
ბათუმის უნივერსიტეტი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი #5, მაისი, 2011.

სტუდენტური „უნივერსიადა - 2011“

საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორ-
ტის ფედერაცია საქართველოს სპორტი-
სა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან 
ერთად 3 მაისიდან 10 ივნისის ჩათვლით 
“უნივერსიადა – 2011”–ს ატარებს. სტუ-
დენტურ შეჯიბრში შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოცდაათი 

სტუდენტი მონაწილეობს. ახალგაზრდე-
ბი შესაძლებლობებს სპორტის ათ სახე-
ობაში წარმოაჩენენ. ესენია: მაგიდის ჩოგ-
ბურთი, ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, 
თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ქართუ-
ლი ჭიდაობა, კრივი, ქუჩის კალათბურთი 
(სტრიტბოლი), მძლეოსნობა, ჭადრაკი, 
მკლავჭიდი. 8 მაისს გამართულ მაგიდის 
ჩოგბურთის შეჯიბრში რსუ-ს გოგონათა 
გუნდის წევრებმა ნონა მარქარიანმა და 
მაია ბარამიძემ II-III საპრიზო ადგილები 
დაიკავეს და თასითა და დიპლომებით და-
ჯილდოვდნენ. „უნივერსიადა - 2011“ -ის 
შედეგების მიხედვით სპორტის 20-მდე 
სახეობაში საქართველოს სტუდენტური 
ნაკრები გუნდები შეირჩევა, რომლებიც 
12–25 აგვისტოს ჩინეთის მსოფლიო უნი-
ვერსიადაში მიიღებენ მონაწილეობას.

26 მაისი - საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღე
საქართველოს ეროვნული დღესასწა-

ული შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში რამდენიმე ღონისძიებით 
აღინიშნა. ქვეყნის დამოუკიდებლობის 
დღეს მიეძღვნა პროფესორ-მასწავლე-
ბელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო სე-
სია. მომხსენებლებმა სახელმწიფოებრი-
ობის აღდგენის ისტორიაზე, ტრაპიზონის 
კონფერენციაზე, ამ დროს ბათუმში განვი-
თარებულ მოვლენებსა და საქართველოს 
მართლმადიდებლური ეკლესიის როლზე 
ისაუბრეს. აგრარული ტექნოლოგიებისა 

და ეკოლოგიის ფაკულტეტმა ღირსშესა-
ნიშნავ თარიღს ორდღიანი, სტუდენტთა 
V სამეცნიერო კონფერენცია მიუძღვნა. 
ღონისძიებები სტუდენტური თვითმმართ-
ველობის მიერ ორგანიზებული ფოტოგა-
მოფენით დასრულდა.

მემორანდუმი ებერსვალდეს მდგრადი 
განვითარების უმაღლეს სასწავლებელთან
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტს სამდღიანი, საპასუხო ვიზიტით 
გერმანიის ბრანდენბურგის ფედერალური 
მიწის დელეგაცია ეწვია. ვიზიტი ორ ქვეყა-
ნას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება-
სა და ერთობლივი პროექტების განხორცი-
ელებას ითვალისწინებს. რსუ-ს რექტორმა, 

პროფესორმა ალიოშა ბაკურიძემ და ებერ-
სვალდეს მდგრადი განვითარების უმაღლე-
სი სასწავლებლის პრეზიდენტმა, პროფე-
სორმა ვილჰელმ-გიუნტერ ვარსონმა ხელი 
მოაწერეს თანამშრომლობის მემორან-
დუმს. ხელშეკრულების თანახმად განხორ-
ციელდება პროფესორ-მასწავლებლების, 
მკვლევრების, ბაკალავრებისა და მაგის-

ტრების ერთობლივი გაცვლითი პროგრა-
მები, ჩატარდება ერთობლივი კონფერეც-
ნიები და სემინარები. მხარეები ასევე სას-
წავლო, სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური 
ლიტერატურის ურთიერთგაცვლაზე, სა-
განმანათლებლო და კვლევითი მენეჯმენ-
ტის გამოცდილების გაზიარებასა და ბიბ-
ლიოთეკის ონლაინ-რეჟიმში გამოყენებაზე 
შეთანხმდნენ.   დელეგაციის წევრები აჭა-
რის ა.რ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს 
მიხეილ მახარაძესა და ქალაქ ბათუმის მერს 
რობერტ ჩხაიძეს შეხვდებიან. სტუმრები 
ასევე ბათუმის სამშენებლო ობიექტებსა და 
ღირშესანიშნაობებს დაათვალიერებენ. დე-
ლეგაციის შემადგენლობაში არიან:

• პავლე შპეტიშვილი - ბრანდენბურგი-
საქართველოს საზოგადოების თავმჯდო-
მარე პოტსდამში; 

• იენს ლიპსდორფი - ბრანდენბურგის 
ფედერალური მიწის პარლამენტის წევრი, 
მეცნიერების, კვლევისა და კულტურის 
კომისიის თავმჯდომარე, თავისუფალ დე-
მოკრატთა პარტიის (FDP) წევრი;

• ვილჰელმ - გიუნტერ ვარსონი - პრო-
ფესორი, ებერსვალდეს მდგრადი განვი-
თარების უმაღლესი სასწავლებლის პრე-
ზიდენტი.

ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტი
ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტის დე-

ლეგაცია საქმიანი ვიზიტით შოთა რუსთა-
ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვია. 
დელეგაციის წევრები უნივერსიტეტის 
რექტორს, პროფესორ ალიოშა ბაკურიძე-
სა და საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტა-
რულ მეცნიერებათა დეპარტამენტების 
ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. ვიზიტისას 
დაიგეგმა ერთობლივი სასწავლო და სა-
მეცნიერო პროექტების განხორციელება, 
კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და 
სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ჩატარება. მხარეებს 
შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს 
ხელი უახლოეს მომავალში მოეწერება.

აზერბაიჯანის დღე უნივერსიტეტში
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გენერა-

ლური საკონსულოს ინიციატივით შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტ-
ში აზერბაიჯანის დღე აღინიშნა. აზერ-

ბაიჯანის საერთო ეროვნული ლიდერის 
ჰეიდარ ალიევის დაბადების 88 წლისა და 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო 
დამოუკიდებლობის 20 წლისადმი მიძღვ-
ნილ ღონისძიებას აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის თავმჯდომარე ლევან ვარ-
შალომიძე, ქალაქ ბათუმის მერი რობერტ 

ჩხაიძე, აჭარის განათლებისა და კულ-
ტურის მინისტრი გია აბულაძე, აჭარის 
სოფლის მეურნეობის მინისტრი დონარი 
სურმანიძე, დიპლომატიური კორპუსის 
წარმომადგენლები, პროფესორ-მასწავ-
ლებლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. 
აზერბაიჯანის დღე უნივერსიტეტის რექ-
ტორმა, პროფესორმა ალიოშა ბაკურიძემ 
გახსნა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გე-
ნერალურმა კონსულმა ბათუმში ჰუსეინ 
ნაჯაფოვმა მოხსენება წაიკითხა თემაზე: 
„აზერბაიჯანი: ისტორია და თანამედრო-
ვეობა“ და ორ ქვეყანას შორის არსებულ 
მეგობრულ ურთიერთობებზე გაამახვილა 
ყურადღება.

აზერბაიჯანის დღის ფარგლებში გაიხ-
სნა ჰეიდარ ალიევის ცხოვრებისა და 
მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოგამოფე-
ნა. ასევე შედგა დოკუმენტური ფილმის 
„როცა ვსაუბრობთ აზერბაიჯანზე“ ჩვე-
ნება. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბა-
ზაზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გენე-
რალურმა საკონსულომ „ჰეიდარ ალიევის 
წიგნადი ფონდი“ დაარსა.

ამერიკელი მედიასტრატეგი ქართული მედიის შესახებ 
ჯეიმს თრენგრუვი ამერიკელი მედიასტრა-

ტეგისტია. დამთავრებული აქვს ჰარვარდის 
უნივერსიტეტი კომუნიკაციის განხრით. აქვს 
სამაუწყებლო მედიაში მუშაობის 35 წლიანი 
გამოცდილება, აქედან 25 წელი ამერიკის სა-
ზოგადოებრივ მაუწყებელზე. იგი ამზადებდა 
საინფორმაციო გამოშვებებს, დოკუმენტურ 
პროგრამებს, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ დე-
ბატებსა და თოქ-შოუებს. არის მრავალი პრიზის 
მქონე ტელეჟურნალისტი. 1985-1987 წლებში 
მუშაობდა  ღამის ამბების პროდიუსერად „ჩი-
კაგო თუნაითში”,  რომლის დროს გადაცემამ 

ორჯერ მიიღო „ემის" პრიზი, როგორც ჩიკაგოს 
მოწინავე საზოგადოებრივმა პროგრამამ.

თრენგრუვიმ ჩამოაყალიბა მედია კომპანია 
„The Barnaby Woods Group”; დანერგა დება-
ტების ნოვატორული სატელევიზიო პროგრა-
მა, რომელიც რეგიონულ და საერთაშორისო 
საკითხებს განიხილავდა. შექმნა მულტილოკა-
ციის ფორმატი, გრაფიკა და დიზაინი აუდიტო-
რიის მონაწილეობით. „ADA Majlis” ახლა მთელს 
აზერბაიჯანში გადაიცემა, ასევე ირანში, თურ-
ქეთში, რუსეთში.

მედია სტრატეგი ამერიკის შეერთებული შტა-

ტების საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა დე-
პარტამენტის ინიციატივით ჩამოვიდა საქართ-
ველოში. იგი 2 კვირის განმავლობაში სწავლობ-
და სამაუწყებლო მედიას, ეცნობოდა ნაციონა-
ლური არხების საინფორმაციო პოლიტიკასა და 
მუშაობის სტილს. მედია რეალობის შესწავლის 
შემდეგ იგი არსებული რეალობის შესახებ ამე-
რიკის საელჩოს ანგარიშს წარუდგენს და მედია 
საშუალებებს რეკომენდაციებს გაუწევს.     

   მედიასტრატეგთან ინტერვიუს უძღვება 
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2 მაისი

დასაწყისი 1-გვ.

„ვეფხისტყაოსნის“ კითხვის დღე

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის ეზოში „ვეფხისტყაოსნის“ სა-
ჯარო კითხვა მოეწყო. რსუ-ს განათლები-

სა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დაწყე-
ბითი განათლების სპეციალობის II კურსის 
სტუდენტები უკვდავ პოემას ერთი საათის 
განმავლობაში ზეპირად კითხულობდნენ. 
მათგან „ვეფხისტყაოსნის“ საუკეთესოდ 
შესწავლისთვის მაგდა რუხაძეს, ქეთე-
ვან დათუნაშვილსა და სოფიკო ღლონტს 
უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა 
ალიოშა ბაკურიძემ სამახსოვრო საჩუქ-
რები გადასცა. საგანმანათლებლო აქცია, 
რომელიც უნივერსიტეტის სრული პრო-
ფესორის იური ბიბილეიშვილის ორგანი-
ზებით ჩატარდა, ტრადიციულ სახეს მი-
იღებს და ყოველ წელს გაიმართება.

დოკუმენტური ფილმის - „მერისული ჩანახატები“ 
წარდგინება

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის მცირე საკონფერენციო 
დარბაზში გივი ნახუცრიშვილის დოკუ-
მენტური ფილმის - „მერისული ჩანახატე-
ბი“ წარდგინება გაიმართა. დოკუმენტუ-
რი ფილმი ეთნოგრაფიული ხასიათისაა 
და მასში ასახულია ქედის რაიონის სო-
ფელ მერისის ისტორია, კულტურა, ყოფა-
ცხოვრება და ტრადიციები. „მერისული 
ჩანახატები“ შემოქმედებითმა ჯგუფმა 
რსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის ნიკო ბერ-
ძენიშვილის ჰუმანიტარულ-სოციალური 

მიმართულებისა და სტუდენტური თვით-
მმართველობის ხელშეწყობით გადაიღო.

პოეტ ფრიდონ ხალვაშის 
გახსენება

უნივერსიტეტის სტუდენტები და პრო-
ფესორ-მასწავლებლები ბათუმის ღვთის-
მშობლის შობის საკათედრო ტაძრის 
ეზოში ცნობილი პოეტის, რუსთაველის 
პრემიის ლაურეატის ფრიდონ ხალვაშის 
საფლავთან შეიკრიბნენ და ფრიდონობა 
აღნიშნეს. ახალგაზრდებმა მწერლებთან, 
საზოგადოების წარმომადგენლებთან, 
პოეტის მეგობრებთან და ნათესავებთან 
ერთად შემოქმედი გაიხსენეს, ლექსე-
ბი წაიკითხეს და საფლავი ყვავილებით 
შეამკეს. ცნობილ პოეტს დღეს 86 წელი 
შეუსრულდებოდა. მხცოვანი მწერალი 
2010 წლის 8 ივლისს მძიმე ავადმყოფო-
ბის შედეგად გარდაიცვალა.

ცნობილი ჟურნალისტი ნათია სირაბიძე.
– ბატონო ჯიმ,  თქვენი ბიოგრაფიიდან 

ჩანს, რომ 25 წელი ამერიკის საზოგადოებ-
რივ მაუწყებელზე იმუშავეთ, რამდენად რე-
იტინგული არის საზოგადოებრივი მაუწყე-
ბელი ამერიკაში და რამდენად უწევს იგი 
სხვა კომერციულ არხებს კონკურენციას?

– საზოგადოებრივ მაუწყებელს სხვა 
ფილოსოფია და პოლიტიკა აქვს, იგი არა-
კომერციულია და ძირითადად მაყურებ-
ლის განათლებასა და შემეცნებაზე არის 
ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, საზოგა-
დოებრივი ტელევიზია სხვა ტელევიზიებს 
რეიტინგით ჩამორჩებოდა, მაგრამ სამაგი-
ეროდ ჩვენ გვყავდა უფრო განათლებული 
აუდიტორია, ვიდრე სხვა არხებს. თუმცა 
მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა „ახა-
ლი ამბების საათი” (news hour), რომელსაც 
ცნობილი ჟურნალისტი ჯიმ ლეერი უძღვე-
ბოდა, სხვა კომერციულ არხებზე არსებულ 
გადაცემებზე გაცილებით რეიტინგული 
იყო. 

– გადაცემა ძირითადად პოლიტიკური ხა-
სიათის იყო?

– ეს იყო ერთ საათიანი გადაცემა, რო-
მელშიც 10 წუთის განმავლობაში მოკლე 
სიახლეები იყო, შემდეგ ვრცელ სიუჟეტებს 
ეთმობოდა ეთერი და ბოლოს უკვე დისკუ-
სია მიმდინარეობდა. მოწვეულნი იყვნენ ექ-
სპერტები და დღის მთავარ თემაზე მსჯე-
ლობდნენ. 

– ოდესმე მთავრობიდან ზეწოლა ყოფი-
ლა თქვენი გამოშვების ან ტელევიზიის მი-
მართ?

– არასოდეს! რა თქმა უნდა, როცა კრი-
ტიკული სიუჟეტები მზადდებოდა მთავ-
რობის წევრები ღიზიანდებოდნენ. მაგრამ 
ფაქტობრივად, ორივე მხარე, რესპუბლიკე-
ლებიც და დემოკრატებიც უკმაყოფილებას 
გამოთქვამდნენ ჩვენ მიმართ, რაც ძალიან 
კარგია და იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენ 
ჩვენ საქმეს კარგად ვასრულებდით. სხვა-
თაშორის, ჯიმ ლეერი საპრეზიდენტო დე-
ბატების დროს ორივე პარტიამ დაასახელა, 
როგორც მიუკერძოებელი და პატივსაცემი 
ჟურნალისტი და შედეგად მას მიჰყავდა 
საპრეზიდენტო დებატები. 

– ქართულ მედიაზე რას იტყვით? რამდე-
ნად მოახერხეთ მასზე დაკვირვება?

– საქართველოში ძალიან საინტერესო და 
შეიძლება ითქვას განსაკუთრებულ დროს 
მომიწია ყოფნამ. აქტიური პოლიტიკური 
მოვლენები ვითარდება ახლა, მიმდინა-
რეობს დემონტრაციები და სხვა. ამ ყოვე-
ლივემ და ასევე ტელეჟურნალისტებთან და 

ტელეპროდიუსერებთან შეხვედრამ გარკ-
ვეული შთაბეჭდილება შემიქმნა ქართულ 
მედიაზე. ახლა თითოეულ ტელევიზიას 
ვხვდები და გარკვეულ რჩევებს ვაძლევ. 
ჩემს შეხედულებებს და რეკომენდაციებს 
საბოლოოდ ამერიკის საელჩოს წარვუდგენ 
და ისინი თავის მხრივ საქართველოს მთავ-
რობას გაუწევენ რეკომენდაციას ქართუ-
ლი მედიის გაძლიერების მიზნით. 

– და მაინც რა შთაბეჭდილება შეგექ-
მნათ? რა ეტაპზეა დღეს ქართული სა-
მაუწყებლო მედია?

– პირველი რაც თვალში მეცა ის არის, 
რომ ხშირია ანონიმურ წყაროზე დაყრდნო-
ბით მომზადებული და გადაუმოწმებელი 
ინფორმაციების გავრცელება. ასევე სამ-
წუხაროდ ქართული მედია პოლარიზებუ-
ლია. არიან არხები, რომლებიც „პრო-სამ-
თავრობო” არიან და მეორენი კიდევ „პრო-
ოპოზიციური” ან „ანტი-სამთავრობო”. 
ბუნებრივია,  მთავრობაც და ოპოზიციაც 
მედიის მანიპულირებას ცდილობს და მე-
დია უნდა შეებრძოლოს ამას, ვინაიდან დე-
მოკრატიული სახელმწიფოს საფუძველი 
ძლიერი, დამოუკიდებელი და „აგრესიული” 
მედია არის. 

– რაც ამერიკაში ნამდვილად არის, მაგ-
რამ ალბად ამერიკულ მედიას დიდი დრო 
დასჭირდა დამოუკიდებლობის მოსაპოვებ-
ლად. 

– იცით რა, ამერიკაშიც არიან ტელევი-
ზიები, რომლებიც ერთ ან მეორე მხარეს 
იხრებიან, მაგრამ ეს ყველამ იცის. მაგა-
ლითად, „FOQS NEWS” რესპუბლიკელე-
ბის მხარდამჭერია და დღემდე იძახის, რომ 
ობამა ამერიკაში არ დაბადებულაო; „SBS” 
– დემოკრატებს უჭერს მხარს, მაგრამ ეს 
ყოველივე არის გამჭვირვალე და ჭკვიანი 
მაყურებელი საბოლოო დასკვნის გამო-
ტანის მიზნით ორივე მათგანს უყურებს.  
ამერიკულ მედიას 200 წელი ჰქონდა იმის-
თვის, რომ აქამდე მოსულიყო და შესაბა-
მისად ქართულ მედიასაც ამისათვის დრო 
დასჭირდება. 

– თქვენი გამოცდილებიდან გამო-
მდინარე, თვითმხილველი ხართ ბევრი 
ცვლილებების, როგორ ვითარდებოდა ამე-
რიკული სამაუწყებლო მედია? რა ხელის-
შემშლელი თუ ხელისშემწყობი პირობები 
იყო თავიდან? 

– ათეული წლის წინ, ამერიკაში მხოლოდ 
სამი ტელევიზია იყო და მაყურებელიც, ასე 
ვთქვათ, იძულებული იყო ეყურებინა იმ 
გადაცემებისთვის, რასაც ეს სამი ტელე-
ვიზია სთავაზობდა. მთელი სატელევიზიო 
სარეკლამო ბაზარიც ამ სამ ტელევიზიაზე 
ნაწილდებოდა და ტელევიზიებს ჰქონდათ 

საშუალება საგამოძიებო გადაცემები ეკე-
თებინათ და მეტი რესურსი დაეხარჯათ 
მაყურებლის ხარისხიანი ინფორმაციით და 
გადაცემებით უზრუნველყოფისთვის. შემ-
დეგ საკაბელო ტელევიზია გაჩნდა, რომ-
ლებმაც სარეკლამო ბაზარი გადაინაწილეს 
და შედეგად ის მივიღეთ, რომ დღეს უფრო 
ნაკლებად განათლებული  მაყურებელი 
გვყავს, ვიდრე ადრე იყო. მაგალითად, 
ძველად საქართველოზე რომ მოემზადე-
ბინათ სიუჟეტი, მას ყველა უყურებდა და 
თან ეცნობოდა სად არის საქართველო და 
რას წარმოადგენს იგი. დღეს თუ არ აინტე-
რესებს მაყურებელს, შეუძლია უბრალოდ 
გადართოს და სხვა არხზე გაერთოს.  

– ხშირად ამბობენ, რომ ამერიკული მე-
დია საშუალებები მთავრობაზე და პოლი-
ტიკურ ძალებზე მეტად რეკლამის მომწო-
დებლებისგან განიცდიან ზეწოლას.

– გეთანხმებით, მცდელობა ყოველთვის 
არის. ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ჩემი 
მეუღლეც ჟურნალისტია და იგი საგამოძი-
ებო ჟურნალისტიკაში მუშაობდა წლების 
განმავლობაში. ძალიან მაღალანაზღაურე-
ბადი ჟურნალისტი იყო. „ეიბისიზე” ერთხელ 
მან გააკეთა სიუჟეტი ნაიკის ბიზნესზე. 
ნაიკი ვიეტნამში ქირაობდა კონტრაქტორ 
ორგანიზაციას, რომელიც აწარმოებდა ფეხ-
საცმელს. ქარხნის თანამშრომლები სასტიკ 
პირობებში მუშაობდნენ. მათ 200 საათიანი 
სამუშაო კვირა ჰქონდათ, 6 დღე მუშაობდნენ 
და დღის განმავლობაში ერთხელ ქონდათ 
უფლება საპირფარეშოში გასულიყვნენ. ამ 
ყველაფერში მუშებს თვეში 40 ამერიკულ 
დოლარს უხდიდნენ. ამას გარდა, მუშებს 
ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყე-
ნებდნენ. რებერტამ ჩაწერა მუშები და ეცა-
და ნაიკიც ჩაეწერა, მაგრამ ვინაიდან ნაიკის 
კონტრაქტორი კომპანია იყო ამ მუშების 
დამქირავებელი, ნაიკი „ხელებს იბანდა” ამ 
საქმიდან.  სიუჟეტი ეთერში გავიდა და რა 
თქმა უნდა, ნაიკის უკმაყოფილება გამო-
იწვია. რამდენიმე თვეში მომზადდა მეორე 
სიუჟეტი, რომელშიც დამატებული იყო სხვა 
ფაქტები, მაგრამ ტელევიზიის ადმინისტრა-
ციამ არ მისცა მას საშუალება ეთერში გაეშ-
ვათ. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ნაიკიმ ზამთრის 
ოლიმპიური თამაშების გაშუქება დაასპონ-
სორა და ყველა ჟურნალისტს ნაიკის ფირმის 
კომპლექტი - ქურთუკი, ბოტასები, შარვლე-
ბი, დაახლოებით 1000 დოლარის ღირებულე-
ბის ტანსაცმელი აჩუქა. უნდა გენახათ, ჟურ-
ნალისტები, ნაიკის სარეკლამო ბანერებივით 
დადიოდნენ. ჩემი  მეუღლე დაუკავშირდა 
არხის ხელმძღვანელობას და უთხრა, რომ ეს 
შეურაცხმყოფელი იყო ჟურნალისტებისთვი-
საც და არხისთვისაც და საჯარო განცხადე-

ბაც გააკეთა ამის შესახებ. შემდეგ, იგი ნელ-
ნელა დააქვეითეს და დილის საინფორმაციო 
სამსახურში გადაიყვანეს. საბოლოოდ სხვა 
არხზე გადავიდა სამუშაოდ.

– თქვენ ახსენეთ გადაუმოწმებელ წყა-
როზე დაყრდნობით ავრცელებენ მედია 
საშუალებები ინფორმაციასო. მართლაც 
ხშირია ინტერნეტიდან, გაურკვეველი საინ-
ფორმაციო წყაროების გამოყენება საინ-
ფორმაციო გამოშვებებსა თუ სხვა გადა-
ცემებში. თქვენ პრაქტიკაში იყო ასეთი 
შემთხვევები?

– დაუდასტურებელი და ანონიმიური წყა-
რო და მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 
მხოლოდ კვლევის საწყისად თუ შეიძლე-
ბა გამოიყენო. ჩემს მეუღლეს აქვს ასეთი 
გამოთქმა: „ დედა რომ გეტყვის მიყვარხა-
რო, აუცილებლად გადაამოწმო”. ასეთია 
ჟურნალისტიკა, უნდა გადაამოწმო ყველა 
ინფორმაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ 
გაავრცელო იგი. ერთ ამბავს მოგიყვებით 
კიდევ. გახსოვთ, მონიკა ლევინსკის და ბილ 
კლინტონის ამბავი? ერთ-ერთ ბლოგზე გავ-
რცელდა ეს ინფორმაცია და მეორე დღეს 
პრეზიდენტთან ჯიმ ლეერს და მე ინტერ-
ვიუ გვქონდა დანიშნული. სხვა კითხვებ-
თან ერთად, რა თქმა უნდა, ამის შესახებაც 
ჰკითხა ჯიმ ლეერმა: „ბატონო პრეზიდენ-
ტო, მართალია რომ მონიკა ლევისკისთან 
სექსუალური კავშირი გქონდათ?”, პრეზი-
დენტმა უარყო. ჯიმმა სამჯერ ჰკითხა და 
სამივეჯერ უარყო. როცა გამოვედით ინ-
ტერვიუდან, ჯიმმა მკითხა, რას ფიქრობ, 
სიმართლე თქვაო? მე ვუთხარი, ალბათ 
სიმართლეს ამბობს, ხომ არ მოიტყუებდა 
თქო. ყველამ იცით, რომ საბოლოოდ გამო-
აშკარავდა, რომ მას ჰქონდა ლევისნკისთან 
ურთიერთობა. რამდენიმე კვირაში, როცა 
ეს იმპიჩმენტის პროცესები მიმდინარეობ-
და და უკვე აშკარა იყო ყველაფერი, კლინ-
ტონმა თავის ოვალურ კაბინეტში დაგვპა-
ტიჟა და ჩაგვწერა, სადაც აღიარა ლევის-
კისთან ურთიერთობა. როგორც მისმა პრეს 
სამსახურმა განგვიმარტა, პრეზიდენტს 
უნდოდა ამ ჟესტით გარკვეულწილად ბო-
დიში მოეხადა პირველი ინტერვიუსთვის. 
ჯიმ ლეერი ერთხელ ჯო ლენოს შოუში იყო 
და იქ ჰკითხეს - პრეზიდენტმა რომ მო-
გატყუა, არ გეწყინაო? და ჯიმმა უპასუხა, 
მე ეს პირადად არ მიმიღია, რადგანაც მან 
ხალხი მოატყუა, მე ხალხს წარმოვადგენდი 
იმ წუთასო. ჟურნალისტი ხალხს უნდა ემ-
სახუროს და არა რომელიმე კონკრეტული 
ჯგუფის ინტერესებს. ეს პასუხისმგებლობა 
გააზრებული უნდა ჰქონდეს მას. 

ნათია სირაბიძე

ამერიკელი მედიასტრატეგი ქართული მედიის შესახებ 

უნივერსიტეტში ფოტოგამოფენა “Musik+X" გაიხსნა
გოეთეს ინსტიტუტისა და შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის 
დეპარტამენტის ორგანიზებით ფოტოგამოფენა 
“Musik+X" გაიხსნა. ფოტოგამოფენა მუსიკალურ 
ჟანრებს: პოპს, ჰიპ-ჰოპს, ინდისა და ტექნოს ეძღ-
ვნება. 17 პლაკატზე ასახულია თანამედროვე 
გერმანული მუსიკის გავლენა ახალგაზრდობაზე. 
ექსპოზიციას კულტურულ-საგანმანათლებლო 
დანიშნულება აქვს, რომლის ფარგლებშიც გამო-
ფენის ორგანიზატორები რსუ-ს სტუდენტებისა 
და საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ორი 
კვირის განმავლობაში თანამედროვე გერმანული 
მუსიკის თემაზე სემინარებს ჩაატარებენ.
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ამბობს, რომ სირთულეებს არასოდეს 
გაურბის. თავს ბედნიერად იმითაც მიიჩ-
ნევს, რომ უფალმა შანსი მისცა, ახალგაზ-
რდებს ცხოვრების  ყველაზე საინტერე-
სო პერიოდში ემსახუროს. მისივე თქმით,  
სტუდენტი  თავისი ქვეყნის ბედ–იღბალზე 
განსაკუთრებით უნდა რეაგირებდეს. სამ-
შობლოს  მომავალზე ზრუნვა კი სტუდენ-
ტების მხრიდან პირველ რიგში  კარგი გა-
ნათლების მიღებას უნდა გულისხმობდეს. 

გაზეთ „ბათუმის უნივერსიტეტის” კითხ-
ვებს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა 
და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის 
დეკანი, სრული პროფესორი – ადამ მახა-
რაძე პასუხობს. 

– ბატონო ადამ, თქვენ სათავეში ერთ-
ერთ მრავალრიცხოვან ფაკულტეტს ჩა-
უდექით, როგორია თქვენი განწყობა?

– სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა 
და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 
1300-მდე სტუდენტს აერთიანებს. დღე-
ვანდელი რეალობის გათვალისწინებით, 
სტუდენტთა ეს რაოდენობა მართლაც 
მრავალრიცხოვნად უნდა ჩაითვალოს. რაც 
უფრო მრავალრიცხოვანია ფაკულტეტი,  
ალბათობის თეორიის თანახმად, უფრო 
მეტ სამუშაოს და სირთულეს წარმოქმნის. 
თუმცა, მე სირთულეებს არასოდეს გავურ-
ბივარ, ჩემი განწყობაც არის მხოლოდ და 
მხოლოდ საქმიანი. ვცდილობ, ჩემთან მო-
სულ სტუდენტებს თვალებში შევხედო და 
ვუთხრა, რომ მე არა მარტო მათ სამსახურ-
ში ვარ, არამედ უფროს მეგობრადაც მიგუ-
ლონ. ადამიანი ყოველთვის  ეძებს თავისი 
მოთხოვნილების დაკმაყოფილების საგანს. 
როდესაც მას აღწევს, ამით ის კმაყოფილია. 
ამ კუთხით  ჩემი განწყობის მამოძრავებელ 
ლაიტმოტივს და მის საგანს დავეუფლე: 
ბედნიერი ვარ, რომ უფალმა მომცა შანსი, 
ახალგაზრდობას მათი ცხოვრების ყველა-
ზე საინტერესო პერიოდში –  სტუდენტო-
ბის ხანაში ვყავდე მეგობრად, ვემსახურო... 

– ფაკულტეტი საკმაოდ დიდი ხანია არსე-
ბობს. რა ტრადიციები დაგხვდათ და არის 
თუ არა მნიშვნელოვანი ხარვეზები აღმო-
საფხვრელი?

– ტრადიციები ქრონოლოგიურად ისტო-
რიისა და დროის კვალდაკვალ მკვიდრდე-
ბა. მართალია,  ჩვენი ფაკულტეტი  სხვა 
ფაკულტეტების ბაზაზე შეიქმნა, მაგრამ 
საკუთრივ შექმნის დროიდან სულ ხუთი-
ოდე წლის ისტორიას ითვლის. ჩემი აზ-
რით, დროის ამ მცირე მონაკვეთში, ძნე-
ლია შეიქმნას და დამკვიდრდეს ტრადიცია, 
რომელიც მხოლოდ ამ ფაკულტეტისათვის 
იქნება იმანენტური და სხვებისაგან გამო-
არჩევს. მე პირადად საერთო საუნივერსი-
ტეტო ტრადიციებისაგან გამორჩეული სპე-
ციფიკური ტრადიცია ჩემს ფაკულტეტზე 
არ შემიმჩნევია. რაც შეეხება ხარვეზებს, 
ჩემი წინამორბედი ბატონი მერაბ ხალვაში 
გახლდათ. ის განათლებული, კომპეტენტუ-

რი, ენერგიული და მშრომელი პიროვნება 
იყო. მას დაუფასდა კიდევაც შრომა და ის 
დააწინაურეს. ბატონ მერაბის „ხარვეზი” 
მდგომარეობდა იმაში, რომ ის თავისი დიდი 
ოჯახისათვის ბევრს შრომობდა და მიღე-
ბულ დავალებებს თუ საქმეს სხვებისთვის 
არ ტოვებდა. ასეთი მიდგომა სხვებს  სი-
ზარმაცისკენ უბიძგებს, რაც უცხო თვალი-
დან თავისთავად კარგად არ გამოიყურება. 
მე შევეცდები მიღებული დავალებები პრო-
პორციულად გავუნაწილო ყველას.  

– ფაკულტეტის შემადგენლობაში ოთხი 
დეპარტამენტია. როგორ შეაფასებდით 
მათ მუშაობას? 

– ჩვენი უნივერსიტეტისთვის წლების 
მანძილზე მოპოვებული ავტორიტეტული 
სახელის დაცვისათვის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია კარს მომდგარი ავტორი-
ზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის 
გავლა. ამ მიზნის მიღწევა მნიშვნელოვნად 
არის დამოკიდებული ყველა უნივერსიტე-
ტელის და ცალკეული სტრუქტურული ერ-
თეულის გამართულ და  წარმატებულ მუ-
შაობაზე. ეს საკითხი ზედმიწევნით კარგად 
აქვს  გაცნობიერებული თითოეულ დეპარ-
ტამენტს და მათ შემადგენელ პერსონალს, 
რომლებიც ძალასა და ენერგიას არ იშუ-
რებენ დასახული მიზნის მისაღწევად. ყო-
ველ დეპარტამენტში აქტიური საქმიანობა 
მიმდინარეობს განახლებული საგანმანათ-
ლებლო პროგრამების, სილაბუსების შესა-
მუშავებლად და სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების დასანერგად, რაც უზრუნველ-
ყოფს თანამედროვე გამოწვევების შესაბა-
მისი კადრების მომზადებას. დღეისათვის, 
ეს მისია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ 
შესაძლოა ზოგიერთ დეპარტამენტში არსე-
ბობს კიდევაც რაღაც უმნიშვნელო ხარვე-
ზი, რომელიც აღმოსაფხვრელია, თუმცა ეს 
ამ ეტაპზე მეორეხარისხოვანია. 

– შეიძლება ითქვას, ხარისხის სამსახური 
განმსაზღვრელია  ფაკულტეტზე არსებუ-
ლი სასწავლო-საგანმანათლებლო პროცე-
სისა. ამ მხრივ როგორია ფაკულტეტზე არ-
სებული ვითარება?

– ხარისხის სამსახურის უფროსის არჩევ-
ნები ფაკულტეტზე ოციოდე დღის წინ გა-
იმართა, სადაც ლევან ჯაყელმა გაიმარჯვა. 
იგი ამ სამსახურს ორ წელზე მეტია ხელმ-
ძღვანელობს. მას ამჯერადაც ნდობა ამომ-
რჩეველთა 90%–მა  გამოუცხადა. ეს ციფ-
რი თავისთავად მეტყველებს არჩეულის 
ნაყოფიერ საქმიანობასა და მის პიროვნუ-
ლობაზე. პირდაპირი გაგებით შეიძლება 
ითქვას, რომ  ხარისხის სამსახურის მოვა-
ლეობა არის მუდმივი ფიქრი, განახლება 
და კონტროლის დაწესება ხარისხის ამაღ-
ლებაზე. როგორც წესი, ჩვენში არ უყვართ 
ნოვატორ-მაკონტროლებელი ფუნქციის 
მატარებელი ადმიანები.  თუმცა, ლევანი, 
როგორც ჩანს არის პიროვნება, რომელსაც 
გაცნობიერებული აქვს თავისი მოვალე-
ობის მნიშვნელობა ფაკულტეტის წარმატე-
ბისათვის, არ ღალატობს სამსახურებრივ 
პრინციპებს და ამასთან შრომით კოლექ-
ტივში ინარჩუნებს კარგ ურთიერთობას. 
ამაზე მეტყველებს ამომრჩეველთა მიერ 
გამოცხადებული მაღალი ნდობა.

– ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სადი-
სერტაციო საბჭოც. რამდენი დოქტორანტი 

ჰყავს ფაკულტეტს და როგორ შეაფასებ-
დით საბჭოს საქმიანობას?

– ფაკულტეტის ორ პროგრამაზე ათი 
დოქტორანტი ირიცხება. მათგან ნაწილ-
მა დაასრულა სასწავლო კომპონენტი და 
კვლევის პროცესში იმყოფება, ნაწილს კი 
სასწავლოსთან ერთად თითქმის  კვლევი-
თი კომპონენტიც დასრულებული აქვთ და 
უახლოეს მომავალში დაცვის პროცედუ-
რას დაიწყებენ. სადისერტაციო საბჭოს 
სათავეში უდგას სრული პროფესორი რ. 
მანველიძე. მისი და სადისერტაციო საბჭოს 
მდივნის სრული პროფესორის ვ. ღლონტის 
ინიციატივით ოციოდე დღის წინ  ფაკულ-
ტეტის საბჭოზე გამოიტანეს და განიხილეს 
საბჭოს დებულება.  გამოთქმული მოსაზ-
რებების და რიგი  შესწორებების შემდეგ, 
ფაკულტეტმა მხარი დაუჭირა დებულების 
პროექტს და მიეცა რეკომენდაცია აკადე-
მიურ საბჭოზე დასამტკიცებლად.  უნი-
ვერსიტეტმა დოქტორანტურაში სწავლის, 
თემის კვლევის და დაცვის პროცედურას-
თან დაკავშირებით შეიმუშავა ახალი მიდ-
გომები. ამჟამად ამ მიდგომების შესაბამი-
სად სადისერტაციო საბჭოს რიგი წევრები 
აქტიურად არიან ჩართული თანამედროვე 
მოთხოვნილების შესაბამისი ახალი პროგ-
რამის შემუშავების პროცესში. ასე რომ  
–  მთლიანად სადისერტაციო საბჭო  ინოვა-
ციების მოლოდინის პროცესში იმყოფება.

– როგორია ფაკულტეტის სტუდენტთა 
აკადემიური მოსწრება?

ფაკულტეტზე  სამოცდაათამდე ფრი-
ადოსანი, სამასზე მეტი ძალიან კარგის და 
კარგი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუ-
დენტები გვყავს. მიმაჩნია, რომ ზოგადად,  
ეს ნორმალური მაჩვენებელია. თუმცა, ამ 
შედეგებით ჩვენ არა ვართ კმაყოფილები, 
ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ სამომავლოდ 
უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება.  

– ფაკულტეტის სახელობითი სტიპენ-
დიის მოსაპოვებლად კონკურსია გამო-
ცხადებული. რამდენი განაცხადია შემოსუ-
ლი და როგორია შერჩევის წესები?

– ფაკულტეტზე არსებობს სამი სახელო-
ბითი სტიპენდია, რომელთა მოსაპოვებლად 
სულ 12 განცხადება შემოვიდა. კონკურსში 
მონაწილეობის მისაღებად განცხადების 
წარდგენის უფლება აქვთ რსუ-ს სოციალურ 
მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმ-
ცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი-
სა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 
პროგრამების სტუდენტებს სწავლების 
მეორე წლიდან (მესამე სემესტრიდან)  
ა) სტიპენდიის მისაღებად კონკურსის გამო-
ცხადების მომენტისათვის სასწავლო პროგ-
რამით გათვალისწინებულ ყველა დისციპ-
ლინაში უნდა ჰქონდეთ 91 და მეტი ქულა;  
ბ) გამოქვეყნებული უნდა ჰქონდეთ სამეც-
ნიერო ნაშრომი შესაბამის სპეციალობაში ან 
უნდა იყვნენ სამეცნიერო კონფერენციების, 
სემინარების, სიმპოზიუმების და ა.შ. მონა-
წილე და უნდა ჰქონდეთ კარგი მიღწევები. 
 –როგორ შეაფასებდი თანამედროვე სტუ-
დენტურ ცხოვრებას?

 –ქვეყნის მომავალზე ზრუნვა თითო-
ეული მოქალაქის მოვალეობაა. ამ მხრივ 
განსაკუთრებით სტუდენტები უნდა გამო-
ირჩეოდნენ, ვინაიდან ეს  ახალგაზრდობის 

ის ნაწილია, რომელიც განსაკუთრებით 
უნდა რეაგირებდეს თავისი ქვეყნის მომა-
ვალზე.   ქვეყნის მომავალზე ზრუნვა სტუ-
დენტების მხრიდან პირველ რიგში  კარგი 
განათლების მიღებას გულისხმობს. თაობა-
თა ცვლის პროცესში ერუდირებული, მაღა-
ლი ინტელექტის მქონე თაობა არის მყარი 
გარანტი უკეთესი ქვეყნისა და მომავლისა. 
ამიტომ სტუდენტური ცხოვრების ძირითა-
დი ნაწილი მათ კარგი განათლების მიღებას 
უნდა მოახმარონ. უმრავლესობას გაცნო-
ბიერებული აქვს კიდევაც, რომ ეს არის 
დრო, რომელიც  რაციონალურად უნდა 
გამოიყენონ და არ უნდა გაფლანგონ. თანა-
მედროვე სტუდენტები შედარებით  უფრო 
ლაღი, მეგობრული, კომუნიკაბელური, ორ-
განიზებული,  პუნქტუალური და თავისუ-
ფალი მოქალაქეები არიან. მაგრამ რაც მათ 
აკლიათ, ჩემი აზრით,  ეს არის ინიციატივა. 
ხშირად სტუდენტთა ძირითადი უმრავლე-
სობა არ არის მოტივირებული წამოიწყონ 
საკონფერენციო თემის მომზადება, წიგ-
ნის განხილვა, შექმნან ცეკვის, სიმღერის, 
მხატვრული კითხვის წრე, მოაწყონ ექს-
კურსია, მიიღონ მონაწილეობა ნარგავების 
დარგვაში, გარემოს დასუფთავებაში და 
სხვ. 

სტუდენტურ ცხოვრებაზე შეკითხვისას 
ჩემი სტუდენტობის პერიოდი მაგონდე-
ბა. ეს იყო 90-იანი წლები, როდესაც ჩვენს 
ქვეყანაში მძვინვარებდა სამოქალაქო ომი, 
კონფლიქტები რეგიონებთან, შიმშილი, 
უშუქობა და სხვ. მაშინ შეუძლებელი იყო 
ექსკურსიის მოწყობაც კი საქართველოს 
რეგიონებში. დღეს ვითარება არსებითად  
შეიცვალა. ამიტომ, მე მინდა ვუსურვო 
მათ, რომ არსებული მდგომარეობა ნაყო-
ფიელად გამოიყენონ მათი პიროვნებად 
ჩამოყალიბებისა და კვალიფიციური განათ-
ლების მიღების პროცესში.

– როგორია სოციალურ მეცნიერებათა, 
ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფა-
კულტეტის დეკანის სამომავლო გეგმები?  

დღემდე ძალიან ბევრი რამ უკვე გაკე-
თებულია, თუმცა სამომავლოდ, ვფიქრობ, 
უფრო მეტი ყურადღების გამახვილებას 
საჭიროებს:

ა) სწავლების პრაქტიკული მხარის გაუმ-
ჯობესება, სტუდენტთა უზრუნველყოფა 
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებით;

ბ) კარგი მოსწრების მქონე მოსწავლეთა 
მაქსიმალური რაოდენობის მოზიდვის მიზ-
ნით მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება სა-
ჯარო სკოლებთან;

გ) მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრე-
ბის მოზიდვა, მათი  მეცნიერული ზრდა და 
შენარჩუნება;

დ) ყურადღების გამახვილება სტუდენტ-
თა პიროვნულ აღზრდასა და განვითარება-
ზე;

ე) შრომის ბაზარზე სპეციალისტთა 
მოთხოვნილების გამოსარკვევად საჯარო 
თუ კერძო სუბიექტებთან შეხვედრების 
მოწყობა და ურთიერთობების დამყარება;

ვ) აკადემიური პერსონალისათვის და  
სტუდენტებისათვის საქართველოს  და 
უცხოეთის სხვადასხვა სასწავლებლებთან 
კონტაქტების დამყარებისა და გაღრმა-
ვებისათვის მაქსიმალური ხელშეწყობის 
აღმოჩენა.

განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს 
აბიტურიენტთა მიღებას 2011–2012 სასწავლო წლისათვის 

სპორტის სპეციალობაზე
სწავლების ფორმა – დღის დასწრებული
სწავლების ვადა – 4 წელი, ბაკალავრიატი
სწავლების ენა – ქართული 

გამოცდები ჩატარდება 2011 წლის 13 ივნისიდან, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ფარგლებში, ორ ეტაპად.
პირველი ეტაპი – შემოქმედებითი (სპორტული) ტური ჩატარდება განათლებისა და 
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.
მეორე ეტაპი (ზოგადი ციკლი) – ეროვნულ საგამოცდო ცენტრში.

აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები: 
1. ჯანმრთელობის ცნობა – № 100;
2. ფოტოსურათი 3 х 4–ზე –4 ცალი;
3. ეროვნული გამოცდების რეგისტრაციის ბარათი;
4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებული საბუთი ან სამხედრო მოწმობა;
5. განცხადების ფორმა (შეივსება ადგილზე).

განცხადებები მიიღება 2011 წლის 25 მაისიდან 10ივნისამდე, ყოველ დღე. გარდა უქმე 
დღეებისა. 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

მისამართი: ქალაქი ბათუმი, ნინოშვილის №35, განათლებისა და მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის სამდივნო. II სართული № 228 კაბინეტი. ტელ. 7– 63– 94 

„გლობალიზაცია და უსაფრთხოება შავი და კასპიის 
ზღვების რეგიონებში“

28-29 მაისს, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა აბრეშუმის გზის მე-6 საერთა-
შორისო კონფერენციას „გლობალიზაცია და 
უსაფრთხოება შავი და კასპიის ზღვების რეგი-
ონებში“ უმასპინძლა. საერთაშორისო კონფე-
რენციიის მიზანი იყო საზოგადოებისთვის შავი 
და კასპიის ზღვების რეგიონებში გლობალიზა-
ციის, განათლების, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, 
კულტურული თვითმყოფადობის, ტურიზმის 
განვითარებისა და უსაფრთხოების საკითხებზე 
წარმოებული კვლევის შედეგების გააცნობა. 
„გლობალიზაცია და უსაფრთხოება შავი და კას-
პიის ზღვების რეგიონებში“ შავი ზღვის საერთა-
შორისო უნივერსიტეტის, საქართველოს ეროვ-
ნული უშიშროების საბჭოსა და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა. კონ-
ფერენციაში ქართველებთან ერთად ფრანგი, 
თურქი, ამერიკელი, უკრაინელი, ბულგარელი, 
აზერბაიჯანელი, პოლონელი, რუმინელი, სომე-
ხი, რუსი და სხვა უცხოელი მეცნიერები მონაწი-
ლეობდნენ.

კონფერენცია მუშაობდა შემდეგ სექციებში:
28 მაისი
1. უსაფრთხოების და სტაბილურობის კურსი, 

ანტიტერორისტული კურსი, კონფლიქტის მოგ-
ვარების კურსი;

2. ტურიზმის განვითარება, კულტურა და 
კულტურული თვითმყოფადობა, კულტურათშო-
რისი ურთიერთობები;

3. გლობალიზაცია და ეკონომიკა, ბიზნესი და 
გლობალიზაცია, ბიზნესის მენეჯმენტი და მომ-
სახურება;

4. განათლება, განათლების განვითარება, 
გლობალიზაცია განათლებაში;

29 მაისი
1. განათლება, განათლების განვითა-

რება, გლობალიზაცია განათლებაში; 
2. ჯანდაცვის განვითარება, გლობალიზაცია და 
ჯანდაცვა.

უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება



4 მაისი

1 მაისი დასაქმებულთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღეა და მსოფლიოს 130 
ქვეყანაში აღინიშნება. მასში მილიონობით დასაქმებული მონაწილეობს. ეს თარიღი 
მშრომელთა უფლებების დაცვის დღედ 
პირველად ამერიკაში, 1888 წელს გამო-
ცხადდა, 83 ქვეყანაში კი ეს დღე სა-
ხელმწიფო დღესასწაულად არის გამო-
ცხადებული. ამ დღის აღსანიშნავად 1 
მაისს 12 საათზე პროფკავშირების აჭარის 
გაერთიანებამ ტრადიციულად 6 მაისის 
პარკის ცენტრალურ შესასვლელთან აქ-
ცია გამართა. სხვადასხვა პროფესიის 
ადამიანები თავიანთ პროტესტს  ტრანს-
ფარანტების მეშვეობით გამოხატავდნენ, 
შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანას 
და სოციალური პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ. მანიფესტაციაზე რამოდე-
ნიმეჯერ აჟღერდა საქართველოს პროფკავშირების ჰიმნი. 6 მაისის პარკიდან მსვლე-
ლობა მემედ აბაშიძის გამზირის გავლით ევროპის მოედანთან დასრულდა. 

„კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები’’ ბათუმში 
30 აპრილს კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს 

„კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი’’ თბილისის 122-ე და 165-ე სკოლის მოსწავლეები 
ეწვივნენ. „კონსტიტუციონალიზმის დარბაზის’’ 
მონახულებასთან ერთად, მათ მოინახულეს აჭა-
რის ღირსშესანიშნაობები, მონაწილეობა მიიღეს 
კონკურსში „კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთი-
ლები’’, კერძოდ წარმოადგინეს მათეული ხედვა 
კონსტიტუციის არსის შესახებ და შეავსეს თე-
მატური ტესტები. დღის მეორე ნახევარში გა-
იმართა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაციის მიერ მომზადებული იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი და  მოსწავლეებს გადა-
ეცათ პროექტში მონაწილეობის დამადასტურე-
ბელი სერთიფიკატები, სამახსოვრო სუვენირები 
- მაისურები, კეპები და კალმები კონსტიტუცი-
ონალიზმის ცენტრის სიმბოლიკით. მოსწავლეებმა კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის სა-
მახსოვრო წიგნში  ჩანაწერები გააკეთეს. თემისა და თემატური ტესტების საფუძველზე 
გამოვლინდა კონკურსში „კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები’’ სამი გამარჯვებული. 
პროგრამის ფარგლებში ექსპოზიციას გაეცნენ  და საკონსტიტუციო პროცესის განვი-
თარების თობაზე ლექცია მოისმინეს 3000-მდე მოსწავლე-ახალგაზრდამ საქართველოს 
უკლებლივ ყველა რეგიონიდან.

საქართველოს პირველობა მკლავჭიდში
30 აპრილს ახალსოფლის სასპორტო სკოლაში საქართველოს მკლავჭიდის ეროვნულმა 

დეპარტამენტმა დასავლეთ საქართველოს პირველობა გამართა. მასში დასავლეთ საქარ-
თველოს სხვადასხვა ქალაქიდან მოხალისეები, სტუდენტები და სპორტსმენები მონაწი-
ლეობდნენ. ქართული არმიის დღესთან დაკავშიერებით შეჯიბრებაში მონაწილეობა ად-
ლიის არმიის ჯარისკაცებმაც მიიღეს. 80-მდე მონაწილე 65-75-85-95-კგ. და აბსოლუტურ 

წონით კატეგორიაში იყო წარმოდგენილი. შე-
ჯიბრს აჭარის მკლავჭიდის ფედერაციის პრე-
ზიდენტი გოჩა შავაძე, მთავარი მსაჯი თემურ 
ლიპარტაშვილი და სპორტისა და ახალგაზ-
რდობის საქმეთა დეპარტემენტის წევრები 
დაესწრნენ. პირველი ადგილი 65კგ. წონით 
კატეგორიაში ლაშა თავართქილაძემ აიღო, 
75კგ. წონით კატ6ეგორიაში- უჩა ტყეშელი-
აძემ, 85 კგ. წონით კატეგორიაში ხვიჩა ფუტ-
კარაძემ და 95კგ. წონით კატეგორიაში ახმედ 
შავაძემ. შეჯიბრება სპორტისა და ახალგაზრ-
დობის საქმეთა დეპარტამენტის დაფინანსე-
ბით ჩატარდა. 

პროექტი „სტაჟიორი‘’ აჭარაში
2007 წლიდან „საქართველოს ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი’’ წარმატებით 

ახორციელებს პროექტს „სტაჟიორი‘’, რომლის ფარგლებშიც მონაწილე აპლიკან-
ტები სტაჟირებას გადიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროში. 30 აპრილს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ პროექტი „სტაჟიორი’’ პირვე-
ლად განხორციელდა. პროექტში  შესაბამისი უმაღლესი განათლების მქონე პირები 

და სტუდენტები მონაწილეობდნენ. კონ-
კურსი 2 ეტაპს მოიცავდა: ტესტირება ზო-
გად უნარებსა და უცხო ენაში და გასაუბ-
რება. პროექტი ითვალისწინებს სტაჟირე-
ბაზე მყოფი 28 პირის მიერ 3 თვის გან-
მავლობაში სამედიცინო დაწესებულების 
საქმიანობების გაცნობასა და შესწავლას. 
სტაჟირების შემდეგ მოხდება მედიკოსე-
ბის ძირითადი ნაწილის დასაქმება სხვა-
დასხვა საავადმყოფო დაწესებულებებში. 

სოფიო კახაძე,

ჩემპიონები თუ თაღლითები? – თამაშობენ თუ არა ჭადრაკს მიკროყურსასმენებით?!
ალბათ, ყველა დამეთანხმებით, 21-ე 
საუკუნეში, როგორც ძალისმიერი 
სპორტის სახეობაა წარმოუდგენელი 
მედიცინის გარეშე, ასევეა ჭადრაკი 
კომპიუტერის გარეშე. ამიტომაც, 
შევეცდები, ანალიზი გავუკეთო, თუ 
როგორ იმოქმედა ტექნოლოგიების 
განვითარებამ მეფეების თამაშზე.

დადებითი მხარეები: მოჭადრაკე ინ-
ტერნეტში ჩართული კომპიუტერის საშუ-
ალებით ეცნობა საჭადრაკო სიახლეებს; 
ინტერნეტის საშუალებით თამაშობს ჭად-
რაკს; სხვადასხვა საჭადრაკო პროგრამე-
ბით არჩევს პარტიებს, დებიუტებსა და 
მისთვის საინტერესო პოზიციებს; ნახუ-
ლობს მეტოქის პარტიებს და ა. შ. „გაკომპი-
უტერიზაციამდე“, სულ რაღაც 9-10 წლის 
წინათ, მახსოვს, ტურნირების საქაღალ-
დეებში ვიქექებოდი და ამ გზით ვემზადე-
ბოდი მეტოქესთან სათამაშოდ. დებიუტებს 
წიგნების საშუალებით ვსწავლობდით, რაც 
ხარისხთან, თანხებთან და დროის ზედმეტ 
ხარჯვასთან იყო დაკავშირებული. კომპი-
უტერით გამარტივდა მომზადება, დედებს 
აღარ უწევთ საათობით ქაღალდებში „ქექ-
ვა“ და პარტიების გადაწერა. მაგრამ რამდე-
ნადაც გამარტივდა ყველაფერი, მით უფრო 
მეტად გართულდა კიდეც. დღეს აღარ არის 
ის ჭადრაკი, პარტიის დროს, დებიუტში 
რომ იფიქრო და რაიმე სასიკეთო მოიფიქ-
რო, თუ კომპიუტერთან არ გაქვს გარჩე-
ული ვარიანტები, 70 პროცენტით მაინც 
მარცხისთვის ხარ განწირული (რა თქმა 

უნდა, საუბარია პროფესიულ ჭადრაკზე). 
საფრთხეები: თამაშის დროს მობილურით 
კარნახი რომ ხდებოდა (შესაძლოა ახლაც 
ხდება, რადგან სათანადო კონტროლი არ 
არის, მხოლოდ მოჭადრაკეების სინდისს 
ვეყრდნობით) ყველასათვის ცნობილია. 
ასევე ხდებოდა ტელეფონებში ჩატვირთუ-
ლი საჭადრაკო პროგრამების მოშველიება, 
თუმცა, ამაზე საუბარი არც ღირს, რადგან 
ეს „მამაპაპური“ ხერხები „დრომოჭმულია“.

ამჟამად, ზოგიერთი დიდოსტატის „დი-
დოსტატური“ მიგნება 6მმ-იანი ყურსასმე-
ნებია, რომლის „წყალობით“, კომპიუტერის 
მიერ მოფიქრებული სვლებით, „დიდოსტა-
ტურად“ თამაშობენ, ნერვიულობისა და 
წვალების გარეშე. მიკრო ყურსასმენები 
გამოცდებისთვის გამოიგონეს, თუმცა, თა-
ვისუფლად შეიძლება, ის მოჭადრაკემაც 
გამოიყენოს. როგორც კი, ძიებაში “მიკრო 
ნაუშნიკ”-ს ჩავწერთ, ამოიყრება უამრავი 
საიტი, სადაც მიკროყურსასმენების შესა-
ხებ ინფორმაცია დაწვრილებითაა მოცემუ-
ლი.

ყურსასმენებით როგორ? 6 მმ-იანი ყურ-
სასმენი ისე თავსდება ყურის ნიჟარაში, 
რომ გარედან არ სჩანს, რადგან მცირე 
ზომასთან ერთად, ის კანისფერია. მიკრო-
ყურსასმენთან ერთად, საჭიროა გამაძლი-
ერებელი და ტელეფონის მსგავსი აპარა-
ტი, რომელსაც „ბლუთუსის“ მხარდაჭერა 
აქვს. გამაძლიერებელი შეიძლება მოჭად-
რაკეს ედოს ჩანთაში, ან ტანზე ჰქონდეს 
მიმაგრებული. ასევე შეიძლება დარბაზში 
მჯდომ თანამზრახველს ჰქონდეს თან, რო-
მელიც სათამაშო ზონასთან 20-30 მეტრის 
რადიუსში იმყოფება. ყურსასმენში საუკე-
თესო სვლებს  გადასცემს კომპიუტერ-
თან მყოფი ადამიანი, რომელიც პარტიის 
მსვლელობის განმავლობაში, პოზიციას 
კომპიუტერზე არჩევს. თუ პარტია ინტერ-
ნეტის საშუალებით გადაიცემა, ამ შემთხ-
ვევაში საჭირო აღარ არის მიკროვიდეოკა-
მერა, რომელიც ისეთი პატარაა, რომ მისი 
ჩამონტაჟება ღილში ან საწერ კალამშიც 
შეიძლება, ასეთი ვიდეოკამერის ფასი სულ 

რაღაც 50 დოლარიდან იწყება.ეს ინფორმა-
ცია მარტივად, პირველივე მცდელობისთა-
ნავე ინტერნეტის საშუალებით მოვიპოვე. 
რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო დახვეწი-
ლი საშუალებები. საინტერესო ფაქტსაც 
წავაწყდი – საზღვარგარეთ გამოცდაზე 
მისულ აბიტურიენტს, მიკროვიდეოკამე-
რა  თაბაშირში ჩასმულ ხელზე ჰქონდა და-
მონტაჟებული.

რა შემთხვევაში მიმართავს მოჭადრა-
კე მსგავს არასპორტულ საქციელს? ფსი-
ქოლოგიური ახსნა – გამარჯვების ჟინით 
შეპყრობილი მოჭადრაკის უკან, სამწუხა-
როდ, ხშირად დგანან ზედმეტად „მონდო-
მებული“ მშობლები, რაც ასეთი დანაშა-
ულის მიზეზი ხდება. მიკროყურსასმენებს, 
ძირითადათ, მე-5 ტურის შემდეგ მიმართა-
ვენ, მანამდე შეიძლება წააგონ კიდევაც, 
რადგან ეჭვი არავის გაუჩნდეს. მოკლედ, 
ყველაფერი გათვლილია, ამიტომ ეჭვმიტა-
ნილის მარცხი ნუ დაგამშვიდებთ.

სამწუხაროდ, ამ ყველაფერს ხელს 
უწყობს საზოგადოებაც, რომელიც სხვის 
სინდისს ზედმეტად ენდობა ან ეშინია 
ინტრიგნად არ „მონათლონ“ – მთქმელი 
უფრო აშავებს, ვიდრე გამკეთებელიო, მაგ-
რამ სტუდენტზე, რომელმაც გამოცდები 
თაბაშირიანი ხელით ჩააბარა, რამდენი-
მე დღის შემდეგ კი, „მოტეხილი ხელით“ 
აზიდვებს აკეთებდა, მიუხედავად შემო-
ტევებისა, მასზე სიმართლე უნდა ვთქვათ, 
რადგან მან სხვისი ადგილი უსამართლოდ 
დაიკავა.ეს თემა მსოფლიო საჭადრაკო 
სამყაროს პრობლემაა, რაზეც არაერთი 
სტატია დაბეჭდილა ჟურნალ „64”-ში. გა-
ვიხსენოთ კრამნიკ-ტოპალოვის სკანდალი 
მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ცნობილი დი-
დოსტატის რუბლევსკის წიგნში წავიკითხე 
ინტერვიუ, რომელშიც მას დოპინგის შესა-
ხებ ჰკითხეს, მან კი უპასუხა, რომ მთავარი 
მუქარა არის ელექტრონული კარნახი, რო-
მელიც ჭადრაკს ემუქრება. ეს მაგალითები 
იმიტომ მოვიყვანე, არ მინდა იფიქროთ, 
რომ მხოლოდ მე შევწუხდი ამ პრობლემით.

ყველა მოჭადრაკისთვის უმთავრესია, რო-

დესაც საჭადრაკო დაფებს მივუსხდებით, 
ჩვენი წლობით ნაშრომის გამოვლენა შევძ-
ლოთ, თანაბარ პირობებში ჩვენი გონებითა 
და შრომით დავუპირისპირდეთ ერთმანეთს. 
რა შეიძლება გაკეთდეს ელექტრონული 

კარნახის წინააღმდეგ? სათამაშო ზონაში, 
ანუ სადაც მოჭადრაკე გაივლის, თამაშის 
განმავლობაში უნდა მოხდეს ყოველგვა-
რი სიგნალის ჩახშობა; უნდა  აიკრძალოს 
კონტაქტი ყველასთან, გარდა მსაჯისა; მო-
თამაშეები და მაყურებლები სპეციალური 
აპარატით უნდა შემოწმდეს; ინტერნეტით 
პარტია უნდა გადაიცემოდეს 4-5 სვლის 
დაგვიანებით.საუბარი იმაზე, რომ ზემოაღ-
ნიშნულის გაკეთებას არავინ იკადრებს, 
ძვირია და ასე შემდეგ, პასუხის გაცემადაც 
არ ღირს. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმი-
სათვის, რომ ჭადრაკმა თავისი სპორტული 
სახე არ დაკარგოს და ჩემპიონების მაგივ-
რად, გვირგვინები თაღლითებს არ დავად-
გათ.

  P.S. ქვემოთ გთავაზობთ საიტებს, სა-
დაც თავადაც შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმა-
ცია მიკროყურსასმენების შესახებ. http://
naushnik.nnov.ru/ http://gsmmicro.ru/

 
ჟურნალისტიკის სპეციალობის

IV-კურსის სტუდენტი,
 საერთაშორისო ოსტატი ჭადრაკში, 

მირანდა მიქაძე

1 მაისი დასაქმებულთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღეა
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 IV კურსის სტუდენტი
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„სტუდენტური დღეები” ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი და 
გამორჩეული  ახალგაზრდული ფესტივალია, რაც ალამა-
ზებს სტუდენტურ ცხოვრებას, მეტ ხალისს, შემართებას,  
წარმატების სურვილს და შემოქმედებით უნარ–ჩვევებს 
სძენს სტუდენტ–ახალგაზრდობას. ეს არის ღონისძიება, 
რომელსაც ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა  და  
დღესაც აქვს  სტუდენტებისთვის. ყველა სტუდენტს 
ეძლევა საშუალება გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებ-
ლობები სხვადასხვა სახის სპორტულ,  შემეცნებით თუ 
შემოქმედებით სფეროში. სხვაგვარ სიხარულს გრძნობ, 
როცა  განსაკუთრებულად აცნობიერებ, რომ   საზოგა-
დოებრივი ცხოვრების გარკვეულ საფეხურზე დგახარ, 
ღიაა შენთვის კარები ცოდნის ტაძრისკენ, გაკისრია გარ-
კვეული მისია და  მონიჭებული გაქვს შესაბამისი სტატუ-
სი, ხარ სტუდენტი... გეძლევა შესაძლებლობა სხვადას-
ხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრის, მათი 
გაცნობის, მათთან ჭიდილის და გამარჯვების… გეძლევა 
შესაძლებლობა საკუთარი თავის წარმოჩენისა შენს უნი-

ვერსიტეტში და შენი უნივერსიტეტისა – სხვა უმაღლეს 
სასწავლებლებთან  საქართველოს მასშტაბით... ყველა 
ახალგაზრდას და ყველა სტუდენტს გილოცავთ „სტუ-
დენტური დღეები 2011” –ის დაბრუნებას,  დაბრუნებას, 
როგორც „სტუდენტური დღეების”   ტრადიციად ქცეული  
მორიგი საზეიმო ღონისძიებისას. გისურვებთ წარმატე-
ბებს,   კვლავ და კვლავ გამარჯვებებს და ნათელ მომა-
ვალს!!!

5 წლიანი შესვენების შემდეგ კვლავ აღდგა სტუდენ-
ტური ფესტივალის (სტუდენტური დღეები)  ჩატარების 
მნიშვნელოვანი ტრადიცია.  მიმდინარე წლის 18-22 მაისს  
ქალაქ თბილისში, ვაკის პარკში,   გაიმართა   ახალგაზ-
რდული ფესტივალი  – „სტუდენტური დღეები 2011”.  
ფესტივალი ჩატარდა საქართველოს სპორტისა და ახალ-
გაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით და 
გრძელდებოდა 5 დღის განმავლობაში. ღონისძიება თა-
ვისი მასშტაბით, უპრეცედენტო  იყო. მასში  ქვეყნის 28 

უმაღლესი სასწავლებლის 800-მდე სტუდენტმა მიიღო 
მონაწილეობა.სტუდენტური ფესტივალის ფარგლებში 
მოეწყო სხვადასხვა სახის სპორტული, გასართობი თუ  
კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება. 

  სტუდენტებს საშუალება ქონდათ  ფესტივალის ფარ-
გლებში წარმოეჩინათ  საკუთარი შესაძლებლობები რო-
გორც სპორტულ შეჯიბრებებში, ასევე კულტურულ, 
შემოქმედებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებშიც, 
სხვადასხვა ნომინაციებში. სტუდენტურ ფესტივალში 
მონაწილეობა მიიღეს შოთა რუსთაველის სახელწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, უნივერსიტეტის შემოქ-
მედებითმა ჯგუფებმა. მათ   საკუთარი უნარ–ჩვევების, 
საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა სხვადასხვა 
ნომინაციებში სცადეს და მოიპოვეს გარკვეული წარმა-
ტებებიც.

სტუდენტური დღეების საზეიმო გახსნა გაიმართა 
18  მაისს  მოძრაობის თეატრის  მიერ მომზადებული 
წარმოდგენით და ჯგუფ „მგზავრების”   კონცერტით. 
20-21 მაისს მიმდინარეობდა შეჯიბრებები სპორტისა 
და ხელოვნების სხვადასხვა სახეობებს შორის. 19 მაისს  

გაიმართა  ტურნირები სპორტის ორ სახეობას შორის:  
მკლავჭიდი და მაგიდის ჩოგბურთი, ასევე  გაიმართა 
კონკურსი ხელოვნების სფეროში: ხალხური ცეკვა და 
თანამედროვე ცეკვა. 20 მაისს გაიმართა შეჯიბრებები  
სპორტის სახეობებში: ნარდი, ჭადრაკი, შაში და ხელოვ-
ნების სფეროში –  ხალხური და საესტრადო სიმღერე-
ბი. ფესტივალში მონაწილეობდა ბათუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის  ხალხური და საესტრადო სიმღერების 
გუნდი. 

21 მაისს  მომევნო საკონკურსო დღე გაიხსნა  გამო-
ფენით, ჩატარდა შეჯიბრებები თეატრალურ  შემოქმე-
დებით ნომრებში: იუმორისტული ნომერი,  ორიგინა-
ლური ნომერი, თეატრალური სკეტჩი, ექსტრემალური 
სპორტი, ბრეიქდანსი. აღნიშნულ  შეჯიბრებებში მონა-
წილეობდა  უნივერსიტეტის  მან–სან–კანის  შემოქმედე-
ბითი  გუნდი. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა ფოტო 
გამოფენა, მასში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტის 
ფოტო–ვიდეო სტუდიის სტუდენტებმაც, რომლებმაც  

გამოფინეს  აჭარის რევოლუციის ამსახველი ფოტოები.  
22 მაისს,  „სტუდენტური დღეები 2011”-ის დასკვნი-

თი საღამო გაიმართა, 28 ნომინაციაში გამოვლენილი 
გამარჯვებული სტუდენტები და ახალგაზრდების ჯგუ-
ფები შესაბამისი პრიზებით  დაჯილდოვდნენ. გამარჯ-
ვებულის პრიზი წილად ხვდათ ჩვენი უნივერსიტეტის 
სტუდენტებსაც. ჭადრაკის ტურნირში გამარჯვებული 
ვაჟთა შორის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერების 
ფაკულტეტის III  კურსის სტუდენტი გაიოზ ნიგალიძე  
გახდა, რომელმაც აიღო პირველი ადგილი და გახდა 
ოქროს მედალის მფლობელი.

ნომინაციაში  ჟიურის სიმპათია, გაიმარჯვა შოთა რუს-
თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა – 
თეონა  ჩიტიშვილმა. 

   სტუდენტური დღეების მიზანი იყო ახალგაზრდების 
ერთმანეთთან დაახლოება,  ურთიერთ შორის აზრთა 
გაცვლა, სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება  
და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.  

 ახალგაზრდული ფესტივალი –

 „სტუდენტური დღეები  2011“

ცნობილ მეცნიერს, პედაგოგიკურ და ფილო-
ლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორს, საზოგა-
დო მოღვაწესა და კრიტიკოსს იური ბიბილეიშ-
ვილს 75 წელი შეუსრულდა. საკონფერენციო 
დარბაზში გამართულ საიუბილეო სხდომაზე 
ღვაწლმოსილ პედაგოგს ღისშესანიშნავი თა-
რიღი უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორ-
მა ალიოშა ბაკურიძემ, აჭარის უმაღლესი საბ-
ჭოს თავმჯდომარემ მიხეილ მახარაძემ, პრო-
ფესორ-მასწავლებლებმა, სტუდენტებმა, პო-
ეტებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა 
მიულოცეს. მათ კიდევ ერთხელ შეაფასეს 
მეცნიერის სასწავლო-სამეცნიერო მიღწევე-
ბი და საზოგადოებრივი საქმიანობა და სა-
მახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. მკვლევარს 
პედაგოგიკაში გამოქვეყნებული აქვს 200-ზე 
მეტი ნაშრომი რამდენიმე ენაზე, მათ შორის 
10 მონოგრაფია და 2 სახელმძღვანელო. მან 
ახლებურად დაამუშავა სწავლების ფუნქცი-
ები, ინტელექტუალური განვითარების პედა-
გოგიური კონცეფცია და სრული განათლების 
თეორია.   იური ბიბილეიშვილი დაიბადა 1935 
წლის 1 ნოემბერს სამტრედიის რაიონის სო-
ფელ ჯიხაიშში. 1955 წელს დაამთავრა ბათუ-
მის ამიერკავკასიის რკინიგზის 25-ე საშუალო 
სკოლა და იმავე წელს გახდა შოთა რუსთავე-
ლის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის 
ისტორიის სპეციალობის სტუდენტი. სტუ-
დენტობის პერიოდში ჭეშმარიტმა პატრიოტ-
მა (9 მარტი, 1956 წელი) საჯაროდ გამოხატა 
პროტესტი ქართველი ხალხის მიმართ „ველი-
კორუსული” დამოკიდებულების წინააღმდეგ, 
რის გამოც 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა 

მიესაჯა. გათავისუფლებულმა წარმატებით 
დაასრულა ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუ-
ტი. იგი წლების მანძილზე მუშაობდა სხვადას-
ხვა დაწესებულებაში.   1977 წლიდან დღემდე 
ბატონი იური შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კედლებში მოღვაწეობს ჯერ 
ასისტენტის და მასწავლებლის, 1983 წლიდან 
- დოცენტის, შემდეგ ასოცირებული პროფე-
სორის, ხოლო 2008 წლიდან უნივერსიტეტის 
სრული პროფესორის რანგში. იყო განათლე-
ბის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარე, სტუდენტი ახალგაზრდობის 
უფროსი მეგობარი, ლექტორ-მასწავლებელთა 
და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცი-
ების და მრავალი საინტერესო ღონისძიების 
წამომწყები. მისი ინიციატივით პედაგოგიკა-
ფსიქოლოგიის კათედრაზე დაარსდა ხელნაწე-
რი ალმანახი „მოძღვარი”, რომელშიც ქვეყნდე-
ბოდა სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლე-
ბელთა წერილები და ნარკვევები.   2009-2010 
წლებში ბატონი იური ხელმძღვანელობდა 
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტს. 
იგი არის არა ერთი საკანდიდატო თუ სადოქ-
ტორო დისერტაციის მეცნიერ-ხელმძღვა-
ნელი, ოპონენტი და ექსპერტი.  ფართო და 
მრავალმხრივია პროფესორ იური ბიბილეიშ-
ვილის მეცნიერული ინტერსების სფერო. იგი 
მოიცავს დიდაქტიკის, აღზრდის თეორიის, პე-
დაგოგიკის ისტორიის, ქართული ლიტერატუ-
რის, სწავლების მეთოდიკის საკითხებს.  მისი 
კვლევის გამორჩეული სფეროა გამოჩენილი 
პედაგოგის, მეცნიერული პედაგოგიკის ფუ-
ძემდებლის იან ამოს კომენსკის ცხოვრება და 

მოღვაწეობაა. სწორედ ამ თემაზე 1981 წელს 
დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1997 წელს კი - 
სადოქტორო დისერტაციები. მაგრამ ბატონი 
იური ერთხელ გაკვალულ გზას არ სჯერდება 
და მუდამ ახლის ძიებაშია, ამიტომ 1999 წელს, 
უკვე პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა, 
დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ქართულ 
ფილოლოგიაში. როგორც გამორჩეული ხელ-
წერის მქონე ფილოლოგმა შექმნა ლიტერატუ-
რული კრებულები: „ლიტერატურული წერი-
ლები”, „დრამატურგების ქალაქი”, „ცხოვრების 
საზრისი”, „ცხოვრების შუაგულში”, „სული უკ-
ვდავი” (2 ტომად), „ნექტრით სავსე ფიალა” და 
მრავალი სხვა.  1988 წლიდან ი.ბიბილეიშვილს 
ყოველწლიურად იწვევენ საერთაშორისო კო-
მენოლოგიურ კონფერენციებზე, ჩეხეთის ქ. 
უჰერსკი-ბროდში. 1989 წელს იგი აირჩიეს ქ. 
უჰერსკი-ბროდის ი. ა. კომენსკის მუზეუმის 
კოლეგიის უცხოელ წევრად. არა ერთი ად-
გილობრივი თუ საერთაშორისო სამეცნიერო 
სესიის, სიმპოზიუმისა თუ კონფერენციის მო-
ნაწილე ყოფილა ბერლინში, მოსკოვში, პრაღა-
ში, მინსკსა თუ ბაქოში.   1992 წელს ჩეხეთის 
ეროვნულმა კრებამ დააჯილდოვა საპატიო 
სიგელითა და ი.ა. კომენსკის მედლით. 1995-
1999 წლებში ი.ბიბილეიშვილი არჩეული იქნა 
საქართველოს მეოთხე მოწვევის პარლამენ-
ტის წევრად. 1999 წელს მიენიჭა აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის ხელოვნების დამსა-
ხურებული მოღვაწის საპატიო წოდება. 1995 
წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმა დააჯილდოვა 
საპატიო სიგელით. 1999 წლიდან 2004 წლამ-

დე ხელმძღვანელობდა საქართველოს მეცნი-
ერებათა აკადემიის ნიკო ბერძენიშვილის სა-
ხელობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს.  
 2001 წელს აირჩიეს აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის პარლამენტის წევრად, იყო 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლა-
მენტის რესპუბლიკური საბჭოს განათლების, 

მეცნიერებისა და კულტურის ქვეკომიტეტის 
თავმჯდომარე.  ბატონი იური არის მწერალთა 
კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის 
პრემიის ლაურიატი (2011 წ.). 2005 წლიდან 
არის ენციკლოპედია „აჭარის” ხელოვნების 
განყოფილების მთავარი რედაქტორი; 2008 
წლიდან - რსუ სამეცნიერო შრომების პედაგო-
გიკა-ფსიქოლოგიის სექციის თანარედაქტო-
რი.   ვულოცავთ ამაგდარ პედაგოგს 75 წლის 
იუბილეს და ვუსურვებთ ჯანის სიმრთელეს, 
ახალგაზრდულ შემართებას, რათა კიდევ მრა-
ვალი თაობა აღუზარდოს ჩვენს კუთხესა და 
სრულიად საქართველოს.

პროფესორ იური ბიბილეიშვილის 75 წლის იუბილე აღინიშნა
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თანამედროვე ქართულში ფართოდაა გავ-
რცელებული საწყისის ვითარებითი ბრუნ-
ვის ფორმისგან ნაწარმოები მიმღეობები:  
ცნობადი, ყურებადი,  ანაზღაურებადი, 
კონტროლირებადი და ა. შ. ასეთი ფორმები 
საზღვრულს მასთან მდგომ სიტყვას  ახა-
სიათებს როგორც მომავალში შესასრულე-
ბელი ან კიდევ შესაძლებელი მოქმედების 
ობიექტს ან სუბიექტს. ამიტომაც ეწოდება 
მათ შესაძლებლობის მიმღეობები, პოსიბი-
ლიტივები, პოსიბილური პასივები ან პოტენ-
ციალისი. წერადი, კურნუადი შეძინებადი 
ტიპის ფორმებზე ყურადღებას ამახვილებ-
და ანტონ კათალიკოსიც და მათ მომავალი 
დროისად მიიჩნევდა. სპეციალურ ლიტერა-
ტურაში აღნიშნულია ისიც, რომ მათ ერთ-
გვარი კატეგორიულობის, აუცილებლობის  
ბეჭედი აზის : დაკლვადი არის ის, რაც უნდა 
დაიკლას, დაიკვლება, განხრწნადი არის ის, 
რაც უნდა გაიხრწნას, გაიხრწნება [ივ. იმ-
ნაიშვილი]. ძველ ქართულში გვქონდა დაშ-
დომადი (ფასი) , დაცვივნებადი (ყვავილი), 
განხრწნადი (ხორცი) , ცნობადი (ხე), ჭამა-
დი (// საჭამადი, შეჭამადი). მათ ზოგადად 
ჭამადი ტიპის მიმღეობებს უწოდებდნენ. 
ჭამადი – რაც შეიძლება იჭამოს, შობადი– 
რაც უნდა იშვას, დაიბადოს. აღნიშნული 
ტიპის წარმოებამ კიდევ უფრო გაიფართო-
ვა ასპარეზი XI საუკუნის სამწერლო ენა-
ში. მას ყოველ ნაბიჯზე ვხვდებით გიორგი 
მთაწმიდლის და განსაკუთრებით ეფრემ 
მცირის ნაწერებში ( დაბადებადი, განათლე-
ბადი, ქმნადი, გრძნობადი, განღმრთობადი). 
ამგვარ წარმოებას ხშირად იყენებდა იოანე 
პეტრიწიც ( ზიარებადი, ვნებადი, ხილვადი, 
განშორებადი, ქცევადი, ცნობადი) [ დ. მე-
ლიქიშვილი]. 

ძველი ქართული ენის ტექსტებში  ამგვარ 
ფორმათა სემანტიკა სავსებით ნათელია, 
ისინი კონტრასტს ქმნის: „ დაამტკიცნის 
უფალმან ყოველნი დაცემადნი და აღჰმართ-
ნის დაცემულნი” (ფსალმ. 144,14); „ შეტყუ-
ება ჩას  ანუ ყოფილთა საქმეთათვის ანუ 
ყოფადთათვის’’ (შატბ. კრებ. 231,4); „ ანუ 
ვითარ ემსგავსოს განხრწნადი უხრწნელსა 
და შეცვალებადი შეუცვალებელსა?’’(იქვე, 
93, 20). 

ტექნიკურ ტექსტებსა და მთელ სამეც-
ნიერო სტილში ამ ტიპის ფორმები ძალიან 
პროდუქტიულია, მიუთითებენ ად/დ მაწარ-
მოებლის  სიტყვასაწარმოებელი ფუნქციის 
გააქტიურებაზე [ა. შანიძე, რ. ღამბაშიძე, 
გ. კვარაცხელია]. -ად/ -დ სუფიქსიან ფორ-
მათა გავრცელებას სწორედ ტექნიკისა და 
მეცნიერების განვითარებასა და სპეციალუ-
რი ტერმინოლოგისს შექმნის აუცილებლო-
ბას უკავშირებენ. ინვერსიულ ლექსიკონში 
ამგვარი წარმოების 150-ზე მეტი სიტყვაა 
დაფიქსირებული. ასეთი ფორმები სალიტე-

რატურო ენაშიც გამოიყენება და მას აქვს 
სტილისტიკური შეფერილობაც. მკვლევრე-
ბი მიუთითებენ იმაზეც, რომ „შესაძლებლო-
ბა’’ გულისხმობს დაეჭვებულობასაც; შესაძ-
ლებლობა არ ნიშნავს, რომ ეს ფაქტი აუცი-
ლებლად მოხდება ან ხდება [კ. კაკიტაძე].  

როგორც აღვნიშნეთ, საანალიზო ფორ-
მებში იგულისხმება შესაძლებლობაც და  
მომავალში შესრულების აუცილებლობაც. 
ხშირად ეს მნიშვნელობა გამოკვეთილი 
არაა: კონტექსტის მიხედვით არ ჩანს, ზუს-
ტად რა შინაარსი არის გადმოცემული– 
მომავალში მოსალოდნელი მოქმედების 
ობიექტი თუ შესაძლობა: კონტექსტით 
ორივე შეიძლება იგულისხმებოდეს. ასეთი 
განურჩევლობის მიზეზად ამ მოვლენათა 
სიახლოვე მიაჩნიათ [ნ. ნათაძე]. 

თანამედროვე ქართულში ამგვარმა 
წარმოებამ მნიშვნელოვნად გაიფართოვა 
ასპარეზი. გვხვდება:  განსჯადი საქმე, ამო-
ღებადი თანხა, განვითარებადი ქვეყნები, 
მოგვარებადი პრობლემა, შესრულებადი 
მოთხოვნები, მირთვადი გზა, ანაზღაურება-
დი დრო, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო,  
მართვადი ადამიანი,  შეთავსებადი წამალი 
(ალკოჰოლთან) კონტროლირებადი ტერი-
ტორია, ცნობადი სახე, ყურებადი ფილმი, 
შეღწევადი სფერო, არაპროგნოზირებადი 
სიტუაცია, მილევადი სპეციალობა და მრა-
ვალი სხვა... დასახელებულ ფორმათა გაჩე-
ნა უკავშირდება რამდენიმე მიზეზს:

1. შესაძლებლობის გამოხატვის სურვილს 
(ენაში წარსული და მომავალი დროის მიმ-
ღეობები და ზმნის პირიანი ფორმები ყო-
ველთვის ვერ გამოხატავენ აღნიშნულ ნი-
უანსს, რის გამოც ამ ფორმებს პოსიბილი-
ტურებს უწოდებენ); 

2. გამოსახატავი შინაარსი ვრცელი კონს-
ტრუქციებით კი გადმოიცემა, მაგრამ ეკო-
ნომიურობისაკენ სწრაფვა ერთწევრა ერ-
თეულს ანიჭებს უპირატესობას. 

3. გასათვალისწინებელია უცხო ენათა 
გავლენაც. ბევრ ევროპულ ენაში  შესაბამი-
სი სემანტიკის გამოსახატავად კომპაქტური 
მიმღეობური ფორმები არსებობს [ს. ომიაძე]  

ახალგაჩენილი  ფორმები არაერთგვა-
როვნების გამო იყოფა  ჯგუფებად:

განხორციელებადი (პროექტი, პროგრამა, 
იდეა, ჩანაფიქრი), გაკეთებადი ( საქმე, სა-
მუშაო, ტელეგადაცემა), შესრულებადი (და-
პირება, გეგმა, ჩანაფიქრი), მოგვარებადი 
(ურთიერთობა, პრობლემა, კონფლიქტი), 
ახსნადი (ქმედება, მოვლენა, ნაბიჯი), მოს-
წრებადი (სამუშაო, საქმე).

ამ ტიპის ფორმებში ჩანს სხვა მნიშვნე-
ლობაც. გაყიდვადია  პროდუქტი, რომელიც 
არათუ შეიძლება გაყიდულ იქნეს, არამედ 
კარგად გაიყიდება, გასავლიანია, ბევრი 
მყიდველი ეყოლება; ყურებადი შეიძლება 

ითქვას არათუ კარგ ფილმზე, არამედ ისეთ-
ზე, რომელსაც ბევრი მაყურებელი ჰყავს. 
აქ წამყვანია მაყურებლის სიმრავლეზე მი-
თითება. სმენადი მუსიკა- აქ კი მსმენელ-
თა სიმრავლეა დომინანტური; კითხვადიც 
ისეთი ნაწარმოებია, რომელსაც ბევრი 
მკითხველის ჰყავს. აბიტურიენტებისთვის 
წერადია ის თემა, რომელსაც ბევრი ირჩევს 
დასაწერად. 

ამ ჯგუფში ერთიანდება ისეთი ფორმები, 
რომლებშიც მოქმედება განხორციელების 
პროცესშია, აღნიშვნის პარალელურად ვი-
თარდება. მაგ.: მოხმარებადია პროდუქტი, 
რომელიც უკვე მოიხმარება (და არა მომა-
ვალშია შესაძლებელი მისი შესრულება) და 
თან ბევრი მომხმარებელი ჰყავს. მოთხოვ-
ნად პროდუქტშიც ასახულია მოთხოვნის 
ინტენსიურობა. ქვე უნდა განვიხილოთ  
კონტროლირებადი ტერიტორიაც. იგი არც 
შესაძლებლობაზე მიუთუთებს და არც მო-
მავალ დროზე. კონტროლირებადი ნიშნავს 
უკვე გაკონტროლებულს ან კონტროლქვეშ 
მყოფს, ეს ტერიტორია რუსეთის მიერ კონ-
ტროლირებადია..  მტრისგან კონტროლი-
რებად ჰაერში შევაფრინეთ თვითმფრინავი. 
რაც შეეხება ცნობად სახეს, და იგი უკვე 
ნაცნობს ნიშნავს. მან ნაცნობიც ჩაანაცვლა 
და ცნობილიც.

       ამგვარ ფორმათა გვერდით ვრცელდება 
უარყოფითი ვარიანტებიც: შეცნობადი- შეუც-
ნობადი, შეღწევადი- შეუღწევადი, შენაცვლე-
ბადი- შეუნაცვლებადი, გამოყენებადი- გამო-
უყენებადი, შესრულებადი- შეუსრულებადი. 
კიდევ უფრო ხელოვნურია  არა ნაწილაკით 
ნაწარმოები ფორმები- არაპროგნოზირება-
დი, არაკითხვადი,  არაანთებადი.. აჯობებდა 
შეუცვლელი, გამოუყენებელი, შეუსრულებე-
ლი და ა. შ. თუმცა ვერც იმას ვიტყვით, რომ 
რომელიმე ერთი რეკომენდაცია ნებისმიერ 
სიტუაციაში გამოგვადგება.  აღნიშნული 
საკითხისადმი არაერთგვარი დამოკიდებუ-
ლება აქვთ მკვლევრებს და მკითხველებს. 
გაზეთ „ საქართველოს რესპუბლიკაში’’ (28. 
05. 2008წ. ) დაიბეჭდა მკითხველის წერილი, 
სადაც ენობრივ დარღვევათა შორის დასახე-
ლებულია ამ ტიპის ფორმებიც: მოთმენადი, 
განხორციელებადი, წარმოდგენადი”და ა. შ. 
განსაკუთრებული კრიტიკის საგნად იქცა „ 
ყურებადი ფილმი”  (იხ. „ ლიტერატურული 
საქართველო, 1-7. 02. 2002). 

მკვლევრები ხშირად ეძებენ გამოსავალს 
და გვთავაზობენ უკეთეს ვარიანტებს. 
ზოგი ფორმის მნიშვნელობა შეიძლება ვნე-
ბითი გვარის მომავალი დროის მიმღეობით 
გადმოიცეს, ასე მაგალითად: ამოღებადის 
ნაცვლად აჯობებს გამოვიყენოთ ამოსაღე-
ბი, განსჯადის ნაცვლად– განსასჯელი [მ. 
ცინცაძე, ბარამიძე]. მეცნიერთა უმრავლე-
სობა ამგვარ ფორმათა გავრცელებას უარ-

ყოფით ენობრივ ტენდენციად მიიჩნევს [ ნ. 
ნათაძე,  მ. ცინცაძე, ბარამიძე] 

    ზოგ შემთხვევაში თავისუფლად შეიძ-
ლება ზმნის პირიან ფორმათა გამოყენება. 
მაგ.: ყველაფერი იქნება ასრულებადი – ყვე-
ლაფერი ასრულდება; გზა მირთვადი იქნება 
სამხრეთის გზასთან – ... მიუერთდება სამ-
ხრეთის გზას. ეს განხორციელებადი იქნე-
ბა– ეს განხორციელდება. მიგვაჩნია, რომ 
ზემოდასახელებულ მაგალითებში ამგვარ 
ფორმათა გამოყენების არავითარი საჭირო-
ება არსებობს. მომავალ დროზე აქ იქნება

ზმნაც მიუთითებს.  თუ ენის ეკონომი-
ურობის პრინციპით ვსარგებლობთ, აქ პი-
რიქით, უხვსიტყვაობას ვღებულობთ.        

ამ ტიპის ფორმები სხვადასხვა შინაარ-
სობრივი ელფერით ფართოდაა გავრცელე-
ბული თანამედროვე ქართულში. ხშირი ხმა-
რების გამო ზოგს ეჩვევა ჩვენი სმენა, ზოგი 
უჩვეულოდ და უცნაურად გვეჩვენება, ასე-
თებია: ყურებადი, კითხვადი, მიგრირებადი, 
მინელებადი, მოთმენადი და ა. შ. რომლებიც 
გვესმის ტელეეკრანიდან, კათედრებიდან 
და რომლებიც თანდათან იფართოებენ გავ-
რცელების არეს [მ. ცინცაძე, მ. ბარამიძე]. 

მკვლევრებს  არ გამოჰპარვიათ ის ფაქ-
ტიც, რომ ამგვარი ფორმებს ხშირად სრუ-
ლიად განსხვავებულ სემანტიკას გადმო-
გვცემს. მაგ.: განვითარებადი განვითარე-
ბის პროცესში მყოფს აღნიშნავს საზოგა-
დოდ, მაგრამ მასმედიის ენაში იგი განვითა-
რებულის ანტონიმადაა გამოყენებული:

 „ საქართველოს ... განვითარებად, უფრო 
სწორად კი  განუვითარებელ ქვეყნად მიიჩ-
ნევენ’’; „განვითარებად ქვეყნებში ინფორ-
მაციაზე მოთხოვნა უფრო მეტია, ვიდრე 
განვითარებულ ქვეყნებში’’ [ მ. ცინცაძე, მ. 
ბარამიძე].     

მასმედიის ენაში ამ ფორმათა მოჭარბებას 
ბევრი აღნიშნავს, მაგრამ გასათვალისწინე-
ბელია არაერთი ნიუანსი: რეკომენდებული 
ალტერნატივები ყოველთვის ადეკვატური 
არ არის: ხან წამყვანი სემანტიკური ნიუან-
სია დაკარგული, ხან კიდევ მრავალკომპო-
ნენტიანი სტრუქტურაა შემოთავაზებული 
[ს. ომიაძე].  

  ამრიგად, დღესდღეობით  ესოდენ ფარ-
თოდ გავრცელებულ ყურებადი ტიპის  
ფორმებში  რამდენიმე სემანტიკური  ჯგუ-
ფი შეიძლება გამოიყოს. ზოგი მათგანი ენის 
ეკონომიურობის პრინციპს ემორჩილება, 
მაგრამ ზოგიერთის შინაარსი ერთობ გა-
ბუნდოვნებულია, აშკარად უცხოურია, ან 
ხელოვნური,   ქართული ენის ბუნებისთვის 
შეუსაბამო,  თუმცაღა ძალიან მოდური და 
პოპულარული... 

 ნანა ცეცხლაძე,
 ასოცირებული პროფესორი

ყურებადი ტიპის ფორმები  თანამედროვე ქართულში 

ბათუმში გამართულ საერ-
თაშორისო ტურისტულ გამო-
ფენაში „ექსპო ბათუმი - 2011” 
შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტის ტურიზმის 
ფაკულტეტი და ტურისტული 
სააგენტო UNItour-ი მონაწი-
ლეობდა. რსუ-ს სასწავლო-სა-
განმანათლებლო პროგრამებ-
თან ერთად ფაკულტეტმა დამ-
თვალიერებლებს ტურისტული 
პროდუქტები გააცნო. „ექსპო 

ბათუმი - 2011”-ზე 12 ქვეყნის 150-მდე კომპანია იყო წარმოდგენილი. გამოფენაზე უკრა-
ინის, ლატვიის, პოლონეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულებებისა და ტურისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ტუ-
რიზმის ფაკულტეტსა და ტურისტულ სააგენტო UNItour-თან თანამშრომლობა დაიგეგმა. 

 გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ტურიზმის ფაკულტეტის შემდეგი სასწავლო პროგ-
რამები და ტურისტული პროდუქტები:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

• სასტუმრო საქმისწარმოება - 10 თვე (IV საფეხური, 1 ეროვნული გამოცდა)
• სასტუმრო საქმისწარმოება - 10 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)
• სარესტორნო საქმისწარმოება - 4 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)
• ტუროპერატორი - 6 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ტურიზმი - 4 წ.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ტურიზმი - 2 წ.

სპეციალიზაცია:

• ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი
• ეკოლოგიური ტურიზმი
• კულტურული ტურიზმი
• რეკრიაციული ტურიზმი
• აგროტურიზმი
• სამკურნალო ტურიზმი და საკურორტო საქმიანობა

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა - ტურიზმი - 3 წ.

ტურისტული პროდუქტები:
- მოგზაურობა ისტორიულ ტაო-

კლარჯეთში
- მოგზაურობა ისტორიულ ტრაპი-

ზონში
- მოგზაურობა კაპადოკიაში
- ქრისტიანული გზა საქართვე-

ლომდე (თურქეთი, სირია, იორდა-
ნია, ეგვიპტე)

- ხიხანის ციხის და სხალთის ეკლე-
სიის მონახულება

- პირველი ქრისტიანული გზა სა-
ქართველოში (გონიო-დიდაჭარა)

- ინდივიდუალური ტურები

ექსპო ბათუმი - 2011
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ახალგაზრდების იდეების კვალდაკვალ

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
დეპარტამენტის სამსახურის უფროსად 
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ის-
ტორიის სპეციალობის კურსდამთავრებუ-
ლი რევაზ ხარაზი დაინიშნა. ამბობს, რომ 
ბათუმელი ახალგაზრდების სამსახურში 
დგას. მისი მიზანიც სწორედ მათივე წახა-
ლისებაა.  

– ბატონო რევაზ, სანამ ამ თანამდებობა-
ზე დაინიშნებოდით, სად მოღვაწეობდით?

– ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტში ისტორიის სპეცი-
ალობა დავამთავრე, ამავე სპეციალობით 
დავასრულე მაგისტრატურაც. იურიდიული 
განათლება დაუსწრებლად მივიღე.  ვმუ-
შაობდი ბათუმის უნივერსიტეტში სტუდენ-
ტთა მომსახურების და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამსახურში, ბათუმის მე-
რიის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფი-
ლებაში. 2011 წლის იანვარში კი დავინიშნე 
აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქ-
მეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. 
ჩემთვის საინტერესოა ეს სამსახური. ვფიქ-
რობ, გამოცდილება სამომავლოდაც გამო-
მადგება...

– რა გახდა სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა დეპარტამენტის ჩამოყალიბების 
მთავარი მიზეზი?

– ერთი წელიწადია რაც შეიქმნა საქართ-
ველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქ-
მეთა სამინისტრო, შესაბამისად რეგიონში 
ამ მიმართულებით კოორდინირებული მუ-
შაობა იყო საჭირო. სწორედ ეს გახლდათ 
აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქ-
მეთა დეპარტამენტის ჩამოყალიბების მთა-
ვარი მიზეზი. ეს დეპარტამენტი 2011 წლის 
იანვარში შეიქმნა, რომლის მთავარი საზ-
რუნავია რეგიონში განავითაროს სპორტი 
და წაახალისოს ის ახალგაზრდები, რომელ-
თაც სურთ თავიანთი ინიციატივები გააც-
ნონ იმ ადამიანებს, რომლებიც ზრუნავენ 
ამ მიმართულების განვითარებაზე.

– რა ღონისძიებები განახორციელა დე-
პარტამენტმა ჩამოყალიბების დღიდან?

– 2011 წლის გეგმის მიხედვით გათვა-
ლისწინებული არის საინტერესო ღონისძი-
ებები, რომელთაც ახალგაზრდულ სფერო-
ში ახორციელებს სპორტისა და ახალგაზ-
რდულ საქმეთა დეპარტამენტი. ამ გეგმის 
მიხედვით რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა 
ველომარათონი, სადაც სხვადასხვა თა-
ობის 200 ადამიანი ღებულობდა მონაწილე-

ობას. ასეთ პატარა ღონისძიებაზე 200 ადა-
მიანის ჩართვა და მასტიმულირებელი საქ-
მიანობა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენი რეგი-
ონისთვის, ჩვენი კუთხისთვის. მითუმეტეს, 
როცა ქალაქი და რეგიონი ვითარდება, რაც 
ახალგაზრდებს დასაქმების და დამატები-
თი შემოსავლის მიღების შანსი ეძლევათ. 
აგრეთვე ყველა უმაღლეს სასწავლებელში 
მიმდინარეობს შიდა საფაკულტეტო შეჯიბ-
რი, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტთა 
შემოქმედებითი ძალების განვითარებას. 
ერთი ასეთი შეჯიბრი დასრულდება გალა 
კონცერტით, რომელშიც მონაწილეობას 
მიიღებს ბათუმის უნივერსიტეტი, საზღვაო 
აკადემია, დამოუკიდებელი უნივერსიტე-
ტი, მახინჯაურის საზღვაო უნივერსიტეტი. 
ამ გალა კონცერტს კი დააფინანსებს ჩვენი 
დეპარტამენტი.

– რამდენად მჭირდო კავშირი აქვს აჭა-
რის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
დეპარტამენტს სტუდენტებთან?

– ჩვენ სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ 
ფართო მასშტაბიანი სამუშაოები და-
ვიწყოთ უნივერსიტეტთან და ყველა იმ 
აკრედიტებულ სასწავლებლებთან ერთად, 
რომლებიც დღესდღეობით აჭარაში ფუნქ-
ციონირებს. ამ შემთხვევაში ბათუმის უნი-
ვერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ სერი-
ოზული ნაბიჯები გადაიდგა, რადგან სპორ-
ტულ და ახალგაზრდულ მიმართულებეს 
უფრო ხელი შეეწყოს და წახალისდეს. მა-
გალითისთვის აღვნიშნავ რექტორის გადა-
წყვეტილებას, რომელიც ეხება ფიზკულ-
ტურის გაკვეთილების შემოღებას. შეიქმნა 
სპორტის დეპარტამენტი, რომელმაც ამ 
მიმართულებით შემოიღო სალექციო კურ-
სები. აქვე მინდა დავამატო, რომ 90-იანი 
წლების შემდგომ არ ყოფილა პრეცენდენტი 
იმისა, რომ საუნივერსიტეტო ოლიმპიადა-
ში მიეღო მონაწილეობა ბათუმის უნივერ-
სიტეტის სტუდენტებს. აჭარის სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტს 
და უნივერსიტეტს შორის ამ მიმართულე-
ბით მუშაობას კოორდინირებას გაუწევს 
საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია. 
ჩვენი დეპარტამენტის, რექტორის და უნი-
ვერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვა-
ნელის ინიციატივა იყო – შექმნილიყო ეს 
ფედერაცია. ეს არ ეხება მხოლოდ ბათუმის 
უნივერსიტეტს, ეს ეხება საზღვაო აკადემი-
ასაც, რომელთანაც ანალოგიურად კარგი 
ურთიეთობა გვაქვს.

– კერძო უნივერსიტეტები და სხვა აკრე-
დიტებული სასწავლებლებიც თანამშრომ-
ლობენ თქვენს დეპარტამენტთან?

– როდესაც შეიქმნა სპორტისა და ახალ-
გაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი, პირვე-
ლი საქმე იყო ის, რომ გაგვეკეთებინა ყვე-
ლა აკრედიტებული სასწავლებლის რეესტ-
რი. შეხვედრები გვქონდა ყველა უმაღლეს 
სასწავლებელთან და მის სტუდენტებთან, 
რომლებიც დღეს აქტიურად თანამშრომ-
ლობენ ჩვენთან. ასევე მინდა აღვნიშნო 
ხიჭაურის უნივერსიტეტიც და მივესალმე-
ბი იმ მიმართულებას, რომლითაც ეს უნი-
ვერსიტეტი მიდის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 
სამომავლოდ საინტერესო ღონისძიებებს 

და გეგმებს შევთავაზებთ ამ უნივესიტეტს.
– რამდენად უწყობთ ხელს სპორტსმე-

ნებს გეგმების განხორციელებაში და უტა-
რებთ თუ არა მათ საჭირო ტრენინგ-სემი-
ნარებს?

– აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 33 
ფედერაციაა, რომლის შემადგენლობაშიც 
შედის უამრავი სპორტსმენი, რომელთაც 
დღეს ჭირდებათ დახმარება. ჩვენი დეპარ-
ტამენტი სერიოზულად მუშაობს და ითვა-
ლიწინებს ყველა იმ სპორტსმენის და ყველა 
იმ ადამიანის პრობლემას, რასაც წავაწყდე-
ბით. აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა დეპარტამენტი და ყველა ის ფე-
დერაცია, რაც ჩვენს რეგიონში არსებობს, 
ერთობლივად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ 
ეს სფერო კიდევ უფრო გაფართოვდეს და 
კარგი შედეგები ჰქონდეს ამ მიმართულე-
ბას. სპორტის სხვადასხვა მიმართულებებ-
მა, განსაკუთრებით ამ ბოლო 4 თვის გან-
მავლობაში, დიდ წარმატებებს მიაღწიეს. 
რაც შეეხება ტრენინგ-სემინარებს, ბიუჯე-
ტი სამწუხაროდ არ არის გათვალისწინე-
ბული ამგვარი შეხვედრებისთვის. თუმცა 
საწვრთნო შეკრებები ყველა სფეროში, 
ყველა მიმართულებაში გეგმა-ზომიერად 
მიმდინარეობს. თითოეულ სპორტსმენს 
ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, საერთაშორი-
სო ტურნირებში მიიღოს მონაწილეობა. 
ჩვენი დეპარტამენტის ინიციატივით ბათუ-
მის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სტუდენტი 
გავამგზავრეთ ანტალიაში, ევროპის ჩემ-
პიონატზე მკლავჭიდში. აჭარის სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი 

ყველანაირ საშუალებას აძლევს ახალგაზ-
რდობას, რომ წარმატებებს მიაღწიონ.

– აჭარის მთავრობის მიერ მიღებული 
ბიუჯეტიდან რა რაოდენობის თანხაა გამო-
ყოფილი თქვენი დეპარტამენტის დასაფი-
ნანსებლად?

– 2011 წლის ბიუჯეტით გათვალიწინე-
ბულია საინტერესო ღონისძიებები, რომ-
ლის დასაფინანსებლად 600 000 ლარი არის 
სპორტული მიმართულებისთვის განკუთ-
ვნილი. ჩვენ მიერ შემუშავდა 2012 წელს 
ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებელი 

დადებითი ციკლი, რომელშიც დაახლო-
ებით 6 ფედერაცია არის წარმოდგენილი. 
ამ 6  მიმართულების სპორტსმენები დაფი-
ნანსდებიან 31 000 ლარით. ეს თანხა გამო-
ყო აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ.

– რას პირდებით ახალგაზრდებს და რას 
უსურვებთ მათ?

– მე არ მიყვარს დაპირება. ვთვლი, რომ 
უმთავრესი არის ამ მიმართულებებზე 
კოორდინირებული მუშაობა. ჩვენ არ გვინ-
და, რომ ვინმე გამოვრიცხოთ. ყველა სტუ-
დენტს, ყველა ახალგაზრდას მოვუწოდებთ 
მოვიდნენ ჩვენთან, მოიტანონ თავიანთი 
იდეები. ახალგაზრდების აქტიურობით და 
ჩვენი მხარდაჭერით ორი პროექტი გაკეთ-
და ჩვენ რეგიონში.  პირველი გახლდათ 
ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებ-
ზე ტრენინგ-სემინარები, რომელშიც ჩარ-
თული იყო 40-მდე ახალგაზრდა,  მეორე 
პროექტში კი ჩვენი რეგიონის ყველა მუნი-
ციპალიტეტის ახალგაზრდა იყო ჩართული.  
ეს იყო მხიარულთა და საზრიანთა  გუნდე-
ბის შეხვედრა.

– როგორია აჭარის სპორტისა და ახალ-
გაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის, კერ-
ძოდ კი რევაზ ხარაზის სამომავლო გეგმე-
ბი?

– სამომავლოდ ყველა მიმართულებით 
დავეხმარებით ახალგაზრდებს, გავუწევთ 
რეკომენდაციებს, დავეხმარებით სამუშაო 
ადგილების მოძიებაში. ჩვენ უკვე რამდე-
ნიმე ტურისტულ კომპანიასთან გვაქვს მო-
ლაპარაკებები, რომელშიც შესაძლებელია 
20-მდე ახალგაზრდა დასაქმდეს ამ მიმარ-

თულებით. ვთანამშრომლობთ ბათუმის მე-
რიასთან, სადაც ერთობლივად ვმუშაობთ 
პროექტებზე, ღონისძიებებზე. მერიის 
ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება და 
ჩვენი დეპარტამენტი ერთიანი გუნდით 
ვფიქრობთ, რომ სამომავლოდ სასიკეთო 
საქმეებს განვახორციელებთ ჩვენი რეგი-
ონისათვის.

გვანცა საბაშვილი,
ჟურნალისტიკის სპეციალობის 
პირველი კურსის მაგისტრანტი

„ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციამ“ (elsa) იმი-
ტირებული სასამართლო პროცესების ჩემპიონატის - ნაფი-
ცი მსაჯული 3 მონაწილეთა შერჩევა დაიწყო. ჩემპიონატში 
მონაწილეობა უმაღლესი სასაწავლებლების იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტებსა და ახალგაზრდა იურისტებს 
შეუძლიათ. პროექტის ორგანიზატორები რსუ-ს სოცი-

ალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნე-
ობის ფაკულტეტის სასამართლო საიმიტაციო დარბაზში 
კონკურსანტებს შეხვდნენ და გასაუბრების წესით ბათუმის 
გუნდი დააკომპლექტეს, რომლის შემადგენლობაში არიან 
რსუ-ს სამართალმცოდნეობის სპეციალობის სტუდენტე-
ბი: მაია მიქელაძე, ნინო ფუტკარაძე და მარიამ ნაკაშიძე. 
ჩემპიონატში ქვეყნის მასშტაბით სამ-სამი წვერისგან და-
კომპელქტებული 8 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. აქე-
დან 5 გუნდი თბილისიდან იქნება წარმოდგენილი, თი-
თო-თითო გუნდი ბათუმიდან, ქუთაისიდან და გორიდან.  
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ჩემპიონა-
ტის მონაწილეებს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის უკეთ 
გაცნობის მიზნით 3-5 ივნისს ტრენინგებს ჩაუტარებს.  
კონკურსი გაიმართება ასევე ნაფიცი მსაჯულების, ექს-
პერტების და ბრალდებულების შესარჩევად. 100–მდე სა-
უკეთესო ნაფიცი მსაჯული სამოტივაციო წერილისა და 
სპეციალური აპლიკაციის საფუძველზე გამოვლინდება. 
კონკურსში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეუძ-
ლია, გარდა იურიდიული და ფსიქოლოგიური პროფესი-

ების წარმომადგენლებისა, ხოლო ექსპერტების და ბრალ-
დებულების როლისათვის სტუდენტები თეატრალური 
უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტიდან შეირჩევიან. 
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი შვიდი იმიტირებუ-
ლი პროცესი ივნისში, უზენაესი სასამართლოს შენო-
ბაში ჩატარდება. 12 ივნისს გაიმართება 4 შესარჩევი 
პროცესი; 18, 19 ივნისს – ნახევარ–ფინალები, ხოლო 2 
ივლისს – ფინალი. თითოეული ეტაპის, ისევე როგორც 
პროექტის საბოლოო გამარჯვებული გუნდი ნაფიცი 
მსაჯულების ვერდიქტის საფუძველზე გამოვლინდება. 
პროექტის პარტნიორები არიან: საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენ-
ტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური 
თვითმმართველობა, ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი 
(GAU), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქუ-
თაისი), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
(ბათუმი), გორის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ნაფიცი მსაჯული 3 - იმიტირებული სასამართლო პროცესების ჩემპიონატი
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გასული საუკუნის 50–80-იანი წლების 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარე-
ბას თუ თვალს გადავავლებთ, მივხდე-
ბით, რომ ნ.ხრუშჩოვის ხელისუფლებაში 
მოსვლით დაიწყო ნაჩქარევი, მოუფიქრე-
ბელი, სუბიექტივისტური თუ შოვინის-
ტური დადგენილებების მიღება. XX ყრი-
ლობაზე მის მიერ სტალინის კრიტიკით 
მასთან ერთად შელახა საქართველოს 
და ქართველი ხალხის ღირსება. 1956 
წლის მარტში ამას მოყვა საპროტესტო 
მიტინგები ქვეყანაში, მათ შორის საქარ-
თველოში: თბილისში, გორში, ქუთაისში, 
ბათუმში, სოხუმში და სხვა. თბილისში 
დაიღვარა ადამიანთა სისხლი. იყო სე-
რიოზული მსხვერპლი. მარტის მოვლე-
ნებით დაიწყო საქართველოს ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახა-
ლი ეტაპი.

ხელისუფლების შეცდომებს შორის 
ერთ-ერთი სერიოზული შეცდომა იყო 
ინტერნაციონალური აღზრდის წინა 
პლანზე წამოწევა. ეს იწვევდა ეროვნუ-
ლის შეზღუდვას, რაც გამოიხატებოდა 
ეროვნული ენებისადმი დამოკიდებუ-
ლებაშიც. ცალკეულ რესპუბლიკებში 
ოდნავი კრიტიკული აზრის გამოვლენას 
ხელისუფლება მიიჩნევდა ნაციონალიზ-
მის გამოვლინებად და ახშობდა მას. ამის 
საუკეთესო მაგალითი იყო აჭარაში, ბა-
თუმში, ე.წ. „მექართულეთა საზოგადო-
ების” ჩამოყალიბება.

საქართველოს მასმედია მოუწოდებდა 
მოსახლეობას მშობლიური ენის სიწმინ-
დის დაცვისაკენ. 1942 წლის 22 მარტს 
გაზეთ „აჭარაში” გამოქვეყნდა ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმ-
წიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსუ-
ლი ენის კათედრის გამგის დოცენტ დი-
მიტრი ჭანტურიშვილის წერილი „დავიც-
ვათ ქართული ენის სიწმინდე”. წერილს 
აქტიურად გამოეხმაურა ინტელიგენცია. 
განსაკუთრებით იაქტიურეს ბათუმის 
პედაგოგიური ინსტიტუტის ლაბორან-
ტებმა: ლეილა რურუას, მერი გორდე-
ლაძის, ლამარა თადუმაძის, ლუბა კორი-
ფაძის ინიციატივით ჩამოყალიბდა „მე-
ქართულეთა საზოგადოება,”(შემდგომ 
წლებში მათ აიმაღლეს სამეცნიერო 
კვალიფიკაცია და ამჟამადაც მუშაობენ 
თბილისისა და ბათუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტებში). საზოგადოებაში 
გაერთიანდა 38-მდე კაცი. ისინი შეთან-
ხმდნენ, რომ ქართულად მეტყველების 
დროს არ გამოეყენებინათ უცხო, მათ 
შორის რუსული სიტყვა. თუკი ვინმეს 
წამოცდებოდა, ჯარიმის სახით იხდიდა 
20 კაპიკიდან ერთ მანეთამდე. დაგროვი-
ლი ფულით ყიდულობდნენ ნამცხვრებს, 
ხილს, შამპანიურს, რომელიმე ოჯახში 
შეკრების დროს შეექცეოდნენ და მსჯე-
ლობდნენ საქართველოს ისტორიის, ლი-
ტერატურის, მწერლობის, ხელოვნებისა 
და კულტურის შესახებ. ეს საზოგადოება 

ლიტერატურული სალონის ფუნქციას 
ასრულებდა. ვინმეს არ მოსვლია თავში 
აზრად რუსული ან სხვა ერის წინააღმ-
დეგ ბრძოლა, რაც დადასტურდა საარქი-
ვო დოკუმენტების საზოგადოების წევრ-
თა ახსნა-განმარტებითი ბარათებით და 
საზოგადოების ცოცხალ ზოგიერთ წევრ-
თან საუბრით.

ეს ამბავი გახმაურდა. პარტიის აჭარის 
საოლქო კომიტეტის ბიურომ (ოქმი #48) 
1962 წლის 25 დეკემბერს (აჭარის ცსა, 
ფ1, აღ.12, ს.221, ფურც.:230, 236-239, 
259-260) განიხილა საკითხი „ზოგიერთ 
მუშაკთა შორის მცდარი ნაციონალის-
ტური გამოვლინების შესახებ”. ბიურომ 
მკაცრი შეფასება მისცა მას. ფაქტი ჩათ-
ვალა ნაციონალისტურ გამოვლინებად 
და საზოგადოების კომუნისტი წევრები 
გარიცხა პარტიიდან.

სინამდვილეში კომუნისტური რეჟიმის 
პირობებში საკუთარი თავის თვითდაზღ-
ვევის მიზნით ქართული ენის სიწმინდის 
დასაცავად ახალგაზრდობის მოქმედება 
სახელმწიფო მოხელეებმა გააზვიადეს, 
იგი აიყვანეს პოლიტიკურ დონემდე და 
ჩათვალეს ანტირუსულ ქმედებად, რაც 
შეცდომა იყო. ამაზე მეტყველებს თუნ-
დაც ის ფაქტი, რომ გავიდა წლები და 

ყველა გარიცხული წევრი აღადგინეს 
სკკპ რიგებში.

კრემლის რუსიფიკატორული პოლიტი-
კის გამოვლინება იყო 1975 წელს მიღებუ-
ლი დადგენილება სამეცნიერო დისერტა-
ციების მხოლოდ რუსულ ენაზე დაცვის 
შესახებ ყველა რესპუბლიკაში. ამ დად-
გენილებით სსრ კავშირის განათლების 
სამინისტროსთან არსებული უმაღლესი 
საატესტაციო კომისია გარდაიქმნა სსრ 
კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსე-
ბულ უმაღლეს საატესტაციო კომისიად 
(ვაკ-ი). ამით „ვაკის” სტატუსი აამაღლეს. 
მის წესდებას კი კანონის ძალა ჰქონდა. 
ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა პროტესტი 
სამეცნიერო წრეების მხრიდან ზოგიერთ 
რესპუბლიკაში, კერძოდ, ამიერკავკა-
სიასა და ბალტიისპირეთში. ორი-სამი 
წლით დისერტაციის დაცვა გაიყინა. შემ-
დგომ ხელისუფლება იძულებული გახდა 
და დართო ნება საკანდიდატო დისერ-
ტაციის მშობლიურ ენაზე დასაცავად,  
ხოლო მოგვიანებით – სადოქტორო დი-
სერტაციებისაც. ვაკში კი დისერტაციები 
და ავტორეფერატები წარედგინებოდა 
მხოლოდ რუსულ ენაზე.

საქართველოს მოსახლეობა მშობლი-
ური ენის არა მარტო სიწმინდის, არამედ 
მისი სახელმწიფო სტატუსის დასაცავა-
დაც აღდგა, როცა კრემლის მითითებით 
კონსტიტუციიდან ამოიღეს მუხლი ქარ-
თული ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის 
შესახებ. ეს გამოვლინდა 1978 წლის 14 

აპრილს თბილისში და 26 მაისს აჭარაში. 
ხალხის ერთსულოვნებამ და ქედუხრე-
ლობამ, რაც გამოიხატა მრავალათასი-
ანი მიტინგების მოწყობაში, და საქართ-
ველოს რესპუბლიკის ხელმძღვანელის 
გაბედულმა და მოზომილმა მიდგომამ 
აიძულა კრემლი უკან დახეულიყო, რის 
შემდეგ საქართველოს და აჭარის კონს-
ტიტუციებში აღადგინეს მუხლი ქართუ-
ლი ენის სახელმწიფო სტატუსის შესახებ. 
ამით თავიდან აცილებული იქნა ახალი 
სისხლისღვრა საქართველოში.

ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ბევრი 
დაიწერა. ვფიქრობთ, კიდევ დაიწერება 
მომავალში. ამჯერად კი გვინდა აღვნიშ-
ნოთ, რა მისცა 26 მაისის მიტინგმა აჭა-
რის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახ-
ლეობას, როგორ უნდა შევაფასოთ მისი 
მნიშვნელობა?

ჩვენი აზრით, 1978 წლის 26 მაისის მი-
ტინგს ჰქონდა ისტორიული მნიშვნელო-
ბა:

1. დასახული მიზნით, გამოსვლის 
ფორმით, მასშტაბით, მოქმედების მეთო-
დებით 26 მაისი ბათუმში იყო 1978 წლის 
14 აპრილის თბილისის მოვლენების გაგ-
რძელება აჭარაში.

2. 26 მაისი ეროვნულ-სახელმწიფოებ-

რივი დამოუკიდებლობისა და თავისუფ-
ლე- ბისათვის ქართველი ხალხის ბრძო-
ლაში ახალი ეტაპის აკორდი გახდა, რა-
მაც მოამზადა ნიადაგი 9 აპრილის ისტო-
რიული მოვლენებისათვის.

3. 26 მაისის გამოსვლამ ბევრი რამ მის-
ცა ავტონომიური რესპუბლკის მოსახ- 
ლეობას, გააღრმავა მისი უცხოელ დამ-
პყრობთა უღელქვეშ დაცული ეროვნული 
ცნობიერება, გაძლიერდა ეროვნულ-პატ-
რიოტული აღზრდა, დაიგმო წარსულის 
მავნე გადმონაშთები, დაწესდა ახალი სა-
ხალხო დღესასწაულები: „ტბელობა”, „სე-
ლიმობა”, „დიდაჭარობა”, „სხალთელობა” 
(ზემოაჭარაში), „ხინოობა”, სიმღერის 
ზეიმი, შრომის ზეიმი (ქვემოაჭარაში). 
ამ გამოსვლებმა და ზეიმებმა აამაღლა 
საზოგადოების ეროვნული აქტივობა და 
კიდევ ერთხელ დააინტერესა აჭარის, 
როგორც საქართველოს ძირძველი ის-
ტორიული კუთხის განუყრელობა დედა-
სამშობლოსთან და ის, როგორც განუყო-
ფელი ნაწილი ყოველთვის დადგება იქ, 
სადაც დგას დედასამშობლო.

4. 26 მაისმა მკაფიოდ და ნათლად და-
ანახა ველიკორუს შოვინისტებს, რომ 
აჭარა არაა ცალკე ერი, ის ქართველი 
ერის შემადგენელი ნაწილია, მას არა 
აქვს ცალკე ენა, რომ საერთოდ არ არსე-
ბობს აჭარული ენა და ბოლოს, აჭარელი 
ისეთივე ქართველია, როგორც ქართლე-
ლი, კახელი, იმერელი, გურული, მესხი, 
მეგრელი, სვანი და ა.შ. რომ მისი მშობ-

ლიური ენა – ქართულია. ამიტომაც ის, 
მთელ ქართველ ხალხთან ერთად, დადგა 
ბარიკადებთან, იბრძოლა ქართული ენის 
დასაცავად და თავისი წონადი წვლილი 
შეიტანა გამარჯვებაში.

5. 1978 წლის მოვლენებმა (თბილისში, 
ბათუმში და სხვაგანაც) კიდევ ერთხელ 
დაარწმუნა ქართველი ერი, რომ ძალა 
ერთობაშია, რომელიც საქართველოს 
დღეს გამთლიანებისათვის ბრძოლაში 
ისე ძალუმად სჭირდება, როგორც არას-
დროს.

6. 1978 წლის მოვლენები, კონსტიტუ-
ციაში ქართული ენის სახელმწიფო სტა-
ტუსის შენარჩუნება ეს იყო კრემლის რუ-
სიფიკატორულ პოლიტიკაზე ქართველი 
ხალხის ეროვნული გამარჯვება.

 ე.შევარდნაძის სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, „1978 წელი მხოლოდ კონსტი-
ტუციაში შეტანილი ერთი მუხლის წელი 
კი არ არის, 1978 წელი ქართული ენის 
მარადიული სიცოცხლის მაჩვენებელია 
(ე. შევარდნაძე, ფიქრი წარსულსა და მო-
მავალზე, მემუარები, თბ., 2006, გვ. 99.).

 ბათუმის 26 მაისის მიტინგის შემდეგ 
ოცდაათ წელზე მეტი გავიდა. თუ გავით-
ვალისწინებთ ამ მიტინგის ისტორიულ 
მნიშვნელობას და მის შედეგად მიღწეულ 
წარმატებებს, საჭიროდ მიგვაჩნია, მშობ-
ლიური ქართული ენის დასაცავად გა-
მართული ამ მიტინგის უკვდავსაყოფად, 
მის მონაწილეთა ღვაწლის დასაფასებ-
ლად, ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას 
სახელობის მოედანზე, ილია ჭავჭავაძის 
ძეგლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, სა-
დაც აქციის ეპიცენტრი იყო, აღიმართოს 
ძეგლი ხელში დედაენადაჭერილი იაკობ 
გოგებაშვილისა, რომელიც ილია ჭავჭა-
ვაძესთან ერთად, განსაკუთრებულად 
ზრუნავდა დაბრუნებული ძმების,  აჭარ-
ლების ეროვნული ცნობიერების აღდგე-
ნისათვის (კუთხის სპეციფიკიდან გამო-
მდინარე, მემედ აბაშიძის თხოვნით, მან 
შექმნა სპეციალური დედაენა აჭარელთა 
ბავშვებისათვის). ეს ძეგლი თუ მემორი-
ალი მომავალ თაობებს შემოუნახავს ამ 
ისტორიულ სინამდვილეს – აჭარის მო-
სახლეობის ერთგულებას, თავდადებას 
მშობლიური ქართული ენისადმი.

 1978 წლის საქართველოს მოვლენებ-
ზე სრულყოფილი წარმოდგენებისთვის 
საჭიროდ მიგვაჩნია საქართველოს ის-
ტორიის IX კლასის სახელმძღვანელოში 
14 აპრილზე საუბრისას დაემატოს მონა-
ცემები 26 მაისის ბათუმის მოვლენებზე. 

 1978 წლის ისტორიულმა მოვლენებმა 
აჩვენა, რომ ქართველი ხალხის სიმტკი-
ცე და ერთიანობა იქნება ქვეყნის ტერი-
ტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთ-
ერთი გარანტი.

ს. დუმბაძე,
ისტორიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი

ქართული ენის დაცვა ნიშნავს საქართველოს დაცვას
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ბათუმის სამხრეთით, ჭოროხის შესარ-
თავთან ახლოს, ადლიის მიმდებარედ, ახა-
ლი ბულვარის ზღვის სანაპიროზე, რამდე-
ნიმე ათეულმეტრიანი, იატაკისმაგვარად 
მოკირწყლულზედაპირიანი გემთმისადგო-
მიდან, ალიონზე, ამომავალი მზის სხივე-
ბით გაბრწყინებული სამყარო მოჩანს. წინ 
აღმოსავლეთით შორს ჭოროხის ხეობაში 
ხილული, ზურგით კი წყლის უზარმაზარ 
სივრცეში თვალით უხილავი სანახაობა იშ-
ლება.

ბულვარის ყვავილნარებს ჩალისფერი შე-
პარვია. წიწვოვნები და მარადმწვანე ფოთ-

ლოვნები, მუქ ხასხასა-მწვანე სამოსშია. 
ირგვლივ ციტრუსოვანთა პლანტაციები 
ოქროსფრად მბრწყინავი ნაყოფითაა და-
ხუნძული. სამხრეთ კოლხური, სუბტროპი-
კული შემოდგომა ძალაშია შესული. მთის-
წინეთში, გორაკ-ბორცვებზე ფოთოლმც-
ვენი ხეები და ბუჩქები ბარხატოვან ფოთ-
ლებშია გახვეული, ეტყობა ფოთოლცვენაა 
დაწყებული.

აჭარა-გურიის და პონტოს ქედის მთაგ-
რეხილების მწვერვალები შევერცხლილია. 
ზემოდან გვიმზერს მთათა სიწმინდის და 
სიდიადის გამომსახველი თოვლის თეთრი 
საბურველი. ქვემოთ ზღვისკენ, კოლხური 
მარადმწვანე ქვეტყის მცენარეები დიდი, 
ტყავისებრი, პრიალა, მწვანე ფოთლები-
თაა შემოსილი. მათ მიერ შექმნილი მწვა-
ნე გარემო, ჩაისა და ციტრუსების ვრცელ 
პლანტაციებში გადადის, სანაპირომდე 
ეშვება და შავი ზღვის ლაჟვარდოვან სივრ-
ცეს ერწყმის. თითქოს სულ ახლოს, ჩვენს 
თვალწინ იშლება მეტად კონტრასტული 
ლანდშაფტი – შავი ზღვა, მუქ-მწვანეში 
ჩაფლული მთისწინეთი და თოვლის თეთრ 
საბურველში გახვეული მთები. 

ყველაზე ახლოს მტირალა და ლანგატის 
მთაა. შორს გვანცა, პერანგა, ნაომარი და 
კარჩხალია. სამხრეთით საყორნია, ქასრი-
ანი, გომანი და ღომაა. უფრო სამხრეთით 
ზღვისკენ წინაველას და პონტოს მთების 
მწვერვალებია. მაღლა მთაში სულის ნათე-
ბა სხალთა-ხიხანი, ხინო, დიდაჭარა, გო-
დერძი, ტბეთი, წმინდისერი, ელიაწმინდა 
და ნაციმციმებია. ეს ყველანი, ჩვენი უძვე-
ლეს სიწმინდეთა შემომნახველი, მკვიდრად 
ჩახვევია ზვიად მთებს. პონტოს მთაგრეხი-
ლების იქით, ბორჩხის მიდამოებიდან, არ-
თვინ-იმერხევ-შავშეთის მიმართულებით, 
შავშეთის ქედის სამხრეთ ფერდობებზე, 
ჭოროხის მთათა სივრცეებში გაფანტულ-
ნი, თითქოს დადუმებულან ქართული სუ-
ლის მატარებლები: დოლის ყანა, ხანძთა, 
ოპიზა, არტანუჯი და ტბეთი. დიახ, აჭარა-
იმერეთის, არსიანის, შავშეთის ქედების 
მაღლა აზიდული მთათა მწვერვალები ვერ 
ეფარება მათ. ჭოროხის შესართავიდან, მის 
ახლომდებარე ადლიის გემთმისადგომი-
დან, დილით გარიჟრაჟზე მათთან ერთად 
ვხედავთ ტაო-კლარჯეთში, ჭოროხის მა-
ღალმთაში,  საკმაოდ აზიდულ ფარკოხის 
მთის კალთაზე შეფენილ სოფელ სურევანს 
(სვირევანს) თავისი მრავალი უბნით, მათ 
შორის გამორჩეულ-დავითეთს. 

2010 წლის მაისში, დავითაძეთა საგვარე-
ულოს საზოგადოების დაფუძნების დღეს, 
ვაჟა დავითაძის ინიციატივით მოძმენი შე-
თანხმდნენ, რომ მიმდინარე წელს მოინა-
ხულებდნენ ტაო-კლარჯეთში, იმერხევის 
სოფელ სურევანელ დავითაძეებს. სტუმ-
რობა იმდაგვარი ინტერესით და შემართე-

ბით უნდა ყოფილიყო, როგორც ქართლში, 
ხაშურის რაიონის სოფელ ხცისის (წვიმე-
თის) დავითაძეებთან. შეთანხმებისამებრ 
აგვისტოს პირველ ნახევარში, შუახეველი 
დავითაძეები: ვაჟა, სარდიონი, თეიმურა-
ზი და მურმანი, ანთროპოლოგ პროფესორ 
ოთარ ცეცხლაძესთან ერთად გაემგზავრ-
ნენ ჭოროხის ხეობის მაღალმთიან სოფელ 
სურევანში.

2010 წლის ცხელ ზაფხულს, ადრე დი-
ლით უკან რჩება სარფის კარი და ქალაქ 
ხოფიდან  ვერცხლისფერი, ყველგანმავალი 
ავტომობილი პონტოს ქედის მთისწინეთში, 

მზის ამოსვლის 
მიმართულებით, 
ლაზეთის ამ გო-
რაკ-ბორცვებში, 
მდინარე ჩხალას 
ხეობაში მიმავალ 
გზას შეუდგა. 
ისევე როგორც 
აჭარაში, აქაც 
კოლხური ტყე 
გაჩეხილია. მის 
ნაალაგარზე ჩაის 
პლანტაციებია 
გაშენებული. ცი-
ცაბო ფერდობიან 
ღრმა ხეობებში 
კოლხური ტყის 

შთენილებია შემორჩენილი. გზად მრავალი 
ანკარა წყარო მოჩქეფს.

მზემ შავშეთის ქედის მწვერვალებიდან 
ოქროსფერი სხივები ამოანათა. საკმაოდ 
ცხელოდა, როცა პონტოს ქედის მთებს შო-
რის მოქცეულ ქალაქ ბორჩხაში შევედით. 
იგი მაჭახლის სამხრეთ ნაწილში მდება-
რეობს. კირნათ-მარადიდიდან 8-9 კმ-ითაა 
დაშორებული. მის აღმოსავლეთით ჭო-
როხისა და მურღულის შესართავთან მდი-
ნარეს მთელ სიფართეზე რკინა-ბეტონის 
„არტაშანი” აძევს-უზარმაზარი კაშხალია 
აღმართული. მისი ნახვის შემდეგ ადვილი 
წარმოსადგენია, თუ მირვეთ, მაჭახლის-
პირ, მარადიდის და კირნათის მიდამოებში, 
ამ დედამდინარის კალაპოტის ქვა-ღორღ-
ში, რატომ დაიკარგა მედიდურად მომდინა-
რე, ათეულობით მეტრზე გაფენილი ვებერ-
თელა წყლის მასა.

 უკან რჩება ტენიანი სუბტროპიკული 
კლიმატისათვის დამახასიათებელი შე-
რეულფოთლოვანი ტყეები და ჭოროხის 
მარჯვენა ნაპირის ქსეროფილურ მცენარე-
ულობიან კლდოვან ფერდობებზე მიმავა-
ლი გზით ართვინისაკენ მივემგზავრებით. 
ერთი საათიც არ იყო გასული, რაც ხოფა 
გავიარეთ და ართვინს მივუახლოვდით. ბა-
თუმს უკვე 50 კმ-ით დავშორდით.  აქ ისე-
თი სიცხეა, გეგონებათ აქაური კლდოვანი 
ფერდობები მზის სხივებით გავარვალე-
ბულან და გარემოში სიცხეს აფრქვევენო. 
კავკასორის მთის ერთნაირად (თანაბრად) 
დახრილ ჩრდილო–დასავლეთის ფერდო-
ბებზე, ლამაზად შეფენილი ართვინის სახ-
ლების სახურავები მზის ნათებით ნაირფე-
როვნად ბრჭყვიალებს. შეუსვენებლივ გა-
ვიარეთ ქალაქის შემოგარენი. ართვინიდან 
ცხრამეტრიანი სიფართის საავტომობილო 
გზა მაღლა მთებისკენ მიიწევს და ჭოროხის 
ნაპირებს თანდათან ტოვებს. რაც უფრო 
ზევით, აღმოსავლეთით მივუყვებით, მზის 
მცხუნვარება მატულობს. ვჩქარობთ, დღის 
პირველ ნახევარში, სანამ მზე ზენიტში 
არაა, ხანძთაში უნდა ავიდეთ. ჯერ კლარ-
ჯეთის  პირველი მონასტერი (სიახლოვით) 
დოლისყანა უნდა მოვინახულოთ, რომე-
ლიც ცენტრალური გზიდან 3 კმ-ითაა და-
შორებული. მალე ვეწვიეთ VIII-IX საუკუნე-
ების დიდებული მონასტრის შემორჩენილ 
ნაგებობას, აქაურ უძველეს ქართველთა 
მოსახსენიებლად სანთლები დავანთეთ. 
მივიჩქარით მდინარე არტანუჯისწყლის 
ხეობისაკენ. სოფელი არტანუჯი მდინარის 
მარჯვენა სანაპიროზეა. ამ ულამაზეს სო-
ფელში ვხვდებით აქაურების რძალს–ხელ-
ვაჩაურელ ნანა შერვაშიძეს. კლარჯეთის ეს 
კუთხე ერთ დროს ქალაქ არტანუჯით იყო 
განთქმული. იგი ცნობილი იყო, როგორც 
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ციხე-
ქალაქი, რომელიც ვახტანგ გორგასალმა 

ააგო. მოგვიანებით IX საუკუნეში აღნიშნუ-
ლი ქალაქი ეკლესია-მონასტრები, კლარჯე-
თის დედაქალაქი და სავაჭრო ცენტრი ყო-
ფილა. ვათვალიერებთ არტანუჯის ციხეს 
და მივიჩქარით ხანძთისაკენ. გზად ვხვდე-
ბით „ჯოჯოხეთის ხეობას”. ამ უნიკალუ-
რი გამოქვაბულის მსგავს გრძელ კლდო-
ვან, მიუვალ მშრალ კანიონს, ბუნებრივ 
ციხე–სიმაგრეს, ქართული გენის ბევრჯერ 
შემფარველს და დამცველს. არტანუჯის 
ხეობა უკან მოვიტოვეთ. ჯერ მზე ზენიტ-
ში არაა. სანამ სხივებს პირდაპირ, დაუხ-
რელად გამოგზავნიდეს ჭოროხის ხეობის 
ამ მონაკვეთისაკენ, მდინარე კარჩხალის 
სამხრეთ ქვა-ღორღიან ფერდობზე მიმავა-
ლი გზით ხანძთისკენ მივეშურებით. ჩვენი  
ავტომანქანის გარე ჰაერის ტემპერატურის 
მაჩვენებელი +44 გრადუსის გასწვრივაა. 
ვუახლოვდებით ხანძთას და ამ კლდოვან 
ფერდობებზე, ფოთლოვანი მცენარეულო-
ბით დაბურულ ხეობაში–ოაზისში შევდი-
ვართ, სადაც ცივზე-ცივი წყარო მოჩქეფს. 
ხანძთის მონასტერი მდინარე კარჩხლის 
სამხრეთის ძნელადმისადგომ ბექობზეა 
აგებული.  მისი ნახვა გაგახსენებს გალაკ-
ტიონის ნიკორწმინდაზე ნათქვამს – „ნეტავ 
ვინ აზიდა, ან როგორ აზიდა, რა ხელმა აზი-
და.... რა განძი გვქონია, შენის სულმნათი-
სად ასვლა ეროვანი, მზერა ქართულია......” 
და ა.შ. ხანძთის მონასტერი შუა საუკუნეებ-
ში ქართული  კულტურის მნიშვნელოვანი 
კერა იყო. მის ლიტერატურულ ტრადი-
ციებზე აღიზარდნენ: არსენ პირველი, ეფ-
რემ  მაწყვერელი, მაკარ ლეთელი და სხვ. 
აქ მოღვაწეობდნენ მწერლები და კალიგრა-
ფები: გიორგი მერჩულე, მოსე ხანძთელი, 
სტეფანე და სხვ. ხანძთის დათვალიერები-
სას, გამახსენდა ორი წლის წინათ, ტბეთის 
საკათედრო ტაძრის მაღლა აწვდილი ქარ-
თული ჩუქურთმებით შემკული, ღრმადთა-
ღოვან კედლებზე მიჩერებული, მზერით 
გაოცებული ევროპელი ტურისტები. მათ-
გან გერმანელები და ფრანგები ნანახით 
აღფრთოვანებას ვერ მალავდენ; ჩვენთან, 
ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და 
მაგისტრებთან საუბრისას კი დიდებული 
ტაძრის უნიკალურობაზე მიუთითებდნენ. 
ამ ყოველივემ კი დღეს XXI საუკუნის, თა-
ნამედროვე ქართველებში სიამაყის გრძნო-
ბის სიმი შეარხია. ტაო-კლარჯეთის მიწაზე 
დღესაც ამაყად მდგარი უძველესი ტბეთის 
ტაძარი ყოველ ქართველთა სულიერ საზრ-
დოდ გვევლინება.

   ხანძთის მონასტრის შემოგარენში მო-
შენებული სუბტროპიკული ხეხილოვნებით 
შექმნილ ჩრდილში, წყაროს წყალთან შესვე-
ნების შემდეგ ვეშვებით ხეობის სიღრმეში, 
მდინარის ნაპირთან და ჭოროხის ხეობით 
იმერხევის მშვენიერი სოფლისაკენ-სურე-
ვანისაკენ მივემართებით. გზად სოფელ 
შერთულთან, შავშეთისწყლის და იმერხე-
ვისწყლის შესართავთან ვესაუბრებით სო-
ფელ დიობანისა და იფხრუულის მკვიდრთ 
დურმუშებს (კურჭუხიძეებს) და იაღჯებს 
(დარბაზიენთებს). სანამ სურევანში ავიდო-
დით, იმერხევში, ზღვის დონიდან ყველაზე 
მაღლა მდებარე დიდ (900 მოსახლიანი) 
სოფელ წყალსიმერში აღმოვჩნდით. იგი 
ჩვენთან (აჭარისწყლის ხეობასთან) ძალზე 
ახლოსაა, აქედან 
მთა ტბეთი და 
ღომა სულ რა-
ღაც რამდენიმე 
ათეულ კილომეტ-
რზეა. ჩვენებუ-
რებთან სხვადას-
ხვა საკითხებზე 
საუბრის შემდეგ 
დავათვალიერეთ 
სოფელი და სუ-
რევანისაკენ გა-
ვეშურეთ. ერთ-
საათიანი მოგზა-
ურობის შემდეგ 
სურევანში ავედით. 

ფარკოხის მთის სამხრეთის ექსპოზი-
ციის დიდ ფერდობზეა შეფენილი სოფელი 
სურევანი, სადაც 800-მდე მოსახლე ცხოვ-
რობს. აქაურები ქვემოდან შეჰყურებენ 
მზის ამოსვლას და  შავშეთის ქედის აქეთა 

მთებს-ქასრიანს, ხიხანს, ტბეთს, ღომას. 
გეოგრაფიულად ერთ განედზეა აჭარის-

წყლის ხეობის ვაშლოვანი, თხილვანა, ლელ-
ვანი, თელვანა და ჭოროხისწყლის სვრევა-
ნი (უცხოური სიტყვა სვრევანი, ქართულად 
თუთიანს (ბჟოლიანს) ნიშნავს. ამ ტოპონიმ-
თა ფუძე კოლხეთის მცენარეებია: ვაშლი, 
თხილი, ლელი, თელა და თუთა. ისინი ჩვენი 
ხეხილის ბაღებში უნიკალური ჯიშებითაა 
წარმოდგენილი. გეოგრაფიული სახელების 
(ტოპონიმთა) დაბოლოებანი ვანი და ვანა 
ერთიანია, ისინი სახელთა მაწარმოებელია 
აქაც და იქაც– ჭოროხის იმერხევში. 

სოფელ სვრევანის ერთ-ერთი უბანი
მრავალი ნათელის მნახველია ტაო-

კლარჯეთი, თავისი იმერხევით, სურევა-
ნით და მისი უმშვენიერესი ლამაზი უბნით, 
დავითეთით. ბევრი სიძველის მთქმელია 
დავითეთი. სოფელში შესვლისთანავე 
თვალს ხვდება აქა-იქ რკინა-ბეტონით ნა-
გები, თანამედროვე ორსართულიანი სახ-
ლები, ფიცრით ან ჯარგვალით ნაგებ ძველ 
საცხოვრებელთა შორის. ფერდობზე მიდ-
გმული  სახლების ხილვამ, ადრე აჭარის 
მთიანეთისათვის ესოდენ დამახასიათებე-
ლი საცხოვრებლები გაგვახსენა. მათ ირგ-
ვლივ ქართველურად განლაგებული ეზო, 
ბოსტანი, ნალია, ახორი და ყანა, ეზო-კარ-
ში უამრავი ხეხილით, სოფლის ყველაზე 
გამოსაჩენ და მისადგომ ადგილზე უძვე-
ლესი სასაფლაოთი.  აქაც, ირგვლივ მრავა-
ლი ხეხილია, მათ შორის გამოირჩევა დიდი 
ბებერი კაკლის ხე. ამ უძველეს რელიქტს 
ხმელთაშუაზღვისპირეთიდან აქაც ამოუღ-
წევია. მის უძველესობაზე (წარმოშობით) 
და ასაკითაც ის მიანიშნებს, რომ მიწისზე-
და ფესვები ისე აქვს განვითარებული, გე-
გონებათ მცენარე ოჩოფეხებზე დგასო. სი-
ნამდვილეში ფესვთა ამდაგვარად ნიადაგში 
და მიწის ზემოთ განლაგება ამ სახეობის 
(კაკლის ხის) არქაულობაზე მიანიშნებს. 
მასთან ერთად უძველესია (არქაულია) ჩვე-
ნი ძირძველი კუთხე–სამშობლო–იმერხევის 
დავითეთიც.

    ტაო–კლარჯეთის სოფელ სურევანის 
გამორჩეული უბანი-დავითეთი კეთილი, 
თითქოს მორჩილი, მაგრამ ამასთანავე 
ამაყი და ზვიადია, ისე როგორც ირგვლივ 
აქეთ-იქითა მთები შავშეთის მთაგრეხი-
ლებზე. ღამით ვსტუმრობდით ჩვენს უშუ-
ალო მასპინძელს აივაზ დავითაძეს. დილით, 
დავითეთის დავითაძეებთან შეხვედრისას, 
თეიმურაზის, სარდიონისა და ვაჟას სახეზე 
კიაფობს სიამაყის გრძნობით გაელვებული 
მბრწყინავი თვალები, ერთიანად გაბად-
რიათ სახეები, როცა დილიდანვე  შემსუდინ 
დავითაძე და სხვები გვეპატიჟებიან რამ-
დენიმე წუთით მაინც ვესტუმროთ. იციან, 
რომ დიდ, ძველ ზეიმზე „მარიამობაზე”, 
„სათავეზე”, ე.წ. „გევრეგფესტივალზე” მი-
ვიჩქარით. გასაოცარია, ამ ძველმა დღესას-
წაულმა - „მარიამობამ” იგივე “მარიობამ”, 
რატომ განიცადა ამდაგვარი ტრანსფორ-
მაცია. გასაგებია, „მარიობა” ქართულია, 
ქრისტიანული, ასევე „სათავეც”, „გევრეგ-
ფესტივალი” კი ახლად შერქმეულია. იგი 
თითქმის ჩვენებურ შუამთობას მოგვაგო-
ნებს. „გევრეგი” ნაღებში მოზელილი ხორ-

ბლის ფქვილისაგან დამზადებული ლოყა-
წითელა, მიმზიდველი კვერია. უკვე ყველა 
ჩვენთაგანისათვის ნათელი გახდა ეს ფეს-
ტივალი დღეს ამ სამი: „მარიამობის”, „სა-

ამ მთების იქით, მთებია ისევ
(ნათელმიწაზე დავითეთში)
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თავეს’’ და „გევრეგფესტივალის” სახელით 
რატომ მოიხსენიება, ამდაგვარი მოდერნი-
ზაციის ქვეშ მალულად სხვა რამ ჩანს.

      დიდი სიხარულის მომგვრელი გამო-
დგა ქართული იუმორით დაჯილდოვებულ 
შემსუდინ დავითაძის ოჯახში დილით, 
ფესტივალზე, სათავეზე წასვლამდე ერთ-
საათიანი სტუმრობა. მისთვის საჩუქრად 
ჩატანილი ფანდურის და გარმონის სა-
ზეიმოდ გადაცემა. ჩვენთვის ხომ მეტად 
სათუთი, ნაზი და მგრძნობიარე სულის 
განაბვა იყო მისი რძლის ნერმინის და უმ-
შვენიერესი ცისფერთვალება ქალიშვილის 
ლეილას შეხვედრა და სუფრასთან მომსა-
ხურება. ქვეშ-ქვეშ, მაგრამ მედიდურად 
უყურებს თეიმურაზი გვერდით მჯდომს, 
ჩვენს თანამგზავრს, ჯერ კიდევ უცოლოს. 
ჩურჩულით მიმართავს: „აი საპატარძლო, 
თუ შეგიძლია დაანთე ცეცხლი ცეცხლა-
ძევ”. ცოტა გადავუხვიე. დავითეთიდან 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით გზა მთების მი-
მართულებით ჯერ გაახოებულ სათიბ-სა-
ძოვრებს გაივლის. იქვეა ჩვენებური, თბი-
ლისში მცხოვრები, წარმატებული ბიზნეს-
მენის ოსმან თურანის სოფელი უბე (თურქ. 
ობა) და მისი, ზედ ნაძვნარზე მიმჯდარი 
რკინა-ბეტონით ნაგები სახლი გალავნით. 
გაივლით ნაძვნარ-სოჭნარს და დიდი, ნა-
ხევრადდავაკებული, ვრცელი უტყეო სივ-
რცე გამოჩდება. კარავს კარავი ებჯინება, 
ნორჩ ბალახზე ნაირფეროვან ჩუქურთმე-
ბით აჭრელებული ნოხები, სახელდახელოდ 
მოწყობილი სავაჭრო ფარდულები, სამზა-
რეულები და რაც მთავარია, ცენტრალურ 
ნაწილში საკმაოდ დიდი სცენა, ირგვლივ 
თანამედროვე სარეპორტაჟო სადგომებით 
და აპარატურით. 

    დილით სათავეზე ჩვენი ასვლა ყველას 
(დავითაძეებს) ვერ გაეგო. ისინი ხომ სხვებ-
თან (მთელი იმერხევი) ერთად აქ უკვე მე-
ორე დღეა ზეიმობდნენ. ზეიმი ხვალაც 
გაგრძელდება. ჯერ-ჯერობით დილით ასვ-
ლისას „მშვიდად” ვიყავით. გაიგეს თუ არა 
ჩვენი იქ სტუმრობა მოზეიმე დავითაძეებმა 
და სხვებმაც, ყველას ჩვენთან შეხვედრა 
სურდა. ზეიმზე არა მარტო იმერხევიდან, 

არამედ ტრაპიზონიდან, სტამბოლიდან, 
ანკარიდან და სხვა ქალაქებიდანაც იყვნენ 
ჩამოსული დავითაძეები. მათთან ერთად 
ყველა იმერხეველ ჩვენებურს აინტერესებ-
და ჩვენთან შეხვედრა. ბოლოს გადაწყდა, 
რომ ამ ზეიმზე, უზარმაზარ შეკრებაზე, 
სცენიდან წარვსდგებოდით და აი სიმპათი-
ური დიქტორი აცხადებს: „ჩვენს ზეიმს ეს-
წრებიან სტუმრები მეზობელ ბათუმიდან”. 
იქუხა ტაშმა და უფრო დიდი ხმა გაისმა 
ექოსი, რომელიც ირგვლივ ხშირმა ნაძვ-
ნარმა გამოსცა. ჩვენ მივესალმეთ მოზე-
იმეებს და მათ შორის ჩვენს მოძმე დავითა-
ძეებს. ბატონმა 
თ ე ი მ უ რ ა ზ მ ა 
კი, ალბათ მთა-
ში ვიყავით და 
იმიტომ, „ქარ-
ბუქში ჩამო-
იყვანეს” ჩაამ-
ღერა. სცენიდან 
ჩამოსვლას არ 
გ ვ ა ც ლ ი დ ნ ე ნ 
ჩვენებურები: 
მასწავლებლე-
ბი, მეცნიერები, 
ისტორიკოსე-
ბი, მუსიკოსე-
ბი, სხვდასხვა 
ფირმის მეპატრონენი და მათი წარმო-
მადგენლები, სხვა ბიზნესმენები. მათ შო-
რის გამორჩეული ჩვენებურები ოსმან და 
ნესიფ ზენკალიენთები, ოზგურ ხაჯალი-
ძე, ბილგე გორგვაძე, აიშეგიულ ხაზალიძე 
(სოფ. ბაზგირეთიდან), მეჰმედ ავჯიშვილი, 
ქემალ ჯივანიენთი, ნეჯათ ზუმბაძე, ემრეთ 
გამიშიძე (სოფ. ჯვარიხევიდან), ქოქსარ 
სარაჯიშვილი, აითექინ ზაზაძე, დავით მა-
მულაძე, ახმედ დურანი, ზაბით მამულაძე, 
მეჰმედ კოპიძე, ჰუსეინ ზაქარიძე, ნესიფ 
ვარდიძე, ოსმან გოჩიტიძე (სოფ. წყალსი-
მერიდან) და სხვ. ისინი გვეპატიჟებოდნენ 
მეგობრულ შეხვედრებზე, აზრთა გაცვლა-
გამოცვლაზე.Bბატონმა ვაჟამ იქვე აღუთ-
ქვა, რომ თავის სასტუმროში უფასოდ მი-
იღებდა, დააბინავებდა და მოვლა-პატრო-
ნობას არ მოაკლებდა ბავშვთა ჯგუფებს, 
რომლებიც ზაფხულში თვე-თვენახევრით 

ჩამოვიდოდნენ ბათუმში ქართული ენის 
შესწავლისა თუ მისი უკეთ გამართვისათ-
ვის. სხვა ბევრი სიტყვიერი შეთანხმებაც 
გაფორმდა. დადგა დრო იმერხევის ამ ულა-
მაზესი ადგილიდან, ფარკოხის მთის სამხ-
რეთ ფერდობებზე მდებარე „სათავედან”, 
საიდანაც ანკარა წყლით მარაგდება ათი-
ათასობით ჩვენებური, წამოვსულიყავით. 
იშვიათობაა ამგვარი ზეიმი  „სათავეობა”, 
ეს ხომ ბუნების უმშვენიერესი და უნიკა-
ლური წარმონაქმნის, ყველა სულმდგმუ-
ლისათვის აუცილებელი წყლის და ტყის 
მომჭირნედ გამოყენებას და დაცვას ეძღვ-

ნება.
   სურევანის 

ზემოდან დამ-
ყურე მთა სა-
თავე საღამოს 
დავტოვეთ. ვეშ-
ვებით ჭოროხის 
ხეობის სიღრ-
მეში მდინარის 
სანაპიროსაკენ. 
ვუახლოვდებით 
ართვინის შემო-
გარენს და უეც-
რად თითქოს 
ფოლადის სად-
ნობ ღუმელს 

მივუახლოვდითო, ისეა გაცხელებული არ-
თვინის მიდამოების კლდოვანი, ღარიბმცე-
ნარეულობიანი ფერდობები.

    ჭოროხი, ჯერ კიდევ აქ არ შეუგუბე-
ბიათ, ის მისთვის დამახასიათებელი სიჩქა-
რით მოედინება ადლიის ახლოს შავი ზღვი-
საკენ. გზად აქეთ-იქეთ ეხეთქება კლდოვან 
ქარაფებს. მის ნაპირებზე წარმოქმნილი 
ნიავი ვერაფერს აკლებს აქ კლდეთა უზარ-
მაზარ სივრციდან დღისით არეკლილი მზის 
სხივებით გაცხელებულ-გავარვარებულ გა-
რემოს. 

     ღამეა, ართვინი ელექტროშუქით ლამა-
ზად ბრწყინავი, ოქროსფრად აკიაფებული, 
მოელვარე ლამპიონებითაა გაქათქათე-
ბული. საკმაოდ დახრილობის ფერდობზე, 
მისი შეფენილობა დღესთან შედარებით, 
ღამით უფრო შესამჩნევია. 

     არც ისე დიდი დრო გასულა, რომ პონ-

ტოს მთაგრეხილებში ჩაფლულ ბორჩხაში 
შევდივართ. აქ უკვე სხვა გარემოა, შავი 
ზღვის გავლენა ემჩნევა და ჰაერი ზომი-
ერად ტენიანია, სამხრეთ კოლხეთისათვის 
დამახასიათებელი ნოტიო სუბტროპიკული, 
რბილი და არც ისე მკბენარი სიცხით, რო-
გორც ართვინშია. თვალი შევავლეთ ჩვენე-
ბურ მაჭახლებს და ბორჩხას. 

    ბორჩხადან გზა ზღვისპირეთისაკენ, 
სარფამდე არც ისე გრძელია, ერთი საათიც 
არ გასულა და სარფში ვართ. სასაზღვრო 
გამშვებ პუნქტში გვესმის აქაური ტურის-
ტების საუბარი – შთაბეჭდილებები, სამხ-
რეთ-დასავლეთ საქართველოს ამ უნიკა-
ლურ ნათელმიწაზე გაბნეული უძველესი 
ტაძრების შესახებ, იმ ციხე-სიმაგრეების, 
ეკლესიების, მონასტრების და აკადემი-
ების შემორჩენილი ნაგებობა-ქმნილებე-
ბის შესახებ, რომლებიც შუა საუკუნეებში 
და ადრეც, საქართველოს ცივილიზაციის 
მყარ, მდგრად ცენტრს წარმოადგენდნენ. 
მათი ნახვა ყოველ ქართველს სიამაყით გა-
ნაწყობს. სწორედ, ამდაგვარი შემართებით 
დაგვხდა ჩვენ აჭარისწყლის (შუახევის) 
დავითაძეებს, იქ ჭოროხის ხეობაში მაღლა 
შავშეთის ქედის ფარკოხის მთის სამხრე-
თის დიდ ფერდობზე შეფენილი სურევანის 
გამორჩეული უბანი დავითეთი.

     ჭოროხის ხეობაში, ტაო-კლარჯეთის 
უძველესი ქართული კულტურის კერების 
ნახვამ და ჩვენებურ დავითაძეებთან შეხ-
ვედრამ, ფრიდონ ხალვაშის „დავით-ქოე, 
სოფელი დავითაძეთა” გამახსენა-”რა ძა-
ლუძს, გასაკვირია, სისხლს სისხლი რომ 
მოინატრებს” და ეს ნაამბობი ნათელმიწა-
ზე, ვაჟა დავითაძისადმი მიძღვნილი  იმავე 
ლექსის პირველი სტროფით მინდა დავას-
რულო: 

 „ამ დღემ რაც გვახარ-გვაღონა,
მას რა კალამი დაწერდა,
ვაჟა იჩემებს, - ვნახონა, 
 სოფელი დავითაძეთა”.  

 
პროფესორ ემერეტუსი - 

მურმან დავითაძე  
ასოცირებული პროფესორი - 

ოთარ ცეცხლაძე 

დასაწყისი 9-გვ.

 სოფელი ხიხაძი-
რი ხიხანის ხეობის 
ისტორიული ცი-
ხე-სიმაგრის მახ-
ლობლადაა გაშე-
ნებული. სოფლის 
საშუალო სკოლა 
ოდითგანვე წამყ-
ვან სიტყვას ამ-
ბობდა ამ ხეობისა 
და მისი მიმდებარე 
სოფლების ახალ-
გაზრდა თაობის 
აღზრდის საქმეში. 
სკოლის მრავალი 

კურსდამთავრებული წარმატებით აგრძე-
ლებდა სწავლას ქვეყნის სხვადასხვა უმაღ-
ლეს სასწავლებლებში და შემდგომში ისი-
ნი ცნობილი სპეციალისტები, საზოგადო 
მოღვაწეები გახდნენ. ერთ-ერთი მათგანი 
ვლადიმერ ხალვაში გახლავთ. ხიხაძირში 
დიდი და გამორჩეული ქართული ტრადი-
ციების მქონე ოჯახები ცხოვრობენ. მათ 
რიგებს კი უდავოდ ბატონი ხაშიმ ხალვაშის 
ოჯახი ამშვენებს. აქ 1941 წლის 22 ივნისს 
დაიბადა ბატონი ვლადიმერი. ვლადიმერმა 
საშუალო განათლება ხიხაძირის საშუალო 
სკოლაში მიიღო. მას მათემატიკის განსა-
კუთრებული ნიჭი აღმოაჩნდა, რამაც გან-
საზღვრა კიდეც მისი მომავალი ცხოვრების 
გზა. 1958 წელს ბატონი ვლადიმერი ჩა-
ირიცხა ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუ-
ტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე 
მათემატიკის სპეციალობით, რომლის სრუ-
ლი კურსიც წარჩინებით დაამთავრა 1963 
წელს. ინსტიტუტში სწავლისას ლექტორ-
მასწავლებელთა უდიდესი სიყვარული და 
პატივისცემა დაიმსახურა. ამიტომაც იყო, 
რომ სწავლის დამთავრებისთანავე ვლა-
დიმერი დატოვეს კათედრის ასისტენტად. 
იგი თავიდანვე მთელი გულითა და სულით 

ჩაერთო პედაგოგიურ საქმიანობაში, რასაც 
მიუძღვნა მთელი თავისი ცხოვრება. მათე-
მატიკის, სტუდენტებისა და მშობლიური 
უნივერსიტეტის (მაშინდელი ინსტიტუ-
ტის) სიყვარულში განვლო ბატონმა ვლა-
დიმერმა ცხოვრების დიდი გზა და დღესაც 
ღირსეულად აგრძელებს სამეცნიერო-პე-
დაგოგიურ საქმიანობას. მისი სალექციო 
კურსები მოიცავს მათემატიკურ ანალიზს, 
უმაღლეს მათემატიკას, დიფერენციალურ 
განტოლებებს და სხვა მათემატიკურ დის-
ციპლინებს და რაც ყველაზე მნიშვნელო-
ვანი საზოგადოებაში ბატონი ვლადიმერი 
ცნობილია, როგორც მაღალი პროფესი-
ონალი, უბადლო სპეციალისტი. ცნობილი 
მათემატიკოსის, რამაზ წულუკიძის თა-
ნაავტორობით გამოქვეყნებული აქვს წიგ-
ნები ელემენტარული მათემატიკის აქტუ-
ალურ საკითხებზე: 
„მთელ რიცხვ-
თა არითმეტიკა” 
(1995); „მაღალი ხა-
რისხის ალგებრუ-
ლი განტოლებები” 
(1997); „უტოლო-
ბათა დამტკიცება” 
(1998); „მატემა-
ტიკა – სწრაფვა 
სილამაზისაკენ” (1999); „ს.ა. რაჩინსკი – 
ბოტანიკის პროფესორი და არითმეტიკის 
მასწავლებელი” (2003); აწ გარდაცვლილ 
რეზო ქათამაძესთან ერთად მოამზადა წიგ-
ნი „პელეს განტოლება”, ხოლო მისი ხელმ-
ძღვანელობით ბათუმის მე-8 საჯარო სკო-
ლის მათემატიკის მასწავლებელმა იზოლ-
და გორგილაძემ გამოსცა წიგნი „რიცხვთა 
ბაბილონური სამეულები”. ვლადიმერის 
ავტორობით მათემატიკის ბიბლიოთეკის 
წიგნად ფონდში დაცულია კომპიუტერზე 
აკრეფილი, ამობეჭდილი, აკინძული და 
ყდაში ჩასმული 18 წიგნი, რომლებშიც მო-

ცემულია:
(2–11000000) შუალედში მოთავსებული 

სათანადოდ გადანომრილი მარტივი რიცხ-
ვების ცხრილი სამ წიგნად;

ლექსიკოგრაფიულად დალაგებული ე.წ. 
ჰერონის (მთელზომებიანი) ფიგურების 
ცხრილი სამ წიგნად;

მაგიური კვადრატების ცხრილი ერთ წიგ-
ნად;

მარტივი რიცხვებისგან შედგენილი პ-მა-
გიური კვადრატების ცხრილი სამ წიგნად, 
რაჩინსკის ცხრილი და სხვა მათემატიკური 
კატალოგები. 

ვლადიმერ ხალვაშმა სათანადოდ გაფორ-
მებული მაღალი რიგის მაგიური კვადრა-
ტები მიუძღვნა ვლადიმერ ბალაძეს, გივი 
ხალვაშს, სოფო ხალვაშს, მანვე მცირე 
ზომის მათემატიკური ნოველები მიუძღვნა 
ფიოდორ იურჩიხინსა (კოსმონავტი, დაბა-
დებული და გაზრდილი ქ. ბათუმში) და და 
ონისე სურმანიძეს. ცალკე აღნიშვნის ღირ-
სია მის მიერ შედგენილი ე.წ. ქართული მა-
თემატიკური ჯვართკომპლექტი, რომელიც 
სათანადოდ გაფორმებული სახით ინახება 
მათამეტიკის დეპარტამენტის ბიბლიოთე-
კაში. ბატონი ვლადიმერი შესანიშნავი 
პედაგოგია, გამოირჩევა უზადო უბრალო-
ებით, ადამიანებისადმი უდიდესი პატივის-
ცემით და სიყვარულით. იგი ადამიანში ხე-
დავს მხოლოდ დადებითს და ავლენს მათ-
დამი კეთილგანწყობას. მას განსაკუთრე-
ბული სიყვარული აქვს სტუდენტებისადმი, 
რომლებისთვისაც ყოველთვის მისაბაძი მა-
გალითი და სანიმუშო პედაგოგია. ბატონი 
ვლადიმერი ქველმოქმედების საუცხოო ნი-
ჭითაც გამოირჩევა. ამაგდარმა მეცნიერმა 
მშობლიური უნივერსიტეტის მათემატიკის 
დეპარტამენტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად 
გადასცა 2000 ერთეული სპეციალური სა-
მეცნიერო ხასიათის ლიტერატურა. ასევე 
განსაკუთრებული მზრუნველობა და ადა-

მიანური სითბო გამოამჟღავნა ქარელის 
რაიონის სოფელ სამწევრისში ჩასახლე-
ბული თანასოფლელი ხიხაძირელებისად-
მი, სადაც მან, პირადი ინიციატივით, სა-
ჩუქრად გააგზავ-
ნა 5000 ცალი 
(წიგნი)-მხატვრული 
ლიტერატურა და 
ბიბლიოთეკისათ-
ვის საჭირო ინვენ-
ტარი. 

ბატონი ვლადი-
მერი დაჯილდო-
ებულია შოთა რუს-
თაველის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტის საპატიო სიგელით 
წარმატებული სამეცნიერო პედაგოგიური 
საქმიანობისთვის და აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის განათლების დამსახურებუ-
ლი მოღვაწის წოდებით. 

ჰყავს მეუღლე –  ქალბატონი მერი, შვი-
ლი – ელდარი, რომელსაც ჩვენი უნივერსი-
ტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი 
აქვს დამთავრებული და შვილიშვილი... 
მათთან, მეგობრებთან, თავის სტუდენ-
ტებთან და კოლეგებთან ერთად ეგებება 
ბატონი ვლადიმერი დაბადებიდან 70 წლის 
იუბილეს. ეგებება ახალგაზრდული შემარ-
თებით, თავისთვის ჩვეული თავმდაბლო-
ბით, უბრალოებით, წესიერებით, სითბოთი 
და სიყვარულით. ასე განვლო მან 70 წელი 
და ასე აპირებს ცხოვრებას შემდგომაც.

ღმერთმა დაგლოცოთ ბატონო ვლადი-
მერ, ჯანმრთელად გამყოფოთ, გახაროთ 
და გაბედნიეროთ! 

 
ონისე სურმანიძე 

მათემატიკის დეპარტამენტის 
სრული პროფესორი

ვლადიმერ ხალვაში - 70

მშობლიური  უნივერსიტეტის  სიყვარულში
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დავით მამულაძის საქველმოქმედო სა-
ზოგადოება „მოამაგის” თაოსნობით გამო-
იცა საქართველოს მეცნიერებათა აკადე-
მიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ 
ვანო პაპუნიძის, მონოგრაფია „გზა მარა-
დისობისაკენ. (რედაქტორები ოთარ გა-
გუა, რამაზ სურმანიძე.) ნაშრომი ეძღვნება 
პარტიული მოღვაწის, ეკონომიკურ მეცნი-
ერებათა დოქტორის, პროფესორ ვახტანგ 
პაპუნიძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას.

თორმეტი წლის მანძილზე მეთაურობდა 
ვახტანგ პაპუნიძე აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკას, მაგრამ ის არ იყო საბჭოთა 
იმპერიის ხელდასმული ადმინისტრატორი, 
არამედ იყო ქართველი პატრიოტი, რომელ-
საც ძნელ პერიოდში მოუხდა ქართული 
ეროვნული ცხოვრების შენარჩუნებისა და 
თვითმყოფადობის დაცვისათვის ბრძო-
ლა. როგორც მეცნიერმა, მან ადრე მიაგ-
ნო თავის მოწოდებას და იმ მცირერიცხო-
ვან მეცნიერთა რიგში ჩადგა, რომლებმაც 
წარმატებით განაგრძეს საქართველოში 
აგროეკონომიკური მეცნიერების ფუძემ-
დებლების – გიორგი გეხტმანის, ივანე ჯა-
შის, პეტრე ჟღენტის, ნიკო იაშვილის და 
ნიკოლოზ ლაჭყებიანის მიერ დაწყებული 
საქმე. პროფ. ვახტანგ პაპუნიძის ფენომენ-
ზე დაკვირვება ცხადყოფს იმ ჭეშმარიტე-
ბას, რომ ისტორიული პიროვნება თავისი 
დროის ჩარჩოებში უნდა შეფასდეს და არ 
უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისტორიული ხანა 
გამოირჩევა ასეთივე ისტორიული სპეცი-
ფიკური თვისებებით. დროის ცვალებადო-
ბასთან ერთად კვდება პოლიტიკა, მაგრამ 
მეცნიერება არა; კვდება იდეოლოგია, მაგ-
რამ აკადემიზმი არა. ვახტანგ პაპუნიძის 
ფენომენში მოიაზრება პოლიტიკაც და მეც-
ნიერებაც, მაგრამ სისტემის შეცვლასთან 
ერთად შეიცვალა პოლიტიკა, უკვდავია 
აკადემიური მეცნიერება. ვახტანგ პაპუნი-
ძის მეცნიერული გამოკვლევები დღესაც 
ტონს აძლევს დარგის განვითარებას. აქე-
დან გამომდინარე პროფ. ვანო პაპუნიძის 
წინაშე იდგა არაერთი რთული პრობლემა, 
რომელიც მკითხველს უნდა მიწოდებოდა 
ყველა ასპექტში გააზრებული და გადა-
წყვეტილი. სარეზენციო ნაშრომის ავტორი 
ვახტანგ პაპუნიძის ოჯახის წევრია, მაგრამ 
ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ პროფ. 
ვანო პაპუნიძემ წარმოგვიდგინა პიროვნება 
ვახტანგ პაპუნიძისა, რომელიც კარგი მაგა-
ლითია სამშობლოს სიკეთისათვის თავდა-
უზოგავი სამსახურისა.

ვახტანგ პაპუნიძემ თავისი ხანმოკლე, 
მაგრამ შინაარსით მდიდარი ცხოვრების 
გზა გონიერი კაცის ცხოვრების წესით გან-
ვლო. სოფლის სკოლაში გონიერი მოსწავ-
ლის სახელით სარგებლობდა. სწავლობდა 
ყველა სასკოლო საგანს და ამით მყარი 

ზოგადი განათლება შეიძინა, რაც ესოდენ 
აუცილებელია მომავალში აკადემიური 
კარიერის გაგრძელებისათვის. შემდეგ სა-
ქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტი-
ტუტის აგრონომიული ფაკულტეტის სტუ-
დენტი გახდა და იქაც მალე დაიმკვიდრა 
გონიერი სტუდენტის რეპუტაცია. 

სტუდენტ ვახტანგ პაპუნიძის ლექტორი 
აკად,. გიორგი გიგაური იგონებს, რომ ვახ-
ტანგი თავიდანვე გამოირჩეოდა როგორც 
წარჩინებული, ფრიადოსანი, სტუდენტი-
ახალგაზრდობის ბევრი წამოწყებისა თუ 
ღონისძიების აქტიური მონაწილე და ხში-
რად თაოსანიც. სწავლის მთელ პერიოდში 
სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღ-
ვანელობდა. ინსტიტუტის წარჩინებით დამ-
თავრების შემდეგ ვახტანგ პაპუნიძემ სწავ-
ლა განაგრძო ასპირანტურაში. ვახტანგმა, 
როგორც ასპირანტმა, გონიერად განვლო 
აკადემიური კარიერის ეს უმნიშვნელოვა-
ნესი მონაკვეთი და ასპირანტურის წლებში 
დაასრულა საკანდიდატო დისერტაციაზე 
მუშაობა. 1969 წელს დაიცვა სადოქტორო 
დისერტაცია უაღრესად აქტუალურ პრობ-
ლემაზე „საქართველოს სსრ სოფლის მეურ-
ნეობის ინტენსიფიკაცია” და ინსტიტუტის 
ახალგაზრდა მეცნიერებს შორის ყველაზე 
ადრე მიენიჭა პროფესორის წოდება.

ვახტანგ პაპუნიძის სამეცნიერო-კვლევი-
თი შრომის შედეგებით დაინტერესდა სა-
ქართველოს მაშინდელი ხელმძღვანელობა. 
საქართველოს ექსპრეზიდენტი ედუარდ 
შევარდნაძე მოგონებაში „მეგობრის გახ-
სენება” წერს: „გავესაუბრე ამხანაგებს 
მეცნიერებათა აკადემიაში, სამეცნიერო-
კვლევით ინსტიტუტში. ვახტანგ პაპუნიძეს 
ასახელებდნენ ისეთ ცნობილ მეცნიერთა 
გვერდით, როგორიცაა გიორგი  გეხტმანი, 
პეტრე ჟღენტი, ვანო ჯაში, ნიკოლოზ იაშ-
ვილი, ლაჭყებიანი და სხვები, რომლებმაც 
ახალ საფეხურზე აიყვანეს აგრო-ეკონომი-
კური მეცნიერება საქართველოში. ინტუ-
იცია მკარნახობდა, რომ მისგან კარგი, პერ-
სპექტიული პარტიული და სახელმწიფო 
ხელმძღვანელი უნდა ჩამოყალიბებულიყო, 
მაგრამ ჯერჯერობით მას ხელმძღვანელ 
პოსტებზე მუშაობის გამოცდილება არ 
გააჩნდა, მაგრამ გამოირჩევა კარგი ადამი-
ანური თვისებებით, კომუნიკაბელობით”.

ვახტანგ პაპუნიძის პარტიული მუშაობის 
კარიერა დაიწყო საქ. კპ. ცკ. სოფლის მეურ-
ნეობის განყოფილების გამგის მოადგილის 
პოსტიდან, ხოლო 1975 წელს აირჩიეს პარ-
ტიის აჭარის საოლქო კომიტეტის პირველ 
მდივნად. აჭარის ავტონომიური რესპუბ-
ლიკის ხელმძღვანელობის ისტორიაში პირ-
ველად მოვიდა მეცნიერებაში დაწინაურე-
ბული კაცი. ამასთან დაკავშირებით საქ. 
კპ. აჭარის საოლქო კომიტეტის ყოფილი 

პირველი მდივანი დავით მამულაძე 1975 
წელს წერდა: „პარტიის აჭარის საოლქო კო-
მიტეტის პირველ მდივნად არჩეულია ვახ-
ტანგ პაპუნიძე. მე მას ვიცნობ და შემიძლია 
ვთქვა, რომ კეთილი, პატიოსანი, თავაზი-
ანი და გონიერი ადამიანია. საქართველოს 
სამეცნიერო წრეებში იგი ერთ-ერთი მაღა-
ლი კვალიფიკაციის მეცნიერ-ეკონომისტა-
დაა აღიარებული. ცხოვრებამ მრავალჯერ 
დაადასტურა, რომ მართვა მეცნიერების 
გარეშე შეუძლებელია. დრო რთულ ამო-
ცანებს უყენებს ყველა დონის ხელმძღვა-
ნელს”.

პროფ. ვანო პაპუნიძის ნაშრომში წარმო-
დგენილი მასალები მკითხველს არწმუნე-
ბენ, რომ ვახტანგ პაპუნიძე ცხოვრების 
ცოდნით ხელმძღვანელობდა ავტონომიურ 
რესპუბლიკას. მისი ინტერესების არეალში 
პირველ ადგილზე მოსახლეობის სოციალუ-
რი და ეკონომიური პირობების გაუმჯობე-
სება იყო. სწორედ  სწავლული აგრარიკო-
სის პროფესიულ ალღოს უნდა ეკარნახები-
ნა ხელმძღვანელის ყურადღების გამახვი-
ლება იმ ანომალურ მოვლენაზე, როგორი-
ცაა გლეხი პირუტყვის გარეშე. 1983 წლის 
მონაცემებით ავტონომიური რესპუბლიკის 
სოფლად მცხოვრები ოჯახების 24,3%-ს  
საერთოდ არ ჰყავდა მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი. ვახტანგ პაპუნიძის ხელმძღვა-
ნელობით ეს პრობლემა პარტიის აჭარის 
საოლქო კომიტეტმა და მინისტრთა საბჭომ 
გადაწყვიტეს კოოპერირების გზით. 

მეცნიერისა და სახელმწიფო მოღვაწის 
ფართო თვალსაწიერზე მეტყველებს ვახ-
ტანგ პაპუნიძის ნაშრომი „აჭარის ასსრ 
რეგიონების ეკონომიკური განვითარების 
დონეთა გათანაბრების პრობლემები”. ამ 
ნაშრომში ჩვენს ყურადღებას იქცევს ფაქ-
ტებისა და მოვლენების მეცნიერული და 
პოლიტიკური შეფასების რეალიზმი. პროფ. 
ვახტანგ პაპუნიძის მიერ საკითხისადმი 
მიდგომის მეთოდოლოგია დღესაც ძალა-
შია. მხედველობაში გვაქვს სიძნელეები, 
რომელიც გამოწვეულია აჭარის მცირემი-
წიანობითა და ჭარბმოსახლეობით პროფ. 
ვახტანგ პაპუნიძის რეკომენდაციებით ამ 
პრობლემის ნაწილობრივ დაძლევა შესაძ-
ლებელია ინტენსიური ფაქტორების მიზან-
მიმართული გამოყენებით. ეს ძალზე რთუ-
ლი პრობლემაა და ჩვენს წერილში მთელი 
სისრულით მისი გადმოცემა შეუძლებელია. 
ჩვენს დღევანდელ ტკივილებს ეხმიანება 
ვახტანგ პაპუნიძის დასკვნები აჭარის მა-
ღალმთიან სოფლებში კვალიფიციური კად-
რების დეფიციტის გამომწვევი მიზეზების 
შესახებ. ვრცელი ანალიტიკური მსჯელო-
ბის შემდეგ პროფ. ვახტანგ პაპუნიძე დაას-
კვნიდა, რომ მაღალმთიან რაიონებს ესა-
ჭიროებათ ადგილობრივი მკვიდრი სპეცი-

ალისტები. ამ პრობლემის სიმწვავეს მალე 
იგრძნობს თანამედროვე აჭარის სოფლის 
სკოლები თუ მიზანდასახულად არ მომზად-
და კვალიფიციური კადრები მაღალმთიანი 
რაიონებისათვის. დღეს შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი 
განთლების სპეციალობის ზოგიერთ კურ-
სზე ხულოს რაიონის არც ერთი მკვიდრი 
სტუდენტი არ ირიცხება. ვინ შეავსებს 
ხუთი წლის შემდეგ პენსიაზე გასულ პედა-
გოგთა რიგებს?

 წიგნის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს 
მოგონებები ვახტანგ პაპუნიძის შესახებ. 
ყურადღება მიიქცია მოგონებამ ბათუმის 
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის 
ბაზაზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის ჩამოყალიბების შესახებ. საუნივერსი-
ტეტო ქალაქად ბათუმის გადაქცევის იდეა 
ეკუთვნის აკად. ივანე ჯავახიშვილს, ხოლო 
ამ იდეის პრაქტიკულად განხორციელებას 
დიდი შრომა და ენერგია მოახმარა პროფ. 
ნადიმ ნიჟარაძემ, მაგრამ 1990 წლამდე ეს 
საკითხი არ გადაწყდა. ცნობილი გახდა, 
რომ 80-იანი წლების დასაწყისში საოლქო 
კომიტეტის პირველი მდივნის, ვახტანგ 
პაპუნიძის ხელმძღვანელობით ინტენსი-
ურად მიმდინარეობდა ბათუმში უნივერსი-
ტეტის ჩამოყალიბებისათვის ზრუნვა. ამის 
შესახებ საგულისხმო ცნობას გვაწვდის 
ორგზის სოციალისტური შრომის გმირი, 
საჰაერო ხომალდ „მიგ”-ის გენერალური 
კონსტრუქტორი, აკად. რ.ა.ბელიაკოვი. 
რ.ა.ბელიაკოვის ბათუმელ ამომრჩევლებ-
თან შეხვედრის დროს ბატონმა ვახტანგ 
პაპუნიძემ დააყენა საკითხი ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური 
ინსტიტუტის ბაზაზე უნივერსიტეტის 
ჩამოყალიბების შესახებ. შედგა დოკუმენ-
ტაცია და დეპუტატმა რ. ა. ბელიაკოვმა იგი 
წარუდგინა სსრკ უმაღლესი განათლების 
მინისტრს ელიუტინს და მიიღო მისგან თან-
ხმობა, ოღონდ ბათუმში უნდა გახსნილიყო 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ფილიალი. ცხადია, ეს იყო წინგადადგმული 
ნაბიჯი, მაგრამ არა საკითხის სასურველ 
დონეზე გადაწყვიტა. მაშინ სხვა სტრატე-
გია იქნა შემუშავებული, მაგრამ ვახტანგ 
პაპუნიძე ამ დროს უკვე იყო საქართველოს 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დი-
რექტორი და ხელი არ მიუწვდებოდა დასა-
ხული მიზნის განხორციელებაზე.

 პროფ. ვანო პაპუნიძის ნაშრომი “გზა მა-
რადისობისაკენ” დაწერილია გამართული 
სალიტერატურო ენით, იკითხება ინტერე-
სით და მკითხველს ამდიდრებს ცოდნით 
ჩვენი უახლესი ისტორიის ბევრ საკითხზე.

იური ბიბილეიშვილი 

ვალმოხდილი

ნაჩუქარი წიგნები
სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ საჩუქრად მიიღო პოლი-

ტიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ვაჟა შუ-
ბითიძის წიგნი  „სომხური „იმპერია(ლიზმი)“ და კოლო-
ნიალიზმი“. ნაშრომის დასაწყისში ავტორი საუბრობს 
ქართულ–სომხური კეთილმეზობლური ურთიერთობის 
აუცილებლობაზე  და მოჰყავს სომხეთის ყოფილი პრე-
ზიდენტის ტერ–პეტროსიანის მართლაც საგულისხმო 
სიტყვები:,“დამისახელეთ საქართველოს მსგავსი ქვეყა-
ნა, სადაც სომხურ თემს ჰქონდეს ორასზე მეტი სომხური 
სკოლა, რომელსაც ამერიკისა და სხვა ქვეყნების განხ-
ვავებით საქართველოს ბიუჯეტი აფინანსებს. და კიდევ 
ეკლესიები, თეატრი, გაზეთი, ჰყავდეს დეპუტატები, მი-
ნისტრები და გამგებლები. ასეთი ქვეყანა არ არსებობს. 
ნებისმიერი სომეხი, რომელიც საქართველოს წინააღმდე-
გია, უწინარეს ყოვლის არის არა ქართველთა არამედ სო-
მეხთან მტერი“. სომეხთა პრეზიდენტის ამ გონიერ გამო-

ნათქვამს წესით საქმიანი შედეგი უნდა მოჰყვეს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სიტყვა ერთია 
და საქმე მეორე. სიტყვა ქერქია, საქმე კი გული. აღნიშნულ წიგნში მკითხველი გაეცნობა 
მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე საქართველოსთან ურთიერთობაში მათ მიერ 
გატარებულ საგარეო– პოლიტიკური ავატიურიზმის, ტერიტორიული პრეტენზიების, გა-
უაზრებელი სამხედრო–დიპლომატიური ქმედებების ფაქტებსა და მოვლენებს.   ავტო-
რი აღნიშნავს, რომ ანტროპოლოგიური თვალსაზრისით ისინი ბრაჰიცეფალები არიან 
(ბრტყელთავიანები)და ძალიან ჰგავენ სირო–ქალდეველებს. ნაშრომში ავტორმა გვერდი 
ვერ აუარა ქართულ–სომხურ ურთიერთობაში უკვე ტრადიცად ჩამოყალიბებულ შედა-
რების მეთოდს. სომეხთა გვერდით ქართველი ქალები აღიარა როგორც საუკეთესონი, 
იდეალურნი, მიუღწეველი ჯიშის წარმომადგენლები და ქართველები ანტროპოლოგიის 
კლასიფიკაციაში პირველ რიგში დაასახელა. ნაშრომში მკითხველი ბევრ საინტერესო 
მნიშვნელოვან ფაქტსა და მოვლენას გაეცნობა საქართველო–სომხეთის ურთიერთობათა 
ისტორიიდან, რაც სამომავლოდ პოლიტიკოსებისთვის გასაფრთხილებელიცაა. 

სამეცნიერო ჟურნალი

სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ მიიღო შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის მიერ 
გამოცემული საუნივერსიტეტთაშორისო 
სამეცნიერო– ანალიტიკური ჟურნალი 
„ბიზნესი და მენეჯმენტი N2“. სამეცნიერო 
ჟურნალი რეფერირებადი და რეცენზირე-
ბადია. ჟურნალის მთავარი რედაქტორია 
პროფესორი როსტომ ბერიძე. ჟურნალ-
ში წარმოდგენილი სტატიები ძირითადად 
ეხება ეკონომიკის, საერთაშორისო ბიზნეს 
–გარემოს, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, 
ტურიზმის, ფინანსების აქტუალურ სა-
კითხებს. აღნიშნულ კრებულში სხვა სტა-
ტიებთან ერთად ჩვენი ყურადღება მიიპყ-
რო გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორების ნინო ლიპარტელიანის და 
ნანა ახალაიას სტატიამ „კაპიტალისტური 
ურთიერთობების ჩასახვა–განვითარება 
ბათუმში“. სტატიაში წარმოდგენილია ამ 
პერიოდში ბათუმში არსებული საწარმო 
თუ სავაჭრო საზოგადოების მიერ წარმო-
ებული პროდუქციის სტატისტიკური მაჩ-
ვენებლები, მაგრამ  არ არის მასზე მითითე-
ბული გამოყენებული წყარო, რაც საეჭვოს 
ხდის მის პირველადობას. მათ მიერ გამო-
ყენებული ლიტერატურის სიაში მინიშნე-

ბულნი არ არიან ამ პრობლემაზე მომუშავე 
ბათუმელი ისტორიკოსები, რომელთაც ამ 
საკითხზე ფუნდამენტური ნაშრომები შექ-
მნეს. სამეცნიერო ჟურნალში მკითხველი 
ბევრ საინტერესო სტატიას წაიკითხავს.
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რედაქტორი:

იოსებ სანიკიძე

სპეციალისტი:

ნესტან მამუჭაძე

სარედაქციო კოლეგია:

იური ბიბილეიშვილი

ბიჭიკო დიასამიძე

მამია ფაღავა

ნანა ცეცხლაძე

მერაბ მეგრელიშვილი

გაზეთი დაიბეჭდა

შპს “პრეპრინტში”

(832) 93-46-14, 99-98-82

მის: ქ.თბილისი 

რუსთაველის 40-40ა

მონოგრაფიაში შესწავლილია ისტორი-
ული სამხრეთ საქართველოს ერთი „ქვე-
ყანა’’- შავშეთი. საველე ექპედიციების 
დროს შეკრებილ მასალებზე, ისტორიულ 
და სამეცნიერო წყაროებზე დაყრდნობით 
ავტორები ცდილობენ შექმნან შავშეთის 
ერთიანი სურათი, კერძოდ, ნაშრომში პირ-
ველადაა შესწავლილი შავშეთის ისტორია, 
მატერიალური კულტურის ძეგლები, ეთ-
ნოლოგიური ყოფა, ფოლკლორი, ტოპონი-
მია, შავშური დიალექტი... წიგნს ერთვის 
ფოტომასალა, შავშეთის რუკა და დიალექ-
ტური და ფოლკლორული მასალები ლექ-
სიკონითურთ.

მონოგრაფია პირველი ცდაა შავშეთის 
კომპლექსური შესწავლისა. ვფიქრობთ, 
იგი კარგ სამსახურს გაუწევს ისტორი-
კოსებს, ენათმეცნიერებს, ეთნოლოგებს, 
ფოლკლორისტებს და ისტორიული სამ-
ხრეთ საქართველოთი დაინტერესებულ 
მკითხველებს. 

შავშეთი

 1956 წლის 9 მარტის ტრაგიკულ 
დღეებს ეძღვნება პროფესორ იური ბიბი-
ლეიშვილის მემუარული ხასიათის ბრო-
შურა „საქართველოსათვის“. ბატონი 
იური იმ ძნელად დასავიწყებელ დღეების 
უშუალო მონაწილე გახლდათ. მისთვის 
დღესაც მოუშუშებელია იმ დროს მიყენე-
ბული ჭრილობა. საბჭოთა ხელისუფლების 
მესვეურთა მიერ ირონიულად, ცუდ კონ-
ტექსტში სტალინისა და საქართველოს 
მოხსენიებას მოჰყვა გამოსვლები თბი-
ლისსა და ბათუმში. ბათუმში სტუდენტურ 
გამოსვლებს მოჰყვა დაპატიმრებები. ბა-
ტონი იური ორი წლით გადაასახლეს მორ-
დვეთში. სასჯელი უფრო მკაცრი იქნებო-
და, რომ არა დავით მამულაძე, რომელსაც 
დისიდენტი დიდად ემადლიერება. მემუ-
არები იმდენად გულწრფელია, რომ მისი 
წაკითვისას გრჩება შთაბეჭდილება, რომ 
თითქოს 1956წ. 9 მარტის მიტინგიდან 
გადმოცემულ ინტერვიუს ისმენ. ბატონმა 
იურიმ ყოველგვარი შელამაზების გარეშე 
ჩვენს ცნობიერებაში ის ავად მოსაგონარი 
დღეები გააცოცხლა.

პროფ. ვლადიმერ 
მახარაძე “ფარმაცია“

საგამომცემლო სახლმა „ინოვაცია“ 
დაბეჭდა საქართველოში პირველი ფარ-
მაცევტული კომპანიის „ჰეკატე“ დამაარ-
სებლის, პროფესორ ვლადიმერ მახარაძის 
მორიგი მეოთხე წიგნი „ფარმაცია“. წიგნში 
ფარმაციის დარგში მრავალწლიანი მუშა-
ობის გამოცდილების განზოგადების სა-
ფუძველზე შესწავლილია ფარმაცევტული 
საქმიანობის ორგანიზაციის და მართვის, 
ბიზნეს-ადმინისტრირების, ფარმაცევტუ-
ლი კანონმდებლობის, ტერმინოლოგიის, 
ერთიანი სიმბოლიკის, სააფთიაქო კოსმე-
ტიკის, რაციონალური ფარმაკოთერაპიის, 
აჭარაში ფარმაცევტული მრეწველობის 
განვითარების და სხვა მნიშვნელოვანი აქ-
ტუალური საკითხები.

      ნაშრომში მკითხველი ბევრ საინტე-
რესო მასალას გაეცნობა სახალისო ფარ-
მაციის სამყაროდან. ასევე  მასში წარმო-
დგენილია სამედიცინო -პროფილაქტიკუ-
რი დანიშნულების, წამლის მოხმარების 
და მისი ფალსიფიცირების თავიდან აცი-
ლების, ფარმაცევტული საქმიანობის გან-
ვითარების მიზნით მნიშვნელოვანი დასკვ-
ნები და რეკომენდაციები.

წიგნის პრეზენტაცია

2011 წლის 18 მარტს შოთა რუსთავე-
ლის უნივერსიტეტში მოეწყო ახალ გამო-
ცემული წიგნის „ბრძოლა ბათუმისთვის 
1921 წლის 18 -20 მარტი“ პრეზენტაცია. 
შეკრებილ საზოგადოებას წიგნის ავტო-
რები წარუდგინა უნივერსიტეტის რექ-
ტორმა პროფესორმა ალიოშა ბაკურიძემ. 
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ თბილისი-
დან ჩამოსული პროფესორები ოთარ ჯა-
ნელიძე და მალხაზ მაცაბერიძე. ჭეშმარი-
ტად კარგი საქმე გაკეთდა. დღეს ხშირად 
სატელევიზიო გადაცემებში თუ კერძო 
საუბრებში გაიგონებთ ამ პერიოდში ბა-
თუმში მიმდინარე მოვლენების არასწორ, 
არაობიექტურ შეფასებას, რაც იმაზე 
მიუთითებს,რომ საზოგადოების ერთი 
ნაწილი ბათუმის უახლესი ისტორიის სა-
კითხებით ნაკლებადაა ინფორმირებული. 
აუცილებელია ბათუმის უახლესი ისტო-
რიის საკითხებს პრესითა თუ ტელევი-
ზიით გაეწიოს პოპულარიზაცია. ბათუ-
მელი და თბილისელი მეცნიერების მიერ 
შესრულებული ერთობლივი სამეცნიერო 
შრომების კრებული მდიდარ წყაროთმ-
ცოდნეობით მასალას ეყრდნობა და ბევრ 
სიახლეს მოიცავს. აღნიშნული წიგნი დიდ 
სამსახურს გაუწევს ბათუმის უახლესი ის-
ტორიით დაინტერესებულ მკითხველს.

დაიბეჭდა პროფესორ ვახტანგ გურულის მორიგი წიგნი „საქართველო–რუსეთის ურ-
თიერთობა 1483-1921 წწ.“ უკვე დიდი ხანია პროფესორი ვახტანგ გურული ნაყოფიერად 
იკვლევს საქართველო–რუსეთის ურთიერთობის პრობლემებს, რასაც მან არაერთი წიგ-
ნი უძღვნა. ახალგამოცემულ ნაშრომში რუსეთი წარმოჩენილია როგორც საქართველოს 
დამპყრობელი.  ბატონ ვახტანგს მრავალი ისტორიული ფაქტი და მოვლენა ახლებურად 
აქვს გაშუქებული. იგი უარყოფითად აფასებს ერეკლე მეორეს პრორუსულ ორიენტაციას 
და აღნიშნავს, რომ მან პრაქტიკულად უარი თქვა პროირანულ და პრორუსულ ორიენ-
ტაციებს შორის ლავირებაზე და ქართლ–კახეთის ხსნა მხოლოდ პრორუსულ ორიენტა-
ციას დაუკავშირა. უნდა ითქვას, რომ მეფე ერეკლე დიდი ხნის განმავლობაში მიმართავ-
და მანევრირების პოლიტიკას და ეწეოდა ორმაგ დიპლომატიურ თამაშს. მან ამ მიზეზის 
გამო იმერეთის შემოერთებაზეც კი უარი განაცხადა, მაგრამ როცა ქვეყანა ფიზიკური 
განადგურების საფრთხის წინაშე დადგა, მაშინ 
იგი იძულებული გახდა გადაედგა პრაქტიკული 
ნაბიჯი რუსეთისკენ. 1794 წლის შემდეგ საქართ-
ველოში დიდი ომიანობა შეჩერდა. რასაკვირველია 
მაშინ უკვე მოხუცებულმა ერეკლე მეორემ წინას-
წარ ვერ გაითვალისწინა, რომ  სიკვდილის შემდეგ 
მისი შვილების არასწორ ქმედებებს მოჰყვებოდა 
მეფობის გაუქმება საქართველოში. მართალია მან 
ვერ შეძლო მტერი მტრის ხელით გაენადგურებინა, 
მაგრამ სამი საშიში მტრიდან ერთი აირჩია და ამით 
საქართველო გადაარჩინა ქვეყნის დაშლა– დაქუც-
მაცებას. ბატონი ვახტანგი ნაშრომში აღნიშნავს 
კიდევაც, რომ იმხანად ტრაქტატის არშესრულე-
ბის გადაწყვეტილება სახელმწიფო საიდუმლოს 
წარმოადგენდა და მისი ამოცნობა ქართველი დიპ-
ლომატებისათვის ძალზე ძნელი და პრაქტუკულად 
შეუძლებელი იყო. მრავალსაუკუნოვანი ისტო-
რიის მანძილზე საქართველოს მტერთან არაერთი 
მფარველობითი ხელშეკრულება დაუდია და მას 
დადებითი შედეგები მოჰყოლია. ნაშრომის ბოლოს 
წარმოდგენილ დასკვნებს დიდი მნიშვნელობა აქვს 
რუსეთ–საქართველოს სამომავლო ურ-
თიერთობისთვის.

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ მიიღო ,ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო კვლევითი 
ინსტიტუტის ისტორიის დოქტორის ოლეგ ჯიბაშვილის მონოგრაფია „რუსეთ–ოსმალე-
თის 1768–1774 წწ. ომი და სამხრეთ საქართველო“. ახალგაზრდა მეცნიერი საარქივო 
დოკუმენტების და დამოწმებული ისტორიული ლიტერატურის საფუძველზე აკეთებს 
მნიშვნელოვან  დასკვნებს, რაც უდავოდ დააინტერესებს საქართველო რუსეთის ურ-
თიერთობათა პრობლემებზე მომუშავე მკვლევარებს. მონოგრაფიის ავტორი სამართლი-
ანად აღნიშნავს, რომ 1768-1774წწ. რუსეთ–თურქეთის ომმა მსოფლიოს მთელი სიცხა-
დით დაანახა ოსმალეთის სისუსტე და შინაგანი რღვევა.  უნდა ითქვას, რომ ამ ომის შე-
დეგად 1774 წლიდან (ქუჩუკ–კაინარჯის ზავი) 1783 წლამდე (გიორგიევსკის ტრაქტატამ-
დე) საქართველო 9 წელი იყო დე–იურე დამოუკიდებელი. გენერალ ტოტლებენის მარცხს 
საქართველოში თვით რუსებიც აღიარებდნენ. ამ პერიოდში საქართველოში მოღვაწე 
იაზიკოვი პანინს აცნობებდა, რომ ტოტლებენმა რუსეთს საქართველოში სამარცხვი-
ნო სახელის მეტი არაფერი არ მოუტანია. მართალია მკვლევარის შესასწავლ საკითხს 
არ წარმოადგენდა ამ პერიოდში ბათუმში 
მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური 
პროცესები, მაგრამ სასურველი იყო ორი-
ოდე სიტყვით მაინც თქმულიყო ბათუმის 
რეგიონის შესახებ. ამ მხრივ საინტერესოა 
კაპიტან ლვოვის შეტყობინება ანნინისადმი, 
სადაც ნათქვამია ,რომ შავი ზღვის აღმო-
სავლეთ სანაპიროდან გურიასა და თურქეთ 
შორის მთებში დასახლებული აჭარლები 
თურქეთის ქვეშევრდომობას მთლიანად გა-
ნუდგა, ისე, რომ როდესაც ახალციხის ფაშა 
მათ დასაწყნარებლად თურქეთის ჯარით 
აჭარაში შევიდა, ამ ხალხმა ფაშა დაამარცხა 
და აჭარიდან განდევნა. ნაშრომში ახლე-
ბურად არის დანახული და შეფასებული ამ 
პერიოდის პრობლემური საკითხები, რასაც 
იმედია მკითხველი დიდი ინტერესით გაეც-
ნობა. მოამზადა მერაბ მეგრელიშვილმა


