa da umaRles saswavleblebSi germanuli enis Semswavleli
kursis xelmZRvanelad. paralelurad
muSaobs prof Norbert Fries-Tan
erTad samecniero proeqtze: ena da
emociebi (humboldtis universiteti).
2009 w. SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetis gamomcemlobaSi CaSvebulia dasabeWdad zemoT aRniSnuli
orenovani leqsikoni, romelic 2010
wlis ivlisSi gamoicema.
2009 w. muSaoba daasrula saleqcio kursebze- 1. Targmanis Teoria da
praqtika;
2. teqstis lingvistika; 3.
lingvokulturologia.
germanuli filologiis kaTedraze
2000-2008 wlebis ganmavlobaSi warmatebulad muSaobda germaniis moqalaqe
folker ludke. is Bundesamt-is programiT ZfA iyo saqarTveloSi warmogzavnili. is agreTve iyo saqarTvelos
ganaTlebis saministos konsultanti.
universitetSi muSaobis dros is kiTxulobda leqciebs germanuli enis praqtikul kursSi, iyo meTodur- didaqtikuri
da literaturaTmcodneobiTi xasiaTis
seminarebis xelmZRvaneli. seminarebi
tardeboda regularulad TveSi orjer
gfr-is Bundesamt-is da misi koordinatorebis saqarTveloSi doq. reinhard
leusing-isa da jörg kassneris uSualo
mxardaWeriTa da xelSewyobiT. amasTan
dakavSirebiT undesamt-ma gasca Sesabamisi sertifikatebi
seminaris yvela monawilesa da
referentze germanistikis programul
mimarTulebaSi. 2000-2007- is aris 14
gzis referenti REFO seminarebisa
transkavkasiis masStabiT, ris gamoc
miRebuli aqvs sertifikatebi da madlobebi Tavisi warmomadgenlobiTi
organos da saqarTvelos ganaTlebis
saministros mxridan.

departamentSi
muSaoben gamocdili pedagogebi maguli bolqvaZe
da natalia CaCava, romlebic ewevian
nayofier pedagogiur moRvaweobas.
maguli bolqvaZes damTavrebuli aqvs
Tbilisis ilia WavWavaZis saxelobis
ucxo enebis saxelmwifo pedagogiuro
instituti, da amave institutis aspirantura. natalia CaCavas damTavrebuli
aqvs tveris saxelmwifo universiteti.
isini aqtiur monawileobas Rebuloben goeTes institutisa da germaniis
akademiuri gacvlis samsaxuris mier
organizebul seminar–treiningebSi.
periodulad aqveyneben statiebs. xelmZRvanloben sabakalavro naSromebs.
1977 dan -2010- mde (gardacvalebamde) germanuli filologiis kaTedraze muSaobda rezo farcvania. mas
didi Rvawli miuZRvis germanuli fonetikisa da gramatikis swavlebaSi. igi
muSaobda aWaris avtonomiuri respublikis ganaTlebis sistemis sxvadasxva
sapasuxismgeblo Tanamdebobebze. muSaobda aWaris televiziaSi Tarjimnad
da germanuli telearxis wamyvanad.
rezo farcvaniam dagvitova germanuli
poeziis SesaniSnavi Targmanebi, misi
intensiuri Sromis nayofia germanuli
enis saxelmZRvanelo savarjiSoebiTurT, romelic did daxmarebas gauwevs student-axalgazrdobas germanuli
gramatikis SeswavlaSi.

arsebuli germanisTTa saerTaSoriso
kursebi 1981 wels. germanistTa saerTaSoriso kursebi laipcigSi, moskovis
moris torisis saxelobis ucxo enaTa
institutSi 1982 wels. is dRemde didi
siyvaruliT da erTgulebiT emsaxureba
studentTa specialistebad Camoyalibebis saqmes.
departamenti Seivso axalgazrda
specialistebiT. kaTedraze muSaoba
daiwyes Cveni universiTetis kursdamTavrebulma friadosanma studentebma:
ia TurmaniZem, neli axvledianma, Teona
beriZem, nona metrevelma, naTia xabeiSvilma, maia dumbaZem.
Teona beriZe 2000 wlidan 2009
wlamde muSaobda germanuli enisa da
literaturis maswavleblad. 2009 wels
arCeuli iqna asistent-profesorad.
Teona beriZe aqtiur monawileobas Rebulobs DAAD-is , goeTes institutisa
da ZfA-s mier organizebul kvalifikaciis asamaRlebel seminarebSi,
garkveul wlebSi imyofeboda germanuli enis maswavlebelTa kursebze germaniis qalaqebSi: miunxenSi, drezdensa
da maisenSi. 2004-2006 wlebSi warmatebiT daasrula goeTes institutisa
da kaselis universitetis erToblivi
dauswrebeli swavlebis kursi ”germanuli enis gakveTili Teoriasa da
praqtikaSi”. igi aqtiuradaa CarTuli
universitetis samecniero cxovrebaSi,

rezo farcvania dajildoebuli iyo
iakob gogebaSvilis pedagogTa kavSiris
aWaris regionaluri organizaciis sapatio sigeliT nayofieri samecnieropedagogiuri moRvaweobisaTvis
1957 wlidan 2007 w–mde Tbilisis
ilia WavWavaZis saxelobis ucxo enaTa
saxelmwifo pedagogiuri institutis
damTavrebis Semdeg nayofier pedagogiur muSaobas eweodnen qalbatonebi
ciala mdinaraZe da lamara miminoSvili. ciala mdinaraZe 1957 wlidan
muSaobda kaTedraze da xangrZlivi
drois manZilze eweoda rogorc pedagogiur, aseve maTodur da samecniero
muSaobas. 1957 wlidan 1971 wlamde da
1992 wlidan 2007 wlamde kaTedraze
muSaobda lamara miminoSvili. Seufasebelia ciala MmdinaraZisa da lamara
miminoSvilis wvlili germanistikis
swavlebis optimaluri gzebisa da saSualebebis kvleva-Ziebisa da germanuli
enis swavlebis aprobirebuli xerxebisa
da meTodebis danergvis sakiTxSi).
1998 wlidan germanuli filologiis
specialobaze muSaobs Jana faRava. igi
wlebis ganmavlobaSi xelmZRvanelobda
aWara-guriis raionis germanuli enis
maswavlebelTa kvalifikaciis amaRlebis da gadamzadebis institutis
ucxouri enebis meTodkabinets, gamoqveynebuli aqvs meToduri xasiaTis
statiebi pedagogiur-samecniero Jurnal-gazeTebSi., ganvlili aqvs goeTes
institutis kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi. monawileobs adgilobriv
da saerTaSoriso seminar-treiningebSi.
gaiara kursebi germaniaSi.
1971 wlidan dRemde germanuli enis
kaTedraze muSaobs manana CitaiSvili.
manana CitaiSvilma 1978 wels daamTavra
Tbilisis saxelmwifo universitetis
aspirantura. gavlili aqvs kvalifikaciebi germaniaSi: ienis universitetTan

xelmZRvanelobs studentTa samecniero
wres literaturaSi, sistematurad
monawileobs adgilobriv da saerTaSoriso xasiaTis samecniero konferenciebSi. aris rsu-s doqtoranti. 2009
wels-is sti pendiiT imyofeboda haidelbergis universitetSi doqtorantTa
serTaSoriso koloqviumSi monawileobis misaRebad. gamoqveynebuli aqvs
statiebi adgilobriv da saerTaSoriso
JurnalebSi.
1998 wlidan dRemde neli axvlediani muSaobs rusTavelis saxelmwifo
universitetSi germanuli enis maswavleblad. mas gavlili aqvs goeTes
institutTan arsebuli kvalifikaciis
asamaRlebeli internet-kursi germanuli enis maswavlebelTaTvis, aseve
sxva da sxva ti pis meTodur-didaqtikuri treningebi saqarTvelosa da
germaniaSi.
neli axvledians gamoqveynebuli
aqvs eqvsi samecniero statia. igi
regularulad Rebulobda samecniero
konfereciebSi monawileobas.
2009 wels daicva disertacia da
amave wlis seqtemberSi, sauniversiteto
konkursis Sedegebis Tanaxmad, igi
arCeuli iqna asistent-profesoris
Tanamdebobaze.
2010 wels germanuli akademiuri
gacvliTi samsaxuris meSveobiT neli
axvledianma moi pova kvleviTi sti pendia. sti pendia ZalaSi Sedis ama wlis
pirveli ivnisidan.
irma daviTaZem 2001 wels warCinebiT
daamTavra SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti. 2001-2002 saswavlo
wels man muSaoba daiwyo aRniSnuli
universitetis germanuli enisa da literaturis fakultetze germanuli enis
maswavleblad, sadac dRemde muSaobs.
igi aqtiurad Rebulobda monawileobas rogorc adgilobriv aseve goeTes

institutisa, germaniis akademiuri gacvlis samsaxuris da ZfA –s mier organizebul seminar-treningebSi. 2006-2008
wlebSi warmatebiT daasrula goeTes
institutisa da kaselis universitetis
erToblivi dauswrebeli swavlebis
kursi `germanuli enis gakveTili Teoriasa da praqtikaSi”. 2009 man miiRo
goeTes saxelobis sti pendia.
2.12.09-24.12.09 irma daviTaZem da misma
kolegam, naTia xabeiSvilma Tbilisis
goeTes institutis davalebiTa da
SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis reqtoratisa da humanitarul
mecnierebaTa fakultetis dekanatis
xelSewyobiT moawyves germanuli
foto-plakatebis gamofena ”Ortszeit Local
Time“, da aRniSnuli drois ganmavlobaSi Caatares Sesabamisi Tematikis seminarebi maswavleblebis, studentebisa da
moswavleebisaTvis.
naTia xabeiSvilma daamTavra SoTa
rusTavelis saxelmwifo universiteti.
2000 wlidan muSaobs aRniSnul universitetSi germanuli enisa da literaturis maswavleblad. igi aqtiurad
Rebulobda monawileobas rogorc
adgilobriv aseve goeTes institutisa,
germaniis akademiuri gacvlis samsaxuris da ZfA –s mier organizebul
seminar-treningebSi. 2006 wlis zafxulSi naTia xabeiSvilma avstriaSi,
venis di plomatiur akademiaSi gaiara
erTTviani kursi `germanuli ena da avstriuli qveyanaTmcodneoba”. 2006-2008
wlebSi warmatebiT daasrula goeTes
institutisa da kaselis universitetis
erToblivi dauswrebeli swavlebis
kursi ”germanuli enis gakveTili Teoriasa da praqtikaSi”.
2010 wels naTia xabeiSvilma moi pova goeTes institutisa da germaniis
akademiuri gacvlis samsaxuris stipendiebi, ris Tanaxmadac gaivlis
treningebs germaniaSi.
ia TurmaniZe 1998 wlidan dRemde
muSaobs germanuli enisa da literaturis maswavleblad. 2002 wels monawileoba miiRo quTaisis saerTaSoriso
samecniero konferenciaSi germanuli
literaturis TeoriaSi. aris orgzis
stipendianti germaniaSi. aqtiur monawileobas Rebulobs DAAD-is, goeTes
institutisa da ZfA-s mier organizebul kvalifikaciis asamaRlebel seminarebsa da koloqviumebSi.
maia dumbaZe 2002 wlidan 2009
wlamde kaTedraze muSaobs germanuli
enisa da literaturis maswavleblad.
maia dumbaZe aqtiur monawileobas Rebulobs DAAD-is, goeTes institutisa da
ZfA-s mier organizebul kvalifikaciis
asamaRlebel seminarebSi, garkveul
wlebSi imyofeboda germanuli enis
maswavlebelTa kursebze germaniis
qalaqebSi: berlinSi, bonSi da kiolni.
2008-2009 wlebSi warmatebiT daasrula
germanuli organizaciis PAD- is saxelmwifo sti pendiiT dafinansebuli
erTwliani staJireba germaniis qalaq
fraiburgSi. am programis farglebSi
maia dumbaZe iyo fraiburgis universitetis Tavisufali msmeneli da
amave qalaqis umaRlesi pedagogiuri
institutis studenti. igi aqtiuradaa
CarTuli universitetis samecniero
cxovrebaSi, sistematurad monawileobs
adgilobriv da saerTaSoriso xasiaTis
samecniero konferenciebSi. aris rsus doqtoranti. gamoqveynebuli aqvs
statiebi adgilobriv da saerTaSoriso
JurnalebSi.
nona metreveli 2000 wlidan dRemde
kaTedraze muSaobs germanuli enisa
da literaturis maswavleblad. nona
metreveli aqtiur monawileobas Rebulobs DAAD-is , goeTes institutisa
da ZfA-s mier organizebul kvalifikaciis asamaRlebel seminarebSi. igi
aqtiuradaa CarTuli universitetis
samecniero cxovrebaSi, xelmZRvanelobda studentTa samecniero wres
literaturaSi, sistematurad monawileobs adgilobriv da saerTaSoriso
xasiaTis samecniero konferenciebSi.
2008 wlidan aris rsu-s doqtoranti.
gamoqveynebuli aqvs statiebi adgilobriv da saerTaSoriso JurnalebSi.
2010 wels nona metrevelma moi pova
goeTes institutis sti pendia, ris
Tanaxmadac gaivlis treningebs germaniaSi.
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gulwrfelad naTqvami madloba



`q. baTumis SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo universitetis reqtors q. baTumSi, TayaiSvilis q. #2-Si mcxovrebi lela malaRuraZis

gancxadeba

iuridiul mecnierebaTa departamentTan arsebuli iuridiuli klinika
xalxis samsaxurSi dgas

madlobis werili universitetma
jer kidev 23 aprils miiRo. igi iuridiul mecnierebaTa departamentTan arsebul iuridiuli klinikis
misamarTiT Semovida. baTumeli lela
malaRuraZe gaweuli saqmianobis gamo
madlierebas ver malavs. saqme misi
oboli Svilis _ ani miqaZis qonebrivi
davis mogvarebas exeba.
iuridiul klinikaSi lela malaRuraZes samarTlebrivi daxmareba
samarTalmcodneobis specialobis meoTxe kursis studentma laSa bolqvaZem
gauwia, romelic amJamad am klinikis
koordinatori gaxlavT.
`2010 wlis 16 ianvars iuridiul
klinikas konsultaciisTvis da samar-

Tlebrivi daxmarebisTvis mimarTa q.
baTumSi, TayaiSvilis #2 mcxovrebma,
qalbatonma lela malaRuraZem. rogorc TviTon gangvicxada, q. baTumis
teritoriaze fizikuri da kerZo
samarTlis iuridiuli pirebis mflobelobaSi arsebuli miwis nakveTze
sakuTrebis aRiarebis mudmivmoqmedi
komisiis mier 2009 wlis 1 dekembers
gaica sakuTrebis uflebis mowmoba,
romlis Tanaxmadac TayaiSvilis #2-Si
mdebare sacxovrebeli saxli venera
miqaZes gadaeca. igi lela malRuriZis
dedamTilia, romelmac es saxli mxolod Tavis saxelze gaiforma da
rZals aRar aZlevda iq cxovrebis
saSualebas. mas aiZulebda mcirewlo-

მილოცვა
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა,
ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის
ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორმა
მალხაზ ნაკაშიძემ 2010 წლის 26 ივნისს,
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის

სადისერტაციო თემაზე მუშაობა მალხაზ
ნაკაშიძემ ჯერ კიდევ 2000 წლიდან დაიწყო,
როგორც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტმა. მან
2000-2004 წლებში წარმატებით დაასრულა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სადისერტაციო კომისიის წინაშე წარმატებით
დაიცვა დისერტაცია თემაზე ,,ხელისუფლების
განშტოებებთან პრეზიდენტის ურთიერთობათა
თავისებურებანი მმართველობის ნახევრად
საპრეზიდენტო სისტემებში” (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის, საქართველოსა და სომხეთის
რესპუბლიკის მაგალითზე). მალხაზ ნაკაშიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
მეექვსე კურსდამთავრებულია (ომარ მახარაძის
(2001წ), ლევან ჯაყელის (2002წ), ადამ მახარაძის
(2006წ), მიხეილ ნაკაშიძისა (2008წ) და ანა
ფირცხალაიშვილის (2009წ), შემდეგ, რომელმაც
დაიცვა დისერტაცია სამართალმცოდნეობაში და
არიან იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატები
და სამართლის დოქტორები.

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის ასპირანტურა კონსტიტუციური
სამართლის სპეციალობით, ჩააბარა იმ
პერიოდში მოქმედი წესით გათვალისწინებული
საკანდიდატო მინიმუმის ყველა გამოცდა
და აქტიურად მუშაობდა სადისერტაციო
თემაზე. 2005 წლიდან, განათლების სისტემაში
განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ,
მალხაზ ნაკაშიძე გახდა ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
დოქტორანტი. ამ პერიოდიდან სადისერტაციო
ნაშრომზე მუშაობა მიმდინარეობდა ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის პროფესორის, საქართველოს

mogaxsenebT, rom mimdianre wlis ianvris TveSi mivmarTe
iuridiul klinikas daxmarebisTvis. saqme exeboda Cemi oboli
Svilis, ani miqaZis qonebrivi davis mogvarebas. qalbatonma
nino gaguam yuradRebiT momisminda da dampirda daxmarebas.
ar SeiZleba usazRvro madliereba ar gamovxato klinikis
xelmZRvanelobis, pedagogis baton kaxa falavandiSvilisa da
universitetis iuridiuli fakultetis meoTxe kursis studentis laSa bolqvaZis mimarT, romleTac gamiwies iuridiuli
daxmareba da daicves Cemi interesebi.
madlobas gixdiT rogorc sazogadoebis erT-erTi wevri
imisTvis, rom universitetis profesor-maswavleblebi Rzrdian da amzadeben iseT momaval profesionalebs sazogadoebis
samsaxurisTvis, rogoric gawevrianebulni arian iuridiul
klinikaSi~. (werilis avtoris stili daculia)
van qaliSvilTan erTad sacxovrebeli
saxli daetovebina. magram rogorc
lela malaRuraZem ganmarta, saxlis
mSeneblobaSi mniSvnelvani wvlili
miuZRvoda Tavis meuRles, romelic am
droisaTvis gardacvlilia~, _ ganacxada laSa bolqvaZem, romelic sxva
mniSvnelovani sakiTxebis irgvlivac
konkretdeba: `agreTve mniSvnelovania
is faqti, rom rodesac sakrebulos
komisiam ganaxorciela saxlis sakuTrebaSi gadacema anu privatizacia,
saqmisaTvis mniSvnelovani garemoebebi ar gauTvaliswinebia. mag: lela
malaRuraZis iq cxovrebis faqti da
kidev uamravi sxva ram, rac SemdgomSi
sasamarTlom Tavis gadawyvetilebSi

daadastura kidec. lela malaRuraZis Txovna ki SemdegSi mdgomareobda
_ sakrebulos gadawyvetileba Secvliliyo da TayaiSvilis #2-Si mdebare
saxlis TanamesakuTred TviTonac
yofiliyo registrirebuli.
2010 wlis 21 marts sasamarTlom
qalbaton lelas sarCeli daukmayofila. mis interesebs me vicavdi.
komisias daevala TayaiSvilis #2-Si
lela malaRuriZis cnobis sakiTxi
ganxiluliyo~.
laSa bolqvaZes konsultaciis baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetis asistent profesori
kaxa falavandiSvili uwevda.

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის
თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის
ხელმძღვანელობით.
მალხაზ ნაკაშიძემ 2006-2009 წლებში
წარმატებით შეასრულა დოქტორანტისათვის
დადგენილი
ყველა
დამატებითი
სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტი.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მისმა
სადისერტაციო ნაშრომმა სადისერტაციო
საბჭოს დებულებით დადგენილი წესით,
ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ
სამეცნიერო დაწესებულებაში წარმატებით
გაიარა საერთაშორისო რეცენზირების
პროცედურა. ნაშრომმა მაღალი შეფასება
მიიღო, რამაც საშუალება მისცა მას წარედგინა
ნაშრომი სადისერტაციო კომისიის წინაშე
განსახილველად.
დისერტაცია წინასწარ საჯარო დაცვაზე
შეაფასეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო
კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნანა
ჭიღლაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბესარიონ ზოიძე - პროფესორი (კომისიის
წევრი); კახი ყურაშვილი - ასოცირებული
პროფესორი (კომისიის წევრი); გიორგი
კვერენჩხილაძე - ასოცირებული პროფესორი
(შემფასებელი); ქეთევან ერემაძე - საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე,
სამართლის დოქტორი (შემფასებელი);
ავთანდილ დემეტრაშვილი - პროფესორი
(სამეცნიერო ხელმძღვანელი).
სადისერტაციო ნაშრომს მაღალი შეფასება
მისცეს ოფიციალურმა შემფასებლებმა და
კომისიის წევრებმა. შემფასებლებმა თავიანთ
დასკვნაში აღნიშნეს, რომ მალხაზ ნაკაშიძის
მიერ შესრულებული სადისერტაციო
ნაშრომი მასში განხილული საკითხების
კომპლექსური კვლევის პირველ ცდას
წარმოადგენს. მათივე შეფასებით, პირველად
ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში
მალხაზ ნაკაშიძის მიერ გამოყენებულ იქნა
უცხოურ სამართლებრივ თუ პოლიტიკურ
მეცნიერებაში ფართოდ გავრცელებული
პრეზიდენტის, ხელისუფლების ცალკეული
შტოების და პრეზიდენტისა და ხელისუფლების
განშტოებების ურთიერთობების შეფასების
ინდექსური ანალიზის მეთოდი, რაც უდავოდ
ხაზგასასმელი და მისასალმებელი გარემოებაა.
სადისერტაციო ნაშრომის განსაკუთრებულ
ღირებულებად შეფასდა ის, რომ იგი
ინფორმაციული ხასიათისაა, ზედმიწევნით
და დეტალურად არის განხილული კვლევის
საგანთან დაკავშირებით ავტორის მიერ

შერჩეული სამი ქვეყნის კანონმდებლობა,
ყურადღება გამახვილებულია პრეზიდენტის
ხელისუფლების შტოებთან ურთიერთობის
პრაქტიკულად ყველა დეტალზე.
შემფასებლებმა და კომისიის წევრებმა
აღნიშნეს, რომ ნაშრომში დასმულია არაერთი
პრობლემატური საკითხი, შემოთავაზებულია
საინტერესო რეკომენდაციები, რომელთა
გათვალისწინება და, ცალკეულ შემთხვევაში,
გაზიარება, ხელს შეუწყობს როგორც
შესაბამისი კანონმდებლობის სრულყოფას,
ისე პრობლემების სწორად გადაწყვეტას ამ
სფეროში. შემფასებლების აზრით, ავტორის
მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციები
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მიმდინარე
კონსტიტუციური რეფორმის პროცესში. უნდა
აღინიშნოს, რომ მალხაზ ნაკაშიძე აქტიურად
თანამშრომლობს საქართველოს სახელმწიფო
საკონსტიტუციო კომისიასთან და მის მიერ
დისერტაციაში გამოთქმული გარკვეული
შენიშვნები და რეკომენდაციები აისახა კიდეც
საკონსტიტუციო კომისიის მიერ წარმოდგენილ
კონსტიტუციური ცვლილებების საბაზისო
პროექტში. აღსანიშნავია, რომ სადისერტაციო
ნაშრომის სამეცნიერო შედეგებმა ასახვა ჰპოვა
სამეცნიერო პუბლიკაციებში, რომლებიც
ავტორის მიერ გამოქვეყნდა საქართველოსა
და უცხოეთის სხვადასხვა სამეცნიერო
გამოცემებში. სადისერტაციო ნაშრომში
განხილული საკითხების პრაქტიკული
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ავტორს
კომისიის წევრებისა და შემფასებლების
მხრიდან მიეცა რეკომენდაცია სადისერტაციო
ნაშრომის მონოგრაფიის სახით გამოცემაზე,
რაც უახლოეს პერიოდში განხორციელდება.
ნაშრომის ცალკე მონოგრაფიის სახით
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიულ მეცნიერებათა
დეპარტამენტი გამოქვეყნება მნიშვნელოვანია
არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ
მთლიანად პოსტსაბჭოური ქვეყნებისათვის
სადაც დისერტაციაში განხილული
საკითხების კომპლექსური სამეცნიერო
კვლევები ძალიან მცირეა. საბოლოოდ,
კომისიის გადაწყვეტილებით, სადისერტაციო
ნაშრომმა მაღალი შეფასება მიიღო და მალხაზ
ნაკაშიძეს მიენიჭა სამართლის დოქტორის
აკადემიური ხარისხი. მთელი შემადგენლობით
გულწრფელად ულოცავს ბატონ მალხაზს ამ
დიდ წარმატებას და ნაყოფიერ სამეცნიერო
მოღვაწეობას უსურვებს.

nestan mamuWaZe

იურიდიულ მეცნიერებათა
დეპარტამენტი



oqtomberi

k a r g a d s w a v l e b i s d i d a q t i k uri princi pi
Tanamedrove swavlebis erovnuli programebi da
strategiebi orientirebulia moswavleSi kritikuli azrovnebis ganviTarebaze. am miznis miRweva
gvavaldebulebs arsebiTad gardaiqmnas swavlebis
procesi.
swavlebis procesis gardaqmnis mTavari faqtorebia swavlebis didaqtikuri princi pebi da
kargad SerCeuli swavlebis meTodebi.
akademikos daviT lorTqifaniZis ganmartebiT
didaqtikuri princi pi ewodeba zogadmeTodikuri
xasiaTis im saxelmZRvanelo debulebaTa erTobliobas, romelTac viyenebT saswavlo saqmianobaSi
da romlebiTac gamsWvalulia swavlebis mTeli
procesi. akademikos daviT lorTqifaniZis TvalsazrisiT swavlebis procesi unda emyarebodes
Semdeg didaqtikur princi pebs:
1. codnis sistemurobisa da swavlebis Tanmimdevrobis princi pi.
2. Segnebulobisa da aqtiurobis princi pi.
3. TvalsaCinoebis princi pi.
4. codna-Cvevis mtkiced SeTvisebis princi pi.
5. moswavlisadmi individualuri midgomis
princi pi.

akademikosma iuri babinskim am didaqtikur
princi pebs Semata swavlebaSi mecnierulobis didaqtikuri princi pi.
didaqtikuri princi pebi pedagogikis yvela
Teoretikosis Sromebsa da saxelmZRvaneloSi gansakuTrebuli yuradRebis sagania. magram skolis
praqtikidan momdinare iseTi didmniSvnelovani didaqtikuri princi pi, rogoricaa kargad swavlebis
princi pi, dRemde ar aris mecnierulad Seswavlili
da, Sesabamisad, ar aris SeTavazebuli skolisaTvis,
rogorc rekomendacia.
kargad swavlebis mecnieruli idea klasikuri
pedagogikidan momdinareobs da ian amos komenski
ase gansazRvravda mas: “axalgazrdobis wesierad
aRzrda ar niSnavs imas, rom TavSi CavutenoT avtorebidan amokrefili sityvebis, frazebis, gamoTqmebisa da azrebis narevi. aramed niSnavs imas,
rom ganvuviTaroT mas saganTa gagebis unari, raTa
swored es unari iqces im cxovel wyarod, saidanac
codnis nakadulebi gadmodindeba.”
Tanamedrove saskolo praqtikaze dakvirveba
gviCvenebs, rom swavlebaSi ZiriTadad gabatonebulia swavleba informaciis doneze (saxelmZRvaneloze dayrdnobiT) da swavleba Ziebis doneze
(Tavisufali azrovnebis viTarebaSi).
informaciis doneze swavlebis procesSi moswavle cnebebis doneze eufleba saswavlo masalas
(imaxsovrebs wesebs, formulebs, TariRebs da a. S.).
cnebebis doneze daswavlili masalis codnas maswavlebeli mexsierebis doneze afasebs da Tvlis,
rom mizani miRweulia, radgan moswavles axsovs
is, rac iswavla.
mowinave maswavleblebi uaryofen codnisadmi
midgomis am dromoWmul meTods da mimarTaven
swavlebas Ziebis doneze. Ziebis doneze swavlebis
procesSi moswavle codnas iZens gancdis doneze,
anu garkveulia SeZenili codnis sargeblianobasa . igi cnobierad emzadeba cxovrebisaTvis, man
icis, rom codna Zalaa.Mmaswavlebeli, Sesabamisad,
gancdis doneze dauflebul codnas moswavles

ufasebs azrovnebis doneze. grafikulad es ase
gvaqvs warmodgenili:
swavleba
|
informaciis doneze

|

Ziebis doneze

|
daswavla

cnebebis doneze

gancdis doneze

Sefaseba

mexsierebis doneze

azrovnebis doneze

kargad swavlebis didaqtikuri princi pis amosavali idea aris swavleba Ziebis doneze.
kargad swavlebis meTodologiis damkvidrebaSi
ganmsazRvrel rols, pirvel
rigSi, asrulebs skolaSi
SemoqmedebiTad moazrovne
sagnis maswavlebeli da universitetSi profesori, romlebic dReniadag imaRleben
pedagogiuri ganaTlebisa da
ostatobis dones. TuU skolas
da universitets ar hyavs axleburad moazrovne pedagogi
da profesori, didaqtikuri
rekomendaciebis SemuSaveba
da SeTavazeba problemas ver
gadawyvets.
problema verc maSin gadawydeba, Tu skolisa da universitetis departamentis saTaveSi ar dgas SemoqmedebiTad
moazrovne xelmZRvaneli, romlebic piradi gamocdilebiT
unda iZleodnen kargad swavlebis cocxal nimuSebs. skolis direqtori da universitetis departamentis xelmZRvaneli ver iqneba
kargad swavlebis didaqtikuri princi pis dammkvidrebeli, Tu isini mxolod administratorebi arian

da ar gaaCniaT cocxali gakveTilisa da leqciis
Catarebis ostatoba. swored skolis direqtori da
universitetis departamentis xelmZRvaneli unda
aZlevdnen tons swavlebaSi siaxleebis efeqtianad
damkvidrebas. Tu maT amis unari ar gaaCniaT, isini
ara Tu sxvas ver moTxoven kargad swavlebas, aramed vinc kargad aswavlis, verc imaT Seafaseben

da daafaseben Rirseulad. amis uamrav magaliTs
icnobs ganaTlebis istoria da misi gameoreba
sastiki danaSaulia moswavle da studenti axalgazrdobis winaSe.
kargad swavlebis ostatisa da kargi maswavleblebis gansaxiereba iyvnen kaTedris gamge
(axla departamentis xelmZRvaneli) profesorebi
aleqsandre CavleiSvili, mixeil stamboliSvili,
xusein xalvaSi, vladimer Wanturia, aleqsandre
gobroniZe, docentebi oTar axvlediani, vladimer
qemxaZe, leqtorebi mixeil gadaxabaZe, kote bolqvaZe
da sxvebi.
oci wlis manZilze xelmZRvanelobda pedagogikis kaTedras profesori aleqsandre gobroniZe
(dRes mis saxels atarebs #111 auditoria, sadac
mowyobilia pedagogikis kabineti da pedagogiuri
literaturis biblioTeka).
profesori aleqsandre gobroniZe sanimuSo iyo
misi kaTedris wevrebisaTvis rogorc pirovneba
da rogorc xelmZRvaneli, pirvel rigSi sakuTar
Tavze muSaobis TvalsazrisiT. batoni aleqsandre
yoveldRe kiTxulobda axal mecnierul naSroms
da cxadia presas. misi Semosvla kaTedraze iwyeboda siaxleebis Sesaxeb STabeWdilebebis gacvliT,
radgan Cvenc, vicnobdiT ra Cveni gamgis cxovrebis
wess, Cvenc vcdilobdiT erTi axali mecnieruli
informacia gagveziarebina misTvis. dagveTanxmebiT,
rom kaTedraze damkvidrebuli aseTi wesis Sedegi
aucileblad iqneboda kaTedris wevrTa wignierebis
donis sistematiuri amaRleba. kaTedrebze, sadac
am wess ver amkvidrebdnen gamgeebi, bunebrivia,
Sedegic sxva iyo – es iyo kaTedris wevrTa Soris
upativcemuloba, Cxubi da ayalmayali, rasac dRes
arakolegialobas uwodeben.
meore, prof. aleqsandre gobroniZis, rogorc
kaTedris gamgis, daswreba kaTedris wevrTa leqciaze, iyo leqtoris daostatebis gakveTili.
vusmendiT mas, ara rogorc gamges, aramed rogorc
ganaTlebul kolegas. misi SeniSvnebi, rCevebi da
rekomendaciebi iyo wignieri kacis SeniSvnebi, rCevebi da rekomendaciebi, romelTa gaTvaliswineba
sulier komforts gvZenda TiToeuls.
ganaTlebis saministro skolisaTvis direqtors
da universitetis reqtori departamentis xelmZRvanels gansakuTrebuli pasuxismgeblobiT unda
arCevdes, radgan axalgazrdobis kargad swavleba
da aRrzda maTi profesiuli ostatobis donezea
damokidebuli.

zogadi da umaRlesi skolis mimdinare reformis warmateba pirdapir kavSirSia skolasa
da universitetSi jansaRi pedagogiuri korpusis
CamoyalibebasTan.

iuri bibileiSvili,
sruli profesori
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didi fizikosis, bunebismetyvelis da qimikosis nils boris
dabadebidan 125 wlis gamo

kacobriobisa da mecnierebis istoriis maxsovrobaSi
bevri gamorCeuli saxelia
SemorCenili. galileis, niutonis, ainStainis saxelebis gverdiT daimkvidra Tavisi saxeli
nils borma.
igi iyo axali sabunebismetyvelo azrovnebis damuSavebis erT-erTi pioneri,
romelmac fuZemdebluri wvlili Seitana me-20 saukunis
epoqaluri aRmoCenis qvanturi
meqanikis CamoyalibebaSi. Teoriuli fizikis axali ideebis zogad-sabunebismetyvelo
da filosofiuri gaazrebis
Sedegad, borma daasabuTa da
ganaviTara damatebiTobis universaluri princi pi, romelic
mecnieruli codnis calkeuli
dargebis: biologiuri movlenebi, fsiqikuri movlenebi,
xalxTa kultura, mecniereba
da xelovneba, religia, saskolo ganaTlebaSi saerTo
meTodologiur swavlebas
Seadgens.
nils boris cxovreba da
moRvaweoba daemTxva urTules
politikur periods. es iyo
ori msoflio omis umZimesi
epoqa, romelic Semdgom civi
omis xanrZliv samkvdro-sasicocxlo brZolaSi gadaizarda. sxva did adamianebTan
erTad mis winaSec dadga
amocana civilizaciis dacvisa
da xalxTa gadarCenis Sesaxeb,
romelTac TermobirTvuli
katastrofa daemuqra. am saqmeSic boris titanurma rolma
damsaxurebulad moutana mas
gamoCenili pirovnebis saxeli
kacobriobis istoriaSi.
nils bori daibada 1885
wlis 7 oqtombers, daniis
dedaqalaq kopenhagenSi. misi
mama qristian bori kopenhagenis universitetis fiziologiis TvalsaCino profesori iyo.
deda elen adleri gamorCeuli
silamaziT, keTilSobilebiT,
Wkua-gonebiT, politikisadmi
didi interesiT daniis parlamentis wevri iyo. ojaxi
gamoirCeoda maRali sulieri
da inteleqtualuri kulturiT. momaval mecniers bavSvobis
da Wabukobis periodSi ojaxis
inteleqtualuri garemo xels
uwyobda bunebrivi niWisa da
SemecnebiTi sawyisebis ganviTarebaSi. boris ojaxSi
tradiciulad ikribebodnen
gamoCenili bunebismetyvelebi,
filosofosebi. nilss neba
eZleoda daswreboda sasadilo oTaxSi mecnierTa kamaTs
da azrebis Widils. esmoda
gonebamaxviluri saintereso
saubrebi amaTu im sferoSi.
nilsi skolaSi pirveli
moswavle iyo. misi dabadebis
60 wlisTavze, roca Jurnalistebma SekiTxva dausves mis
megobars, cnobil qirurgs ole
Civics, visTanac skolaSi 6
wlis ganmavlobaSi erT merxze
isxdnen, „Tu ra Tvisebebs
Tvlida nilsisTvis yvelaze
mniSvnelovnad”, uyoymanos
upasuxa: „sikeTes. igi iyo
keTili - didSic da mcireSic.
ar vazviadeb iubilis gamo,
me namdvilad vTvli, rom igi
gamorCeuli kacia mTels qvey-

anaze“. yvela aRniSnavda, rom
bori pirveli moswavle iyo
skolaSi, magram misi upiratesoba aravis aRizianebda. igi
ar cdilobda pirvelobas, ar
Zabavda situacias, Zal-Rones,
ar iCenda gaTamamebas da medidurobas. mas yvela maswavlebeli da ufrosklaselebic
aRiarebdnen.
meore msoflio omis mZime
1943 wels germaniis sanapiroebidan erT nislian bnel
Rames CrdiloeTis zRvaSi gemi
Securda. xomaldze 1 mgzavri
imyofeboda. igi malulad
SvedeTSi gadaiyvanes. mZime
wyali mxolod skandinaviaSi
moi poveboda, romelic qimiuri
wmendis Semdeg atomuri rRvevis Semaneleblad gamoiyeneboda. Sveciidan isev farulad
inglisSi, xolo iqedan iqedan
samxedro TviTmfrinaviT amerikis SeerTebul StatebSi gadaiyvanes. TviTmfrinavSi sami
didi korife isxdenen. eseni
iyvnen albert ainStaini, nils
bori da enriko fermi. isini
amerikis dazvervam mSvidobianad gadaiyvana. iq ki amerikis
TermobirTvul institutSi
aRmoCndnen. maSin, roca nils
borma skandinaviidan wamoRebuli mZime wyliani boTli
amoiRo, igi ludi aRmoCnda.
isev saqmeSi Caeria amerikis
saidumlo wreebi da mas mZime
wyliT savse igive boTli, SvedeTidan uvneblad Cautanes,
ludiT sixarulis niSnad sadRegrZelo warmoTqves. dadga
atomuri bombis damzadebis
epoqa.
1903 wels nilsi Sedis kopenhagenis universitetSi. maSin
aq Tavmoyrili iyo cnobili
maTematikosebi, qimikosebi, astronomebi, filosofosebi:
tile, lundi, hofdingi, kirkegori da sxvebi. universitetSi
swavlasTan erTad nilsi da
Tavisi 2 wliT umcrosi Zma
haroldi TamaSobdnen fexburTs. miRweva imdenad didi
iyo, rom isini Caricxes daniis
erovnul nakrebSi. 1908 wels
daniis olimpiurma nakrebma,
Zmebi borebis monawileobiT
meore adgili da olimpiuri
vercxlis medlebi moi poves,
romelic daniis saxalxo
zeimiT dasrulda.
1908 wels nilsma daamTavra
fizika-maTematikis fakulteti
da iqve datoves saprofesoro
momzadebisaTvis. am wels man
gaicno misi Zmis haroldis,
megobris nils norlundis
da margareti. mowoneba imdenad ormxrivi da mimzidveli
iyo, rom isini sicocxlis
bolomde darCnen erTguli
col-qmari. nilsisTvis sxva
qali ar arsebobda.
1911 wels nilsi icavs sadoqtoro disertacias, romelic
specialistTa did qeba-didebas da xotbas imsaxurebs.
aseve aRniSnavdenen mis metad
maRal mecnierul dones. igi
iwyebs muSaobas kembrijis
universitetSi.
male boris cxovrebaSi
mniSvnelovani movlena moxda.
1911 wlis maisSi kembrijSi man
gaicno atomis planetaruli
modelis avtori e. rezerfordi,
romelic manCesteridan stumrad Camovida maT laboratoriaSi. nilsi da rezerfordi
gaesaubren erTmaneTs, ris
Semdeg nilsi miiwvia manCesterSi Tavis laboratoriaSi
samuSaod da rezerfordis
rCeviT bori Seudga geigeris
leqciebis mosmenas kvlevis
eqsperimentul meTodebze radiaqtivobaSi. amasTanave jgufis
sxva wevrebTan erTad bori
Caeba disputebSi atomis planetaruli modelis garSemo.
eqsperimentuli da Teoriuli kvlevis gaRrmavebasTan erTad boris gonebaSi

mwifdeboda axali uaRresad
mniSvnelovani ideebi atomis agebulebulebis Sesaxeb.
man pirvelma gamoTqva azri
atomSi eleqtronebis mier
sxivebis STanTqmaze da gamosxivebaze. bori yovelTvis
uziarebda Tavis ideebs atomguluri Teoriis pirvel avtors rezerfords, romelic
mxurvaled da uSualod monawileobda msjelobaSi. amasTan
borma pirvelma gamoTqva azri,
rom radiaqtiuri gamosxavebis
dros nawilakebi gamodian
birTvidan. amasTan, birTvis
irgvliv mbrunavi eleqtronebi
gansazRvraven elementis yvela
(qimiur-fizikur) Tvisebebs. am
sakiTxis guldasmiT bolomde
garkvevam bori daarwmuna, rom
atomis samyaroSi ar moqmedebs
klasikuri fizikis kanonebi.
bori Rrmad iyo darwmunebuli, rom atomis problemis
gasaRebi unda monaxuliyo
kvantur TeoriaSi, romelsac
dasabami misca plankma 1900
wels. plankma daasabuTa da ainStainma daamtkica,rom siTburi
gamosxiveba da sinaTle, raRac
uwyvets ki ar warmoadgens, aramed Sedgeba nawilakebisagan,
romlebic energiis garkveul
potencias Seicaven. nilsma
daamtkica, rom atomis energias
marTavs qmedebis kvanti. rac
Seexeba eleqtronTa moZraobis
kanonebs, misi azriT, aucilebelia am kanonebSi SevitanoT
klasikuri eleqtrodinamikisaTvis ucxo sidide-plankis

Sualeduri etapi iyo kvanturi
meqanikis saboloo Camoyalibebis gzaze. v. haizenbergis, v.
paulis, m. bornis, p. dirakis,
e. Sredingernis, de briolis
da sxvaTa azriT n. boris
kvanturi meqanikis arawinaaRmdegobrivi, harmoniuli ideebi,
meTodebi da princi pebi mTeli
bunebismetyvelebis udidesi
monapovari iyo. 1961, sicocxlis boloswina wels nils
bori werda, rom „mravali
qveynis fizikosTa mTeli Taobis axlo TanamSromlobiT
SesaZlo gaxda nabij-nabij damyarebuliyo wesrigi codnis
axal farTo dargSi”, kvaltur
fizikaSi
boris Tvisebebs: Tavmdablobas, ganuzomel niWs,
keTils, mokrZalebuls, damTmobsa da damyols Tan sdevda
udidesi Serkinebis, azrTa Widilis, mecnierebaSi titanuri
Jinis Tvisebebi. daucxromeli
Ziebebisas igi xSirad imeorebda mokle citatas „faustidan”: „sad aris gza? gza ar
aris; win - ucnobisaken”. mas
bevrjer mouxda Serkineba ainSteinTan, romelic zovelTvis
kritikulad oponirebda mas.
1927 wels Camoayaliba kvanturi meqanikis erT-erTi mniSvnelovani Teoria - damatebiTobis princi pi. igi ekuTvnis
kidev erT aRmoCenas, romelic
xangrZlivi kvlevis Sedegad
warmoadgina. es iyo kvanturi
Teoriis mTeli sqemis logikuri axsna, romlis mixedviT

mudmiva. igi darwmunebuli
iyo, rom am sididis SemotaniT
sakiTxi atomebSi konfiguraciebis stabilurobis Sesaxeb
arsebiTad Seicvleboda; atomis rezerfordis modelTan
ki aRniSnuli ideis SeerTeba
atomis Teoriis safuZvels
Seqmnida.
borma Tavisi Teoria 1913
wels daasrula da sami statiac gamoaqveyna. rezerfordis
modelis mdgradobis asaxsnelad man Camoayaliba ori kvanturi postulati, romlebic
safuZvlad daedo wyalbadis
da misi msgavsi atomebis Teorias. daasabuTa atomguluri
Teoria da atomis birTvis irgvliv eleqtronTa orbitebis
arseboba, sadac eleqtronis
maRal orbitaze gadasvlas Tan
sdevs energiis STanTqma, xolo
dabal orbitaze gadmosvlas energiis erTi kvantis gamosxiveba. am aRmoCenam moamzada
kvanturi Teoriis WeSmariti
safuZveli. man Camoayaliba qimiur elementTa periodulobis
kanonis fizikuri gagebisa da
perioduli sistemis TaviseburebaTa arsi.
atomis agebulebis Seswavlis saqmeSi damsaxurebisaTvis 1922 wels, 37 wlis asakSi
nils bors mieniWa nobelis
premia fizikaSi. misi Teoria,
romelic atomis Tanamedrove
Teoriis dabadebas udrida,

ar SeiZleba mikrosamyaros Taviseburebebis mowyveta makrosamyarosagan. mikrosamyaroze
yoveli msjeloba xdeba makrosamyarosTan urTierTqmedebis gaTvaliswinebiT. am
Teorias damatebiTobis princi pi ewoda, raSic ainStainis
azri uaryofiTi iyo. am Teoriam bors kidev ufro gauTqva
saxeli mTels msoflioSi da
igi yvela dargis speialistebma kidev erTxel gaiziares
1955 wels kopenhagenSi gamarTul mecnierebaTa akademiis
sxdomaze, sadac mowveuli
iyvnen msoflios udidesi
fizikosebi.
amerikeli didi bunebismetyveli da mecnierebis istorikosi holtoni Tavis gamokvlevaSi „mecnierebis Tematuri
analizi”, aRniSnavs Tu ra didi
mniSvneloba eniWeba boris
damatebiTobis princi ps da
rogori Rrma fesvebi hqonda
Sesabamis ideas Soreul warsulSi.
1947 wels, roca bori daajildoves umaRlesi xarisxis
ordeniT - „spilos ordeni”
Txoves amasTan dakavSirebiT,
aerCia gerbi daniis taZarSi,
man SearCia gerbi, romelic
gamoxatavs damatebiTobis
ideas; gerbze aseTi devizia:
„dapirispirebulebi erTmaneTs ematebian”. TviT gerbi ki
gamoxatavs „in da ianis” Zvel

Cinur simbolos- or mtrulsa
da amave dros yofierebis erTmaneTSimarad gadaxlarTul
sawyisebs.
1936 wels Semoitana birTvuli fizikisaTvis metad mniSvnelovani „Sedgenili birTvis
modeli”,romelmac TvalsaCino
gaxada birTvuli reaqciebis
mimdinareobis Sinaarsi.
bori mraval qveyanaSi mogzaurobda. igi xvdeboda da esaubreboda gamoCenil mecnierebs,
fizikosebs, maTematikosebs,
qimikosebs. monawileobda konferenciebSi, xvdeboda xalxs.
jer kidev, sanam damzaddeboda
birTvuli iaraRi, xedavda mis
katastroful Sedegebs civilizaciis ganadgurebaSi da
araerTxel Seecada daerwmunebina politikuri da samxedro
moRvaweni, rom aucilebelia
erToblivi nabijebi axali
iaraRis gamoyenebis Tavidan
asacileblad. magram uSedegod. igi omis bolomde cdilobda mecnierebisaTvis naTeli gaexada atomuri iaraRis
damzadebis politikuri Sedegebi. 1945 wels, roca iaponiaSi moxda atomuri ubedureba,
bori aRSfoTebiT gamoexmauraam saSinelebas da mouwoda
msoflio xalxs daecvaT civilizacia da mSvidoba dedamiwaze. igi protestis niSnad
tovebs amerikis SeerTebul
Statebs da 1945 wels brundeba
kopenhagenSi. 1957 wels bori
naSromisaTvis „atomi mSvidobis sameSi” meored iRebs
nobelis premias.
1961 wlis gazafxulze
saqarTvelos mecnierebaTa
akademiis mowveviT 4 driT 1316 maiss bori Tbiliss ewvia
Tavis meuRlesa da SvilTan
erTad. 13 maiss bori Tbilisis saxelmwifo universitets
estumra. universitetis maxloblad xalxis teva ar iyo,
quCebSi transportis svla
sewyda. yvela taSiT Sexvda.
fizikis auditoria da derefnebi xalxiT gaiWeda. sxdoma
fizikis institutis direqtorma elefTer andronikaSvilma
gaxsna. sityviT gamovidnen: v.
mamasaxlisovi, nils bori, misi
Svili profesori oge bori,
romelmac 1975 wels aseve miiRo fizikis dargSi miRweuli
RvawlisTvis nobelis premia.
meore dRes 14 maiss moewyo
gaseirneba kaxeTSi. alaznis
velze lamaz, myudro adgilze
stumrebisTvis gaimarTa improvizebuli gamaspinZleba qarTuli tradiciebis mixedviT.
ukan dabrunebuli 76 wlis
mxne mecnierma kidev erTxel
moisurva mTawmindis platoze
asvla, saidanac SuaRamisas
dabrundnen.
7 ivliss kopenhagenidan
samadliero werili movida
TbilisSi e. andronikaSvilis
saxelze, sadac bori guliTad
madlobas uxdida maspinZels.
igi werda: „Tan wamoviReT
Tqveni qveynis silamaziT,Zveli
ZeglebiTa da xalxis TavazianobiT miRebuli STabeWdilebani...” erTi wlis Semdeg
1962 wlis 18 noembers nils
bori gardaicvala.
boris azrovnebasa da praqtikul moqmedebaSi naTlad
ixateboda didi istoriuli
pirovnebis simaRle, simarTle
da siwminde. msoflios qveynebma es aRiares uTvalavi
jildos miniWebiT da sayovelTao pativiscemiT. elementTa
periodul sistemaSi erTerT
nivTierebis saxelwodebaSi
daido bina, romlis rigiTi nomeri da atomgulis eleqtronTa ricxvi udris 5-s.

daviT gvianiZe,
soflis meurneobis
mecnierebaTa doqtori,
profesori.
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nologiis ganyofilebis maZiebeli aspirantia. 1995 wels
man daicva sakandidato disertacia da mieniWa filologiis mecnierebaTa kandidatis xarisxi. misi, rogorc
mecnieris kvlevis sfero Tavdapirvelad terminologia
gaxldaT, magram igi wlebis ganmavlobaSi sagrnoblad
gafarTovda. yvelaze didi interesiT is ucxoelTaTvis
qarTuli enis Seswavlas ekideba. muSoabs meTodikis Tu
lingvisturologiis calkeul sakiTxebze. dainteresebulia leqikografiuli saqmianobiTac,romlis dasturicaa mis mier j. jijavaZis TanaavtorobiT gamocemuli
Turqul-qarTuli leqsikoni. igi ramdenime aTeuli
samecniero naSromis avtori gaxlavT. mas SeuZlia sakuTari kvlevis Sedegebi daukavSiros kolegebisas da
gamokveTos axali mimarTulebani, amitomac siamovnebiT
TanamSromlobs maTTan. igi saintereso moxsenebiT
wardga leqsikografiis saerTaSoriso simpoziumsa Tu
respublikur konferenciebze. saeTod,unda arniSnos,rom
igi saerTaSoriso, respublikur, adgilobriv samecniero
konferenciebsa Tu sesiebSi sistematiurad monawileobs,
rac misi kvlevis Seunelebel tempze miuTiTebs.
dResdReobiT qalbatoni maia qarTuli filologiis
departamentis asocirebuli profesoria. mas leqciebis
kursi mihyavs axal qarTul enaSi, qarTuli enis praqtikul kursSi, enasa da kulturaSi. maia kikvaZes yvela
Tviseba aqvs rac WeSmarit pedagogs sWirdeba _ sagnis
codna, kompetenturoba, momTxovneloba, samarTlianoba,
pasuxismgebloba da rac yvelaze mTavaria, saqmisa da
studentis siyvaruli.
qalbaton maias bevr sapasuxismgeblo Tanamdebobaze

umuSavia _ igi gaxldaT zogadi filologiis kaTedris
gamge, filologiis fakultetis dekanis moadgile, dasvleT evropuli enebisa da literaturis fakultetis
dekani. igi kargi organizatori da principuli xelmZRvaneli iyo. mis mier gakeTebul saqmes mudam aCnda kargi
Semsruleblis xeli. mas lideris yvela Tviseba aqvs. kolegebi emadlierebian mas,rogorc gamgebian xelmZRvanels;
Tbil adamians, visac yvelanairi konfliqtis mogvareba
SeuZlia.maia kikvaZe iSviaTi magaliTia imisa, rogor
SeiZleba adamianma ibrZolos dasaxuli miznis misaRwevad,
ar SeuSindes aranair siZneles, ar dakargos rwmena, mudam
win miiwevdes da hqondes dauokebeli swrafva axlisken,
progresulisken. mas SeuZleblis gakeTeba SeuZlia.
qalbatoni maia mzrunveli meuRle,deda da dedamTilia. igi samgzis bebiaa da tyupi SviliSvilebis movlaSic
axerxebs lomis wili Seasrulos. cdilobs dazardos,
daafrTianos isini da zogjer bavSvuri TvalebiTac
Sexedos samyaros. maia kikvaZe unikaluri TvisebebiT
dajildoebuli adamiania. igi mxatvrul RonisZiebebSic
monawileobs. universitetis iubileze bevrma axla gaigo,
rom mas SesaniSnavi musikaluri niWic aqvs. is kargi
kulinaricaa. SeiZleba iTqvas, ra saqmesac siyvaruliT
moekideba, yvelaferi araCveulebrivad gamoudis.
vulocavT qalbaton maias naxevarsaukunovan iubiles.
vusurvebT pirvel rigSi qveynisa da eris sakeTildReod
janis simrTeles, bednierebas, axal-axal samecniero
warmatebebs da SemoqmedebiT miRwevebs.

etyveleba-geografiis fakultetze, romlis sruli
kursi warCinebiT daamTavra 1985 wels.
yvelas usaTuod gvaxsovs da arc arasdros dagvaviarsebobs adamianTa wydeba Cveni sayvareli maswavleblebi, vinc farTod
ramdenime tipi. erTni _ gagviRo gonebis kari, mTeli Tavisi TvalismomWreli
bevrs arafers akeTeben, mravalferovnebiT, silamaziT, sigrZiTa da siRrmiT
magram sazogadoebas Tavs dagvanaxa es samyaro. mudam gvexsomeba mSobliuri
aCveneben ise, TiTqos skola,iq gatarebuli wlebi da is madli,romelic masyvelafers akeTeben. Ta- wavlebelma odesRac daTesa Cvens gulSi da romelic
namedrove ybadaRebuli dRes sikeTisa da kacobis nayofis momtan xed iqca.
aseTi iyo merabisaTvis kviaxiZeebis skola da am
terminiT rom vTqvaT, maT
aqvT avtopiaris kargi skolis maswavleblebi,romelTa Sorisaa sakuTari mama,
unari. meoreni_ marT- biologiisa da geografiis SesaniSnavi maswavlebeli
lac saqmiani adamian- batoni SoTa futkaraZe. merabi arc erTis winaSe ar
ebi arian, magram undaT darCenila valSi. energiiTa da enTuziazmiT aRsavse 3
rom sxvebma dainaxon da weli miuZRvna man Suaxevis raionis sofel goginauris
daafason maTi Rvawli. saSualo skolas.
aRniSnul skolaSi misi monawileobiT moxda geo]mesame kategoriis adamigrafiisa da biologiis kabinetebis rukebiT,mulaJebiT
anebi yvelafers akeTeben
da sxva xelsawyo-TvalsaCinoebebiT ganaxleba-Sevseba.
pirnaTlad, keTilsindisierad da ara imisTvis, rom man uamrav axalgazrdas Caunerga biologiisa da geoviRacam SeniSnos, viRacam dainaxos. es maTi Sinagani grafiis,mSobliuri kuTxisa da sruliad saqarTvelos
moTxovnilebaa da sxvagvarad ar SeuZliaT. swored am siyvaruli. merabis madlier aRsaRzrdelebs mudmivi
tipis adamianebs miekuTvneba saTnoebiT da siqveliT kavSiri aqvT maT sayvarel maswavleblebTan.
aRsavse pirovneba _ SoTa rusTavelis saxelmwifo
1988-1991 wlebSi merabi swavlobda saqarTvelos
universitetis profesori, Cveni `saZmos~ wevri da mecnierebaTa akademiis vaxuSti bagrationis saxelobis
uaxloesi megobari merab futkaraZe.
geografiis institutis aspiranturaSi socialuradamianis zrdasa da svlas imdeni ram gansazRvravs, ekonomikuri geografiis specialobiT. man akademikos
mis urTules meqanizms iseTi urTierTsawinaaRmdego vaxtang jaoSvilis xelmZRvanelobiT moamzada da 1992
Zalebi amoZraveben, mis pirovnebas iseTi natifi de- wels daicva sadisertacio naSromi Temaze: ,,mWidrod
talebi ayalibebs da misi Sinagani samyaros gagebi- dasaxlebuli mTiani raionebis mosaxleobis geografisaTvis imdeni ram unda iqnes gaTvaliswinebuli, rom uli problemebi (mTiani aWaris magaliTze’’).
merabi 1992 wlidan dRemde muSaobs SoTa rusTavemSrali - `daibada ... daamTavra ....gaakeTa ....daicva...~
lis saxelmwifo universitetis geografiis departa- TiTqmis arafris MmTqmelia.
da mainc am biografiul detalebs gverds ver mentSi. 1993 wlidan geografiis kaTedris docentia,
xolo 2006 wlidan dRemde - universitetis asocireauvliT.
am stiqonebis avtorebs merabTan TiTqmis ocdaaT- buli profesori. kiTxulobs leqciebs geografiis
wliani megobroba gvakavSirebs. Cvens Soris arian mimarTulebiT ramdenime saganSi. paralelurad sxmisi bavSvobis megobrebi da Tanakurselebic. amitom vadasxva dros leqciebs kiTxulobda baTumis sazRvao
saSualeba gvqonda Tvali migvedevnebina misTvis, ro- akademiaSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis bagorc adamianisa da pedagogisaTvis. ase, rom saTqmeli Tumis filialsa da ramdenime kerZo universitetSi.
sadac merabs umuSavia, yvelgan wiTel zolad Tan
Zalze bevri gvaqvs.
sdevda maRali profesionalizmi, kolegebisa da stumerab futkaraZe 1960 wlis 10 oqtombers daibada da dentebis mimarT pativiscema da siyvaruli. im Znel
aRizarda mTiani aWaris erT-erTi ulamazesi xeobis - wlebSic, faqtiuri uxelfasobis pirobebSic, merabs
mareTis sofel kviaxiZeebSi, mosamsaxuris tradiciul sakuTari rwmenisaTvis ar uRalatia.
qarTul ojaxSi.
merab futkaraZe aqtiur pedagogiur moRvaweobas1967_1975 wlebSi swavlobda kviaxiZeebis, xolo Tan erTad eweva nayofier samecniero-kvleviT saqmi1975_1977 wlebSi - dRvanis saSualo skolaSi. 1980 anobas. mas gamoqveynebuli aqvs 40-ze meti samecniero
wels Cairicxa baTumis SoTa rusTavelis saxelo- naSromi, maT Soris 4 wigni. gansakuTrebiT aRniSvnis
bis saxelmwifo pedagogiur institutSi bunebism- Rirsia monografiebi: ,,mTiani aWaris mosaxleobis

ekonomikur_geografiuli problemebi~ da `aWara’’
(ekonomikur-geografiuli daxasiaTeba). maTSi ganxilulia socialur-ekonomikuri geografiis ZiriTadi
sakiTxebi, Sefasebulia barisa da mTiani aWaris bunebriv-geografiuli pirobebi da resursebi, meurneobis
ZiriTadi dargebis ganviTarebis done da dasaxulia
ganviTarebis perspeqtivebi. avtori prioritets aniWebs
soflis meurneobis,turizmis,trasportisa da sawarmo
Zalebis ganviTarebas. amasTan meurneobis wamyvani
dargebis ganviTarebisaTvis dasaxulia rekomendaciebi,
mocemulia mosaxleobis zrdis dinamikis prognozi da
gansazRvrulia ricxovnebis optimizaciis sakiTxebi
cxovrebis donis amaRlebasTan kavSirSi. merab futkaraZem bolo wlebSi gamosca 2 saxelmZRvanelo:
,,maRalganviTarebuli qveynebis socialur-ekonomikuri geografia~ da `testebi saqarTvelos istoriasa
da geografiaSi~. pirvel maTganSi amomwuravad aris
ganxiluli maRalganviTarebuli qveynebis socialurekonomikuri geografia. warmodgenilia qveynebis
bunebrivi resursebi, mosaxleoba, saxalxo meurneobis
dargebi, sagareo ekonomikuri kavSirebi. wigni gankuTvnilia aramarto studentebisaTvis,aramed mkiTxvelTa
farTo wrisaTvis.
merab futkaraZem istoriis mecnierebaTa kandidat
nugzar zosiZesTan erTad pirvelad saqarTveloSi
abiturientebisaTvis Seadgina testebi saqarTvelos
geografiasa da istoriaSi. aRniSnulma saxelmZRvanelom warmatebiT gaiara aprobacia da specialistTa
didi mowoneba da maRali Sefaseba daimsaxura. merab
futkaraZe 1994-2004 wlebSi iyo bunebismetyveleba-geografiisa da wylis bioresursebis fakultetis dekanis
moadgile. aRniSnul Tanamdebobaze man gansakuTrebiT
gamoavlina maRali pedagogiuri taqti da gulisxmiereba. Sesabamisad kolegebisa da studentebis didi
pativiscema da siyvaruli daimsaxura. merab futkaraZe
2008 wlidan DdRemde xemZRvanelobs aleqsandre javaxiSvilis saxelobis saqarTvelos geografiuli
sazogadoebis aWaris filials. mas aqtiuri samecniero kontaqtebi aqvs Cveni qveynis da ucxoeTis universitetebTan, samecniero-kvleviT dawesebulebebTan
da dargis wamyvan specialistebTan. 2001-2004 wlebSi
merabi iyo aWaris a.r. parlamentis wevri.
merabis meuRle,SesaniSnavi qalbatoni lia baramiZe,
qalaqSi erT-erTi cnobili pedagogia. qaliSvili
landa ki skolis moswavlea. kidev bevri ramis Tqma
da dawera SeiZleboda Cvens keTil megobarze. danarCeni Semdeg iubileebze ... Cveno merab! guliTadad
gilocavT iubiles, uflis wyaloba da mfarveloba
ar mogklebodes.
Tamaz futkaraZe
Temuri avaliani
oTar cecxlaZe

STambeWdavi, mimzidveli,
xalisiani, akuratuli, daxvewili, megobruli, keTilSobili, mizanmimarTuli… am da
bevri sxva SesaSuri TvisebiT
daujildoebia bunebas qalbatoni maia kikvaZe. mas yvelgan
pativs scemen, afaseben, eTayvanebian. igi yvelas xiblavs
garegnuli silamazisa da
Sinagani sruyofilebis iSviaTi SerwymiT, harmoniiT.
maia kikvaZe daibada 1960
wlis 3 oqtombers lanCxuTSi.
skolis damTavrebisTanave
Cairicxa Tbilisis saxelmwifo universitetis filologiis fakultetis qarTuli
enisa da literaturis specialobaze,romelic warCinebiT
daamTavra. studentobisas muSaobda Tbilisis n. nakaSiZis
centralur saqalaqo biblioTekaSi ufros biblioTekarad. 1981 wlidan 1985 wlamde ki _ sma enaTmecnierebis
institutis samecniero terminologiis ganyofilebis
laborantad. 1984 wlidan man muSaobda daiwyo baTumis
pedagogiur institutSi.
1989 wlidan 1995 wlamde qalbatoni maia a. Ciqobavas
saxelobis enaTmecnierebis istitutis samecniero termi-
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mogoneba

ganmanaTleblo skolis maswavleblis momzadeba. axlac
da maSinac CvenTvis gaugebari iyo skolis maswavleblis
17 oqtomb- momzadebaze xelis aReba. magram, rogorc yovelgvari
ers dabadebi- inovacia, romelic sakuTari sauniversiteto cxovrebis
dan 85 weli wiaRidan ar momdinareobs,umetesad fanatikuri SemarTeSeusruldebo- biT iWreba cxovrebaSi. sauniversiteto reforma
da profesor aucileblad unda ganxorcielebuliyo postsabWoTa
aleqsandre go- saqarTveloSi, magram skolis maswavleblis momzabroniZes, visi debis sistemaze xelis aReba yovelTvis uaryofiTad
ukvdavsayofi- imoqmedebs sauniversiteto abiturientis momzadebaze.
saTvis SoTa kargi sauniversiteto abiturientis momzadeba pedagor u s T a v e l i s giuri profesiis maswavleblebs SeuZliaT mxolod.
s a x e l m w i f o rogor gaixarebda Rvawlmosili profesori, dRes,
universitetis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis reqtoris
akademiuri sab- prof. alioSa bakuriZis ZalisxmeviT rom aRorZinda
Wos 2008 wlis zogadsaganmanaTleblo skolis maswavleblis momza17 seqtembris gadawyvetilebiT misi saxeli mieniWa uni- deba 60 kreditiani programis farglebSi. es programa
versitetis 111-e auditorias. axla profesor aleqsan- wels pirvelad amoqmedda da simboluira, rom igi
dre gobroniZis saxelobis auditoriaSi mowyobilia daemTxva prof. aleqsandre gobroniZis dabadebidan
pedagogikis kabineti da pedagogiuri literaturis 85-e wlisTavs. am programas pirvelive cdaze farTo
gamoxmaureba da mxardaWera mohyva studentebs Soris.
biblioTeka.
prof. aleqsandre gobroniZis xsovna ar neldeba, universitetis 50-mde mesame kurseli studenti warmaterac ori garemoebiT aris gamowveuli. pirveli, baTumis biT eufleba pedagogika-meTodikis Teoriuli da praquniversitetSi zogadsaganmanaTleblo skolisaTvis mas- tikul kurss, risi aTviseba maT saSualebas miscems
wavlebelTa momzadebasTan aris dakavSirebuli profe- sajaro skolis meore da mesame safexurze Seuferxesor aleqsandre gobroniZis saxeli. man sadisertacio blad aswavlon sagani da profesiul doneze warmarTon
naSromi miuZRvna momaval maswavlebelTa kargad momza- aRmzrdelobiTi muSaoba, Tumca, es bolomde ver wyvets
debas. skolis maswavleblis misiis gaTvaliswinebiT skolis maswavleblis kargad momzadebis sakiTxs im
is darwmunebuli iyo, rom baTumis SoTa rusTavelis martivi mizeziT, rom 60 kreditiani programa ar iTsaxelmwifo universiteti ZiriTadad mainc pedagogi- valiswinebs ara Tu uwyveti, aramed ramdenime kviris
uri kadrebis momzadebis centri iqneboda. magram didi pedagogiur praqtikas. pedagogiuri praqtikis gareSe ki
imedgacrueba gamoiwvia masSi sauniversiteto reformis pedagogiur profesiaSi momzadeba arasdros ar iqneba
pirveli wlis Sedegebma,roca baTumis SoTa rusTavelis sruli. pedagogiuri kadrebis momzadeba Tanamedrove
saxelmwifo universitetma saerTod Sewyvita zogadsa- standartebis mixedviT aucileblad moiTxovs sam-oTx

qarTuli filologiis departamenti

wlian Studirebas pedagogika-fsiqologiisa da saganTa
swavlebis meTodikaSi. magram, axla, rogorc ityvian,
saqme adgilidan daiZra da imedi unda viqonioT, rom
momavalSi igi ufro srulyofili gaxdeba
mere mizezi, ric gamoc ar sustdeba prof. aleqsandre gobroniZis xsovna mis kolegebs Soris, aris misi
pirovnuli Rirsebebi. batoni aleqsandre oci wlis
manZilze xelmZRvanelobda jer pedagogika-fsiqologiis, Semdeg pedagogikis kaTedras (axla departamenti).
am xnis manZilze is iyo ara mxolod kolega, aramed
maswavlebelic. batoni aleqsandres mobrZaneba kaTedraze yovelTvis iyo axali codniT Cveni gamdidrebis
mauwyebeli. pirvel rigSi, TviTon imdidrebda Tavis
codnas yoveldRe. yoveldRe kiTxulobda axal mecnierul literaturas, presas da meore dRes Cven gviziarebda am codnas. magram unda davazusto es faqtic.
yvela ver sargeblobda prof. aleqsandre gobroniZis
am sikeTiT. sargeblobdnen mxolod isini, vinc aseve
yoveldRe kiTxulobdnen da,rogorc ityvian,mecnieruli
literaturiT cxovrobdnen. misi daswreba leqciaze
sasiamovno ar iyo,magram sasargeblo namdvilad iyo. rogorc cnobilia, kontrolis mizniT leqciaze daswreba
aravis siamovnebas, magram damswre Tu kompetenturi da
mravalmxriv ganaTlebulia, misi daswreba da rCevebi
friad sasargebloa.
es tradicia momavalSi unda gamravalferovndes
swored imisaTvis, rom ufro warmatebuli iyos saswavlo-aRmzrdelobiTi muSaobaze specialobebze. departamentia is mTavari rgoli, sadac wydeba momavali
specialistTa momzadebis bedi. roca am sakiTxebze
vmsjelobT da vfiqrobT CvenTan yovelTvis aris batoni aleqsandre gobroniZis naTeli suli.

sruli profesori
iuri bibileiSvili
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ბოძაურის საშუალო სკოლის მიერ გაცემული საშუალო განათლების ატესტატი AG №277878
არაჭეშმარიტია, კანონშესაბამისია რსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის
2010 წლის 03 ივნისის #1668 მოხსენებითი ბარათისა და რსუ-ს რექტორის 2010 წლის 05
აგვისტოს №3-315 ბრძანების საფუძველზე შეუწყდეს რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი ირინა
მახარაძეს.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 მუხლის და 66–ე მუხლების,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 27 მარტის #222 ბრძანებით
დამტკიცებული სსიპ - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დებულების მე-3
მუხლის ,,ი“ პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 15
ოქტომბრის #860 ბრძანებით დამტკიცებული აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების რეესტრის წარმოების
წესის’’ მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
51-53-ე, 72-ე, 78-ე, 95-101ე მუხლების, რსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის
დეკანის, გიზო ფარცხალაძის 2010 წლის 03 ივნისის #1668 მოხსენებითი ბარათისა და რსუს რექტორის 2010 წლის 05 აგვისტოს №3-315 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის კვების პროდუქტების სასამართლო
ექსპერტიზა და სერთიფიცირების სპეციალობის სტუდენტ ირინა მახარაძეს პირად საქმეში
არსებული ხარვეზის გამო შეუწყდეს რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი.
2. ირინა მახარაძეს განემარტოს, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვალის N 10/ნ ბრძანების მე–3 მუხლის მე–5 პუნქტის
თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან
ექვსი თვის განმავლობაში სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტები
უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ მობილობის უფლებით. მობილობის შესახებ სრული
ინფორმაცია შეიძლება იხილონ სსიპ - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის ვებ.
გვერდზე (www.nea.ge
3. ბრძანება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით,
საჯარო გამოცხადების მიზნით გამოქვეყნდეს რსუ-ს გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“,
რსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე და კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას
არსებულ საინფორმაციო დაფებზე, რომლის უზრუნველყოფა დაევალოს კანცელარიასა და
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მდივანს;
4. ბრძანება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით,
ოფიციალური გაცნობის მიზნით ჩაბარდეს დაინტერესებულ პირს, ირინა შავაძეს, რომლის
უზრუნველყოფა დაევალოს კანცელარიას;
5. ბრძანება აღსასრულებლად დაეგზავნოს რსუ-ს შესაბამის სტრუქტურულ
ერთეულებს;
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52) ;
7. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი

ა .ბაკურიძე

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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სტუდენტების პირად საქმეში არსებული ხარვეზი ამ დრომდე არ იქნა აღმოფხვრილი,
ზოგიერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ატესტატის ავთენტურობა ვერ იქნა
დადასტურებული აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ და ასევე ამ სტუდენტებს
გააჩნიათ აკადემიური დავალიანებები, კანონშესაბამისია რსუ–ს რექტორის 2010 წლის 05
აგვისტოს №3-316 ბრძანებისა და ადმინისტრაციული წარმოების მასალების საფუძველზე
გამოიცეს ბრძანება მათ მიმართ რსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 მუხლის, 66–ე მუხლის მე–6
პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 27 მარტის #222
ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დებულების
მე-3 მუხლის ,,ი“ პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის
15 ოქტომბრის #860 ბრძანებით დამტკიცებული აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების რეესტრის წარმოების წესის’’
მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-53ე, 72-ე, 78-ე, 95-101-ე მუხლების, რსუ-ს რექტორის 2010 წლის 05 აგვისტოს №3-316 ბრძანებისა
და სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანისა და
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. შეუწყდეთ რსუ-ს სტუტენტის სტატუსი სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის იმ სტუდენტებს (დანართი #1), რომელთა პირად
საქმეში არსებობს ხარვეზი, ამოეწურათ საგანმანათლებლო პროგრამა და დადგენილ ვადაში
ვერ შეასრულეს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
2. დიმიტრი თურმანიძისა (ჩარიცხვის წელი-2004 წელი) და ლომთათიძე თალიკოს
(ჩარიცხვის წელი-2004 წელი) მიმართ შეწყდეს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება.
3. ბრძანება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით,
საჯარო გამოცხადების მიზნით გამოქვეყნდეს რსუ-ს გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“,
რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე
და კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფებზე.
ასევე ოფიციალური გაცნობის მიზნით ჩაბარდეთ დაინტერესებულ პირებს, რომლის
უზრუნველყოფა დაევალოს კანცელარიასა და სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მდივნებს;
4. დანართი 1-ით განსაზღვრულ სტუდენტებს განემარტოთ, რომ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვალის N 10/ნ ბრძანების მე–3
მუხლის მე–5 პუნქტის თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი
აქტის გამოცემიდან ექვსი თვის განმავლობაში სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად
და სტუდენტები უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ მობილობის უფლებით. მობილობის
შესახებ სრული ინფორმაცია შეიძლება იხილონ სსიპ - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული
ცენტრის ვებ. გვერდზე (www.nea.ge).
5. ბრძანება აღსასრულებლად დაეგზავნოს რსუ-ს შესაბამის სტრუქტურულ
ერთეულებს;
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52);
7. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი

ა. ბაკურიძე
დანართი # 1

სტუდენტის
სახელი, გვარი

#

სწავლების
პერიოდი

სპეციალობა

მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

1.

ღოღობერიძე
ელზა

2004–2008

2.

ნიჟარაძე დავით

2004–2008

3.

მიქელაძე ზურაბ

2004–2008

4.

აბაშიძე გენადი

2004–2008

5.

ნიჟარაძე კობა

2004–2008

6.

დიასამიძე ლუკა

2004–2008

7.

ჯაფარიძე მარინა

2003–2007

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო
საქმე (დაუსწრებელი)

ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების საფუძველი

წარმოდგენილი ატესტატი არის ყალბი
(განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცეტრის
08.12.2008 #04-5466 წერილი)
წარმოდგენილი ატესტატი არის ყალბი
(განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცეტრის
28.07.2008 #04-3306 წერილი),
აკ. ადვალიანება - 5 საგანში

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო
საქმე
ეკონომიკა–სამართალომცოდნეობა
(დაუსწრებელი)
ეკონომიკა–სამართალომცოდნეობა
(დაუსწრებელი)
სამართალომცოდნეობა (დაუსწრებელი)

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე
(დაუსწრებელი)

არა აქვს წარმოდგენილი პირადობის ასლი
არა აქვს წარმოდგენილი პირადობის ასლი
აკ. დავალიანება - 1 საგანი

არა აქვს წარმოდგენილი პირადობის ასლი,
წარმოდგენილი ატესტატი არის ყალბი
(განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცეტრის
28.07.2008 #04-3306 წერილი)
არა აქვს წარმოდგენილი პირადობის ასლი

ბრძანება N3-434
ქ. ბათუმი

29 სექტემბერი 2010 წ.

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის იმ
სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის
ვადა ამოიწურა 2007–2008 სასწავლო წელს და პირად საქმეში არსებული ხარვეზისა
და აკადემიური დავალიანების გამო არ მიენიჭათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და
ზოგიერთი სტუდენტის მიმართ დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების
შეწყვეტის თაობაზე
რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის
დეკანის, 2010 წლის 18 ივლისის #1858 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე გამოიცა რსუ-ს
რექტორის 2010 წლის 05 აგვისტოს №3-316 ბრძანება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
შესახებ იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელთა საგანმანათლებლო
პროგრამის ვადა ამოიწურა 2007–2008 სასწავლო წელს და პირად საქმეში არსებული ხარვეზისა
და აკადემიური დავალიანების გამო არ მიენიჭათ შესაბამისი კვალიფიკაცია. აღნიშნული
ბრძანება გამოქვეყნდა რსუ-ს ვებ-გვერდზე და გაზეთის „ბათუმის უნივერსიტეტი“ აგვისტოს
#9 ნომერში, განთავსდა კანცელარიასთან და შესაბამისი ფაკულტეტის საინფორმაციო
დაფებზე, ასევე ოფიციალურად ეცნობათ სტუდენტებს (დაინტერესებულ პირებს).
ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიზნით მხოლოდ ორმა სტუდენტმა: დიმიტრი
თურმანიძემ და თალიკო ლომთათიძემ წარმოადგინეს დოკუმენტაციები მათ პირად საქმეში
ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით და შესწავლილი ფაქტებისა და გარემოებების შედეგად
მიზანშეწონილია შეწყდეს მათ მიმართ დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება.
იმის გათვალისწინებით, რომ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მიერ წარმოდგენილი მონაცემებით

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბრძანება N 3-447
ქ. ბათუმი

04 ოქტომბერი 2010 წ.

რსუ-ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელთა საგანმანათლებლო
პროგრამის ვადა ამოიწურა 2008-2009 სასწავლო წელს და ვერ შეასრულეს პროგრამით
გათვალისწინებული მოთხოვნები
რსუ–ს რექტორის 2010 წლის 30 აგვისტოს #3–349 ბრძანებით დაიწყო ადმინისტრაციული
წარმოება იმ პირთა მიმართ რსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად, რომელთა
საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2008-2009 სასწავლო წელს და ვერ შეასრულეს
პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები. აღნიშნული ბრძანება გამოქვეყნდა რსუ-ს
ვებ-გვერდზე და გაზეთის „ბათუმის უნივერსიტეტი“ აგვისტოს #9 ნომერში, შესაბამისი
ფაკულტეტების საინფორმაციო დაფებზე, ასევე ოფიციალურად ეცნობათ სტუდენტებს
(დაინტერესებულ პირებს). ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ზოგიერთმა სტუდენტმა
მომართა უნივერსიტეტს და მოითხოვა მისთვის გამონაკლისის დაშვება აკადემიური
დავალიანების დაფარვის შესაძლებლობის მიცემის სახით.
რსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო
პროგრამის ვადის ამოწურვისთანავე სტუდენტს უწყდება სტუდენტის სტატუსი. გამონაკლისი
შეიძლება დაშვებული იქნას აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით.
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რსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 12 სექტემბრის #70 დადგენილებით დამტკიცებულ
„შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული უმაღლესი განათლებისა და
აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელების დებულების“ მე-5 მუხლის 26-ე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,
შესაბამისი საგანმანთლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვისთანავე სტუდენტს უწყდება
რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. გამონაკლისი შეიძლება დაშვებული იქნეს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისი რსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილებით.
იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებს რსუ-ს რექტორის
2009 წლის 5 დეკემბრის #3-663 ბრძანებით მიეცათ შესაძლებლობა 2009–2010 სასწავლო წლის
ბოლომდე დაეფარათ დარჩენილი აკადემიური დავალიანებები და ამ ვადაში მინიჭებული
უფლებამოსილება მათ ვერ განახორციელეს, კანონშესაბამისია გამოიცეს ბრძანება მათ
მიმართ რსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 და 66–ე
მუხლების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ 2008 წლის 12 სექტემბრს #70
დადგენილებით დამტკიცებული ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
პროფესიული განათლებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დებულების“ მე-5 მუხლის 26-ე პუნქტის
„ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 72-76-ე და 95-101ე მუხლების შესაბამისად, რსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოხსენებითი
ბარათისა და რსუ–ს რექტორის 2010 წლის 30 აგვისტოს #3–349 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. შეუწყდეთ რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი იმ პირებს (დანართი 1), რომელთა საგანმანათლებლო
პროგრამის ვადა ამოიწურა 2008-2009 სასწავლო წელს და ვერ შეასრულეს პროგრამით
გათვალისწინებული მოთხოვნები;
2. დანართი 1-ით განსაზღვრულ სტუდენტებს განემარტოთ, რომ საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანების მე–3 მუხლის მე–5 პუნქტის
თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან
ექვსი თვის განმავლობაში სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტები
უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ მობილობის უფლებით. მობილობის შესახებ სრული
ინფორმაცია შეიძლება იხილონ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
ვებ. გვერდზე ( www.nea.ge);
3. ბრძანება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით,
ოფიციალური გაცნობის მიზნით ეცნობოთ დაინტერესებულ პირებს, რის უზრუნველყოფა
დაევალოთ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატებსა და კანცელარიას;
4. ბრძანება გამოქვეყნდეს რსუ-ს ფაკულტეტების დეკანატებთან თვალსაჩინო ადგილას
არსებულ საინფორმაციო დაფებზე, რომლის უზრუნველყოფა დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტის
მდივნებს, ასევე განთავსდეს რსუ-ს ვებ-გვერდზე და გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“;
5. ბრძანების რსუ-ს ვებ-გვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს საინფორმაციოტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს, ხოლო გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“
გამოქვეყნება - გაზეთის რედაქტორს;
6. ბრძანების მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული დავალების შესრულებაზე კონტროლი
დაევალოს შესაბამის პასუხისმგებელ პირებს, ხოლო აღსრულების შესახებ აცნობონ ბრძანების
გამომცემ პირს;
7. ბრძანება აღსასრულებლად დაეგზავნოს რსუ-ს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52);
9. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი 			

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები (2008-2009ს/წ)
სახელი

#

გვარი

სპეციალობა, სწავლების საფეხური

კრედიტების
რაოდენობა

1.

თამარ

კვარაცხელია ინგლისური ენა და ლიტერატურა -

-

2.

ენვერ

წულუკიძე

-

3.

მაია

ცინცაძე

ბაკალავრიატი
ისტორია - ბაკალავრიატი

ქართული ენა და ლიტერატურა ბაკალავრიატი

-

მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები
( 2008-2009 ს/წ)
#

სახელი

გვარი

სპეციალობა, სწავლების საფეხური

კრედიტების
რაოდენობა

1.

გალაქტიონ

კახაილიში

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

25 კრ.

2.

ამირან

მგელაძე

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

17 კრ.

3.

რუსლან

გუზენკო

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

35 კრ.

4.

ქეთევან

შარაბიძე

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

52 კრ.

5.

გენადი

ზოიძე

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

40 კრ.

6.

ლალი

ზოიძე

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

44 კრ.

7.

ნათია

ცეცხლაძე

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

44 კრ.

8.

ირმა

დიდმანიძე

მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის
ავტომატიზებული სისტემები, ბაკალავრიატი

40 კრ.

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკადემიური საბჭო
მისამართი: 6010, ქ. ბათუმი,			

ტელ/ფაქსი: (+995 222) 7 17 87

ნინოშვილის ქ., №35				

ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
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#92
2010 წლის 24 სექტემბერი

ა.ბაკურიძე

ქ. ბათუმი
სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“

დანართი 1
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის
სტუდენტები (2008–2009 ს/ წ)

№

სახელი

გვარი

სპეციალობა, სწაველბის საფეხური

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

თეა
ვიოლეტა
ანა
ჰამლეტ
მაკა
თენგიზ
ცისნამი
მანანა

ზოიძე
თხილაიშვილი
ჯახაია
ნაკაშიძე
მახარაძე
იაკობაძე
გორაძე
ციცნცქილაძე

საფ.საბ.სად.საქმე – ბაკალავრიატი
საფ.საბ.სად.საქმე – ბაკალავრიატი
საფ.საბ.სად.საქმე – ბაკალავრიატი
საფ.საბ.სად.საქმე – ბაკალავრიატი
საფ.საბ.სად.საქმე – ბაკალავრიატი
საბუღ. და საგად. საქმე – ბაკალავრიატი
ტურიზმი – ბაკალავრიატი
სამართალმცოდნეობა – ბაკლავრიატი

კრედიტების
ოდენობა

9
10
79
72
10
46
10
20

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები (2008-2009 ს/წ)
#

სახელი

გვარი

სპეციალობა, სწავლების საფეხური

კრედიტების
რაოდენობა

1.
2.
3.

ნინო
ქრისტინა
თამილა

კოტრიკაძე
ფაღავა
შარაშიძე

ბიოლოგია - ბაკალავრიატი

4
4
43

ბიოლოგია - ბაკალავრიატი
ბიოლოგია - ბაკალავრიატი

2009-2010 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულ, აკადემიური დავალიანების მქონე
ზოგიერთ სტუდენტთათვის გამონაკლისის დაშვების შესახებ
რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, საინჟინრო–ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის, ჯანდაცვის ფაკულტეტის, მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანების მოხსენებითი
ბარათების საფუძველზე 2010 წლის აგვისტო-სექტემბერში გამოიცა ბრძანებები
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის
თაობაზე, რომელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოეწურათ 2009–2010 სასწავლო
წელს და აქვთ აკადემიური დავალიანებები. ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში
ზოგიერთმა სტუდენტმა მომართა რსუ-ს და მოითხოვა მისთვის გამონაკლისის დაშვება,
აკადემიური დავალიანების დაფარვის შესაძლებლობის მიცემის სახით.
რსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო
პროგრამის ვადის ამოწურვისთანავე პირს უწყდება რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი.
გამონაკლისი შეიძლება დაშვებული იქნას აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებით.
ზემოაღნიშნული ნორმის მოთხოვნების, სტუდენტთა ინტერესებისა და იმის
გათვალისწინებით, რომ ფინანსური თვალთახედვით რსუ-სათვის შემოსავლიანი იქნება,
მიზანშეწონილია, სტუდენტებს - მათ ვინც მომართა ან მომართავენ რსუ-ს მიეცეთ
შესაძლებლობა დაარეგისტრირონ (გაიარონ აკადემიური და ადმინისტრაციული
რეგისტრაცია) და აითვისონ აკადემიური დავალიანებები 2010-2011 სასწავლო წლის
განმავლობაში. აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს
შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის განსაზღვრულ ვადებში (სემესტრის
დასაწყისიდან ერთი თვის ვადაში) იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი სასწავლო წლის
განმავლობაში ათვისებული კრედიტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 75-ს.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
43–ე მუხლის მე–12 პუნქტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების
მე–8 მუხლის მე–4 პუნქტის და 66–ე მუხლის, რსუ-ს რექტორის 2010 წლის 30 აგვისტოს
#3-350 და 2010 წლის 9 სექტემბრის #3-361 ბრძანებების საფუძველზე აკადემიურმა საბჭომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

რაულ
ნინო
მადონა
ნონა
ნუგზარ
სოფიო

ნაკაიძე
ბოლქვაძე
გათენაძე
ქამადაძე
ბაუჟაძე
ესერიძე

ქიმია - ბაკალავრიატი
ქიმია - ბაკალავრიატი
ქიმია - ბაკალავრიატი
გეოგრაფია - ბაკალავრიატი
ეკოლოგია - ბაკალავრიატი
ეკოლოგია - ბაკალავრიატი

10
65
75
30
40
12

1. რსუ-ს 2009-2010 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულ, აკადემიური დავალიანების
მქონე სტუდენტებს, რომლებმაც ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მომართეს ან
მომართავენ რსუ-ს, მიეცეთ შესაძლებლობა აკადემიური დავალიანების დაფარვის მიზნით,
2010-2011 სასწავლო წელს, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის განსაზღვრულ
ვადებში (სემესტრის დასაწყისიდან ერთი თვის ვადაში) განახორციელონ აკადემიური და
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.
2. აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტების მიერ 2010-2011 სასწავლო წლის
განმავლობაში ათვისებული კრედიტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 75-ს.
3. რსუ-ს რექტორს ეთხოვოს „რსუ-ს სტუდენტთათვის შესაბამისი საგანმანათლებლო
პროგრამის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე

oqtomberi
აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ რსუ-ს რექტორის
ბრძანებების შედეგად, წინამდებარე დადგენილების მოთხოვნების გათვალისწინებით
შესაბამისი აქტების გამოცემა.
4. ეს დადგენილება საჯარო გამოცხადების მიზნით განთავსდეს რსუ-ს ადმინისტრაციული
შენობისა და ფაკულტეტების დეკანატების საინფორმაციო დაფებზე, ასევე გამოქვეყნდეს
რსუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე და გაზეთში „ბათუმის უნივერსიტეტი“.
5. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი

ალიოშა ბაკურიძე

		

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა
დაურთონ:
1. განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
2. კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV);
3. 2 ცალი ფოტოსურათი (3X4);
4. კადრების მიერ დამოწმებული შრომის წიგნაკის ქსეროასლი;
5. დოქტორის სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხის მქონე პირის დამადასტურებელი
საბუთი /ნოტარიულად დამოწმებული/;
6. გამოქვეყნებულ შრომათა ნუსხა /შესაბამისად დამოწმებული/;
7. ერთი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომი;
8. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის ჩამონათვალი /შესაბამისად
დამოწმებული/;
9. შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (განყოფილების გამგის
თანამდებობის დასაკავებლად);
10. შესაბამისი დარგის განვითარების ხედვა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის
თანამდებობის დასაკავებლად);
11. შესაბამისი დარგის ერთი მეცნიერის რეკომენდაცია (მეცნიერის საკონტაქტო
ინფორმაციასთან ერთად);
12. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის ჩამონათვალი /შესაბამისად
დამოწმებული/;
13. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, დანერგვის აქტების ჩამონათვალი
/შესაბამისად დამოწმებული/;
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დანართი №2

2010 წლის 24 სექტემბერი
ქ. ბათუმი
რსუ-ს ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა (განყოფილების უფროსის) და
სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, „მეცნიერების,
ტექნოლოგიების და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის, რსუ-ს
ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დებულებისა და ამავე ინსტიტუტის დირექტორის
სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. გამოცხადდეს ღია კონკურსი სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“
ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელისა (განყოფილების უფროსისა) და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
დანართი №1-ის შესაბამისად;
2. კონკურსის ჩატარების ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:
ა) საბუთების მიღება იწარმოებს 2010 წლის 22 ნოემბრიდან 7 დეკემბრის ჩათვლით, უქმე
დღეების გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე;
ბ) კონკურსი ჩატარდეს 2011 წლის 11 იანვარს ბიომრავალფეროვნების სამეცნიეროკვლევით ინსტიტუტში, ხოლო შედეგები გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2011 წლის 11 იანვრისა
ინსტიტუტის საინფორმაციო დაფაზე და რსუ-ს ვებ-გვერდზე;
გ) საჩივრების მიღება იწარმოებს კონკურსის შედეგების გამოქვეყნებიდან (11 იანვრიდან)
სამი დღის ვადაში, 14 იანვრის ჩათვლით.
დ) საჩივრებს განიხილავს საკონკურსო კომისია და საბოლოო შედეგებს გამოაქვეყნებს
არაუგვიანეს 2011 წლის 18 იანვრისა რსუ-ს ვებ-გვერდზე და ინსტიტუტის საინფორმაციო
დაფაზე.
ე) კონკურსის შედეგები წარედგინოს რსუ-ს რექტორს არაუგვიანეს 2011 წლის 18
იანვრისა.
ვ) კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმდეს 2011
წლის 1-ლი თებერვლიდან 4 (ოთხი) წლის ვადით.
3. სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ბიომრავალფეროვნების
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა
(განყოფილების უფროსისა) და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული
კონკურსის ჩატარების მიზნით შეიქმნას საპროცედურო და საკონკურსო კომისიები დანართი
№2-ის შესაბამისად;
4. საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს მეორე დღისა
საკონკურსო კომისიამ საპროცედურო კომისიის მდივნისაგან მიღება-ჩაბარების აქტის
საფუძველზე ჩაიბაროს კონკურსანტთა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მასალები;
5. საკონკურსო კომისიამ გამარჯვებული გამოავლინოს კონკურსანტთა მიერ
წარმოდგენილი განცხადებების, დოკუმენტების შეფასებისა და რსუ-ს 2009 წლის 03 ივნისის
№55 დადგენილებით დამტკიცებული „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი“-ს მოთხოვნათა
გათვალისწინებით;
6. დამტკიცდეს კონკურსანტის განცხადების (დანართი 4), ანკეტის (დანართი 5), საჩივრის
(დანართი 6), განცხადებისა და საჩივრის მიღების შესახებ ცნობების
(დანართები 7, 8),
განცხადებებისა და საჩივრების სარეგისტრაციო ჟურნალების (დანართები9,10) ფორმები;
7. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი №3) გამოქვეყნდეს გაზეთებში
„24 საათი“ და „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ხოლო წინამდებარე დადგენილება განთავსდეს
რსუ-ს ვებ–გვერდზე და ინსტიტუტის საინფორმაციო დაფაზე.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი

		

ალიოშა ბაკურიძე
დანართი №1

ცხადდება ღია კონკურსი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელისა (განყოფილების უფროსისა) და სამეცნიერო
თანამდებობების დასაკავებლად
სელექციისა და მცენარეთა დაცვის განყოფილება:
1. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (სელექცია-მცენარეთა დაცვის განყოფილების
უფროსი) – 1 საშტატო ერთეული (აკად. დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის
მქონე პირი);
2. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული, მიმართულება: მცენარეთა
დაცვა (აკად. დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი);
3. მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული, მიმართულება: სუბტროპიკული
კულტურები - აგროტექნოლოგია (აკად. დოქტორი, მაგისტრი, ან მათთან გათანაბრებული
ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტი).
4. მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული, მიმართულება: იხტიოლოგიააკვაკულტურა (აკად.დოქტორი, მაგისტრი, ან მათთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი
ან დოქტორანტი).
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სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ბიომრავალფეროვნების
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა
(განყოფილების უფროსი) და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით შეიქმნას საპროცედურო და
საკონკურსო კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:
საპროცედურო კომისია
1. ნანა ხალვაში;
2. მარიკა მეტრეველი;
3. მადლენა სამნიძე.
საკონკურსო კომისია
1. მერაბ არძენაძე - ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტ. - აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი;
2. დავით ბარათაშვილი - ბმდ, სრ. პროფ.;
3. გურამ მემარნე - სმმკ;
4. ნელი ხალვაში - სმმკ;
5. რამაზ ჭაღალიძე - სმმკ.
დანართი №3
ცხადდება ღია კონკურსი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელისა (განყოფილების უფროსი) და სამეცნიერო
თანამდებობების დასაკავებლად

სელექციისა და მცენარეთა დაცვის განყოფილება:
1. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (სელექცია-მცენარეთა დაცვის განყოფილების
უფროსი) – 1 საშტატო ერთეული (აკად. დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის
მქონე პირი);
2. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული, მიმართულება: მცენარეთა
დაცვა (აკად. დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი);
3. მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული, მიმართულება: სუბტროპიკული
კულტურები-აგროტექნოლოგია (აკად. დოქტორი, მაგისტრი, ან მათთან გათანაბრებული
ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტი).
4. მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული, მიმართულება: იხტიოლოგიააკვაკულტურა (აკად. დოქტორი, მაგისტრი, ან მათთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი
ან დოქტორანტი).
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა
დაურთოს:
1. განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
2. კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV);
3. 2 ცალი ფოტოსურათი (3X4);
4. კადრების მიერ დამოწმებული შრომის წიგნაკის ქსეროასლი;
5. დოქტორის სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხის მქონე პირის დამადასტურებელი
საბუთი /ნოტარიულად დამოწმებული/;
6. გამოქვეყნებულ შრომათა ნუსხა /შესაბამისად დამოწმებული/;
7. ერთი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომი;
8. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის ჩამონათვალი /შესაბამისად
დამოწმებული/;
9. შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (განყოფილების გამგის
თანამდებობის დასაკავებლად);
10. შესაბამისი დარგის განვითარების ხედვა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის
თანამდებობის დასაკავებლად);
11. შესაბამისი დარგის ერთი მეცნიერის რეკომენდაცია (მეცნიერის საკონტაქტო
ინფორმაციასთან ერთად);
12. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის ჩამონათვალი /შესაბამისად
დამოწმებული/;
13. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, დანერგვის აქტების ჩამონათვალი
/შესაბამისად დამოწმებული/;
კონკურსის ჩატარების ვადებია:
ა) საბუთების მიღება იწარმოებს 2010 წლის 22 ნოემბრიდან 7 დეკემბრის ჩათვლით
დასვენების დღეებისა და შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე;
ბ) კონკურსი ჩატარდეს 2011 წლის 11 იანვარს ბიომრავალფეროვნების სამეცნიეროკვლევით ინსტიტუტში, ხოლო შედეგები გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2011 წლის 11 იანვრისა
ინსტიტუტის საინფორმაციო დაფაზე და რსუ-ს ვებ-გვერდზე;
გ) საჩივრების მიღება იწარმოებს კონკურსის შედეგების გამოქვეყნებიდან (11 იანვრიდან)
სამი დღის ვადაში, 14 იანვრის ჩათვლით.
დ) საჩივრებს განიხილავს საკონკურსო კომისია და საბოლოო შედეგებს გამოაქვეყნებს
არაუგვიანეს 2011 წლის 18 იანვრისა რსუ-ს ვებ-გვერდზე და ინსტიტუტის საინფორმაციო
დაფაზე.
ე) რსუ-ს რექტორს კონკურსის შედეგები წარედგინოს არაუგვიანეს 2011 წლის 18
იანვრისა;
ვ) კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმდეს 2011
წლის 1-ლი თებერვლიდან 4 (ოთხი) წლის ვადით.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ: მისამართი: მწვანე კონცხი, ოთახი №209.
მობ.: 893-45-62-60
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oqtomberi
დანართი №4
სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“
ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის

ბ) სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები:
ბოლო 5 წლის განმავლობაში
დასახელება
სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე)

სხვა
სასწავლო-მეთოდური
საშუალებები და ლიტერატურა

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარეს
მოქალაქე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
.........................................
.........................................
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
............................
/სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი,
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი/

მ ივიღო

მ ონაწილე ობა

გ) სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგები:
სამეცნიერო ან/ აკადემიური
ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი

შოთა

რუსთაველის

სახელმწიფო
......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

აკადემიური
დოქტორი ან
მეცნიერებათა
კანდიდატი

დასახელება
Mმონოგრაფიები
ბოლო 5 წლის განმავლობაში
Aან მიღებულია დასაბეჭდად
(დადასტურებული ცნობით)

განყოფილების. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . მიმართულების . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ

კონკურსში.
ამასთან ვადასტურებ, რომ გავეცანი და ვეთანხმები უნივერსიტეტის წესდებას,
ინსტიტუტის დებულებას, შინაგანაწესს, ეთიკის კოდექსს და ამ კონკურსის
ჩატარების წესს.
.

ხელმოწერა:

...........................
...........................
/თარიღი/

რეგისტრირებულია:
თარიღი

სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის წელი

პუბლიკაციები:

უნივერსიტეტის, ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის

.......................

# სარეგისტრაციო
ჟურნალის მიხედვით

განცხადება მიიღო:
სახელი, გვარი

ხელმოწერა

დანართი №5

კონკურსანტის ანკეტა
1. განმცხადებელი:
გვარი:

სახელი:

მამის სახელი:

დაბადების თარიღი:

მოქალაქეობა:

საფოსტო ინდექსი:

გამომცემლობა

გამოცემულია რსუ-ს ან სხვა სახელმწიფო უსდ-ს გამომცემლობის ან უცხოეთის სხვა გამომცემლობების მიერ
გამოცემული სხვა გამომცემლობის მიერ

სამეცნიერო სტატიები
ბოლო 5 წლის განმავლობაში
Aან მიღებულია დასაბეჭდად
(დადასტურებული ცნობით)
შენიშვნა: განმცხადებლის მიერ
წარმოდგენილი სამეცნიერო
ნაშრომების ჩამონათვალი არ
მოითხოვს შესაბამის
პუბლიკაციათა წარმოდგენას, თუ
იგი (მისი ყველა გვერდი)
დამოწმებული იქნება შესაბამისი
დაწესებულების/ორგანიზაციის
კომპეტენტური პირის
ხელმოწერითა და ბეჭდით;
კონფერენციებში (კონგრესებში,
სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა.
შენიშვნა: 1 ფორუმზე მაქსიმუმ 2
მოხსენება (თეზისი)
ბოლო 5 წლის განმავლობაში
დაცული დისერტაციების და
სამაგისტრო ნაშრომის
ხელმძღვანელობა,
კონსულტანტობა
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
გამოგონებები (საავტორო
მოწმობები ან პატენტები)

უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე ჟურნალებში
საქართველოს რეცენზირებად საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჟურნალებში, რსუ-ს სარედაქციო საბჭოს
(ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს) ან/და ყოფილი სესის მიერ აღიარებულ ჟურნალებში, უცხოეთის სხვა ჟურნალებში

სხვა ჟურნალებში

საერთაშორისო

ადგილობრივი

ხერხი, ტექნოლოგია, შემადგენლობა
მოწყობილობა

5. კონკურსანტის სხვა აქტიურობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და
დამსახურება .
აქტიურობები, მიღწევები,
კვალიფიკაცია, გამოცდილება და
დამსახურება
მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა

სამეცნიერო წოდება

2. საკონკურსო თანამდებობა:
უფროსი მეცნიერი  მეცნიერი
თანამშრომელი
თანამშრომელი

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის
გამოცდილება (ბოლო 5 წლის
განმავლობაში)

მიმართულება:

3. განათლება
უმაღლესი
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სპეციალობა, კვალიფიკაცია,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები):
ასპირანტურა
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სპეციალობა, კვალიფიკაცია,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები):
დოქტორანტურა
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სადოქტორო პროგრამის დასახელება,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები):

4. საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი,
პედაგოგიური და სასწავლო-მეთოდური საქმიანობა
ა) პედაგოგიური საქმიანობა
 სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ამჟამად
დაკავებული აკადემიური/სამეცნიერო
თანამდებობა:
სულ სამეცნიერო/პედაგოგიური სტაჟი აკრედიტებულ/სახელმწიფო უსდ/სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში

თეზისი

მეცნიერებათა დოქტორის ხელმძღვანელობა,
კონსულტატობა
მეცნიერებათა კანდიდატის ან აკადემიური დოქტორის
ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

მობილური ტელ.:

მთავრი მეცნიერი
თანამშრომელი

მოხსენება
თეზისი
მოხსენება

ელ.ფოსტა:

სამეცნიერო მთავრი მეცნიერი
თანამდებობა: თანამშრომელი
(სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი)
სტრუქტურული
ერთეული

რაოდენობა

გამოცემულია უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე
გამომცემლობის მიერ

მისამართი:
ბინის ტელეფონი:

რაოდენობა

(ხაზი გაესვას)

განცხადება
მ ს ურს

გამომცემლობა
გამოცემულია უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე გამომცემლობის მიერ, რსუ-ს ან სხვა
აკრედიტებული
(სახელმწიფო)
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
სარედაქციო-საგამომცემლო
(სასწავლო-მეთოდური)
საბჭოს
დადგენილებით
და/ან
სახელმწიფო გამომცემლობის მიერ
გრიფის გარეშე

კონფერენციების (კონგრესების,
სიმპოზიუმების) საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი (ბოლო 5 წლის
განმავლობაში)
სტუდენტ დოქტორანტებისა და
მაგისტრანტების ხელმძღვანელობა
მიმდინარე პერიოდში
დისერტაციის ოპონირება,
ექსპერტიზა (მიუთითეთ
მეცნიერებათა კანდიდატის,
მეცნიერებათა დოქტორის, დოქტორის
აკადემიური ხარისხის), ბოლო 5 წლის
განმავლობაში
თანამედროვე სასწავლო პროგრამების
ჩამოყალიბება და განვითარება ბოლო
5 სასწავლო წლის განმავლობაში:
ა) ელექტრონული სალექციო
კურსების მომზადება და დანერგვა
ბოლო 5 წლის განმავლობაში
ბ) კვალიფიკაციის ამაღლების
კურსების მომზადება და დანერგვა
ბოლო 5 წლის განმავლობაში
გ) კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ტრეინინგების გავლა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში
დ) საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის
მიღება (კურიკულუმის კომიტეტის
წევრობა) ბოლო 5 წლის განმავლობაში

გრადაცია
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
წევრი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
წევრ-კორესპონდენტი
საერთაშორისო ან საქართველოს დარგობრივი
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
სხვა
პროფესორი
დოცენტი
უფროსი მეცნიერ-მუშაკი
უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე
ჟურნალის (შრომათა კრებულის) რედაქტორი
(რედკოლეგიის წევრი), რეცენზენტი
რსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებულის ან
ყოფილი სეს-ის მიერ აღიარებული ჟურნალის,
საქართველოს რეცენზირებადი საერთაშორისო
მნიშვნელობის მქონე ჟურნალის, უცხოეთის სხვა
ჟურნალის რედაქტორი (რედკოლეგიის წევრი),
რეცენზენტი
სხვა ჟურნალის რედაქტორი (რედკოლეგიის
წევრი), რეცენზენტი
უცხოეთში ჩატარებული
საქართველოში ჩატარებული

აღნიშვნა
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კვალიფიკაციის ამაღლება აკრედიკვალიფიკაციის
ამაღლება
აკრედიტებული
უმაღლესი
საგანმანათტებული დაწესებულების
უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროფელებლო განვითარების
დაწესებულების
პროფესიული
ცენტრში
სიული
ცენტრში
ბოლო 5განვითარების
სასწავლო წლის
ბოლო 5 სასწავლო წლის
განმავლობაში
განმავლობაში
ჯილდოები
ჯილდოები

საპატიო წოდებები

საპატიო წოდებები

კომპიუტერთან მუშაობის უნარები

კომპიუტერთან მუშაობის უნარები
სამეცნიერო გრანტები
სამეცნიერო გრანტები

სხვა გრანტები
სხვა აქტივობა,
სხვა გრანტები
კვალიფიკაცია,
სხვა
აქტივობა,
დამსახურება
კვალიფიკაცია,
დამსახურება

მიღწევა,
გამოცდილება და
მიღწევა,
გამოცდილება და
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სახელმწიფო პრემია
სახელმწიფო
პრემია
სამეცნიერო დარგობრივი
პრემიები
სამეცნიერო დარგობრივი პრემიები
ორდენი
მედალი
ორდენი (სახელმწიფო)
სხვა
მედლები
მედალი
(სახელმწიფო)
სტიპენდია:
სხვა
მედლებისაერთაშორისო
სტიპენდია: საპრეზიდენტო
საერთაშორისო I
საპრეზიდენტო
საპრეზიდენტო III
სხვა
საპრეზიდენტო II
სხვა ჯილდოები
სხვა და სიგელები
მეცნიერების
დამსახურებული
სხვა
ჯილდოები
და სიგელები მოღვაწე
უმ.
სკოლის დამსახურებული
მეცნიერების
დამსახურებული მუშაკი
მოღვაწე
დამსახურებული
გამომგონებელი,
უმ.
სკოლის დამსახურებული
მუშაკი
დამსახურებული
(იურისტი,
დამსახურებული ინჟინერი
გამომგონებელი,
ეკონომისტი, არქიტექტორი, . . .)
დამსახურებული ინჟინერი (იურისტი,
სხვა წოდებები
ეკონომისტი,
არქიტექტორი, . . .)

სხვა წოდებები
საერთაშორისო გრანტის ხელმძღვანელი ან
ძირითადი შემსრულებელი
საერთაშორისო გრანტის ხელმძღვანელი ან
ადგილობრივი
გრანტის
ხელმძღვანელი
ან
ძირითადი შემსრულებელი
ძირითადი შემსრულებელი
ადგილობრივი
გრანტის
ხელმძღვანელი ან
წარდგენილი, შეფასების „კარგი” მქონე, მაგრამ
ძირითადი შემსრულებელი
კონკურსში
ვერ
გასული
პროექტის
წარდგენილი, შეფასების
„კარგი”
მქონე, მაგრამ
ხელმძღვანელი
ან ძირითადი
შემსრულებელი
კონკურსში
ვერ
გასული
პროექტის
ხელმძღვანელი ან ძირითადი შემსრულებელი

6. სამსახურებრივი გამოცდილება
წლები

დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა

წლები

დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა

6. სამსახურებრივი გამოცდილება

დანართი №7

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას
დაწესებულების დასახელება.

მიუთითეთ შესაბამისი სტრუქტურული
სამუშაო
ადგილი განცხადების შემოტანისას
ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება,

დაწესებულების დასახელება.

დეპარტამენტი,
ლაბორატორია)
მიუთითეთ
შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება,

დაწესებულების მისამართი:
დაწესებულების ტელეფონი:
დაკავებული თანამდებობა:
მუშაობის პერიოდი (წლები):

7. შეთავსებით მუშაობა
წლები

დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა

8. ენების ცოდნა
მშობლიური ენა:
უცხო ენა:

თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით

9. ოჯახური მდგომარეობა

ცნობა № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/სარეგისტრაციო ჟურნალის მიხედვით/
საკონკურსო განცხადების მიღების შესახებ
ეძლევა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
მასზედ, რომ მან 2010 წლის . . . . . . . . . . . . . . . შემოიტანა განცხადება შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . მიმართულების . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . თანამდებობის დასაკავებლად
გამოცხადებულ კონკურსში.
განცხადებას თან ერთვის:
1. განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
2. კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV);
3. 2 ცალი ფოტოსურათი (3X4);
4. კადრების მიერ დამოწმებული შრომის წიგნაკის ქსეროასლი;
5. დოქტორის
სამეცნიერო
ან
აკადემიური
ხარისხის
მქონე
პირის
დამადასტურებელი საბუთი /ნოტარიულად დამოწმებული/;
6. გამოქვეყნებულ შრომათა ნუსხა /შესაბამისად დამოწმებული/;
7. ერთი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომი;
8. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის ჩამონათვალი /შესაბამისად
დამოწმებული/;
9. შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (განყოფილების
გამგის თანამდებობის დასაკავებლად);
10. შესაბამისი დარგის განვითარების ხედვა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის
თანამდებობის დასაკავებლად);
11. შესაბამისი დარგის ერთი მეცნიერის რეკომენდაცია (მეცნიერის საკონტაქტო
ინფორმაციასთან ერთად);
12. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის ჩამონათვალი /შესაბამისად
დამოწმებული/;
13. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, დანერგვის აქტების
ჩამონათვალი /შესაბამისად დამოწმებული/;
14. სხვა დოკუმენტაცია . . . . . დასახელება . . . . . ფურცელზე.

განცხადება მიიღო: სახელი, გვარი
ხელმოწერა

10. ჰობი

დანართი №8

11. სხვა ინფორმაცია

ცნობა № . . . . . . . . . .
კომისიის შეკითხვები:
მონაწილეობთ თუ არა კონკურსში
სამეცნიერო თანამდებობის
დასაკავებლად სხვა სამეცნიერო–კვლევით
დაწესებულებაში?
გაქვთ თუ არა ნასამართლობა?
იმყოფებით თუ არა ფსიქონევროლოგიურ
ან ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე?

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ,
განმცხადებელი . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
თარიღი:

/სარეგისტრაციო ჟურნალის მიხედვით/

საჩივრის მიღების შესახებ
ეძლევა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . მასზედ, რომ მან 2010
წლის . . . . . . . . . . . . . . . . . . . შემოიტანა განცხადება/საჩივარი შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
საკონკურსო კომისიაში.
საჩივარი წარმოდგენილია . . . ფურცელზე.
განცხადება/საჩივარი
მიიღო:
სახელი, გვარი ხელმოწერა
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oqtomberi
malxaz CoxaraZe

xanZTa _ Ziebani da mosazrebebi
masalebi dokumenturi filmis scenarisTvis
(gagrZeleba. dasawyisi ix. ,,baTumis universiteti #/# 9, 10, 2010 w.)
V. miviwyebuli polemikis
axali sicocxle
miuxedavad imisa, rom pavle
ingoroyvas Tvalsazrisi xanZTis identifikaciis Sesaxeb
dRes ZiriTadad gaziarebulia,
rom xanZTadaa moxsenebuli
qvemo forTis savane Tanamedrove turistul gzamkvlevebsa da cnobierebaSic,
unda vaRiaroT, rom msjeloba
am sakiTxTan dakavSirebiT
ar dasrulebula da dResac
aranakleb aqtualuria didi
xnis win gaCenili kiTxva: sad
aris xanZTa?

,,axal da Suenier” eklesias,
mklevaris azriT, am eklesiis
da masTan didi samonastro
kompleqsis naSTebia swored
nukas mimdebare erTob vrcel
teritoriaze mimofantuli
nangrevebi.
xanZTis identifikaciisaTvis udidesi mniSvneloba aqvs
imis gaTvaliswinebas, rom
samonastro kompleqsi TiTqmis
ori saukunis (782-941 wlebis)
ganmavlobaSi Sendeboda. 780ian wlebSi aSenebuli xis
nagebobaTa kvalic rom ar
Semoinaxeboda, es cxadia da

qvemo forTa. xedi samxreT-aRmosavleTidan

ukanasknel periodSi qarTvelologiis am diaxac mniSvnelovan problemas sagangebod Seexo profesori mamia
faRava. wyaroebze, samecniero
literaturasa da eqspediciaTa masalebze dayrdnobiT
scada gaecocxlebina miviwyebuli polemika da daezustebina zogierTi sakiTxi
xanZTis identifikaciasTan
dakavSirebiT.
erTi ram cxadia: mas Semdeg, rac niko marma nukas
saydari miiCnia xanZTad, xolo
qvemo forTis usaxelo savane
– Satberdad, qarTvel mecnierTa yuradReba swored am
ori Zegliskenaa mi pyrobili:
radgan xalxis mexsierebas
bevri araferi Semounaxavs
da arc iseTi dokumenti Cans,
ueWvod rom mohfinos naTeli
yvelafers, rogorc vTqvi, unda
vaRiaroT, rom klarjeTis am
seqtorSi mxolod es ori
savanea xanZTad saxeldebisaTvis Sesaferisi. miTumetes,
dRes aRaravin daobs, rom Satberdi sxvaganaa saZiebeli.
arqeologiuri gaTxrebis
SesaZlebloba, samwuxarod,
ar arsebobs. amitom xanZTisa
da Satberdis lokalizaciisaTvis yvelaze sando wyaro
isev da isev giorgi merCules
,,grigol xanZTelis cxovrebaa”. mamia faRava eyrdnoba
erTi mxriv swored aRniSnuli Txzulebis monacemebs,
meore mxriv, ki am mxareSi
araerTgzisi mogzaurobis
da kvleva-Ziebis Sedegebs
da dRemde nuka-qilised cnobil eklesias miiCnevs xanZTad. ufro zustad, xanZTis
im qvis eklesiad, romelic
grigol xanZTelma aaSena IX
saukunis dasawyisSi, rac Seexeba saukunis Semdeg agebul

naTeli, magram IX saukunis damdegs gabriel dafanCulis SemweobiT aSenda qvis, xolo 100
wlis Semdeg jer aSot kuxis
da mere gurgenis SemweobiT
aSenda xanZTis axali eklesia
(896-941 wlebs Soris).
giorgi merCule zemoxsenebul mSeneblobaTa aRwerisas Zunwad, magram mainc
axasiaTebs nagebobebs: pirvelad agebuli qvis eklesia,
misi sityvebiT, aris ,,Zueli
igi eklesiai xanZTisai”, xolo
saukunis Semdeg daiwyes ,,axlisa mis da Suenierisa”
eklesiis Seneba. gavixsenoT,
rom merCule xanZTaSi moRvaweobs swored X saukunis
Sua xanebSi da saubrobs
rogorc TviTmxilveli, mosalodnelia sityvebi ,,Zveli”
da ,,axali” is terminebia,
romelsac sazogadod iyeneben berebi am ori eklesiis
gamijnvisaTvis. iseTi STabeWdileba rCeba, rom axali
eklesiis mSeneblebi Zvels ar
Sehxebian. igi rom daengriaT,
merCule aucileblad aRniSnavda. piriqiT, agiografi
Zveli eklesiis Sesaxeb saubrobs, rogorc arsebuli
nagebobis Sesaxeb.
isic unda vivaraudoT, rom
Zveli eklesia momcro unda
yofiliyo. sxva SemTxvevaSi
axali eklesiis mSenebloba
saWiro ar gaxdeboda. amasTan,
merCule axal eklesias mSveniers uwodebs, maSin, roca
Zvelis Sesaxeb raime msgavs
gansazRvrebas ar iyenebs.
esec Seesabameba am nagebobaTa Senebis garemoebebs:
qvis Zveli eklesia, marTalia,
aznaur gabriel dafanCulis
SemweobiT Sendeboda, magram
berebs materialurad maSinac
uWirdaT, xolo axal eklesias
uSualod mefe-mTavrebi _

aSot kuxi da gurgen kurapalati aSenebdnen.
maSasadame, roca xanZTis
identifikaciaze vsaubrobT,
unda veZeboT erTmaneTis
maxloblad sul cota ori
eklesiis kvali – erTi momcro, upretenzio arqiteqturis
da Semkulobis, romelic IX
saukunis dasawyisiT TariRdeba da meore – X saukunis I
naxevarSi agebuli didi da
,,Suenieri” eklesia.
Tu sad aris xanZTa, kiTxvaze pasuxis gacemas swored am
savanis mSeneblobasTan dakavSirebuli garemoebebi arTulebs. mkvlevrebi umeteswilad
msjeloben giorgi merCulis
TxzulebaSi aRwerili xanZTis ukanaskneli mSeneblobis
Sesaxeb. sinamdvileSi sakiTxi
sxvagvarad unda daisvas da
Sesabamisad kiTxva ,,sad aris
xanZTa?” Semdeg saxes miiRebs:
I. sad aris xanZTis samonastro kompleqsis is nagebobani, romelic uSualod
grigol xanZTelis xelmZRvanelobiT aigo IX saukunis
dasawyisSi?
II. sad aris xanZTis ,,axali da Suenieri” eklesia Tu
sxva samonastro nagebobani,
romelic X saukunis I naxavarSi aigo aSot kuxisa da
gurgen kurapalatis mecadineobiT?
rogorc vxedavT, saubaria
sxvadasxva nagebobaze, ufro
metic, sxvadasxva epoqaze.
dRes Znelia raimes dabejiTebiTi mtkiceba, samxreT
saqarTvelom xom arnaxuli
ubedureba gadaitana, amasTan,
es Zeglebi sxva saxelmwifos
teritoriazea da kvlevis SesaZleblobac SezRudulia. vin
icis, iqneb marTlac arsebobs
zemoxsenebuli orive samSeneblo epoqis, orive (an erTis
mainc) eklesiis naSTebi, an
arcerTi aRar arsebobs _

VI. qvemo forTa da iq mdebare samonastro kompleqsi
sofeli forTa arTvinis
olqis SavSeTis ilCeSi, mdinare SavSeTiswylis marjvena
ferdobze, forTiswylisa da
karCxalas xeobebs Soris,
sakmaod vrcel teritoriazea
ganfenili. rogorc cnobilia,
TurqeTis xelisuflebam XX
saukunis II naxevarSi samxreT
saqarTvelos TiTqmis yvela
dasaxlebul punqts Zveli saxelebi Seucvala. Sesabamisad
sofel forTas dRes firnali
(Pırnallı) hqvia (xandaxan moixsenieben rogorc ,,finarli”
_ wyaroiani). adgilobrivebi
zogjer am toponimis Sinaarss
Taviseburad ganmartaven. zemo
forTeli 76 wlis ilias
oquris azriT, saxelwodeba
warmosdgeba Turquli sityvebis ,,fir” da ,,nal” SeerTebiT. ,,firi” wmida kacs niSnavs,
ufro zustad,Turqul-qarTul
leqsikonSi am sityvis ramdenime mniSvnelobaa mocemuli:
Pir _ 1) religiuri seqtis, an
ordenis damaarsebeli 2) firi,
romelime xelobis wminda
mfarveli. 3. kargad, mSvenivrad.
,,nali” _ arabuli warmoSobis
sityvaa da TurqulSic da
qarTulSic erTi da igive
mniSvneloba aqvs.
iliass sjera, rom aq odesRac wminda kaci mosula cxeniT da amitom qvia firnali.
cxadia, SeuZlebelia, cota
xnis win darqmeuli soflis
saxeli raime Zvel istorias
an legendas ukavSirdebodes,
magram wminda kacis motivi
mocemul regionSi mainc sainteresoa, metadre maSin, roca aq
uamravi istoria ukavSirdeba
wmindanTa saqmianobas. cxadia,
aqaurebi WeSmariti muslimanebi arian da qristianuli
warsulis aRaraferi axsovT,
umetes SemTxvevaSi arc sakuTari qarTuli fesvebisa,
magram Taobidan Taobaze
gamotarebul istoriebs TanamedroveTa gonebaSi zogjer
imdenad originaluri saxe
miuRia, rom aSkarad sacnauria
sxvadasxva istoriuli epoqis

qvemo forTis eklesia. mongreuli burji

gaqra, aRigava pirisagan miwisa
soflian-nagebobebianad da
mTeli es msjelobani is xavsia, optimistebs ukanasknel
imedad rom darCeniaT. yovel
SemTxvevaSi, Ziebas namdvilad
aqvs azri. wminda grigol
xanZTelis naTeli xsovna,
klarjeTis savaneebis, anu
saqarTvelos sinais ganuzomeli mniSvneloba Cveni qveynis
istoriisaTvis ar miscems
qarTvel mecnierebs damSvidebiT yofnis uflebas.

17

tragikuli daRi cnobierebaze.
amitom ar unda gagikvirdes
Tu moismen xezreTi alis motivTan gadajaWvul ,,Tamara
dedoflis” istoriebs. am
mxareSi arsebul uamrav ziareTsa da wminda kacebis nadgom adgilebTan dakavSirebul
saswaulebs. gasagebia, rom es
wminda kacebic da ziareTebic
amJamad uTuod da ugamonaklisod islams ukavSirdebian,
magram me mainc ase mgonia, rom
aTormet savaneTa mxareSi si-

wmindesa da warsulTan dakavSirebuli faqtis Tu movlenis
umowyalod transformireba
da sruliad moulodneli interpretacia Zveli klarjis,
aw ukve gaTurqebuli qarTvelis sulis interciaa...
sofel forTas SavSeTiswyalidan daSorebis an simaRlis Sesabamisad ZiriTadad or
nawilad yofen: qvemo da zemo
forTad. zogjer gamoyofen
mesame nawilsac, _ Sua forTas.
adgilobrivTa TqmiT, sofeli
Svid ubnad iyofa: (SevecdebiT
warmovadgonT ise, rogorc
gamoTqvamen) 1. sabor, 2. sumur,
3. paroT (//xaroT), 4. qeliT
(//geleT //keleT), 5. seridana, 6.
baRlik (//baRlar), 7. dabasinda. Tumca isic unda aRiniSnos, rom zogierTi am punqtis
ubnad (meheled) dasaxleba pirobiTia, radgan CamoTvlisas
zogjer mezresa da yiSlasac
(saZovars, droebiT sadgoms)
meheled asaxeleben.
sofeli gaTurqebuli qarTvelebiTaa dasaxlebuli.
mikrotoponimebis umravlesoba qarTulia, magram aqaurTa gamoTqmaSi Turqulis
gavlena imdenad didia, rom
didi dakvirveba sWirdeba adamians, adgilis saxelwodebaSi
qarTuli Ziri rom daiWiros.
qarTul sityvebs aRmoaCen aqaurTa Turqul metyvelebaSic,
magram esec gaucnobierebelia:
rogorc vTqvi, forTelebma
aRarc qarTuli ician da
aRarc TavianTi qarTuli fesvebisa axsovT raime.
XX saukunis dasawyisSi
aTormet savaneTa mxareSi jer
kidev waawydeboda kaci qarTulis mcodnes. niko maris TqmiT:
,,aq qarTuli ena ramdenadme
esmiT, aseve esmiT qarTuli axalTasa da Wedilidan gamosul
macxovreblebsac, magaliTad,
me vesaubre erT moxucs forTidan, romelsac ase Tu ise
esmis qarTuli, magram frazis
damTavrebac ki ar SeuZlia
Turqulis gareSe, aRarafers
vambob qarTul dialeqtTan
Turqulis Serevis Sesaxeb”.
TurqeTis saqarTveloSi qarTuli enis daviwyebis sakiTxs
qvemoT sagangebod Sevexebi, aq
ki mxolod imas SevniSnav, rom
dRes bevrgan es mwiri qarTulic saocneboa.
qvemo forTaSia swored is
mozrdili samonastro kompleqsi, romelsac niko mari Satberdad,pavle ingoroyva ki xanZTad
miiCnevda. am adgils adgilobrivebi baRlars an baRliks
eZaxian, rac qarTulad baRebs
niSnavs da amgvari saxeli
savsebiT Seefereba kompleqsis
qvemoTY mdebare ferdobs.
qvemo forTis monasteri
gaSenebulia terasebze, mTis
sagangebod mosworebul
samxreT-aRmosavleT ferdobze. monastrisa da mimdebare teritoriebze SemorCenilia mxolod eklesiis
kedlebi, samreklo, patara
saydari wyaros Tavze, darbazuli ti pis meore eklesia,
nangrevebi satrapezos mozrdili nagebobisa, sxvadasxva
damxmare saTavsosa Tu senakisa, galavnis naSTebi. ngrevas JamTa viTarebis garda
adgilobrivma mcxovreblebmac Seuwyves xeli:Lqvebs, rogorc mza masalas, iyenebdnen
saxlebisa Tu sxva nagebobebis
mSeneblobisaTvis, garda amisa,
aqac dauRlelad eZiebdnen
ganZs, Txridnen, angrevdnen da
miwasTan asworebdnen maTive
winaprebis nageb Zeglebs.
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specialistebi miiCneven,
rom qvemo forTis eklesia
warmoaCens klarjeTis arqiteqturis axal etaps da
mTeli rigi siaxleebiT igi
winamorbedia ara mxolod
opizis da dolisyanis, aramed
daviT kurapalatis mier taoSi agebuli didi taZrebisac.
amave dros mSeneblobisas
gamoyenebulia ufro Zveli,
qarTuli klasikuri arqiteqturis elementebic.
eklesia jvargumbaTovani Senobaa, Caxazuli jvris
ti pisa. igi aRmarTulia substraqciiT Seqmnili terasis
aRmosavleT nawilSi. arsebuli saxiTac grandiozul
STabeWdilebas tovebs, Tumca
Zlier dazianebulia. Cangreulia mklavis kamarebi sabjeni TaRebiTurT. samwuxarod,
Cvens droSi, sul cota xnis
win (2007 wlis dekemberSi)
Camoingra gumbaTi.
monastris teritoriis
dasavleTiT mdebare oriarusiani samreklo yvelaze ukeT
aris Semonaxuli. samreklo
ar aris eklesiis Tanamedrove.
specialistTa, azriT, igi XVXVI saukuneSi, an ufro adre,
unda iyos agebuli.
monastris galavnis gareT
aris arqiteqturulad gaformebuli wyaro, masze daSenebulia patara darbazuli
sadad nagebi samlocvelo,
romelsac amJamad gadaxurva
da kedlebis zeda nawilebi
mongreuli aqvs.
qvemo forTaSi uTuod mravali warwera unda yofiliyo.
bevri maTgani dakargulia.
niko maridan moyolebuli mxolod ramdenimea aRmoCenili.
zogierTi warweris teqstis
interpretacia dRemde sadavoa.
yvelaze kargadaa Semonaxuli
samreklos warwerebi romlebSic ixsenebian samreklos
mSeneblobasTan dakavSirebuli sxvadasxva pirebi.
VII. nuka-saydari da misi
Semogareni
nukas eklesia, igive nukasaydari,Turqulad nuka-qilise
mdebareobs mdinare karCxalas
xeobaSi. karCxala SavSeTiswylis marjvena Senakadia. Tu
SesarTavidan am ulamazes xeobas auyvebi, oTxiode kilometris Semdeg SeniSnav marjvena
sanapiros cicabo ferdobze
SeyuJul, frialo kldis qimze
jadoqruli ostatobiT agebul ornavian bazilikas. axla
xeobaSi ukanasknel wlebSi
gayvanili samanqano gzebic
adis: erTi karCxalas marjvena
ferdobze, nukas saydris Tavze,
zemo forTisken mimavali. meore
– marcxena sanapiroze, nukas
mopirdapire mxares. saydari
orive gzidan Cans, oRond didi
dakvirvebaa saWiro, reliefTan
ostaturad Sexamebuli eklesia
rom gaarCio gars Semojaruli
kldeebisgan. Soridan sxva
raime nagebobis kvali ar Cans.
arc axlodan. Tu sagangebod
ar daiare eklesiis Semogareni
– sakmaod didi perimetri.
eklesia Sua forTaSia. mimdebare ubans (meheles), sadac
oriode saxli dgas, geleTi
(//keleTi) hqvia. gamoRma, karCxalasve sanapiroze veranabaRebia. amave seqtorSia
wyarosTavi da miZnaZoro.
rac Seexeba qvemo forTas, igi
ufro samxreT-dasavleTiTaa,
nukadan pirdapiri xaziT 3-4
kilometris daSorebiT.
eklesiasTan misvla ori
gziT SeiZleba: an zemodan
unda daeSva sulisSemZvrelad
cicabo marjvena ferdobze,

an kidev marcxena ferdobidan mdinare karCxala unda
gadalaxo Zveli TaRiani qvis
xidiT da kldovan bilikebze
abobRde. orive SemTxvevaSi
termini ,,gza” da ,,biliki”
pirobiTia. aq mogzauroba
udidesi riskis Semcvelia da
SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetis 2009 wlis eqspediciis (xelmZRvaneli prof.
mamia faRava) wevrebma xifaTSi
Caigdes Tavi, gamyolis gareSe
rom moixiles nuka. uTuod
GRmerTi gvfaravda, ramden-

sayuradReboa marTkuTxa
kamarovani saTavsi eklesiis
iatakis qveS, mis samxreT-dasavleT kedelTan. amJamad is
Cangreulia. am saTavsis daniSnuleba ucnobia. vaxtang jobaZe SeniSnavs, rom ramdenadac
eklesiis irgvliv saflavebis
mowyobis pirobebi ar aris,
SesaZloa, es oTxi kri ptad
(samarxad) yofiliyo gamoyenebuli, iseve, rogorc oSkSi.
eklesia nagebia adgilobriv mopovebuli qviSaqvis
uxeSad damuSavebuli bloke-

nuka saydari. xedi samxreT-aRmosavleTidan

imesaaTiani xatialis Semdeg
mSvidobiT rom gamovaRwieT.
Tumca, am xetialma erTob
gvargo: Cven zemodan daveSviT
da gzis ZebnaSi SemoviareT
nukas mTeli Semogareni erTob
didi radiusiT. movixileT da
aRvnusxeT sakmaod did teritoriaze ganfenili naSTebi,
rogorc Cans, Tu grandiozuli
ara, erTob didi kompleqsisa.
nukas taZridan kldovani bilikebiT isev dabla daveSviT
karCxlis napiramde, meore TaRian xidTan da amovediT ukve
marcxena ferdobze, sofel
veranabaRebis bolos.
amboben, nuka-saydari gansakuTrebuli brwyinvalebiTa da
SemkulobiT ar gamoirCevao.
asecaa, magram udidesi dakvirvebiT SerCeuli adgili,
kldeebs Soris kldisave qimze
amoyvanili garemoze Sexamebuli mkacri da sada xazebiT
gamoyvanili patara eklesia
xuroTmoZRvris Rirsebebze
miuTiTebs upirvelesad da
Zalauneburad gafiqrebinebs
adamians, rom am adgils sxvanairi nageboba ar mouxdeboda.
aq aSenebuli saydari zustad
aseTi unda yofiliyo.
sakuTriv nukas saydarSi
Sesvla dRes TiTqmis SeuZlebelia. eklesia Tavidanve mxolod dasvleTidan iyo misadgomi magram axla mcire baqani,
romelic aq iyo, CamoSlilia
da mxolod alpinistis aRWurvilobiT Tu moaxerxebs
adamiani SeRwevas.
nuka-saydari agebulia
kldis mcire, sagangebod mosworebul bunebriv Sverilze,
romelic gadidebulia uxeSad
damuSavebuli qviT naSeni
maRali sayrdeni kedliT.
eklesias aqvs erTi Sesasvleli dasavleT kedlis
SuaSi. sxva adgilas kari
mas verc eqneboda – aRmosavleTisa da samxreTis
fasadebi, aseve dasavleT
fasadis nawilic miudgomelia, xolo CrdiloeTidan
Senoba mTel sigrZeze kldes
ekvris da nawilobriv masSia
nakveTi. ZiriTad sivrceSi
oTxi sarkmelia. sxva sarkmlebi ufro mcire zomisaa
da naklebi mondomebiT Cans
gakeTebuli.

biT. samSeneblo xsnari Zunwad aris naxmari. alag-alag
wyobis erTi rigis farglebSi sxadasxva zomis qvaa
gamoyenebuli, rac rigebis
uswormasworobas iwvevs. farTo RreCoebi qvebs Soris
xsnariT aris amolesili.
kldeebis wyobaSi uxeSad
natexi qvaa gamoyenebuli, konstruqciulad mniSvnelovan
adgilebze ki (igulisxmeba
karis RiobTa damaboloebeli
TaRebi, gamyofi da kamaris sabjeni TaRebi da sxva) Tlili
qvebi. rogorc specialistebi
SeniSnaven, es Taviseburebebi
IX saukunis SenobebisTvisaa
damaxasiaTebeli, amdenad, nukasaydari swored IX saukuneSi
unda iyos agebuli.
marTalia, nuka-saydari
Znelad misadgomia da amitom
ukeT Senaxuli, masac miswvda
xeli ganZis maZieblebisa,
romelTa saqmianobam didi
ziani moutana sakuTriv taZars da albaT ufro meti iqve
mimofantul naSTebs Zveli
nagebobebisa.
taZris asaSenebeli adgili
sagangebod aris SerCeuli.
cicabo mTa, frialo kldeebi
uzrunvelyofda berebisa da
mSeneblebis usafrTxoebasa
da bunebriv dacvas. roca
tao-klarjeTis samonastro
kolonizacia iwyeboda, mteri
jer kidev mZlavrobda. xalxs
kargad axsovda murvan yrus
usastikesi damsjeli laSqroba
da marbielTa sxva Semosevebi.
swored am Taviseburebaze
miuTiTebs vaxtang jobaZe,roca
SeniSnavs,rom im periodis saqarTveloSi monastrebis uSiSroeba damokidebuli iyo ara
galavnebze, rogorc siriasa da
saberZneTSi, aramed maT bunebrivad dacul strategiul
mdebareobaze, rac amasTanave
malavda maT potenciuri mtris
Tvalisagan. es Tavisebureba
aSkarad Cans tao-klarjeTis X
saukunis Sua xanebamde agebul
yvela monasterSi. opizaSi, parexSi,wyarosTavSi,miZnaZorSi da
sxva. mxolod X saukunis Sua
xanebidan adgilobriv mefeTa
mier regionis usafrTxoebis
uzrunvelyofis Semdeg iwyeba
monastrebis gaSeneba iolad
misasvlel xeobebSi, rogorSic

aris gaSenebuli oSkis, oTxTa
eklesiis, parxlis da xaxulis
monastrebi.
nukas saydarTan mimdebare
nangrevebTan dakavSirebiT
dRes bevri ram aris saidumlo.
erTi ram cxadia, samonastro
kompleqsi sakmaod did teritoriaze unda yofiliyo ganfenili. nangrevebis xasiaTi
da maStabi mowmobs, rom Cvens
Tvalwin aris mniSvnelovani
saeklesio kompleqsi, romlis mxolod erTi umciresi
nawilia nukas saydari. imaze,
rom erT dros aq sicocxle
duRda, miuTiTebs agreTve ori
TaRiani xidi mdinare karCxalze, rogorc adgilobrivebi
uwodeben, egriqofru (mrude,
TaRiani xidi) da duzqofru
(swori xidi). es xidebi erTmaneTisgan daaxloebiT erTi
kilometriTaa daSorebuli.
bunebrivia, intensiuri misvla-mosvla rom ar yofiliyo
xidebsac ar aagebdnen. sxvaTa
Soris, warsuli sicocxliT
savse droebis xsovna dRemdea Semonaxuli aqaurTa mexsierebaSi. forTaSi gaixsenes
Zvelebis xatovnad naTqvami:
Cermuqidan nukas saydramde
imdenad mWidro dasaxleba
yofila, Txas rom Camoevlo,
miwaze fexs ar daadgamda, saxurevebze gadmoivlidao.
nukadan opizisken Zveli
gza baRlarze (qvemo forTaze)
gadioda: nukadan wasulebi gadaivlidnen quslas sers,Semdeg
baRlars,merdevantaSs,kolTxevs,
quruxqofris (gatexil xids),
isev quslad wodebul adgils
(qusla zogadi mniSvnelobis
sityvacaa da ori bilikis
SeerTebis adgils hqvia) da
opizasac miaRwevdnen.
magram Tu nukas saydari
aris xanZTis Zveli, grigol
xanZTelis mier aSenebli eklesia ra iqna ,,axali da Suenieri” eklesia?

laparakobs samonastro nagebobebze, romelic zustad Seesabameba ,,grigol xanZTelis
cxovrebaSi” aRwerils. magram
Cem mier adgilze Catarebulma
kvleva-Ziebam aseTi nagebobebi
ar gamoavlina. me verc WiSkriani galavani vi pove, romelsac
axsenebs niko mari. nukas
saydris axlo-maxlo arc
berTa senakebis naSTebia, arc
nagebobebi, romlebic SeiZleboda yofiliyo skri ptoriumi,
satrapezo Tu sakuWnao. metic,
topografiuli pirobebi SeuZlebels xdis imgvari samonastro nagebobebis arsebobas,
rogoric aRwerilia ,,grigol
xanZTelis cxovrebaSi”. bunebrivia, pativcemul mklevars
albaT es daskvnac SeuSlida
xels monastris identifikaciaSi.
arada, nangrevebi aSkarad
arsebobs. misi srulad daTvaliereba da aRwera, swored
topografiuli pirobebidan
gamomdinare, uaRresad Znelia.
arqeologiur gaTxrebze ki,
gasagebi mizezebis gamo, dRes
laparakic zedmetia. es nangrevebi, rogorc ukve iTqva,
sakmaod vrcel teritoriazea
mimofantuli. eklesiis maRla,
Crdilo-dasavleTiT SenobaTa
kedlebis Tu saZirkvlis naSTebi saydridan 100-150 metris
daSorebiTacaa gafantuli.
samwuxarod, umetes SemTxvevaSi yvelaferi miwasTanaa gasworebuli da Znelia saubari
qvebis wyobasa Tu nagebobaTa
struqturaze, magram erTi ram
cxadia, - suraTis mTlianobaSi warmodgena iZleva grandiozul kompleqsze saubris
saSualebas.
ras unda gamoewvia am kompleqsis iavarqmna, amaze pasuxs
gviani Sua saukuneebis saqarTvelos tragikuli istoria
iZleva. am mxares ar daklebia
monRolebis,osmalebis Tu sxva

nagebobis naSTi nuka-saydris SemogarenSi

am kiTxvaze pasuxis gasacemad saWiroa sagangebo
yuradReba mivaqcioT swored
Senoba-nagebobaTa zemoxsenebul mravalricxovan naSTebs, romelic jer kidevaa
SemorCenili nukas saydris
mimdebare ferdobze, erTob
vrcel teritoriaze.
am nangrevebis nawili jer
kidev niko marma SeniSna. igi
saubrobs CamoSlil galavanze,
kedlebis fragmentebze, romelic eklesiis maxloblad
SeiniSneba. ufro moSorebul,
eklesiis Crdilo-dasavleTiT
arsebul nangrevebze mari
arafers ambobs.
es nangrevebi samonastro
nagebobebisa mimifantulia
Znelad misawvdom cicabo ferdobze da dafarulia mcenareebiT. albaT amitom iyo, rom vaxtang jobaZem ver SeniSna isini.
kerZod, jobaZe wers: ,,niko mari

momxdurTa TareSi. ganZi da
simdidre upirvelesad eklesiamonastrebSi egulebodaT da
umowyalod arbevdnen maT. rac
xmliT mosulma mterma daaklo,
ganZis maZieblebma mouTaves.
mas Semdeg, rac winaparTa xsovnis da maTi religiis mimarT
mowiwebis grZnoba miinavla, adgilobrivebi Tu specialurad
am mizniT Soridan mosulebi
daunaneblad Txrian cixe-simagreebs Tu koSkebs, eklesiebs,
monastrebs, saflavebs... ganZis
maZiebelTa Jins amZafrebs da
acxovelebs moaruli legendebi
mavanis da mavanis mier saunjis
povnisa da gamdidrebis Sesaxeb.
ar gamovricxavT mewyris an
msgavsi bunebrivi movlenebis
zemoqmedebis SesaZleblobasac: ferdobis struqtura isea
darRveuli, aSkarad SeiniSneba
stiqiis kvali.
(gagrZeleba iqneba)

oqtomberi

19

interviu, rogorc meTodi da rogorc Janri
interviu Jurnalisturi saqmianobis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani
Semadgeneli nawilia. xSirad swored
interviu iZleva moagrovo saWiro
informacia raime SemTxvevasa Tu movlenis Sesaxeb da miiRo saintereso
pasuxi. interviu iZleva aseve SesaZleblobas daakavSiros Jurnalisti
informaciis amouwurav wyaros_aziaros sazogadoebis an calkeul adamianTa gamocdilebasa da dakvirvebebs.

intervius amRebs(gansxvavebiT mag.
reportiorisgan) ar evaleba aucileblad iyos momxdari faqtis, movlenis,
SemTxvevis adgilas. am yvelafris Sesaxeb mas SeuZlia SeekiTxos mxilvelebs, monawileebs, saqmeSi Caxedul
adamianebs, vinac uSualo mxilveli
an kompetenturia ama Tu im kuTxiT
da gadasces maT mier danaxuli Tu
gancdili. xandaxan esa Tu is movlena
SeiZleba xdebodes iq, sadac Jurnalists uWirs moxvedra_mag. kosmosur
orbitaze an kanis kinofestivalze.
Aam SemTxvevaSi Jurnalisti saWiro
informacias Rebulobs mxilvelTa
Tu monawileTa gamokiTxviT. interviu,
romelic Tavisi bunebiT informaciul JanrTa SemadgenlobaSia, Zalze
sainteresod da dawvrilebiT arkvevs
movlenebisa da faqtebis msvlelobas, exmareba sazogadoebas gaerkves
arsebul, mimdinare an mosalodnel
situaciaSi, romelTa analiziTac
SesaZloa specialistebic ki iyvnen
dakavebuli. im SemTxvevaSic ki, rodesac Jurnalistis amocanas warmoadgens ubralo Canaweris Sedgena, aseT
SemTxvevaSic mas ueWvelad mouwevs
faqtebis (an maTi dazustebisaTvis)
mimarTos im adamians, romelsac sakmao informacia gaaCnia aRniSnul
sakiTxze. Ees SeiZleba iyos rigiTi
maswavlebeli, Tundac mwvrTneli, an
ubralod skolis direqtori da sxva.
interviu aris erTgvari dialogis
forma, romelSic swored Jurnalisti
iCens iniciativas SekiTxvebis dasmiT. intervius meTodis gamoyenebis
Sedegi xSirad aris teqsti, romelsac
miakuTvneben intervius Janrs. Tumca
informacia, miRebuli intervius meTodiT, SeiZleba warmodgenili iyos sxva
JanrebSic_Canaweris, statiis, narkvevis da sxva saxiT.
,,rogoric SekiTxvaa, iseTivea pasuxi”_am gulubryvilo mtkicebulebaSi Rrma azri imaleba. unda gvaxsovdes,
rom aseT SemTxvevaSi JurnalistisaTvis yvelaze mTavaria_winaswar iyos
gaazrebuli yvela SesaZlo kiTxva,
romelsac respondents dausvamT.
xSirad Tanamosaubrem, gansakuTrebiT
maSin, Tuki is oficialuri piria,
droSi SezRudulia, anu icis drois
fasi. ,,dro fulia”_xSirad gvesmis
aseTi gamoTqma. amdenad Jurnalistis
mier mofiqrebuli SekiTxvebi lakonuri da konkretuli unda iyos da, ra
Tqma unda, Temas Seexebodes. Zalze
mniSvnelovania Jurnalistis unari
saWiro, saqmiani mimarTulebiT warmarTos saubari, yuradReba yvelaze mniSvnelovansa da sainteresoze gaamaxvilos. xSirad damwyeb Jurnalistebs,
romelTac savsebiT SesaZlebelia rom

yvelaferi ar icodnen yvelaferze,
aSkarad emCnevaT Relva, SiSi,(saxidan
feric ki ekargebaT), mosalodnel
Sexvedraze. arada redaqtors, swored
axalbeda Jurnalistis mier momzadebuli masalis xilva surs. aseT
SemTxvevaSi, Tu intervius Tema rTuli
aRmoCnda(magaliTisaTvis, Tqven dagavales intervius aReba romelime
prestiJuli gazeTisaTvis an jandacvis sferos Sefisagan an axalgazrda msaxiobTa wris
xelmZRvanelisagan,
Tqven ki arc erT
maTgans ar TanaugrZnobT). intervius
aRebis win SeecadeT,
rac SeiZleba meti
waikiTxoT Tqveni
saubris saganze.
aseT dros gamoiyenebuli unda iyos
biblioTekebi, interneti, damatebiTi informaciisaTvis nacnobi specialistebis
azri. UgacilebiT
ukeTesi iqneba Tuki
Tqven SeZlebT raime
mniSvnelovani da saintereso gaigoT
Tqvens Tanamosaubreze_mis profesiul miRwevebze, gegmebze an Tundac
samomavlo saqmianobaze. es informacia Tqven mogcemT saSualebas raime
formiT CarToT is mosalodneli
SekiTxvebis rigSi. Mmag. ,,me vici rom
Tqvens mier droulma da sworma reagirebam mosalodnel gri pze Sedegi
gamoiRo. gaqvT Tu ara imedi, rom
mTlianad davamarcxebT mas?” ar unda
dagvaviwydes, rom saubris procesSi
Tqvenis mxridan saqmeSi Caxeduleba
da erudireba, Zalzed moqmedebs Tanamosaubreze, romelsac aucileblad
daafasebs da met dros dagiTmobT
kidec.(ar aris gamoricxuli, SemogTavazoT Cai an yava, razedac uars
ar eubnebiT). arasdros ar SeawyvetinoT laparaki Tqvens Tanamosaubres,
Tundac geCvenos rom man gadauxvia
Temas. yuradRebiT mosmena aranakleb
mniSvnelovania, vidre kiTxvebis dasmis unari. Mmagram amasTan ar unda
dagaviwydeT, rom Tqven warmarTavT
saubars_da Tqvens interesebSia mTeli rigi saWiro informaciis miReba.
interviu Tqvens TanamosaubresTan
fsiqologiuri kontaqtis damyarebiT
unda daiwyoT. zrdilobiani wardgeniT sakuTari Tavisa da Rimiliani
gamometyvelebiT unda auxsnaT intervius Tema da Sexvedris mizezi. man am
dros unda dainaxos, rom sasaubro
Tema, TqvenTvis piradad, Zalze sainteresoa da mniSvnelovanic. Tu Tqven
Tanamosaubres dro gaaCnia(intervius
dawyebis win unda daazustoT, ramdeni dro gaqvT) SegiZliaT mokled
moyveT Tqvens wina gamocdilebaze,
amasTan daukavSiroT is momavali
saubris Temas. gamoxateT sakuTari
aRtaceba im proeqtiT, romliTac
dakavebulia Tqveni Tanamosaubre.
mieciT mas sababi TavisTavze saubrisa, winaswar Tqvendami keTilad
ganwyobisa. yvelaferi es viTarebas
ganmuxtavs da Tqven SeZlebT wynarad,
mSvidad, yovelgvari zedmeti Relvisa Tu emociis gareSe gadaxvideT
oficialur saubarze. Aaucileblad
uyureT Tqven Tanamosaubres TvalebSi. gaxsovdeT, rom urTierToba
yovelTvis warmoebs or _verbalur
da araverbalurze doneze. Tu Tqveni
Tanamosaubre(ver daiWers imas, rom
Tqven misi gesmiT)Tqvens gamoxedvaSi,
Tqvens JestebSi(yvelaze gavrcelebuli Jesti aris Tavis daqneva,
Rimiliani damowmeba, reaqciis Sesabamisi emocia), is ar igrZnobs Tavs
komfortulad da Seecdeba Sekvecos,
Seamciros Tavisi pasuxebi. TanamosaubresTan ,,saerTo enis” gamonaxvis
unars fsiqologebi uwodeben ukuka-

vSirs. QaseT dros qreba uxerxuli
pauzebi_ Tqveni Tanamosaubre mzadaa
TviTon dagexmaroT, magram samwuxarod, ukukavSiris damyareba arc ise
iolia. Asakmaod rTuli da winaaRmdegobrivia ukukavSiris procesi da
aseT dros upirvelesi mniSvneloba
eniWeba Jurnalistis rogorc pirad
Tvisebebs, aseve maRal profesionalizms. amis Sesaxeb arsebobs sakmaod
saintereso rekomendacia profesiuli
JurnalistebisaTvis:
*gwamdeT Tqveni niWierebisa da
SesaZleblobebisa, amasTan iyaviT zrdilobiani, keTilmosurne da mSvidi;
*ilaparakeT mkafiod da gasagebad;
*ar dagaviwydeT sakuTari Tavis
wardgena intervius win. daasaxeleT
ara marto gvari da saxeli, aramed im
gamocemis saxelwodebac, romlisTvisac Tqven masalas amzadebT. Mmzad
iyaviT Zalze mokled daaxasiaToT
es gamocema(misi tiraJi, ramdenjer
gamodis TveSi, mkiTxvelTa savaraudo
raodenoba da sxva).
*Tu Tqven xedavT, rom Tqvens winaSe aris mkacri, samuSaoTi Sefiqrianebuli adamiani, iyaviT TavdaWerili
da saqmiani. kiTxvebi dasviT logikuri TanamimdevrobiT. saubris msvlelobisas daacaleT respondents,
Tu saWiroa ifiqros kidec xmamaRla,
es xels ar SeuSlis Tqveni interesis saganze meti warmodgenis Seqmnas. Tu Tqvens winaSe SemoqmedebiTi
SesaZleblobebiT savse adamiania, aseT
SemTxvevaSi saWiroa gamoxato meti
emocia_gakvirveba, aRtaceba, gamoiCino
cnobismoyvareoba, meti interesi, raTa
moaxerxo ,,axlos misvla” respodentTan da misi ndobis mopoveba.
urTierToba didi xelovnebaa.
sxva adamianebTan ,,saerTo enis” gamonaxvis unari ganapirobebs warmatebas ara marto JurnalistebisaTvis
intervius msvlelobisas, aramed
cxovrebis mraval sferoSi. Aase, rom
intervius xerxebis aTviseba aravis
ar SeuSlis xels.
xSirad xdeba, rodesac intervius
yvelaze gacxovelebul momentSi
Tqveni Tanamosaubre ucbad dgeba
da ambobs, rom saubari damTavre-

bulia, an komentarebi ar iqneba. am
SemTxvevaSi SesaZlebelia, mas ar
moewona Jurnalistis reaqcia gacemul pasuxebze, an TqvenSi oponenti
dainaxa, an SeiZleba is aRaSfoTa
Tqvenma gaurkvevlobam saubris SinaarsSi, an yvelaze ubralo axsna, is
daiRala, an ubralod, mas ar uyvars
intervius micema. aseT viTarebaSi
SeuZlebelia aiZuloT Tanamosaubre
upasuxos Tqvens kiTxvebze da Tqven
erTaderTi gamosavali gaqvT_aseT
adamianebs gansakuTrebuli midgoma
sWirdebaT. SeecadeT monaxoT masTan
misvlis fsiqologiuri momentebi:
Tavi ise warmoidgineT, TiTqos ver
amCnevT uxerxul situacias da
dabneulobas(an aRSfoTebas). swrafad
gaaanalizeT, Tqveni saubris romel
moments SeeZlo gamoewvia Tqveni Tanamosaubris ukmayofileba da SeecadeT,
SearbiloT am mimarTulebiT saubris
gagrZeleba. SesaZlebelia, rom Tqven

arasworad gagiges. rig SemTxvevaSi
Tqven sxva araferi grCebaT, Tu ara
zrdilobianad gamoemSvidoboT da
sxva Tanamosaubre moZebnoT. Jurnalistis profesiis mqone nebismieri
pirovneba Sinaganad jer Tavad unda
iyos mzad nebismieri situaciisaTvis.
xandaxan Jurnalists urTierToba
uwevs sakmaod arasasiamovno pirebTan. magaliTad, adamianTan, romelic
eWvmitanilia vinmes gaupatiurebaSi,
teroristTan an ,,mafiis” warmomadgenelTan. rogor unda moiqce amgvar
TanamosaubresTan? Uupirveles yovlisa, zrdilobiani, TavdaWerili
Jesti, gamoxatuli maRali profesionalizmiT, umTavresi pirobaa aseT
SemTxvevaSi warmatebuli saqmianobisaTvis. aseve saWiroa siswrafe da
operatiuloba_ rac SeiZleba mokle
droSi meti informacia miiRo. Uunda
gaxsovdes: ra donis damnaSavis winaSec ar unda idge, ar unda dagaviwydes,
rom is pirvel rigSi adamiania da
Sen saqme gaqvs masTan, rogorc adamianTan, pirovnebasTan. gasagebia, rom
aseT SemTxvevaSi Tqven aucileblad
mogiwevT damatebiT gadaamowmoT
miRebuli informacia da guldasmiT
gafiltroT is.
Jurnalistur praqtikaSi xSiria
Sexvedrebi iseT adamianebTan, romlebic rTuli piradi xasiaTiT gamoirCevian. aseT adamianebTan urTierTobisas aseve xSiria ,,Sexla-Semoxla”,
gaugebroba, TiTqos maT ar moswonT
Jurnalistis mier misi pirovnebiT
daintereseba, ,,rTul” adamianebTan
Sejaxebis faqtebi gansakuTrebiT
Warbobs Sou-biznesis varskvlavebTan,
cnobil politikosebTan da sxvebTan,
romlebic pirad keTildReobasa da
siamovnebas yvelafers swiraven da
TqvenTan saubris procesSi Riad
usvamen xazs Tavis upativcemulo
damokidebulebas ara mxolod Jurnalistebis da maT Soris Tqvens mimarT.
rogor unda moiqces Jurnalisti aseT
dros? maSin rodesac respodenti pirad Seurayofazec ki gadadis? yvela
SemTxvevaSi unda gagrZeldes urTierTobis Cveuli, pativcemuli manera,
araviTar SemTxvevaSi ar unda gaRiziandes Jurnalisti. piriqiT_ wynari,
awonil-dawonili
saubari amnair
,,gmirTan”, unari
imisa, rom swrafad
naxoT mosazreba
mis SesaZlo Tavdasxmebze, jer erTi
mogcemT saSualebas mainc miiRoT
saWiro informacia,
meore, romeliRac
momentSi SeiZleba
Seicvalos Tqveni
Tanamosaubris ganwyoba da is Tavisdauneburad mogekidebaT pativiscemiT. es xSirad
maSin xdeba, rodesac Jurnalisti
axerexebs saubris im mimarTulebiT wayvanas, romelic xazs usvams
,,gmiris” pirad damsaxurebasa Tu
miRwevebs. da kidev, arc erT SemTxvevaSi ar unda dagaviwydeT: saubari
migyavT Tqven.
xandaxan Tavad Jurnalistebic
,,axerxeben” intervius msvlelobisas
daZabuli viTarebis provocirebas.
amitom yuradReba unda mivaqcioT imas,
rom ar davsvaT SekiTxvebi prokuroris toniT, ar gaagrZeloT saubari
Temebze, romlebic usiamovnoa Tqveni
TanamosaubrisaTvis, katastrofebisa
da tragediebis TviTmxilvelebTan
saubrisas SeecadeT ar SeCerdeT
momxdaris detalebze, Tuki xedavT,
rom es mZimea Tqveni TanamosaubreebisaTvis.

i. sanikiZe,
asocirebuli profesori
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axali wignebi

samecniero krebuli

Srsu–s samecniero biblioTekas estumra cnobili
qarTveli Sumerologi profesori zurab kiknaZe, romelmac
saCuqrad gadmogvca misi da
tristan maxauris mier Sedgenili xalxuri poeziis
anTologia. masSi warmodgenilia qarTuli sityvieri
folkloris Janrobrivi mravalferovneba. sxvebisgan gansxvavebiT xalxuri poeziis
anTologiis Sermdgenlebi
mkacrad icaven folkloruli
teqstebis Caweris aucilebel
wesebs da konkretulobas.
avtorebi wignis bolos mocemul SeniSvnebSi miuTiTeben
mTqmelis vinaobas, Caweris
adgilsa da dros. wigns
Tan erTvis ganmartebiTi
leqsikoni.
wignSi dasaxelebul qarTvel mecnierebTan erTad
am saSur saqmeSi didi Sroma
aqvT Cadebuli Cveni kuTxis

gamovida Tbilisis universitetis saerTaSoriso recenzirebadi da referirebadi samecniero Jurnali „mecniereba
da cxovreba 1“. krebulSi warmodgenili statiebi ZiriTadad
exeba iuridiul, humanitarul
da socialuri pedagogikis
sakiTxebs. Cveni universitetis
ganaTlebis fakultetis pro-

mkvlevarebs. kargi iqneboda
winaTqmaSi maTi vinaobac
gaJRerebuliyo.
*********************************
gamovida rusi filosofosis profesor e.a. ivanovis
wigni „socialuri filosofia
iuristebisaTvis“. avtori istoriul narkvevSi aRniSnavs
ioseb stalinis did Rvawls
da damsaxurebas faSizmze
gamarjvebaSi.
ioseb stalinis Sromebis
sami tomi misi sikvdilis
Semdeg dabeWda amerikis stanfordis universitetma.
rusi mecnieri mianiSnebs
da ganixilavs ioseb stalinis
naSromebs socialur filosofiaSi. rusi
filosofosi
aRniSnavs, rom ioseb stalinma
socializmis Teoria miusadaga muSaTa stiqiur moZraobas.
i. b. stalini statiaSi „anarqizmi Tu socializmi“ anarqizmis mTavar Sexedulebad aRiarebs pirovnebis Tavisuflebas, romlis mTavari piroba
xalxis Tavisuflebaa, xolo
marqsizmis qvakuTxedi ki
xalxis Tavisuflebaa, romlis
mTavari piroba pirovnebis
Tavisuflebaa. rusi mecnieris
dasknebidan gamomdinare i.b.
stalini TviT gamodioda
pirovnebis gaidealizebis
winaaRmdeg da erTmaneTs
ukavSirebda pirovnebas da
Tavisuflebas.

redaqtori
ioseb sanikiZe
specialistebi:
nestan mamuWaZe
Tamila abaSiZe

fesoris lia inaiSvilis statiaSi „studentTa samecniero
muSaoba–umaRlesi skolis
mniSvnelovani problemaa“
zogadad saubaria studentTa
samecniero kvleviTi muSaobis Sesaxeb. mkvlevari axalgazrda mecnierTa aRzrdis
gaumjobesebis mizniT iZleva
saWiro rekomendaciebs. kargi
iqneboda yuradRebis gamaxvileba Cvens universitetSi
axlad Seqmnil studentTa samecniero centris muSaobaze.
mkiTxvelis yuradRebas imsaxurebs qeTevan quTaTelaZis
statia „curtavis eparqiis
sazRvrebis sakiTxisaTvis“,
giorgi kotoraSvilis „mxatvrul saxeTa sistema (mtredis
simbolo) vaJa fSavelas poemaSi „suli oblisa“, ivlita
gaCeCilaZis „inglisuri enis
swavlebis koncefcia“. revaz
javaxiSvilis „ucxouri investiciebis roli erovnuli ekonomikis ganviTarebaSi“, iaTamze
maisuraZis „umuSevroba da
saxelmwifos roli mis SemcirebaSi“,dodo juluxaZes „trefikingi da qarTuli sisxlis
samarTlis kanonmdebloba“.
daibeWda 2010 wlis 16–17
aprils Srsu–s ekonomikuri
politikis, biznesisa da administrirebis departamentis
mier Catarebuli samecniero
konferenciis masalebi Temaze
„inovaciebi biznesSi, problemebi, perspeqtivebi, gamowvevebi“. krebulSi warmodgenil
statiebSi yuradReba gamaxvilebulia iseT aqtualur
sakiTxebze, rogoricaa biznesis ganviTarebis inovaciuri
prioritetebi, ekonomikuri
sistemis funqcionirebis so-

coilogiuri, socialuri da
humanitaruli aspeqtebi, biznesis administrireba krizisul
situaciebSi, sameurneo sistemis da subieqtebis ekonomikuri usafrTxoeba, finansuri
sistemis roli biznesis ganviTarebaSi da a.S.

presa
gamovida Jurnali „literatura da xelovnebaN9“. rubrikaSi aRmoCena warmodgenilia
profesor valeri silogavas
statia „daviT aRmaSeneblis
kidev erTi ucnobi avtografi“. igi exeba 1902 wels
niko maris mier sinis mTis
wminda ekaterines monastris
qarTul xelnawerTa aRwerilobas, romelsac darTuli aqvs
25 tabula fotoebiT. erT–erT
fotosuraTze moTavsebulia
daviT aRmaSeneblis avtografi, romlis analogs warmoadgens mis mier 1124 wels
Sio mRvimisadmi gacemuli
anderZi. daviTis anderZi gacemulia misi TanamoRvawis arsen
beris da sulieri moZRvris
iovane beris TxovniT. sabuTi

dawerilia kargad damuSavebul, erTmaneTs gadakerebul
etratis xuT furcelze. 1923
sargis kakabaZem CrdiloeT
kavkasiidan Camoitana daviTis
anderZis mcire fragmenti. profesori sargis kakabaZe wlebis
ganmavlobaSi moRvaweobda baTumis pedagogiur institutSi.
Cvens samecniero biblioTekaSi inaxeba nusxa xucuriT Sesrulebuli daviTis anderZis
xelnaweris asli.
giorgi kalandias da qeTevan asaTianis statiaSi „tigran honencis taZris qarTuli warwerebi“ warmodgenilia
2009 wlis zafxulSi mecnierTa mier anisSi Catarebuli
pirveli eqspediciis angariSi.
statiaSi Seswavlili da gadmocemulia tigran honencis
taZarSi arsebuli qarTuli
warwerebi. somexi istorikosi
maTe urhaeci werda, rom daviT
aRmaSenebelma gaaTavisufla
somexTa sataxtoi qalaqi ani,
romelic 60 weli imyofeboda
urjuloTa tyveobaSi da igi
SemouerTa saqarTvelos samefos. daviT aRmaSenebelma aseve
gaaTavisufla anisis mizgiTad
qceuli taZari. samwuxarod
niko maris mier warmodgenil
anisis istoriaSi qarTvelTa
istoriuli roli saTanadod
ar aris warmoCenili, aqve
grigol bakurianis Ze somex
moWvawed aris gamocxadebuli.
niko marisa da i. orbelisaTvis cnobili iyo tigran honencis taZris dasavleT kedelze arsebuli qarTuli
asomTavruli warwera, magram
igi maT ar gamouqveynebiaT.

aRniSnuli waZris freskuli
mxatvrobis warwerebi kargadaa Seswavlili profesor
valeri silogavas mier.
gansakuTrebul yuradRebas
imsaxurebs profesor guram
yoranaSvilis statia „istoriografia da xelisufleba
“saqarTvelos istoriis magaliTze. statiaSi aRniSnulia
rom daviT aRmaSeneblisTvis
istoriografia mxolod warsulis Semecnebis saSualeba
ki ar iyo, aramed safuZveli
politikuri aqtiurobisaTvis.
mefis xelisufleba didad
irjeboda istoriuli mecnierebis ganviTarebisaTvis.
prozisa da poeziis ganyofilebaSi warmodgenilia
vano CxikvaZis, Sermadin qaldanis, nani TarxniSvilis, Tamar
lomiZis, nikoloz leJavas,
gvanca jobavas nawarmoebebi.
*********************************
gamovida marTlmadideblur Jurnal „karibWes N9“
nomris Temaa yrmebi.
gansakuTrebiT sayuradReboa mama porfires mSoblemisadmi rCeva darigebani, romlis
mixedviT Svilis sulis gadarCenaSi umTavresia mSoblis
piradi magaliTi. mkiTxvelis
yuradRebas imsaxurebs kaxaber kenkiSvilis werili „mama
gabrielis (urgebaZe) bavSvoba“, romelic albaT bevr
mSobels pirad cxovrebaze
Caafiqrebs. Cveni Tanaqalaqeli nugzar ergemliZe Tavis
werilSi gvirCevs bavSviviT
sufTa suli SevinarCunoT da
saubrobs misi Taobis sulier
mrwamsze.
Jurnal „karibWes N10“ Temaa
sinas mTa. qarTvelma enaTmecnierebma sinas mTaze ioane
zosimes anderZi aRmoaCines.
sinaze qarTveli qristianebi
me–6 saukunidan dasaxldnen.
sinaze qarTuli kulturis
keris daarseba ukavSirdeba
daviT aRmaSeneblis saxels.
sinaze Cveneburebi wlebis
ganmavlobaSi moRvaweobdnen.
arabTa Semosevebisagan Seviwroebulni qarTveli berebi
saba wmindidan, palestinidan,
ierusalimidan da sxva savaneebidan sinaze gadasaxldnen.
aTonze iverionis agebas win
uswrebda sinaze qarTvel
kaligrafTa da moRvaweTa
mTeli rigi skolebis Camo-

yalibeba. aq mdidari wignsacavi arsebobs, sadac daculia qarTuli xelnawerebis
didi nawili. savalaloa, rom
dRemde Zirfesvianad ar aris
Seswavlili sinas qarTvel
mamaTa memkvidreoba. saqarTvelos patriarqma ilia meorem
sinas mTis mwvervalze rom
asuliyo da saqarTvelos gadasarCenad eloca fexSiSvela

saredaqcio kolegia:
irine cincaZe
nana cecxlaZe
Jana gorgilaZe

aiara qvis 4 aTasi safexuri
da ase Seavedra ufals Tavisi
eri „mamao saxiero gevedrebi
saxeliTa Zisa SenisaTa, nu
ganeSorebi ersa Cvensa SecodebaTa gamo“.
********************************
gamovida yovelTviuri
saerTaSoriso recenzirebadi
da referirebadi samecniero
Jurnali „ekonomikaN3-6“ . Jurnali gamodis 1918 wlidan.
aRniSnul
JurnalSi warmodgenili
statiebi exeba dargobrivi
ekonomikis, biznesis, marketingis, menejmentis finansebis,
bankebis, birJebis, ekonomikis
Teoriis Tu msoflio ekonomikis problemur sakiTxebs.
mkiTxvelis yuradRebas imsaxurebs Cveni universitetis
profesor natalia robitaSvilis statia „mosaxleobis
cxovrebis xarisxis statistikis aqtualuri sakiTxebi saqa-

rTveloSi“. statiis avtori
Cveni qveynisTvis metad savalalo, sagangaSo statistikas
asaxelebs. saqarTveloSi mosaxleobis zrdis dinamikas
ar ganapirobebs
materialuri cxovrebis pirobebi.
avtoris mier warmodgenili
2008 wlis monacemebiT 31 414
qorwinebidan 3189 damTavrda
ganqorwinebiT. kargi iqnebida
statiaSi warmodgeniliyo
ganqorwinebis mizezebi. statiidan vgebulobT, rom 2010
wlis monacemTa safuZvelze
wignierebis kvl;evis SedegebiT qarTveli moswavleebi
ganaTlebis doniT msoflio
qveynebis bolo oTxeulSi
imyofebian. aqedan gamomdinare
uneblied giCndeba kiTxva Tu
risTvis, an visTvis tardeba
reformebi. wignierebis kvlevis SedegebSi ruseTi da
honkongi liderobs. statiaSi
avtori aseve mniSvnelovan
cnobebs gvawvdis umuSevrobis
zrdis, danaSaulobis zrdis,
Semosavlebis Semcirebisa Tu
sxva sakiTxebze.
marine RuduSauris statiaSi „saqarTveloSi Camosaxlebuli germanelebis mewarmeobis
istoriidan “ warmoCenilia
viutembergeli germanelebis
roli saqarTvelos ekonomikis
ganviTarebaSi.Cvenda gasakvirad adgilobriv mosaxleobasTan SedarebiT germaneli
mewarmeebi upiratesobiT sargeblobdnen saxelmwifo sesxebisa Tu daxmarebebis sferoSi.
isini gadasaxadsac naklebs
ixdidnen. 1886 wlis monacemebiT saqarTveloSi iyo 3455
germaneli. maT Seqmnes ludis,
yvel–karaqis, maudis Tu sxva
xasiaTis sawarmoebi. statiaSi
mkiTxveli sxva mniSvnelovan
istoriul ambavsac gaecnoba.
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