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საუნივერსიტეტო ქრონიკა და ანონსი

რა სიახლეებით შეხვდნენ
ფაკულტეტები ახალ სასწავლო წელს?

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის თხზუ ლე ბა თა
სრუ ლი აკ ად ემი ური კრე ბუ ლის
მო სამ ზა დებ ლად თსუ-ში
მუ შა ობა და იწყო

სტუ დენ ტთა ჯგუ ფებ თან
პრობ ლე მებ ზე კონ სულ ტა ცი ები
და ერ თობ ლი ვი მუ შა ობა გრძელ დე ბა

პრე ზი დენ ტის ინ იცი ატ ივ ები _
გაცხა დე ბუ ლი ვარ ლამ
ჩერ ქე ზიშ ვი ლის მოღ ვა წე ობ ის
ამ სახ ველ გა მო ფე ნა ზე

“ვრჩე ბი უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რად და დიდ გულ
შე მატ კივ რად”, — თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე
ტის რექ ტორ მა აკ ად ემი ურ საბ ჭოს გა დად გო მის თა ობ
აზე 7 ოქ ტომ ბერს მი მარ თა. გი ორ გი შარ ვა ში ძემ თა ვი სი 
გა დაწყვე ტი ლე ბა სა ჯა როდ სო ცი ალ ური ქსე ლის სა შუ
ალ ებ ით გა ავ რცე ლა. 

“ჩემ თვის დი დი პა ტი ვია ბრწყინ ვა ლე ბის ორ დე ნის მი
ღე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წარ დგი ნე
ბით სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა მო მა ნი ჭა. მი ხა რია და 
ვა მა ყობ, რად გან ეს არ არ ის პერ სო ნა ლუ რი ჯილ დო, ეს 
ჯილ დო ეკ უთ ვნის ჩვენს პრო ფე სო რებს, ჩვენს სტუ დენ
ტებს, ჩვენს მეც ნი ერ ებს. 

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ბო ლო 7 წლის 
გან მავ ლო ბა ში ბევ რი რამ გა კეთ და: ჩვენ შევ ძე ლით და 
დღეს თსუს აქ ვს ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტეტ თა ას ოცი აცი ის 
(AUA) ინ სტი ტუ ცი ური შე ფა სე ბა; მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ
არ და სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა და შე დე გად თსუ რე გი
ონ ში კვლავ ყვე ლა ზე დი დი უნ ივ ერ სი ტე ტია. 50%ით გავ
ზარ დეთ უნ ივ ერ სი ტე ტის და ფი ნან სე ბაც მა შინ, რო ცა არ 
შეც ვლი ლა უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის და ფი ნან სე ბის წე სი; პირ
ვე ლად ჩვენს რე გი ონ ში სწო რედ, სა ქარ თვე ლო ში და კონ
კრე ტუ ლად თსუში გა იხ სნა ევ რო პის აკ ად ემი ის (AE) და 
EPLOს რე გი ონ ული ცენ ტრე ბი; სა ქარ თვე ლო გახ და მე
სა მე ქვე ყა ნა ევ რო პა ში და 24ე მსოფ ლი ოში, რო მელ საც 
ამ ერ იკ ის ქი მი კოს თა სა ზო გა დო ებ ის სრუ ლი წარ მო მად
გენ ლო ბა აქ ვს; თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი 
სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 1.5 %ში შე დის და არა
ერთ პროგ რა მას აქ ვს გავ ლი ლი სა ერ თა შო რი სო აკ რე დი
ტა ცია (ABET, FIBAA); მზარ დია უცხო ენ ოვ ანი, ერ თობ ლი
ვი და ორ მა გი ხა რის ხის მქო ნე პროგ რა მე ბის რა ოდ ენ ობა; 
შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში გა იზ არ და აკ ად ემი ური და 
ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის შრო მის ან აზღა ურ ება; 
შთამ ბეჭ და ვია ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის ნუს ხა 
— დაწყე ბუ ლი მე ორე კორ პუ სის აღ დგე ნით, დამ თავ რე
ბუ ლი უამ რა ვი სხვა სა მეც ნი ერო თუ სას წავ ლო ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის რე აბ ილ იტ აცი ით. მე ვარ ძა ლი ან ამ აყი, რომ 
ეს ყვე ლა ფე რი ჩვენ ერ თად შევ ძე ლით. კი დევ ერ თხელ, 
დი დი მად ლო ბა უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სუ რას, ად მი ნის
ტრა ცი ას, სტუ დენ ტებს და ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის ყვე ლა 
გულ შე მატ კი ვარს. ჩვენ სწო რედ ერ თად მო ვა ხერ ხეთ ამ 
წარ მა ტე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა, თუმ ცა კი დევ ბევ რი 
რამ არ ის გა სა კე თე ბე ლი და გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლი. 
დღეს მივ მარ თე აკ ად ემი ურ საბ ჭოს რექ ტო რის თა ნამ დე

ბო ბი დან გა დად გო მის თა ობ აზე. 
გა დაწყვე ტი ლე ბა დი დი ხნით 
ად რე მი ვი ღე, რის შე სა ხე ბაც სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სა ზო გა
დო ება ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყო. ჩე მი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე
სა ხებ საბ ჭოს ვაც ნო ბე მას შემ დეგ, რაც ცნო ბი ლი გახ და 
ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ას ოცი აცი ის მი ერ ჩვე ნი უნ
ივ ერ სი ტე ტის ინ სტი ტუ ცი ური შე ფა სე ბის შე დე გი და სხვა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ები. 

მე ღრმად მწამს, რომ ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტი გან ვი თა რე
ბის იმ ევ რო პულ გზა ზე სვლას, რა გზა საც დღეს ად გას, 
კვლავ ღირ სე ულ ად გა აგ რძე ლებს.

და ბო ლოს, მი ხა რია, რომ ვარ 300 000 კურ სდამ თავ რე
ბულს შო რის ერთერ თი და რომ მრა ვა ლი წე ლი ვხელ
მძღვა ნე ლობ დი რე გი ონ ში პირ ველ უნ ივ ერ სი ტეტს. ერ
თხელ უნ ივ ერ სი ტე ტე ლი მუ დამ უნ ივ ერ სი ტე ტე ლია. მი
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ჩე მი მო მა ვა ლი საქ მი ან ობა უკ ავ
შირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებს, ვრჩე ბი უნ ივ
ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რად და დიდ გულ შე მატ კივ რად”, — 
წერს რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა ში ძე სო ცი ალ ურ ქსელ ში. 
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gv. 2

gv. 14
ახ ალი სა გა ნი _
ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა

gv. 13

85 წე ლი მა თე მა ტი კის სამ სა ხურ ში
gv. 15

gv. 3-4

gv. 5-6/14

gv. 13

სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა თსუ-ის
რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა ში ძე
ბრწყინ ვა ლე ბის ორ დე ნით და აჯ ილ დო ვა

gv. 2

gv. 7-10

2023 წლის თვის თსუ-ის
სტუ დენ ტე ბის თვის სა უკ ეთ ესო
ელ ექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მა ამ უშ ავ დე ბა

gv. 2

თსუ-ის რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემთსუ-ის რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ
აკ ად ემი ურ საბ ჭოს გა დად გო მის თა ობ აზე მი მარ თააკ ად ემი ურ საბ ჭოს გა დად გო მის თა ობ აზე მი მარ თა

თსუ რექ ტო რის მო ვა ლე ობ ის თსუ რექ ტო რის მო ვა ლე ობ ის 
შემ სრუ ლე ბელს შემ სრუ ლე ბელს 

20 ოქ ტომ ბერს აირ ჩევს20 ოქ ტომ ბერს აირ ჩევს
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რის 

მო ვა ლე ობ ის შემ სრუ ლებ ლის არ ჩე ვის დღედ 20 ოქ ტომ
ბე რი გა მოცხად და. თსუის აკ ად ემი ური საბ ჭოს დად გე
ნი ლე ბის თა ნახ მად, კან დი და ტებს გა ნაცხა დე ბის წარ
დგე ნა 10 ოქ ტომ ბრი დან 13 ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით შე ეძ
ლე ბათ. აკ ად ემი ური საბ ჭო სა კონ კურ სო გან ცხა დე ბებს 
19 ოქ ტომ ბრამ დე გა ნი ხი ლავს. რექ ტო რის მო ვა ლე ობ ის 
შემ სრუ ლე ბე ლი აირ ჩე ვა რექ ტო რის არ ჩე ვის აქ ტის ძა
ლა ში შეს ვლის დღემ დე, მაგ რამ არა უმ ეტ ეს რექ ტო რის 
მო ვა ლე ობ ის შემ სრუ ლებ ლის არ ჩე ვი დან 6 თვი სა.

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რის მო ვა ლე ობ ის შემ სრუ
ლებ ლის თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად არ ჩევ ნე ბის გა
მოცხა დე ბის, კან დი დატ თა რე გის ტრა ცი ის დაწყე ბი სა და 
კან დი და ტის შერ ჩე ვის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის ტექ სტის 
დამ ტკი ცე ბის თა ობ აზე თსუის აკ ად ემი ურ მა საბ ჭომ 
დად გე ნი ლე ბა 10 ოქ ტომ ბერს მი იღო. 

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მოქ მედ რექ
ტორს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 15 ოქ ტომ ბრი დან შე უწყდება. 
გი ორ გი შარ ვა ში ძემ თსუის აკ ად ემი ურ საბ ჭოს გა დად
გო მის თხოვ ნით 7 ოქ ტომ ბერს მი მარ თა. 

მე ღრმად მწამს, რომ ჩვე ნი უნ-
ივ ერ სი ტე ტი გან ვი თა რე ბის იმ ევ-
რო პულ გზა ზე სვლას, რა გზა საც 
დღეს ად გას, კვლავ ღირ სე ულ ად 

გა აგ რძე ლებს.
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თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტე ტის რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა
ში ძე სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა 

სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა ბრწყინ ვა ლე ბის 
ორ დე ნით და აჯ ილ დო ვა.

თსუის რექ ტორს პრე ზი დენ ტის ჯილ დო 
ევ რო კავ ში რის უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ
ლო სის ტე მა ში სა ქარ თვე ლოს ინ ტეგ რა
ცი ის თვის გა დად გმუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯე ბი სათ ვის, გა მორ ჩე ული სა მეც ნი
ეროკვლე ვი თი საქ მი ან ობ ის ათ ვის, მსოფ
ლიო სა მეც ნი ეროკვლე ვით ცენ ტრებ თან 
სა ქარ თვე ლოს სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი 
კავ ში რის გაღ რმა ვე ბი სა და ქარ თულ და 
უცხო ელ მეც ნი ერ თა შო რის სა მეც ნი ერო 
ურ თი ერ თო ბის ხელ შეწყო ბი სათ ვის, ქარ
თუ ლი კულ ტუ რის ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ
ლი კვლე ვე ბის მხარ და ჭე რით სა ზო გა დო
ებ ის გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი ლი გან სა კუთ
რე ბუ ლი წვლი ლი სათ ვის გა და ეცა.

და ჯილ დო ებ ის ცე რე მო ნია ორ ბე ლი ან ებ
ის სა სახ ლე ში გა იმ არ თა. ბრწყინ ვა ლე ბის 
ორ დე ნით ას ევე და ჯილ დოვ და აკ ად ემ იკ
ოსი თა მაზ გამ ყრე ლი ძე. ჯილ დო პრე ზი
დენ ტმა მის შვილს გა დას ცა. ღირ სე ბის მე
და ლი კი გა და ეც ათ თსუის ას ოც ირ ებ ულ 

პრო ფე სორს, შუ მე რო ლოგ ნი ნო სამ სო ნი ას, 
თსუის პრო ფე სორს, სა ერ თა შო რი სო რან
გის ხე თო ლოგ ირ ინე ტა ტიშ ვილს და ფი ლო
სო ფი ის დოქ ტორ თა მა რა დრა გა ძეს.

და ჯილ დო ებ ის ოფ იცი ალ ური ცე რე მო
ნია 6 ოქ ტომ ბერს ორ ბე ლი ან ებ ის სა სახ
ლე ში გა იმ არ თა.

აკ ად ემი ური რე გის ტრა ცი ის პრო ცე
სის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი პრობ
ლე მე ბი მა ლე წარ სულს ჩა ბარ დე ბა. 

თსუის ად მი ნის ტრა ცია სტუ დენ ტე ბის
თვის სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის სა
უკ ეთ ესო ტი პის ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე
მის შექ მნას აან ონ სებს. რო გორც თსუის 
ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი ლა შა 
სა ღი ნა ძე ამ ბობს, უნ ივ ერ სი ტეტ მა მი იღო 

გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ სას წავ ლო პრო ცე
სის უხ არ ვე ზოდ წარ მარ თვის თვის ახ ალი 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა შე იძ ინ ოს. 

“ახ ალი ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის გა მა
რ თვის პრო ცე სი უკ ვე დას კვნით ფა ზა შია. 
სა ბა ზი სო პროგ რა მა უკ ვე გვაქ ვს. ოქ ტო
მ ბრის თვი დან ფა კულ ტე ტე ბის ჩარ თუ ლო
ბით და იწყე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის გა
ჯან სა ღე ბა ზე/სრულ ყო ფა ზე მუ შა ობა და 

2023 წლის სექ ტემ ბრის თვის აკ ად ემი ური 
რე გის ტრა ცი ები უკ ვე ახ ალი სის ტე მით 
გან ხორ ცი ელ დე ბა და ის ჩა ან აც ვლებს არ
სე ბულ სის ტე მას (Lms.tsu.ge). თუ ახ ალი 
ბა ზის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში შე ფერ ხე ბა 
არ გვექ ნე ბა, შე იძ ლე ბა ახ ალ მა პლატ ფო
რ მამ ფუნ ქცი ონ ირ ება 20222023 სას წავ
ლო წლის გა ზაფხუ ლის სე მეს ტრი და ნაც 
და იწყოს. ეს იქ ნე ბა თა ნა მედ რო ვე ტი
პის ელ ექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მა და 
ვფიქ რობ, სტუ დენ ტე ბის თვის სა ქარ თვე
ლო ში სა უკ ეთ ესო ტი პის პორ ტა ლი გვე 
ქ ნე ბა”, — აღ ნიშ ნა ლა შა სა ღი ნა ძემ. 

სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის ელ ექ
ტრო ნუ ლი სის ტე მა მრა ვა ლი წე ლია მოქ
მე დებს. პირ ვან დე ლი SMS.tsu.ge შე და რე
ბით გა ნახ ლე ბულ მა სის ტე მამ — LMS.tsu.
geმ შეც ვა ლა. 

“თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი 
 თა რე ბას თან ერ თად, რა თქმა უნ და, ეს 
სის ტე მე ბი ძველ დე ბა. LMS.tsu.geსაც 
არა ერ თი ხარ ვე ზი ჰქონ და, რაც, ასე თუ 
ისე, რა ღაც ეტ აპ ზე გვარ დე ბო და, თუმ
ცა, სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბი პრობ ლე მად 
რჩე ბო და. დიდ იმ ედს სწო რედ სას წავ ლო 
პრო ცე სის მარ თვის ახ ალ ელ ექ ტრო ნულ 
სის ტე მა ზე ვამ ყა რებთ”, — ამ ბობს ად მი
ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი. 

nino kakulia
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2023 წლის თვის თსუ-ის
სტუ დენ ტე ბის თვის სა უკ ეთ ესო
ელ ექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მა 

ამ უშ ავ დე ბა

სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა თსუ-ის რექ ტო რი
გი ორ გი შარ ვა ში ძე ბრწყინ ვა ლე ბის ორ დე ნით და აჯ ილ დო ვა

სტუ დენ ტთა ჯგუ ფებ თან
პრობ ლე მებ ზე კონ სულ ტა ცი ები

და ერ თობ ლი ვი მუ შა ობა 
გრძელ დე ბა

სტუ დენ ტურ ჯგუ ფებ თან, რომ ლე
ბიც ცო ტა ხნის წინ უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბას რი გი სა კითხე ბის 

მოგ ვა რე ბის კენ მო უწ ოდ ებ დნენ, მო ლა
პა რა კე ბის ფორ მატ ში სა უბ რე ბი დღემ დე 
გრძელ დე ბა. 

“სტუ დენ ტთა ჯგუფ თან ბო ლოს აგ ვის
ტოს თვე ში გქვონ და კო მუ ნი კა ცია. მა
ნამ დე ფი ნან სუ რი გამ ჭვირ ვა ლო ბის სა
კითხზე ყვე ლა დე ტა ლი გა ვი არ ეთ და რად
გან და მა ტე ბი თი კითხვე ბი აღ არ გაჩ ნდა, 
ეს სა კითხი ამ ოვ წუ რეთ, შევ თან ხმდით, 
რომ 2023 წლის ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტთან 
და კავ ში რე ბით მუ შა ობ ის პრო ცეს ში, 
სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, ის ინ იც ჩა ერ
თვე ბოდ ნენ. რექ ტო რის არ ჩე ვის წეს თან 
და კავ ში რე ბით სტუ დენ ტებ მა გვითხრეს, 
რომ სტუ დენ ტებ ში სურ დათ გა მო კითხვის 
ჩა ტა რე ბა და გვთხო ვეს ჩვე ნი რე სურ
სით დახ მა რე ბა, რა ზეც თან ხმო ბა გა მოვ
თქვით. რაც შე ეხ ება ახ ალ სტუ დენ ტურ 
საცხოვ რე ბელს, ჩვე ნი რე სურ სით, რი სი 
გა კე თე ბაც ამ ეტ აპ ზე შეგ ვიძ ლია, არ ის 
ის, რომ ბა გე ბის სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში 
სამ ზა რე ულო სივ რცე ებს ვქმნით და სველ 
წერ ტი ლებს ვა რე მონ ტებთ. ეს პრო ცე სი 
ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს. სა ტენ დე რო პრო
ცე დუ რე ბის გა მო სა რე მონ ტო სა მუ შაოები 
დრო ში ცო ტა გა იწ ელა, თუმ ცა, ვფიქ რობ, 
მა ლე დას რულ დე ბა. 

რო გორც აგ ვის ტოს თვე ში სამ ხა რა
ულ ის ერ ოვ ნუ ლი ბი ურ ოს მხრი დან და მა
ტე ბით ჩა ტა რე ბულ მა დას კვნამ ცხად ყო, 
ბა გე ბის სა ერ თო საცხოვ რებ ლის სრუ ლი 
რე აბ ილ იტ აცია არ არ ენ ტა ბე ლუ რია, ის 
დაჯ დე ბა გა ცი ლე ბით ძვი რი, ვიდ რე მი სი, 
პი რო ბი თად, დან გრე ვა და ახ ლი დან აშ ენ
ება. შე სა ბა მი სად, მი სი სრუ ლი რე აბ ილ იტ
აცი ის თვის ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფა სამ ხა
რა ულ ის ერ ოვ ნულ მა ბი ურ ომ არ გვირ ჩია 
და მე ორ ეც — ამ ის ფი ნან სუ რი სა შუ ალ ება 
უნ ივ ერ სი ტეტს, სამ წუ ხა როდ, არ აქ ვს. შე
სა ბა მი სად, ეტ აპ ობ რი ვად მივ ყვე ბით ამ 
გზას და თუ კი ახ ალი სა ერ თო საცხოვ
რებ ლის მშე ნებ ლო ბის სა კითხი და დე ბი
თად გა დაწყდე ბა, ეს ყვე ლას თვის კარ გი 
იქ ნე ბა. ახ ლან დე ლი და ფი ნან სე ბის პი რო
ბებ ში უნ ივ ერ სი ტეტს მე ტის გა კე თე ბა არ 
შე უძ ლია. ერ თა დერ თი, რაც შეგ ვიძ ლია, 
არ ის ის, რომ ინ ვეს ტო რის და ფი ნან სე ბით 
ან უნ ივ ერ სი ტე ტის კონ კრე ტუ ლი ქო ნე ბის 

ჩა ნაც ვლე ბის გზით გან ვა ხორ ცი ელ ოთ 
ეს პრო ცე სი სა ხელ მწი ფოს თან შე თან ხმე
ბით. მო ლა პა რა კე ბა, რო გორც შე სა ბა მის 
უწყე ბებ თან, ისე და ინ ტე რე სე ბულ პი რებ
თან მიმ დი ნა რე ობს და ვფიქ რობ, რომ ამ 
წლის გან მავ ლო ბა ში ეს სა კითხი უნ და გა
დაწყდეს — თუ რა გზით გან ხორ ცი ელ დე
ბა ახ ალი სა ერ თო საცხოვ რებ ლის მოწყო
ბა. ეს პრობ ლე მა, ბუ ნებ რი ვია, მხო ლოდ 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს 
არ აწ უხ ებს. მიმ დი ნა რე წელს სწავ ლა და
იწყო ყვე ლა სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ
მა, ბი ნის ქი რის გაძ ვი რე ბა ყვე ლას შე ეხო 
და სტუ დენ ტე ბის სა სარ გებ ლოდ სა ერ თო 
საცხოვ რებ ლის სა კითხის მოგ ვა რე ბა, 
ალ ბათ, ყვე ლას გვმარ თებს”, — აღ ნიშ ნა 
თსუის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნელ მა 
ლა შა სა ღი ნა ძემ ჩვენ თან სა უბ რი სას. 

ცნო ბის თვის: ახ ალი სას წავ ლო წლი დან 
გა მოცხა დე ბუ ლი რე გის ტრა ცი ის სა ფუძ
ველ ზე ლი სის სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში 
თა ვი სუ ფა ლი ად გი ლი აღ არ არ ის დარ ჩე
ნი ლი და ის სრუ ლად ათ ვი სე ბუ ლია. 

სტუ დენ ტე ბის სა სარ-
გებ ლოდ სა ერ თო 
საცხოვ რებ ლის სა-
კითხის მოგ ვა რე-
ბა, ალ ბათ, ყვე ლას 

გვმარ თებს

“ახ ალი ელ ექ ტრო ნუ-
ლი სის ტე მის გა მარ-
თვის პრო ცე სი უკ ვე 
დას კვნით ფა ზა შია.

 ბრწყინ ვა ლე ბის ორ-
დე ნით ას ევე და ჯილ-
დოვ და აკ ად ემ იკ ოსი 
თა მაზ გამ ყრე ლი ძე.
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ინ სულ ტის დარ გში მოღ ვა წე მსოფ ლი ოს გა მო ჩე ნი ლი მკვლევ რე ბი და პრაქ ტი კო
სე ბი და სავ ლეთ, ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი დან, ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბი დან, კა ნა დი დან, ის რა ელ იდ ან, სა ქარ თვე ლო სა და სა მე ზო ბე ლო ქვეყ ნე ბი დან 
მო ნა წი ლე ობ დნენ მე8 რე გი ონ ულ კონ ფე რენ ცი აში — “თბი ლი სი 2022: ინ სულ ტის პრე
ვენ ცია, დი აგ ნოს ტი კა და მკურ ნა ლო ბა”. კონ ფე რენ ცია ინ სულ ტის მსოფ ლიო ორ გა ნი
ზა ცი ის (World Stroke Organization, WSO) ეგ იდ ით, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ინ სულ ტის ას ოცი აცი ის 
ორ გა ნი ზე ბით გა იმ არ თა. მსგავ სი მი მარ თუ ლე ბის კონ ფე რენ ცი ის სა ქარ თვე ლო ში გა
მარ თვის მნიშ ვნე ლო ბა ზე ისა უბ რა სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის მი
ნის ტრის მო ად გი ლემ ნუ ნუ მიც კე ვიჩ მა. მი სი თქმით, “სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია 
ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ებ ის, ახ ალ გაზ რდა მკვლევ რე ბის თვის სა უკ ეთ ესო შე საძ ლებ ლო ბაა 
ურ თი ერ თო ბის გა ფარ თო ებ ის, თა ნამ შრომ ლო ბის, სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი მი მარ თუ
ლე ბით, ჰო რი ზონ ტი ევ რო პის ჩარ ჩო პროგ რა მის ფარ გლებ ში ახ ალი კონ სორ ცი უმ ებ ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის და სა მეც ნი ერო საგ რან ტო კონ კურ სებ ში კი დევ ერ თი წარ მა ტე ბის
თვის.” თსუის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის ნევ რო ლო გი ისა და ნე ირ ოქ ირ ურ გი ის დე პარ
ტა მე ტის ხელ მძღვა ნე ლის, პრო ფე სორ ალ ექ სან დრე ცის კა რი ძის თქმით, ინ სულ ტის 
სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ ის რუ კა ზე თბი ლი სი 2000 წელს გა მოჩ ნდა და მას შემ
დეგ იგი ერთერთ ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და პრეს ტი ჟულ კონ ფე რენ ცი ად ით ვლე ბა ინ
სულ ტის სპე ცი ალ ის ტე ბი სა და ნევ რო ლო გე ბის სა ზო გა დო ებ აში.

 
ორი მე გო ბა რი ქვეყ ნის — სა ქარ თვე ლო სა და პო ლო ნეთს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ზე 

ისა უბ რეს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი აზე “პო ლო ნე თი — სა ქარ თვე
ლო. ორ სა უკ უნ ოვ ანი დი ალ ოგი”. “დღე ვან დე ლი ღო ნის ძი ება, რო მე ლიც თბი ლი სის სა
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში იმ არ თე ბა, არ ის მა გა ლი თი ჩვე ნი ქვეყ ნე ბის, პო ლო ნეთ სა 
და სა ქარ თვე ლოს შო რის არ სე ბუ ლი ნა ყო ფი ერი თა ნამ შრომ ლო ბის. მო ხა რუ ლი ვარ, 
რომ დღეს გა ვიხ სე ნებთ მე19 სა უკ უნ ის, მე20 სა უკ უნ ის გმი რებს და სა ზო გა დო ებ ას 
შე ვახ სე ნებთ, რო გო რი მტკი ცე ურ თი ერ თო ბა გვაქ ვს ქარ თვე ლებ სა და პო ლო ნე ლებს, 
მი უხ ედ ავ ად სა ხელ მწი ფო ებს შო რის დი დი დის ტან ცი ისა”, — გა ნაცხა და პო ლო ნე თის 
რეს პუბ ლი კის ელ ჩმა სა ქარ თვე ლო ში მა რი უშ მაშ კი ევ იჩ მა. თსუის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის პო ლო ნის ტი კის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლის, თსუის პრო ფე
სო რის მა რია ფი ლი ნას გან ცხა დე ბით, 25 წლის წინ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტეტ ში და არ სდა პირ ვე ლი პო ლო ნუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია კავ კა სი აში — 
“პო ლო ნია”. “მას მე რე, ჩვენ ვა ტა რებთ კონ ფე რენ ცი ებს, მათ შო რის, სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცი ებს ქარ თულპო ლო ნურ ურ თი ერ თო ბებ ზე. დღეს ჩვენ მი ვი ღეთ პო ლო ნე
თის სე ნა ტი დან და სე იმ იდ ან მი სალ მე ბე ბი, სა დაც წე რია, რომ ყო ვე ლი ჩვე ნი ღო ნის ძი
ება არ ის ქარ თულპო ლო ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დარ გში წინ სვლა”, — აღ ნიშ ნა მა რია 
ფი ლი ნამ.

სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი
სო სა მარ თლის სა კითხე ბი გა ნი ხი ლეს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს 
მოქ მედ მა და ყო ფილ მა მო სა მარ თლე ებ მა, პრაქ ტი კოს მა იურ ის ტებ მა, მეც ნი ერ ებ მა და 
მკვლევ რებ მა მსოფ ლი ოს 13 ქვეყ ნი დან სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აზე, რო მე ლიც, 
სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლად, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 29 სექ ტემ ბერს 
გა იხ სნა. კონ ფე რენ ცია მი ეძ ღვნა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სკო ლის ფუ ძემ დებ ლის, 
აკ ად ემ იკ ოს ის, პრო ფე სორ ლე ვან ალ ექ სი ძის ხსოვ ნას. თსუის იურ იდი ული ფა კულ
ტე ტის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლის ირ ინე ქურ და ძის 
თქმით, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სპე ცი ალ ის ტებ მა მთე ლი მსოფ ლი ოდ ან ერ თმა
ნეთს გა უზი არ ეს გა მოც დი ლე ბა — რა შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს იმ ის ათ ვის, რომ ას ეთ არ
ას ტა ბი ლურ მსოფ ლი ოში, პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტის კონ ტექ სტში, სა მარ თლებ რი ვი 
გზე ბი შეს თა ვა ზონ სა ზო გა დო ებ ას. 

“თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი რო ცა და არ სდა, და ახ ლო ებ ით 105 წლის 
წინ, პირ ვე ლი გან კარ გუ ლე ბა სწო რედ ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვილ მა გას ცა. ეს იყო აფხა ზუ რი 
ცენ ტრის და არ სე ბა, რო მე ლიც აფხა ზუ რი და შემ დეგ ოს ური ენ ებ ის შეს წავ ლა ზე იზ რუ
ნებ და. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი არ იყო მა შინ მხო ლოდ უნ ივ ერ სი ტე ტი. 
ეს იყო მა შინ ერ თა დერ თი ევ რო პუ ლი ინ სტი ტუ ცია, რო მე ლიც შე იქ მნა ქვე ყა ნა ში. ჩვენ 
დღე საც ვალ დე ბუ ლი ვართ — ვიზ რუ ნოთ აფხა ზეთ ზე, აფხაზ ერ ზე”, — ეს გან ცხა დე ბა 
თსუის რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ ორ ბე ლი ან ებ ის სა სახ ლე ში სა ქარ თვე ლოს პრე
ზი დენ ტთან სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ თან 27 სექ ტემ ბერს — სო ხუ მის და ცე მის დღეს თან 
და კავ ში რე ბით გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე გა აკ ეთა. გი ორ გი შარ ვა ში ძის თქმით, გარ და 
იმ ისა, რომ თსუში მეც ნი ერ ები აქ ტი ურ ად მუ შა ობ ენ აფხა ზუ რი ენ ისა და კულ ტუ რის 
მი მარ თუ ლე ბით, აქ ტი ურ ად მუ შა ობს თსუ ქარ თულაფხა ზურ ურ თი ერ თო ბა თა სა მეც
ნი ეროკვლე ვი თი ცენ ტრი, აფხა ზურ ენ აზე ინ ტერ ნეტრა დიო და სტუ დენ ტუ რი ტე ლე
ვი ზია.

ათ ონ ის წმინ და მთის ვა ტო პე დის მო ნას ტრის წი ნამ ძღვრის მი ერ ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის და ფი ნან სე
ბის მიზ ნით დამ ტკიც და კანდიდატთა შერჩევისა და წარდგენის წესი. 10 სტუ დენ ტის
თვის სწავ ლის სა ფა სუ რის და ფი ნა სე ბის შე სა ხებ ათ ონ ის წმინ და მთის ვა ტო პე დის მო
ნას ტრის წი ნამ ძღვარ მა არ ქი მან დრიტ მა ეფ რემ მა 21 სექ ტემ ბერს თსუში გა მარ თულ 
შეხ ვედ რა ზე გა ნაცხა და. უნ ივ ერ სი ტე ტი და ფი ნან სე ბის მი ღე ბის მიზ ნით სწავ ლის სა
ფა სუ რის და ფი ნან სე ბის გამ ცემს წა რუდ გენს იმ კან დი დატ თა მო ნა ცე მებს, რომ ლე ბიც 
აკ მა ყო ფი ლე ბენ ამ წეს ში მი თი თე ბულ კრი ტე რი უმ ებს.
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14 16 ოქ ტომ ბერს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტი ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ევ რო პუ ლი ქსე ლის 
(ENOTHE) ყო ველ წლი ურ კონ ფე რენ ცი ას უმ ას პინ ძლებს. სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის ოკ უპ აცი ური თე რა პევ ტე ბი, მეც ნი ერ ები და სტუ დენ ტე ბი ეწ ვე ვი ან: ჰო ლან
დი იდ ან, ბელ გი იდ ან, დი დი ბრი ტა ნე თი დან, ავ სტრი იდ ან, ეს პა ნე თი დან, ლი ეტ უვ იდ ან, 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი დან და სხვა. ჩა მომ სვლელ სტუმ რებს შო რი საა ოკ უპ აცი ური 
თე რა პი ის მსოფ ლიო ფე დე რა ცი ის (WFOT) პრე ზი დენ ტიც. სტუმ რებს მი ეს ალ მე ბა გა
ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი თა მარ გა გო ში ძე.

სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის კო მი სია ახ ალ გაზ რდებ ში კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის, 
ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის, ან ალ იზ ისა და შე ფა სე ბის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბის ხელ
შეწყო ბის თვის ატ არ ებს მე დი აწ იგ ნი ერ ებ ის კონ კურ სს ბა კა ლავ რი ატ ის სა ფე ხუ რის 
სტუ დენ ტე ბის თვის. კონ კურ სის ფარ გლებ ში, სტუ დენ ტებ მა ინ დი ვი დუ ალ ურ ად უნ და 
შე ას რუ ლონ შემ დე გი და ვა ლე ბა: აღ მო აჩ ინ ონ მე დი ას ივ რცე ში (ინ ტერ ნე ტი, ტე ლე ვი
ზია, ბეჭ დუ რი მე დია, სხვ.) გავ რცე ლე ბუ ლი ყალ ბი ინ ფორ მა ცია (რო მე ლიც ჯერ არ 
ყო ფი ლა და დას ტუ რე ბუ ლი, რო გორც ყალ ბი), წარ მო ად გი ნონ აღ მო ჩე ნის გზა, შე სა ბა
მი სი წყა რო, შე საძ ლო მო ტი ვე ბი და პა რა ლე ლუ რად, და ად გი ნონ რე ალ ური ფაქ ტე ბი, 
ამ ბა ვი. პირ ვე ლი ად გი ლის მფლო ბე ლი სა ჩუქ რად iPhone 14ს მი იღ ებს, მე ორე ად გი
ლის მფლო ბე ლი — HP Laptop, ხო ლო მე სა მე ად გილ ზე გა სულ სტუ დენ ტს — iPad გა
და ეც ემა.

25 ოქ ტომ ბერს, 16.00 სა ათ ზე, სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ის — “ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა” და 
“სა ვარ ჯი შო ებ ისა და ამ ოც ან ებ ის კრე ბუ ლი ფი ნან სურ აღ რიცხვა ში” პრე ზენ ტა ცია გა
იმ არ თე ბა. წიგ ნი მომ ზა დე ბუ ლია სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კურ
სი სათ ვის “ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა”. სა ხელ მძღვა ნე ლო ები მომ ზა დე ბუ ლია ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის აღ რიცხვის, ან ალ იზ ისა და აუდ იტ ის კა თედ რის მი ერ პრო
ფე სორ ლე ვან სა ბა ურ ის რე დაქ ტო რო ბით.

2022 წე ლი ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი ენ ათ მეც ნი ერ ის აკ აკი შა ნი ძის (18871987) 135 წლის 
იუბ ილეა. აღ ნიშ ნულ თა რიღ თან და კავ ში რე ბით, თსუის ბიბ ლი ოთ ეკა მარ თავს აკ აკი 
შა ნი ძის სა ხე ლო ბის ქარ თვე ლო ლო გი ურ სა მეც ნი ერო კითხვანს. კითხვან ში მო ნა წი ლე
ობ ას მი იღ ებ ენ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი, უნ
ივ ერ სი ტე ტის სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბის მკვლე ვა რე ბი, თა ნამ შრომ ლე ბი 
და დოქ ტო რან ტუ რის სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტე ბი. კითხვა ნის მომ ხსე ნე ბელ თა შერ ჩე ვა 
მოხ დე ბა თე ზი სე ბის წარ მოდ გე ნის შე დე გად. 2022 წლის 10 ნო ემ ბრამ დე მო ნა წი ლე ებ
მა ელ ექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე — library@tsu.ge — უნ და გად მო აგ ზავ ნონ კითხვა ნის 
მოხ სე ნე ბის თე ზი სე ბი (არა უმ ეტ ეს 400 სიტყვი სა). თე ზი სე ბის შერ ჩე ვის შემ დეგ მო ნა
წი ლე ებ მა, არა უგ ვი ან ეს 20 ნო ემ ბრი სა, ამ ავე მი სა მარ თზე უნ და გად მო აგ ზავ ნონ სა ბო
ლოო ნაშ რო მე ბი.კითხვა ნის გა მარ თვის თა რი ღია — 2022 წლის 30 ნო ემ ბე რი.

კონ კურ სში “ევ რო კავ ში რის პრი ზი ჟურ ნა ლის ტი კა ში 2022” მო ნა წი ლე ობ ის თვის გა
ნაცხა დე ბის მი ღე ბა და იწყო. წელს კონ კურ სს ახ ალი კა ტე გო რია და ემ ატა: სა უკ ეთ ესო 
სტუ დენ ტუ რი ნაშ რო მი ბეჭ დურ, სა მა უწყებ ლო ან ონ ლა ინ მე დი აში. კონ კურ სში მო
ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა შე უძ ლია სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტე ბუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის ბა კა
ლავ რი ატ ის სტუ დენ ტს, რომ ლის ნა მუ შე ვა რი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ქარ თულ ბეჭ დურ, 
ონ ლა ინ ან სა მა უწყებ ლო მე დი ას ივ რცე ში 2021 წლის 30 ნო ემ ბრი დან 2022 წლის 1 
ნო ემ ბრის ჩათ ვლით. სა კონ კურ სო ნა მუ შევ რე ბის წარ დგე ნის ბო ლო ვა დაა 2022 წლის 
1 ნო ემ ბე რი, 18:00 სა ათი. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის თვის და უკ ავ შირ დით: Tamriko.
Mikadze@eeas.europa.eu; nino@iwpr.net 

შე მოდ გო მის სე მეს ტრში სააუდიტორიო მე ცა დი ნე ობ ები 19 სექ ტემ ბე რი
დან 31 დე კემ ბე რის ჩათ ვლით გაგ რძელ დე ბა. სა გა მოც დო პე რი ოდია: 9 იან
ვა რი — 6 თე ბერ ვა ლი (დას კვნი თი გა მოც დე ბი); 13 –18 თე ბერ ვა ლი (და მა ტე
ბი თი გა მოც დე ბი); არ და დე გე ბი გა მოცხა დე ბუ ლია 1 — 8 იან ვა რი, 19 თე ბერ
ვა ლი — 5 მარ ტი....
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ად ამი ან ის ევ ოლ უცი ის შე სას წავ ლად ორი მსოფ ლიო მნიშ ვნე ლო ბის ძეგ ლის — ოლ
დუ ვა ისა (ტან ზა ნია) და დმა ნი სის (სა ქარ თვე ლო) კვლე ვის შე დე გებს გა ნი ხი ლავ
დნენ, 20 სექ ტემ ბერს, სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აზე — “დმა ნი სიოლ დუ ვაი 
— ხი დი აფ რი კა სა და ევ რო პას შო რის,” რო მე ლიც თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ
ერ სი ტეტ ში გა იხ სნა. ღო ნის ძი ებ ას თსუის რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა ში ძე, სა ქარ
თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი მუ ზე უმ ის ხელ მძღვა ნე ლი, თსუის პრო ფე სო რი და ვით ლორ
თქი ფა ნი ძე, ინ დი ან ას (აშშ) უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი და თსუის სა პა ტიო 
დოქ ტო რე ბი ქე ით ში კი და ნი კო ლას ტო ტი, მეც ნი ერ ები მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნი დან (სა ქარ თვე ლო, ტან ზა ნია, აშშ, გერ მა ნია, იტ ალია, ეს პა ნე თი), სტუ დენ
ტე ბი და პრო ფე სორმას წავ ლებ ლე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. “ჩვენ თვის გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ამ აყოა, რომ ორ ოზ მან ში მიმ დი ნა რე არ ქე ოლ ოგი ურ სა მუ
შაოებსა და უნ იკ ალ ური არ ტე ფაქ ტე ბის აღ მო ჩე ნა ში თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი იყ ვნენ ჩარ თუ ლი”, — გა ნაცხა და თსუის რექ ტორ მა. 
ოთხდღი ანი კონ ფე რენ ცი ის გან მავ ლო ბა ში ქარ თვე ლი და უცხო ელი მეც ნი ერ ები დმა
ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე ორ ოზ მა ნის ძეგ ლს ეწ ვივ ნენ, სა დაც 2022 წლის არ
ქე ოლ ოგი ური სა მუ შაოების დროს ჰო მი ნი დე ბის გავ რცე ლე ბის ახ ალი კე რა გა მოვ ლინ
და. ოლ დუ ვა ის შემ დეგ დმა ნი სი ერთერ თი ად გი ლია, სა დაც ად რე ული ჰო მი ნი დე ბის 
ნაშ თე ბი აღ მოჩ ნდა, რომ ლე ბიც 1,8 მი ლი ონი წლით თა რიღ დე ბა. დმა ნის ში, ამ ეტ აპ ზე, 
ად ამი ან ის ხუ თი თა ვის ქა ლა და 100მდე ჩონ ჩხის ძვა ლია აღ მო ჩე ნი ლი. დმა ნის ში არ
ქე ოლ ოგი ური კვლე ვე ბის მხარ დამ ჭე რია შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ერო ფონ დი. კვლე ვებ ში აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობ ენ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტე ბი.

თსუსა და ეს ტო ნე თის IdaVirumaa Kutsehariduskeskusს პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის 
ცენ ტრებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბას, პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის მი მარ
თუ ლე ბით ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ას, სტუ დენ ტთა და პრო ფე სორმას
წავ ლე ბელ თა მო ბი ლო ბას გუ ლის ხმობს თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი, რო მელ საც 
ხე ლი თსუის რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ და IdaVirumaa Kutsehariduskeskusს 
ხელ მძღვა ნელ მა ჰა ნეს მეტ სიმ მო აწ ერ ეს. სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ობ ის ფარ გლებ ში 
ას ევე გან ხორ ცი ელ დე ბა ერ თობ ლი ვი სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბი, გა იმ არ თე ბა კონ
ფე რენ ცი ები და სე მი ნა რე ბი. 

ეს ტო ნე თის IdaVirumaa Kutsehariduskeskus პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის ცენ ტრი 
სა მი ქა ლა ქის (“Sillamäe, Jõhvi, NarvaJõesuu) პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სკო ლებს 
აერ თი ან ებს. იგი ეს ტო ნეთ ში ყვე ლა ზე დი დია სტუ დენ ტე ბი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის რა ოდ ენ ობ ით.

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში მოქ მე დი ყვე ლა პრო ფე სი ული სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მის გან ხორ ცი ელ ება თსუის ახ ალ მა დამ ხმა რე სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ერ თე ულ მა “თსუ პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის ცენ ტრმა” 2019 წლის ივ ნი სი დან და იწყო. 
ცენ ტრი 15 პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას ორ ლო კა ცი აზე — თბი ლის სა 
და ქუ თა ის ში ახ ორ ცი ელ ებს. თსუში მოქ მე დი ყვე ლა პრო ფე სი ული სა გან მა ნათ ლებ
ლო პროგ რა მა სა ხელ მწი ფოს მი ერ 100%ით არ ის და ფი ნან სე ბუ ლი.

თსუსა და “სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნეს” შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო
რან დუ მი გა ფორ მდა, რო მელ საც ხე ლი თსუის რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ, თსუის 
კან ცლერ მა ლა შა სა ღი ნა ძემ და “სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნეს” თავ მჯდო მა
რემ ნა თია ჩი რი კაშ ვილ მა მო აწ ერ ეს. ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, უნ ივ ერ სი ტე ტის შე
ნო ბა ში გან თავ სდე ბა სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნეს წიგ ნე ბის თვით მომ სა ხუ რე ბის აპ არ ატი, 
სა დაც სტუ დენ ტე ბი, ას ევე, ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის ბეჭ დუ რი ვერ სი ებ ით და ინ ტე რე სე
ბუ ლი სხვა პი რე ბი შეძ ლე ბენ სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნეს მი ერ გა მო ცე მუ ლი ნორ მა ტი
ული აქ ტე ბის ტექ სტე ბის შე ძე ნას ხელ მი საწ ვდო მი პი რო ბე ბით.

1116 სექ ტემ ბერს პო ლო ნე თის დე და ქა ლაქ ვარ შა ვა ში გა იმ არ თა ნუ მიზ მატ თა XVI 
სა ერ თა შო რი სო კონ გრე სი, რო მელ ზეც პირ ვე ლად ამ კონ გრე სე ბის ის ტო რი აში ცალ
კე სექ ცი ად იყო წარ მოდ გე ნი ლი ქარ თუ ლი ნუ მიზ მა ტი კა. სექ ცი ას თავ მჯდო მა რე
ობ და თსუის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის 
ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, პრო ფე სო რი თე დო დუნ დუა. ქარ თუ ლი ნუ მიზ მა ტი კის 
ინ გლი სურქარ თუ ლი ონ ლა ინ კა ტა ლო გი http://geonumismatics.tsu.ge/public/home/ge 
ფუნ და მენ ტუ რი ნაშ რო მია, რო მე ლიც მოგ ვითხრობს სა ქარ თვე ლო ში მოჭ რილ მო ნე
ტებ ზე და ქვეყ ნის ფუ ლად მი მოქ ცე ვა ში ჩარ თულ უცხო ურ ნუ მიზ მა ტი კურ ძეგ ლებ ზე. 
კა ტა ლო გის სა ერ თა შო რი სო აღი არ ებ აზე მეტყვე ლებს მი სი გან თავ სე ბა ამ ერ იკ ულ ელ
ექ ტრო ნულ ჟურ ნალ ში http://ancientworldonline.blogspot.com/.../onlineenglish.... 2021 
წელს კა ტა ლო გის ბეჭ დუ რი ვერ სია ათ ენ ში გა მო იცა. ცხა დია, რო გორც კა ტა ლოგს, 
ას ევე, ქარ თულ სა მო ნე ტო ემ ისი ებს მე ტი პო პუ ლა რი ზა ცია სჭირ დე ბა. 2022 წლის 
ვარ შა ვის კონ გრეს ზე ქარ თუ ლი ნუ მიზ მა ტი კის სექ ცი ის გახ სნა სწო რედ ამ მი ზანს 
ემ სა ხუ რე ბო და. კონ გრეს ზე სა ინ ტე რე სო მოხ სე ნე ბე ბი წა რად გი ნეს თე დო დუნ დუ ამ 

უნივერსიტეტის ქრონიკა

me-me-3 3 gv-dangv-dan

(“სა მო ნე ტო საქ მე სა ქარ თვე ლო ში. ზო გა დი მი მო ხილ ვა – ქარ თუ ლი ნუ მიზ მა ტი კის ინ
გლი სურქარ თუ ლი ონ ლა ინკა ტა ლო გის პრე ზენ ტა ცია”), ნა თია ფი ფი ამ (“სა მო ნე ტო 
ტი პე ბი სა ქარ თვე ლო ში და ბერ ძნულრო მა ული სამ ყა რო”), ლე რი თა ვა ძემ (“სა მო ნე ტო 
ტი პე ბი სა ქარ თვე ლო ში და ბი ზან ტი ური სამ ყა რო”) და ევ გე ნი ჭა ნიშ ვილ მა (“ქარ თუ ლი 
ნუ მიზ მა ტი კის კა ტა ლო გის მიღ მა – ახ ალი სა მო ნე ტო აღ მო ჩე ნე ბი სა ქარ თვე ლო ში”).

სხვა დას ხვა ამ აჩ ქა რებ ლებ ზე მიმ დი ნა რე ექ სპე რი მენ ტე ბის ახ ალი შე დე გე ბის შე
სა ხებ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ მა 41ე სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უმს — 
“ფი ზი კა ურ თი ერ თქმე დე ბა ში” (Physics in Collision) უმ ას პინ ძლა. რო გორ გა დაწყდა ამ 
სიმ პო ზი უმ ის ჩა ტა რე ბა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში? რო გორც გა ირ კვა, 
ქარ თულგერ მა ნუ ლი ხი დის ფარ გლებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მა სა მეც ნი ერო კონ ტაქ ტებ
მა ხე ლი შე უწყო “Physics in Collision” სიმ პო ზი უმ ის ჩა ტა რე ბას სა ქარ თვე ლო ში. 59 
სექ ტემ ბერს, სიმ პო ზი უმ ის ფარ გლებ ში, მსოფ ლი ოში ცნო ბილ მა 30მდე მეც ნი ერ მა მა
ღა ლი ენ ერ გი ებ ის ფი ზი კის ექ სპე რი მენ ტე ბის შე დე გე ბი წარ მო ად გი ნა და კო ლე გებს 
სი ახ ლე ები გა უზი არა. სიმ პო ზი უმს დი დი ხნის ის ტო რია აქ ვს. პირ ვე ლად იგი 1981 
წელს ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, ქა ლაქ ბლექ სბურ გში (Blacksburg) ჩა ტარ და 
და მას შემ დეგ ყო ველ წლი ურ ად იმ არ თე ბა. გა მო ნაკ ლი სი იყო 2020 წე ლი, რო ცა, პან
დე მი ის გა მო, კონ ფე რენ ცია გა და იდო. “გა მო ტო ვე ბულ” კონ ფე რენ ცი ას შარ შან აახ
ენ ის ტექ ნო ლო გი ურ მა უნ ივ ერ სი ტეტ მა (გერ მა ნია) უმ ას პინ ძლა, წელს კი ეს პა ტი ვი 
სა ქარ თვე ლოს, კერ ძოდ, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს ერ გო. “მოხ სე ნე ბე ბი 
იმ ის მი ხედ ვით ირ ჩე ვა, თუ რამ დე ნად კარ გა დაა მას ში მი მო ხი ლუ ლი ექ სპე რი მენ ტე ბის 
მიმ დი ნა რე ობა და შე დე გე ბი. მოხ სე ნე ბებს არ ჩევს მსოფ ლი ოში ცნო ბი ლი 20მდე მეც
ნი ერი, რომ ლებ საც ორ გა ნი ზა ტო რი ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნე ლიც უერ თდე ბა. ამ დე ნად, 
წელს მეც მქონ და პა ტი ვი, შე მეს რუ ლე ბი ნა ეს საკ მა ოდ სა პა სუ ხის მგებ ლო სა მუ შაო 
და ჩავ რთუ ლი ყა ვი სა ერ თა შო რი სო მრჩე ველ თა საბ ჭო ში”, — გვითხრა კონ ფე რენ ცი ის 
ორ გა ნი ზა ტორ მა, თსუის ას ოც ირ ებ ულ მა პრო ფე სორ მა რე ვაზ შა ნი ძემ.
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რა სიახლეებით შეხვდნენ
ფაკულტეტები ახალ სასწავლო წელს?

სიახლეები ფაკულტეტებზე tsu.media

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის სო ცი ალ ურ და პო ლი-
ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის დე კა ნი

თა მარ დოლ ბაია

სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი
ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი თბი ლი სის სა
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სას წავ

ლო და სა მეც ნი ეროკვლე ვით სივ რცე ში 
ერთერ თი წარ მა ტე ბუ ლი ფა კულ ტე ტია, 
რა საც ად ას ტუ რებს სტუ დენ ტთა და აკ
ად ემი ური პერ სო ნა ლის მიღ წე ვე ბი, ად გი
ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო 
პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლო ბა და ის მაჩ ვე
ნებ ლე ბი, რაც ყო ველ წლი ურ ად ერ თი ანი 
ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის შე დე გად გვაქ
ვს — აქ მო დი ან წარ მა ტე ბუ ლი და სა ზო
გა დო ებ რი ვად აქ ტი ური ახ ალ გაზ რდე ბი, 
რომ ლებ საც სურთ სწავ ლა გა ნაგ რძონ 
პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ებ ებ ის, სა ერ თა შო
რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის, ჟურ ნა ლის ტი კის, 
სო ცი ოლ ოგი ის და სა ზო გა დო ებ რი ვი გე
ოგ რა ფი ის მი მარ თუ ლე ბით. ფა კულ ტე ტი 
სტუ დენ ტებს სთა ვა ზობს 7 სა ბა კა ლავ რო, 
16 სა მა გის ტრო და 13 სა დოქ ტო რო პროგ
რა მას. ფა კულ ტე ტის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
და ხა რის ხი ანი აკ ად ემი ური პროგ რა მე ბი 
გა ნა პი რო ბებს სტუ დენ ტე ბის კრი ტი კულ 
აზ როვ ნე ბა სა და მათ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან 
პრო ფე სი ონ ალ ებ ად ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

ფა კულ ტე ტი წელ საც, ტრა დი ცი ულ ად, 
მზად დახ ვდა პირ ველ კურ სე ლებს. მო ვამ
ზა დეთ “გზამ კვლე ვი”, რო მელ შიც მო ცე
მუ ლია ყვე ლა ის ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც 
მათ გაუადვილებს მი მარ თუ ლე ბის არ ჩე
ვას და, ზო გა დად, სას წავ ლო პრო ცეს ში 
ჩარ თვას. 

სტუ დენ ტუ რი თვით მმარ თვე ლო ბა ყო
ველ წელს გვეხ მა რე ბა პირ ველ სე მეს ტრე
ლებ თან ურ თი ერ თო ბა სა და კო მუ ნი კა ცი
აში. წელ საც ის ინი შეხ ვდნენ პირ ველ სე
მეს ტრე ლებს და თა ვი ან თი გა მოც დი ლე ბა 

გა უზი არ ეს საგ ნე ბის არ ჩე ვას თან თუ სხვა 
ად მი ნის ტრა ცი ულ სა კითხებ თან და კავ ში
რე ბით. ჩვენ ამ ის თვის, ცხა დია, სპე ცი ალ
ის ტე ბიც გვყავს, თუმ ცა თა ნა ტო ლის გან 
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მათ თვის უფ რო 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

ოქ ტომ ბრის და საწყის ში შედ გე ბა სა უკ
ეთ ესო პირ ველ სე მეს ტრელ თა და ჯილ დო
ება. ას ევე იგ ეგ მე ბა შეხ ვედ რე ბი პირ ველ
კურ სე ლებ თან მი მარ თუ ლე ბე ბის მი ხედ
ვით.

სი ახ ლე ები პირ ველ რიგ ში ეხ ება ინ
ფრას ტრუქ ტუ რას. იმ ის გა მო, რომ ჩვენს 
გან კარ გუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი მე ოთხე კორ
პუ სი უკ ვე გა მო უს ად ეგ არი გახ და სას წავ
ლო პრო ცე სის თვის, შე ვარ ჩი ეთ თსუის 
ელ ეფ თერ ან დრო ნი კაშ ვი ლის სა ხე ლო
ბის ფი ზი კის ინ სტი ტუ ტის შე ნო ბის ერ თი 
ფლი გე ლი და სტუ დენ ტთა ნა წი ლი — ძი
რი თა დად პირ ველ სე მეს ტრე ლე ბი და მა
გის ტრა ტუ რის სტუ დენ ტე ბი გა და ვიყ ვა
ნეთ. იქ ძა ლი ან კარ გი სას წავ ლო გა რე მო 
და ეზოა და სა მო მავ ლოდ, ვფიქ რობ, სა
ფა კულ ტე ტო ღო ნის ძი ებ ებ ის გა სა მარ თა
დაც გა მო ვი ყე ნოთ.

რაც შე ეხ ება აკ ად ემი ურ პროგ რა მებს — 
მო გეხ სე ნე ბათ, რომ გა სუ ლი წე ლი მთლი
ან ად და ეთ მო აკ რე დი ტა ცი ის სამ ზა დისს. 
2021 წლის სექ ტემ ბრი დან ივ ნი სამ დე პე
რი ოდ ში ჩვე ნი ფა კულ ტე ტის 19მა პროგ

რა მამ გაიარა აკ რე დი ტა ცია. ამ დე ნად, გა
სუ ლი წე ლი მთლი ან ად და ვუთ მეთ პროგ
რა მე ბის დახ ვე წა სა და მათ სტან დარ
ტებ თან მე ტად მი ახ ლო ებ ის სა კითხებ ზე 
მუ შა ობ ას. ფა კულ ტე ტის აკ ად ემი ურ მა და 
ად მი ნის ტრა ცი ულ მა პერ სო ნალ მა ძა ლის
ხმე ვა არ და იშ ურა და შე დე გად მი ვი ღეთ 
ყვე ლა პროგ რა მის აკ რე დი ტა ცია 7 წლით.

აქ ვე მინ და ვთქვა, რომ ფა კულ ტეტ
ზე სა მი ვე სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტებს აქ ვთ 
ხელ შეწყო ბა რო გორც თე ორი ული და სამ
კვლევ რო, ას ევე, პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი
ლე ბის მი სა ღე ბად. გვაქ ვს სტა ჟი რე ბის და 
სტუ დენ ტუ რი პრაქ ტი კის პროგ რა მე ბი, 
ყო ველ წლი ურ ად იმ არ თე ბა სა მეც ნი ერო 
კონ ფე რენ ცი ები, მჭიდ რო კავ ში რე ბი გვაქ
ვს უცხო ელ პარ ტნი ორ ებ თან. მა გა ლი თის
თვის მო ვიყ ვან გის (გეოინფორმაციური 
სის ტე მე ბის) ლა ბო რა ტო რი ას, რო მე ლიც 
ჩვენს ფა კულ ტეტ ზე გა იხ სნა და დღე საც 
ტრენ დუ ლია. ამ ლა ბო რა ტო რი ას აქ ტი
ური კავ ში რე ბი აქ ვს უცხო ურ კვლე ვით 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. ის ინი ხში რად ჩა მო
დი ან და ერ თობ ლი ვად ვა ტა რებთ ღო ნის
ძი ებ ებს. მა გა ლი თად, ახ ლა ხან, ივ ლი სის 
თვე ში ჩა მო სულ ნი იყ ვნენ ავ სტრი იდ ან 
ან ალ ოგი ური პრო ფი ლის ორ გა ნი ზა ცი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი... გეოინფორმაციული 
სის ტე მე ბი, რო გორც კვლე ვის მე თო დი, 
შე მო ვი ტა ნეთ სას წავ ლო პროგ რა მა შიც და 
დოქ ტო რან ტე ბი და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი
ან. მო მა ვალ ში მინ და უფ რო შორს წა ვი დე 
და ეს სა გა ნი სა ფა კულ ტე ტო საგ ნა დაც 
შე მო ვი ტა ნოთ.

ას ევე მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ ფა კულ
ტე ტის ად მი ნის ტრა ცია ცდი ლობს ხე ლი 
შე უწყოს პრო ფე სუ რას სამ კვლევ რო საქ
მი ან ობ აშ იც. ამ ის თვის წი ნა წლებ ში საკ
მა ოდ ბევ რი აქ ტი ვო ბა გან ვა ხორ ცი ელ ეთ. 
ამ ის მა გა ლი თია მიზ ნობ რი ვი პრო ექ ტე ბი, 
რო მელ შიც პირ და პირ ჩანს პრო ფე სო რის 

და სტუ დენ ტის თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე
გი. ას ევე ჩანს, თუ რო გორ სწავ ლობს ოს
ტა ტის გან შე გირ დი. ამ ით ჩვენ სტუ დენ ტს 
კუ რი კუ ლუ მის ფარ გლებ ში გან სა ვი თა რე
ბე ლი სა კითხე ბის შეს წავ ლის სა შუ ალ ებ ას 
ვაძ ლევთ — ანუ მიმ დი ნა რე ობს კვლე ვა და 
ამ კვლე ვის შე დე გად სას წავ ლო პრო ცე სის 
გა ნახ ლე ბაგან ვი თა რე ბა. მი მაჩ ნია, რომ 
ძა ლი ან კარ გი გა დაწყვე ტი ლე ბა მი ვი ღეთ, 
რო ცა ეს პრო ექ ტი დავ ტო ვეთ პრაქ ტი კა
ში. უკ ვე წლე ბია, ფა კულ ტე ტის მიზ ნობ
რი ვი სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი პრო ექ ტე ბის 
ფარ გლებ ში არა ერ თი სა ინ ტე რე სო კვლე
ვა ტარ დე ბა, რომ ლებ შიც სა მი ვე სა ფე ხუ
რის სტუ დენ ტე ბი არი ან ჩარ თულ ნი. ეს 
პრო ექ ტი ჩვენს პრო ფე სუ რას მი ნი მა ლუ
რი სა ხელ ფა სო სტან დარ ტის შეს რუ ლე ბა
შიც ეხ მა რე ბა და ის 50 ქუ ლით ფას დე ბა.

რამ დე ნი მე წლის წინ, ას ევე, ჩვე ნი ინ
იცი ატ ივ ით და არ სდა და შე იქ მნა სტუ დენ
ტთა და პრო ფე სორ თა სა მეც ნი ერო ჟურ
ნა ლე ბი. ამ ჟურ ნა ლებ ში გა მოქ ვეყ ნე ბაც 
50 ქუ ლის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ამ ას 
ემ ატ ება სა ფა კულ ტე ტო კონ ფე რენ ცია, 
რო მე ლიც ათი წლის წინ ჩე მი ინ იცი ატ ივ
ით და არ სდა და მას ში მო ნა წი ლე ობ აც 30 
ქუ ლით ფას დე ბა. ამ დე ნად, ფა კულ ტე ტი 
130 ქუ ლას გა რან ტი რე ბუ ლად აძ ლევს 
პრო ფე სორს და თუ ამ ას და ვუ მა ტებთ შე
საძ ლებ ლო ბას, რომ ას ევე ვა ფი ნან სებთ 
იმ პაქტფაქ ტო რი ან ჟურ ნა ლებ ში გა მოქ
ვეყ ნე ბას, თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ჩვენ გან აკ ად ემი ურ პერ სონ ალს ხელ
შეწყო ბა ნამ დვი ლად აქ ვს. 

ბო ლოს მინ და მი ვუ ლო ცო პირ ველ სე
მეს ტრე ლებს, რომ ის ინი რე გი ონ ში პირ
ვე ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი გახ
დნენ. მინ და ვუ სურ ვო წარ მა ტე ბე ბი და 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის სა სი კე თო 
პრო ცე სებ ში ჩარ თვა. მო მა ვა ლი ხომ მა
თია!

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის იურ იდი ული
ფა კულ ტე ტის დე კა ნი

თა მარ ზა რან დია

თსუის იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის 
“consortium omnis vitae — მთე
ლი ცხოვ რე ბის თა ნა მე გობ რო

ბას” სა მარ თლი სა და სა ერ თა შო რი სო სა
მარ თლის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის 680 
პირ ველ კურ სე ლი შე მოუერთდა. იურ იდი
ული ფა კულ ტე ტი უკ ვე ას წლი ან ის ტო
რი ას ით ვლის და დღეს ამ აყ ად შეგ ვიძ ლია 
ვთქვათ, რომ, აკ ად ემი ური ტრა დი ცი ებ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა ნათ ლე ბის ბა ზარ ზე 
მოთხოვ ნის, სწავ ლე ბის ხა რის ხის, კურ
სდამ თავ რე ბულ თა და საქ მე ბი სა თუ სხვა 
მაჩ ვე ნებ ლით იგი უპ ირ ობო ლი დე რია. ამ
ას თან, იურ იდი ულ ფა კულ ტეტ ზე ჩა ბა რე
ბა თი თოეული სტუ დენ ტის გულ მოდ გი ნე
ბი სა და თავ და უზ ოგ ავი შრო მის შე დე გია. 
თუმ ცა, მოხ ვედ რა თსუის იურ იდი ულ ფა
კულ ტეტ ზე არ ის რთუ ლი, მაგ რამ სწავ ლა 
— კი დევ უფ რო რთუ ლი. 

სა სი ხა რუ ლოა, რომ უკ ვე დას რულ და მე
ორე აკ ად ემი ური კორ პუ სის იურ იდი ული 
ფა კულ ტე ტის ნა წი ლის რე აბ ილ იტ აცია, 
კორ პუ სი აღ იჭ ურ ვა სა ჭი რო ინ ვენ ტა რით, 
მო იხ სნა პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
შეზღუდ ვე ბი და იურ იდი ული ფა კულ ტე
ტის სტუ დენ ტებს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ 
მშობ ლი ურ, მე ორე აკ ად ემი ური კორ პუ სის 
სივ რცე ში გა აგ რძე ლონ სწავ ლა. 

იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი ახ ალ სას წავ
ლო წელს მთე ლი რი გი სი ახ ლე ებ ით ხვდე
ბა — გა ფარ თოვ და სა ერ თა შო რი სო პარ
ტნი ორ ობა სხვა დას ხვა უნ ივ ერ სი ტეტ სა 
თუ ინ სტი ტუ ტებ თან, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მებ ზე და მა ტე ბუ ლია ახ ალი და 
უნ იკ ალ ური სას წავ ლო კურ სე ბი, და გეგ მი
ლია სას ტი პენ დიო კონ კურ სე ბი სტუ დენ
ტე ბის თვის და სხვა.

ოქ ტომ ბრის თვე ში იურ იდი ულ ფა კულ
ტეტ ზე გა იმ არ თე ბა “ქარ თულ გერ მა ნუ ლი 
კო ლოქ ვი უმი” ქარ თვე ლი და გერ მა ნუ ლი 

პრო ფე სო რე ბის ჩარ თუ ლო ბით (კერ ძო 
სა მარ თლის მი მარ თუ ლე ბით), ას ევე, შე
მოდ გო მა ზე გა იმ არ თე ბა ფო რუ მი სა მარ
თლის ის ტო რი ის მი მარ თუ ლე ბით პო ლო
ნელ პარ ტნი ორ ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით. 
გა ზაფხუ ლის სე მეს ტრში ვუ მას პინ ძლებთ 
ჰამ ბურ გის მაქს პლან კის საზღვარ გა რე
თის ქვეყ ნე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო კერ ძო 
სა მარ თლის ინ სტი ტუტ თან უკ ვე ტრა დი
ცი ად ქცე ულ მე ოთხე ერ თობ ლივ კონ ფე
რენ ცი ას, რო მე ლიც მი ეძ ღვნე ბა ევ რო
პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებს და მას ში 
მო ნა წი ლე ობ ას მი იღ ებ ენ ჰამ ბურ გის მაქს 
პლან კის ემ ერ იტ ირ ებ ული დი რექ ტო რი, 
მრა ვალ გზის სა პა ტიო დოქ ტო რი იურ გენ 
ბა ზე დო ვი, პრო ფე სო რი როლფ კნი პე
რი და სხვა ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ები. ას ევე, 
მარ ტის თვე ში იურ იდი ულ ფა კულ ტეტს 
ეწ ვე ვა ამ ავე ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, 
მრა ვალ გზის სა პა ტიო დოქ ტო რი და პრო
ფე სო რი რალფ მი ხა ელ სი, რო მე ლიც სა
ჯა რო ლექ ცი ებს გა მარ თავს ჩვე ნი სტუ
დენ ტე ბი სა და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე
ბის თვის შე და რე ბი თი კერ ძო სა მარ თლის 
სა კითხებ ზე.

შე იქ მნა სა დის კუ სიო პლატ ფორ მა — 
“დი ალ ოგი პრაქ ტი კას თან”, სა დაც პრაქ
ტი კოს იურ ის ტებ სა და აკ ად ემი ური წრე
ებ ის წარ მო მად გენ ლებს შე საძ ლებ ლო ბა 
აქ ვთ გა აზი არ ონ ცოდ ნა და გა მოც დი ლე
ბა, ჩა ატ არ ონ შეხ ვედ რე ბი სა და ლექ ცი ებ
ის ციკ ლი სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით. შე
მოდ გო მა ზე იგ ეგ მე ბა პირ ვე ლი შეხ ვედ რა 
ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის მი მარ თუ
ლე ბით მო სა მარ თლე ებს, პრაქ ტი კო სებ სა 
და აკ ად ემი ური წრის წარ მო მად გენ ლებს 
შო რის პრო ფე სორ ირ მა ხარ ში ლა ძის ორ
გა ნი ზე ბით, რო მე ლიც უკ ვე იურ იდი ული 
ფა კულ ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ული გუნ დის 
წევ რი გახ და და ზაფხუ ლი დან და იკ ავა 
იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ად
გი ლის პო ზი ცია სას წავ ლო მი მარ თუ ლე
ბით.

20222023 სას წავ ლო წლის შე მოდ გო
მის სე მეს ტრში ბა კა ლავ რი ატ ისა და მა

გის ტრა ტუ რის სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტე
ბის თვის სი ახ ლე ებია სას წავ ლო კურ სე ბის 
შე თა ვა ზე ბის მხრი ვაც. იურ იდი ული ფა
კულ ტე ტი მუდ მი ვად ზრუ ნავს, შე სა ბა მი
სი პრო ცე დუ რე ბის დაც ვით, სა კუ თა რი 
პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, კერ ძოდ, 
პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლო ში თსუის იურ
იდი ული ფა კულ ტე ტის ბა კა ლავ რი ატ ის 
სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტებს აქ ვთ შე საძ ლებ
ლო ბა შე ის წავ ლონ სას წავ ლო დის ციპ ლი
ნა — სა მარ თლის ტექ ნო ლო გი ებში (ლი
გალ ტე ქი). სას წავ ლო კურ სის ფარ გლებ ში, 
პროფესორ გიორგი ხუბუას, პრო ფე სორ 
შტე ფან ბრა იდ ენ ბა ხი სა და ას ოც ირ ებ
ული პრო ფე სო რის ლა დო სირ და ძის მო
ნა წი ლე ობ ით, სტუ დენ ტე ბი გა ეც ნო ბი ან 
სა მარ თლის დი გი ტა ლი ზა ცი ას თან და კავ
ში რე ბულ სა კითხებს. სას წავ ლო კურ სი 
უნ იკ ალ ურია და მი სი მი ზა ნია  სტუ დენ
ტს შეს ძი ნოს თე ორი ული და პრაქ ტი კუ ლი 
ცოდ ნა სა მარ თლის ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ
გში, გა მო უმ უშ ავ ოს მათ სა მარ თლის ტექ
ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის, მა თი მეშ ვე ობ
ით სა მარ თლის ნორ მი სა და პრო ცე სე ბის 
ვი ზუ ალ იზ აცი ის, ლი გალ ტე ქის პრო დუქ
ტე ბის შექ მნის, სა მარ თლის დი გი ტა ლი
ზა ცი ისა და ავ ტო მა ტი ზა ცი ის სფე რო ში 

არ სე ბუ ლი ინ ოვ აცი ებ ის შექ მნი სა და გა
მო ყე ნე ბის უნ არი.

ტრა დი ცი ულ ად გაგ რძელ დე ბა თა ნამ
შრომ ლო ბა პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 
დაც ვის სამ სა ხურ თან, პერ სო ნა ლუ რი მო
ნა ცე მე ბის დაც ვის შე სა ხებ ცნო ბი ერ ებ ის 
ამ აღ ლე ბის მიზ ნით. მი სი ხელ მძღვა ნე
ლის, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რის ლე ლა 
ჯა ნაშ ვი ლის ინ იცი ატ ივ ით ჩა ტარ და და 
და იგ ეგ მა არა ერ თი შეხ ვედ რა ამ მი მარ
თუ ლე ბით და ფა კულ ტე ტი აქ ტი ურ ად გა
აგ რძე ლებს ამ თა ნამ შრომ ლო ბას, რა თა 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს მი ეწ ოდ ოთ 
ინ ფორ მა ცია პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე
ბის დაც ვის შე სა ხებ, გა იგ ონ ყვე ლა ფე რი 
სა კუ თარ უფ ლე ბებ ზე და შეძ ლონ მა თი 
დაც ვა. 

დაწყე ბუ ლია ახ ლად შექ მნი ლი სა მე ნო
ვა ნი — ქარ თულინ გლი სურგერ მა ნუ ლე
ნო ვა ნი “სა ჯა რო სა მარ თლის ჟურ ნა ლის” 
გა მო ცე მის თვის მზა დე ბა, რო მე ლიც ამ 
მი მარ თუ ლე ბით პირ ვე ლი დარ გობ რი ვი 
ჟურ ნა ლია და მი სი მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე, 
აქ ტუ ალ ურ თე მა ტი კა ზე — ევ რო კავ შირ
თან ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს ში წა მოჭ რილ 
სა მარ თლებ რივ სა და ვო თე მებ ზე, მო სა
მარ თლე თა და მო უკ იდ ებ ლო ბა ზე და ა.შ. 
სა ზო გა დო ებ ის თვის კომ პე ტენ ტუ რი სა
მეც ნი ერო აზ რის მი წო დე ბა. “სა ჯა რო სა
მარ თლის ჟურ ნა ლი” წე ლი წად ში ორ ჯერ, 
რო გორც ბეჭ დუ რი, ას ევე, ელ ექ ტრო ნუ
ლი სა ხით გა მოქ ვეყ ნდე ბა. ფა კულ ტე ტის 
ინ იცი ატ ივ ითა და სხვა უმ აღ ლეს სა გან მა
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და კერ
ძო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბით, პირ
ვე ლად, ქარ თულ იურ იდი ულ სა მეც ნი ერო 
ბრუნ ვას შე ემ ატ ება ას ევე “სა მე დი ცი ნო 
სა მარ თლი სა და მე ნეჯ მენ ტის” ჟურ ნა ლი. 
ჟურ ნა ლის კონ ცეფ ცი ისა და შემ დგო მი 
თა ნამ შრომ ლო ბის სა კითხებ ზე შედ გა შეხ
ვედ რა დრეზ დე ნის უმ აღ ლე სი სამ ხა რეო 
სა სა მარ თლოს ყო ფილ თავ მჯდო მა რეს
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გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის ჰუ მა ნი ტა რულ
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის დე კა ნი

ნა ნა გაფ რინ დაშ ვი ლი 

წელს ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტეტ მა ახ ალი სას წავ ლო წე
ლი პირ და პირ სა მუ შაო ვი თა რე ბა ში 

და იწყო, რად გან, რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, 
სა ზე იმო მი ღე ბა ოქ ტომ ბრის და საწყის შია 
და გეგ მი ლი და ამ დრო ის ათ ვის პირ ველ
კურ სე ლე ბი უკ ვე მეტ ნაკ ლე ბად გარ კვე
ული იქ ნე ბი ან სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ცხოვ რე
ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ ში, მო ას წრე ბენ ერ
თმა ნე თის გაც ნო ბას და ვფიქ რობ, უფ რო 
ისი ამ ოვ ნე ბენ და ბო ლომ დე შე იგ რძნო ბენ 
იმ სა ზე იმო ატ მოს ფე როს, რო მელ საც უნ
ივ ერ სი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცია გეგ მავს და 
გვპირ დე ბა. 

თა მა მად შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ეს ახ ალი 
სას წავ ლო წე ლი ნამ დვი ლად გან სხვა ვე ბუ
ლია, გან სხვა ვე ბუ ლი, რად გან შექ მნი ლი 
ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური სი ტუ აცი იდ ან გა მომ
დი ნა რე უნ ივ ერ სი ტე ტი და, შე სა ბა მი სად, 
ფა კულ ტე ტიც თით ქმის ორი წე ლი ონ
ლა ინ რე ჟიმ ში მუ შა ობ და და ახ ლა მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ვად გი ნოთ სა უნ ივ
ერ სი ტე ტო ცხოვ რე ბის ჩვე ული რე ჟი მი, 

სტი ლი და რიტ მი, რა საც, ერ თი მხრივ, ასე 
მო უთ მენ ლად ვე ლო დით, მაგ რამ, მე ორე 
მხრივ, აღ მოჩ ნდა, რომ ყო ვე ლი ვე ამ ას 
გარ კვე ული სირ თუ ლე ებ იც ახ ლავს თან. 
ამ ას თა ნა ვე ახ ალი სას წავ ლო წლის დად
გო მას ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო გრძნო
ბე ბიც ახ ლავს. ერ თი მხრივ, რა საკ ვირ
ვე ლია, გვი ხა რია ახ ალი სას წავ ლო წლის 
დაწყე ბა, მაგ რამ, მე ორე მხრივ, გა მოც
დი ლე ბით ვი ცით, რო გო რი დამ ღლე ლი 
და დი დი გზა გვაქ ვს წინ. თუმ ცა, იმ ედია, 
რო გორც ყო ველ თვის, მო ტი ვა ცი ას შე ვი
ნარ ჩუ ნებთ და ძა ლა და ენ ერ გია გვე ყო ფა 
და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. 

ბედ ნი ერ ები ვართ, რომ უკ ვე სტუ დენ
ტე ბი თა და პრო ფე სუ რით გა ივ სო და ახ
მა ურ და უნ ივ ერ სი ტე ტის დე რეფ ნე ბი, ბიბ
ლი ოთ ეკ ები, აუდ იტ ორი ები. სტუ დენ ტე ბი 
მო იჩ ქა რი ან ცოდ ნის მი სა ღე ბად, პრო ფე
სუ რა კი მზა დაა მათ თვის ცოდ ნის გა და
სა ცე მად.

ვუ ლო ცავ ახ ალი სას წავ ლო წლის დაწყე
ბას ყვე ლა უნ ივ ერ სი ტე ტელს, ჩვენს პრო
ფე სო რებს, ჩვენს სტუ დენ ტებს, ად მი ნის
ტრა ცი ას, ყვე ლას, ვინც უნ ივ ერ სი ტე ტის 
გა მარ თულ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას უზ რუნ ველ
ყოფს.

ტრა დი ცი ულ ად, გან სა კუთ რე ბით მინ
და, სას წავ ლო წლის დაწყე ბა მი ვუ ლო ცო 
ფა კულ ტე ტის პირ ველ კურ სე ლებს და ე.წ. 
1+4 პროგ რა მის სტუ დენ ტებს. მინ და, რომ 
უნ ივ ერ სი ტეტ მა გა ამ არ თლოს მა თი იმ
ედ ები და მათ კი გა ამ არ თლონ უნ ივ ერ სი
ტე ტის იმ ედ ები. ამ ავე დროს, მინ და, გა
ვაფ რთხი ლო ის ინი, რომ უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
სწავ ლა ად ვი ლი არ არ ის, რომ ეს საკ მა ოდ 
მძი მე, დამ ღლე ლი ყო ველ დღი ური შრო მაა 
და ის ინი მზად უნ და იყ ვნენ, რომ ბევ რი 
იშ რო მონ, რა თა თა ვი ანთ მიზ ნებს მი აღ
წი ონ, ოც ნე ბე ბი აის რუ ლონ და სა კუ თარ 
თავს, ოჯ ახს, ჩვენს უნ ივ ერ სი ტეტ სა და 
სამ შობ ლოს გა მო ად გნენ.

ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ
ტე ტი კვლავ ერ თგუ ლი იქ ნე ბა თა ვი სი 
მიზ ნე ბი სა და ამ ოც ან ებ ის — შექ მნას და 
გა დას ცეს ახ ალი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ცოდ
ნა, არც ტრა დი ცი ები და ივ იწყოს და არც 
სი ახ ლე ებს ჩა მორ ჩეს. ამ ის გა რან ტია ის 
უზ არ მა ზა რი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური პო ტენ
ცი ალია, რო მე ლიც თავ მოყ რი ლია ჰუ მა ნი
ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტეტ ზე ჩვე
ნი პრო ფე სუ რი სა და მკვლევ რე ბის სა ხით.

ფა კულ ტეტს წელს მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვა 
აქ ვს, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

ის, რომ მი სი სა მი ვე სა ფე ხუ რის მრა ვა
ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა აკ რე
დი ტა ცი ის რე ჟიმ შია და ეს პრო ცე სი 31 
დე კემ ბრამ დე უნ და დას რულ დეს. იმ ედი 
მაქ ვს, რომ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტე ტის პროგ რა მე ბი წარ მა ტე ბით 
გა ივ ლი ან აკ რე დი ტა ცი ას და ფა კულ ტე ტი 
ახ ალ წელს აკ რე დი ტე ბუ ლი პროგ რა მე ბით 
შეხ ვდე ბა.

თან — ულ რიხ ჰა გე ლო ხის თან. სა ქარ თვე
ლო ში სა მე დი ცი ნო სა მარ თალს, რო მე ლიც 
ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ მარ თლწეს რიგ ში 
სა მარ თლის და მო უკ იდ ებ ელ დარ გს წა მო
ად გენს, ჯერ კი დევ არ შე უძ ენია დას რუ
ლე ბუ ლი კონ ტუ რე ბი და მხო ლოდ ჩა მო
ყა ლი ბე ბის პრო ცეს შია. “სა მე დი ცი ნო სა
მარ თლი სა და მე ნეჯ მენ ტის ჟურ ნა ლი” ამ 
მი მარ თუ ლე ბე ბით პრო ფე სი ულ ჯგუ ფებს 
შო რის დი ალ ოგ ისა და კო ოპ ერ აცი ის ათ
ვის სა ფუძ ვლის ჩაყ რას ის ახ ავს მიზ ნად. 
პირ ველ რიგ ში, ეს გუ ლის ხმობს სა მე დი

ცი ნო სა მარ თლი სა და მე ნეჯ მენ ტის პრობ
ლე მა ტი კი სად მი მიძ ღვნი ლი სა მეც ნი ერო 
სტა ტი ებ ის შექ მნას, კონ კრე ტუ ლი აქ ტუ
ალ ური სა მე დი ცი ნოსა მარ თლებ რი ვი ქე
ის ებ ის და მუ შა ვე ბას, სა მე დი ცი ნო და წე
სე ბუ ლე ბე ბი სა და მედ პერ სო ნა ლი სათ ვის 
უმ აღ ლე სი ხა რის ხის იურ იდი ული მომ სა
ხუ რე ბის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბას და ამ 
მიზ ნი სად მი მიძ ღვნილ აკ ად ემი ურ სტა ტი
ათა ციკ ლის შექ მნას.

იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი ტრა დი ცი ულ
ად თა ნამ შრომ ლობს ჰარ ვარ დის სა მარ
თლის სკო ლას თან და, ამ თა ნამ შრომ ლო
ბის ფარ გლებ ში, სა კუ თარ სტუ დენ ტებს 
კვლავ სრუ ლი ად უფ ას ოდ სთა ვა ზობს ერ

თობ ლივ სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სს სა ავ ტო
რო სა მარ თალ ში.

უნ ივ ერ სი ტე ტი და ფა კულ ტე ტი, ას ევე, 
მუდ მი ვად უნ და ზრუ ნავ დეს პრო ფე სო
რე ბის მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე. 
ერ თი მხრივ, იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი 
ამ აყ ობს სა კუ თა რი აკ ად ემი ური გუნ დით, 
და მარ თლაც, ამ ფა კულ ტეტ ზე აკ ად ემი
ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე არი ან პრო ფე სო რე ბი, 
რომ ლე ბიც ქმნი ან ქარ თულ იურ ის პუ დენ
ცი ას. მე ორე მხრივ, აუც ილ ებ ელია, უნ ივ
ერ სი ტეტ მა და ფა კულ ტეტ მა ერ თობ ლი
ვი თა ნამ შრომ ლო ბით გა ნა ხორ ცი ელ ონ 
ის ეთი ცვლი ლე ბე ბი, რაც ფა კულ ტეტს 
მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას — ღირ სე ული 

ან აზღა ურ ება და სო ცი ალ ური დაც ვის გა
რან ტი ები შეს თა ვა ზოს სა კუ თარ პრო ფე
სო რებს. ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც, ერ თობ ლი
ვი ძა ლის ხმე ვით, მთე ლი რი გი ნა ბი ჯე ბის 
გა დად გმა იგ ეგ მე ბა.

და ბო ლოს, უნ ივ ერ სი ტე ტის ყვე ლა პირ
ველ კურ სელს ვუ ლო ცავ ცხოვ რე ბის ახ ალ 
ეტ აპ ზე გა დას ვლას, გან სა კუთ რე ბით კი 
მინ და იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის ყვე ლა 
პირ ველ კურ სე ლს მი ვუ ლო ცო კავ კა სი აში 
პირ ვე ლი აკ ად ემი ური იურ იდი ული სკო
ლის სტუ დენ ტო ბა. ვუ სურ ვებ მათ წარ მა
ტე ბებს უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და ქვეყ ნის სა
კე თილ დღე ოდ...
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გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის მე დი ცი ნის
ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ად გი ლე

მაია ბიწ კი ნაშ ვი ლი
 

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტე ტის მე დი ცი ნის ფა კულ ტეტ სა და 
რეს პუბ ლი კურ სა ავ ად მყო ფოს შო

რის გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის სა ფუძ
ველ ზე, 2024 წლი დან, თსუის სტუ დენ ტე
ბი (კლი ნი კუ რი პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ ტის 
გაძ ლი ერ ებ ის მიზ ნით) ამ კლი ნი კით სარ
გებ ლო ბას შეძ ლე ბენ.

მიმ დი ნა რე სე მეს ტრი დან სრუ ლად მოხ
დე ბა ახ ლად აკ რე დი ტე ბუ ლი მე დი ცი ნის 
პროგ რა მის იმ პლე მენ ტა ცია 1დან მე5 
კურ სის ჩათ ვლით, რაც გუ ლის ხმობს რო
გორც სწავ ლე ბის, ას ევე, შე ფა სე ბის ახ ალი 
მე თო დე ბის აქ ტი ურ და ნერ გვას.

მე დი ცი ნის ფა კულ ტეტს რეს პუბ ლი კუ
რი სა ავ ად მყო ფოს, და ახ ლო ებ ით, 10 000 
კვ.მ. ფარ თო ბი გად მო ეც ემა, სა დაც ჩვე ნი 
კა თედ რე ბის ნა წი ლი გან თავ სდე ბა. ვი ნა
იდ ან ფა კულ ტეტ ზე სტუ დენ ტე ბის რა ოდ
ენ ობა მზარ დია და კლი ნი კუ რი კომ პო ნენ
ტის მა ღა ლი ხა რის ხით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა კითხი, ზო გა დად, პრობ ლე მუ რია, მე მო
რან დუ მის ფარ გლებ ში, ას ეთი თა ნამ შრომ
ლო ბა სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს — სტუ დენ
ტებ მა მე ტი დრო გა ატ არ ონ კლი ნი კა ში და 
პრაქ ტი კუ ლი უნ არ ები გაიუმჯობესონ.

უკ ვე სრულ დე ბა მორ ფო ლო გი ის ინ სტი
ტუ ტის სა რე მონ ტო სა მუ შაოები — ეზ ოს, 
ვი ვა რი უმ ისა და, ას ევე, სა კონ ფე რენ ციო 
დარ ბა ზის კე თილ მოწყო ბა.

სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა ში სწავ ლე ბის 
უახ ლე სი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვი სა და 
სხვა სი ახ ლე ებ ის ფა კულ ტეტ ზე ინ ტეგ რი
რე ბის მიზ ნით, ჩვენ ვაგ რძე ლებთ ევ რო პის 
სა მე დი ცი ნო ას ოცი აცი ის (AMEE) ტრე ნინ
გებ ში და კონ ფე რენ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ ას. 

ფა კულ ტე ტი ყო ველ წელს ავ სებს წიგ ნად 
ფონ დს, წელ საც შე ვი ძი ნეთ მე დი ცი ნის მი
მარ თუ ლე ბით გა მო ცე მუ ლი უახ ლე სი ლი
ტე რა ტუ რა, რო მე ლიც უკ ვე ჩვენს ბიბ ლი
ოთ ეკ აშია გან თავ სე ბუ ლი.

სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბით 
ვაგ რძე ლებთ ჟურ ნალ “კლი ნი კუ რი და 
ტრან სლა ცი ური მე დი ცი ნის” გა მო ცე მას, 
რაც ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებ სა და აკ ად

ემი ურ პერ სო ნალს სა კუ თა რი კვლე ვე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბი სა და ერ თმა ნე თის ნაშ რო მე
ბის გაც ნო ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს.

ამ ეტ აპ ზე, ერ ას მუს + (BACE) გრან ტის 
ფარ გლებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
მი მარ თუ ლე ბით 6 სას წავ ლო კურ სი მუ შავ
დე ბა, რომ ლე ბიც მა გის ტრა ტუ რის სა ფე
ხურ ზე სა ვალ დე ბუ ლო, მე დი ცი ნის ერ თსა
ფე ხუ რი ან პროგ რა მა ზე კი არ ჩე ვი თი საგ
ნე ბის სტა ტუ სით ინ ტეგ რირ დე ბა.

ამ ას თა ნა ვე, თსუის მე დი ცი ნის ფა კულ
ტე ტი აგ რძე ლებს აშშის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი
ტუ ტის მი ერ და ფი ნან სე ბულ სა ერ თა შო რი სო 
კვლე ვით პრო ექ ტს “შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ
რდა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში”, რო მე ლიც, ძი
რი თა დად, ტრავ მა ტიზ მის პრე ვენ ცი ას ეხ ება 
და 2017 წლი დან მიმ დი ნა რე ობს. 

სას წავ ლო პრო ცე სის ტექ ნი კუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფის კუთხით ძა ლი ან კარ გი გა
მოც დი ლე ბა მი ვი ღეთ დის ტან ცი ური სწავ
ლე ბის პრო ცეს ში. გა მარ ტივ და სას წავ ლო 
მა სა ლებ ზე ელ ექ ტრო ნუ ლად წვდო მა და 
ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცია პრო ფე სუ რას თან, 
რაც ახ ლაც ნარ ჩუნ დე ბა. 

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის ეკ ონ ომ იკ ისა და 
ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი

გი ორ გი ღა ღა ნი ძე

2022 წლის მი სა ღე ბი კონ ტი ნგენ ტი ბა
კა ლავ რი ატ ში რე კორ დუ ლი იყო ფა
კულ ტე ტის ის ტო რი აში: ეკ ონ ომ იკ ის 

მი მარ თუ ლე ბა — 500 ად გი ლი; ბიზ ნე სის 
ად მი ნის ტრი რე ბა — 700; ტუ რიზ მი — 300. 
ყვე ლა 1500 ად გი ლი ათ ვი სე ბუ ლია.

ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე
ტის სას წავ ლო პროგ რა მებ ზე: “ეკ ონ ომ
იკ ის”, “ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის” და 
“ტუ რიზ მის” მი მარ თუ ლე ბით ტრა დი ცი
ულ ად მა ღა ლია კონ კუ რენ ცია. არ სე ბულ 
ვი თა რე ბა ში სწო რი მმარ თვე ლო ბი თი გა
დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას სჭირ დე ბო და 
თსუის ად მი ნის ტრა ცი ისა და ფა კულ ტე
ტის მხრი დან ღრმა და სის ტე მუ რი ან ალ
იზი, სა თა ნა დო პრაქ ტი კუ ლი ქმე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება. 

ფა კულ ტე ტი, ეტ აპ ობ რი ვად, ხა რის ხის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი სა და პროგ

რა მის ხელ მძღვა ნე ლე ბის აქ ტი ური მუ შა
ობ ის შე დე გად ახ ორ ცი ელ ებს სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მე ბის სრულ ყო ფას. 

ფა კულ ტეტ ზე, სა ქარ თვე ლოს ის ტო
რი აში პირ ვე ლად, 2022 წელს აკ რე დი ტი
რე ბუ ლი იქ ნა ბიზ ნეს ად მი ნის ტრი რე ბის 
ერ თწლი ანი პროგ რა მა. მე ორე ას ეთ მა 
პროგ რა მამ გაიარა თსუ აკ ად ემი ური საბ
ჭო 14 სექ ტემ ბერს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ის შე იქ მნა სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის სა
მი ნის ტრო სა და სსიპ თავ დაც ვის ინ სტი
ტუ ცი ური აღ მშე ნებ ლო ბის სკო ლას თან 
ერ თად. წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებს 
ორ მა გი ხა რის ხის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა
მა ტუ რიზ მში.

ფა კულ ტე ტი გეგ მავს რა მო დე ნი მე ახ ალ 
სას წავ ლო პროგ რა მას საფ რან გე თის, რუ
მი ნე თის, ლატ ვი ის, გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი
ული რეს პუბ ლი კის და იტ ალი ის უნ ივ ერ
სი ტე ტებ თან. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა ნახ ლდა ინ ფრას
ტრუქ ტუ რა, კერ ძოდ, გა რე მონ ტდა მე2 
სარ თუ ლის ფა სა დი და მთლი ან ად მე2 
სარ თუ ლი.

სიახლეები ფაკულტეტებზეtsu.media
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თსუის ად მი ნის ტრა ცია, ახ ალი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში, კორ პუ სე ბის ეზო

ებ ის კე თილ მოწყო ბას იწყებს. კონ კურ
სის შე დე გად შე ირ ჩა კომ პა ნია, რო მელ
მაც ეზო ებ ის კე თილ მოწყო ბის პრო ექ
ტე ბი გა ნა ხორ ცი ელა. რაც შე ეხ ება უშუ
ალ ოდ სა მუ შაოებს, ის ინი ეტ აპ ობ რი ვად 
მო მა ვა ლი წლი დან და იწყე ბა.

“ჩვენ გვაქ ვს ყვე ლა სას წავ ლო კორ
პუ სის ეზო ებ ის მოწყო ბის პრო ექ ტი. სა
უბ არი შე ეხ ება, პირ ველ რიგ ში, თსუის 
პირ ვე ლი კორ პუ სის მიმ დე ბა რედ ხე ვის 
გარ შე მო არ სე ბულ ტე რი ტო რი ას, რო მე
ლიც რე ალ ურ ად, ამ ეტ აპ ზე, აუთ ვი სე ბე
ლია. პრო ექ ტის თა ნახ მად, ძა ლი ან ლა მა
ზი სივ რცე გაჩ ნდე ბა.

ან ალ ოგი ური სივ რცე ები მო ეწყო ბა 
ყვე ლა იმ სას წავ ლო კორ პუს თან, სა დაც 
ამ ის სა შუ ალ ება არ ის, მა გა ლი თად, მე10 
კორ პუ სის (მაღ ლი ვი კორ პუ სის) ში და თუ 
წი ნა ეზო, მე11 კორ პუ სის (ბი ოლ ოგ ებ ის 
კორ პუ სის) მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია, მე
სა მე, მე ხუ თე, მეშ ვი დე და მეცხრე (ტუ
რიზ მის სკო ლა) კორ პუ სებ თან მდე ბა რე 
სივ რცე ები, მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის 
კორ პუ სე ბის გა რე სივ რცე ები (ამ ჟა მად 
მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის კორ პუ სე ბის 
სრუ ლი რე აბ ილ იტ აცია მიმ დი ნა რე ობს 
და ეზ ოს მოწყო ბაც ამ პრო ექ ტის შე მად
გე ნე ლი ნა წი ლია). ჩვენ მო მა ვა ლი წლი
დან ამ პრო ექ ტს ეტ აპ ობ რი ვად ვიწყებთ. 
ასე რომ, უნ ივ ერ სი ტეტს ექ ნე ბა საკ მა ოდ 
მო წეს რი გე ბუ ლი სივ რცე ები რო გორც 
სტუ დენ ტე ბის თვის, ისე აკ ად ემი ური თუ 
ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის თვის”, 
– აღ ნიშ ნა თსუის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ
მძღვა ნელ მა ლა შა სა ღი ნა ძემ.

რაც შე ეხ ება უშუ ალ ოდ სტუ დენ ტუ
რი სივ რცე ებ ის მოწყო ბის პრო ექ ტებს, 
ეს ტენ დენ ცია გრძელ დე ბა.

სტუ დენ ტუ რი სივ რცე ები ყვე ლა სას
წავ ლო კორ პუს ში მო ეწყო. ახ ალი 2022
2023 წლი დან სტუ დენ ტე ბის თვის პირ ვე

ლი კორ პუ სის ფოიე და დე რეფ ნე ბი შე ივ
სო მო საც დე ლი ავ ეჯ ით და გა ლა მაზ და 
ში და ინ ტე რი ერი. სტუ დენ ტუ რი სივ რცე
ები მო ეწყო, ას ევე, ცენ ტრა ლუ რი ბიბ
ლი ოთ ეკ ის შე ნო ბა ში, მე ორე, მე სა მე, მე
ხუ თე, მე ექ ვსე, მეშ ვი დე, მერ ვე, მეცხრე 
(ტუ რიზ მის სკო ლა), მე ათე (მაღ ლი ვი), 

მე თერ თმე ტე (ბი ოლ ოგ ებ ის) და მე დი ცი
ნის ფა კულ ტე ტის კორ პუ სებ ში.

“უახ ლო ეს პე რი ოდ ში და მა ტე ბით ინ
ვენ ტარს ვე ლო დე ბით, რომ სტუ დენ ტუ
რი სივ რცე ები სრუ ლად შე ივ სოს. ჩვენ 
ამ პრო ცესს გა ვაგ რძე ლებთ, რა თა ჩვენს 
სტუ დენ ტებს შე ვუქ მნათ მაქ სი მა ლუ რი 

კომ ფორ ტი”, – ამ ბობს ად მი ნის ტრა ცი ის 
ხელ მძღვა ნე ლი.

სწო რედ გან ტვირ თვის თვის და და ძა
ბუ ლო ბის მოხ სნის მიზ ნით რე აბ ილ იტ ირ
და სა გა მოც დო ცენ ტრის რი გი სივ რცე
ები, სა დაც დღემ დე და მა ტე ბით მიმ დი
ნა რე ობს სხვა სივ რცე ებ ის სა რე აბ ილ იტ
აციო სა მუ შაოები. ჩვენს სტუ დენ ტებს, 
რომ ლე ბიც გა მოც დე ბის ჩა სა ბა რებ ლად 
არ ცთუ სა სი ამ ოვ ნო გა რე მო ში უწ ევ დათ 
მის ვლა სა გა მოც დო ცენ ტრში, ახ ლა გა
უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა დახ
ვდე ბათ”, – აღ ნიშ ნა ლა შა სა ღი ნა ძემ.

თსუ-ში სივრცეების კეთილმოწყობის პროექტზე თსუ-ში სივრცეების კეთილმოწყობის პროექტზე 
მუშაობა დაწყებულიამუშაობა დაწყებულია

studenturi sivrce Tsu pirveli korpusis foieSistudenturi sivrce Tsu pirveli korpusis foieSiproeqtiproeqti

“ჩვენ გვაქ ვს ყვე ლა სას წავ ლო კორ პუ სის ეზო ებ ის 
მოწყო ბის პრო ექ ტი. სა უბ არი შე ეხ ება, პირ ველ რიგ ში, 
თსუ-ის პირ ვე ლი კორ პუ სის მიმ დე ბა რედ ხე ვის გარ შე-
მო არ სე ბულ ტე რი ტო რი ას, რო მე ლიც რე ალ ურ ად, ამ 
ეტ აპ ზე, აუთ ვი სე ბე ლია. პრო ექ ტის თა ნახ მად, ძა ლი ან 

ლა მა ზი სივ რცე გაჩ ნდე ბა.
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თსუში ახ ალი პრო ექ ტი “თსუ ას ის ტენ ტი” და იწყო. ას ის ტენ ტის მხარ და ჭე რა გუ
ლის ხმობს — მი აწ ოდ ოს სტუ დენ ტებს ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია სას წავ ლო, ად მი
ნის ტრა ცი ული და სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, ას ევე, და ეხ მა როს მათ 
სა უნ ივ ერ სი ტე ტო აქ ტი ვო ბე ბი სას წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში. პრო ექ ტს უნ
ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი სერ ვი სე ბი სა და კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი ახ ორ
ცი ელ ებს.

“ას ის ტენ ტი მო ის მენს რა თქვენს სა ჭი რო ებ ებს, და გეხ მა რე ბათ სა კითხის გა დაწყვე
ტა ში, თუ კი ეს სა კითხი შე ხე ბა ში იქ ნე ბა ცენ ტრთან და მის კომ პე ტენ ცი ას თან. იმ შემ
თხვე ვა ში, თუ სა კითხი შე ეხ ება სხვა სამ სა ხურს, გიჩ ვე ნებთ სწორ გზას, თუ სად მი იღ
ებთ პა სუ ხებს”, — აცხა დებს უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი სერ ვი სე ბი სა და კა რი ერ
ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი.

თსუის ას ის ტენ ტის გან კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბის სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში სტუ დენ
ტებ მა სპე ცი ალ ური ფორ მა — https://forms.gle/DAQFj2TSDKbc1TjMA — უნ და შე ავ სონ. 
რე გის ტრა ცი ის შემ დგომ გა ნაცხად ზე პა სუ ხი, მაქ სი მუმ, 3 დღის ვა და ში იგ ზავ ნე ბა. შეხ
ვედ რის ჩა ნიშ ვნა შე საძ ლე ბე ლია კვი რის ნე ბის მი ერ სა მუ შაო დღეს 12:00 სთზე (ჭავ ჭა
ვა ძის 1. თსუ I კორ პუ სი. ჩა ის სახ ლის შე ნო ბის მე ორე სარ თუ ლი).

“ჩვენ არა მარ ტო კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის, არ ამ ედ სტუ დენ ტუ რი სერ ვი სე ბის ცენ
ტრიც ვართ. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სტუ დენ ტმა მის თვის სა ჭი რო ინ ფორ
მა ცია მი იღ ოს მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლე დრო ში, იც ოდ ეს ამა თუ იმ პრობ ლე მის წა მოჭ რის 
შემ თხვე ვა ში, ვის მი მარ თოს და რო გორ მო იქ ცეს. ავ იღ ეთ სა მი სფე რო — სას წავ ლო, 
ად მი ნის ტრა ცი ული და სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის მი მარ თუ ლე ბა, რად გან სტუ დენ ტე
ბის მხრი დან დას მუ ლი შე კითხვე ბი სწო რედ ამ თე მებს ეხ ება. სას წავ ლო სა კითხთან 
და კავ ში რე ბით მივ ცემთ სწორ რე კო მენ და ცი ებს — რო გორ და გეგ მოს პი რა დი აკ ად ემი
ური კა ლენ და რი, რო გორ უნ და შე ას რუ ლოს კრე დი ტე ბის მი ღე ბის გეგ მა, რაც კვა ლი

ფი კა ცი ის მი ღე ბის თვის სჭირ დე ბა. მი ვაწ ვდით ინ ფორ მა ცი ას აკ ად ემი ური თუ ად მი ნის
ტრა ცი ული რე გის ტრა ცი ის სწო რად წარ მარ თვის თა ობ აზე და ა.შ. ჩვე ნი მი ზა ნია ვუ ბიძ
გოთ მათ — შე აღ ონ სწო რი კა რი”, — გან მარ ტა თსუის სტუ დენ ტუ რი სერ ვი სე ბი სა და 
კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ მა გი ორ გი გრი გო ლაშ ვილ მა.

მა ღალ რე იტ ინ გი ანი პირ ველ კურ სე
ლე ბი — შალ ვა წე რე თე ლი და დე მეტ
რე აბ ეს აძე თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 

უნ ივ ერ სი ტეტ ში მოხ ვდნენ. ორ ივე ღირ
სე ული მა მის კვალს გაჰ ყვა: შალ ვა წე რე
თე ლი ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ის, ეკ ონ ომ იკ ის 
ინ სტი ტუ ტის ყო ფი ლი დი რექ ტო რის, ღირ
სე ბის ორ დე ნის კა ვა ლე რის, ეკ ონ ომ იკ ის 
მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რის, პრო ფე სორ 
გი ორ გი წე რეთ ლის შვი ლია, დე მეტ რე აბ
ეს აძე კი თსუის პა ატა გუ გუშ ვი ლის სა ხე
ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტის დი რექ
ტო რის, ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ
ტო რის, პრო ფე სორ რა მაზ აბ ეს აძ ის ვა ჟია. 

შალ ვა წე რე თელს ყვე ლა ზე დი დი ცოდ
ნა და გა მოც დი ლე ბა კო მა რო ვის სკო ლამ 
მის ცა. სწო რედ ამ სკო ლის დამ სა ხუ რე ბაა, 
რომ ყო ველ გვა რი მომ ზა დე ბის გა რე შე 
მა თე მა ტი კის ერ ოვ ნულ გა მოც და ზე უმ
აღ ლე სი ქუ ლა მი იღო: 51/51. ას ევე მაქ სი
მა ლუ რი შე ფა სე ბა ჰქონ და ინ გლი სურ ში 
80/80, ხო ლო ქარ თულ ში — 59.67/60. 

შალ ვამ არ ჩე ვა ნი ISETის სა ერ თა შო რი
სო სკო ლა ზე შე აჩ ერა. ეს სკო ლა დი დი პო
პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს ახ ალ გაზ რდებ
ში და ძა ლი ან მოთხოვ ნა დია. ISETში, 
რეს პუბ ლი კის მას შტა ბით, ყვე ლა ზე გა
მორ ჩე ული და მა ღალ რე იტ ინ გი ანი სტუ
დენ ტე ბი სწავ ლო ბენ. წელს ISETის სა
ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე 150 სტუ დენ ტი 
მი იღ ეს სა ქარ თვე ლო დან და 7 სტუ დენ ტი 

სხვა ქვეყ ნე ბი დან. უკ ვე ზე დი ზედ, მე სა მე 
წე ლია, ISETის ეკ ონ ომ იკ ის სა ბა კა ლავ რო 
პროგ რა მა N1ია სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა უნ
ივ ერ სი ტე ტის ბიზ ნე სის, ეკ ონ ომ იკ ის და 
ფი ნან სე ბის პროგ რა მებს შო რის, ერ თი ანი 
ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის სა კონ კურ სო ქუ
ლე ბის მი ხედ ვით. წელს სა ქარ თვე ლო დან 
მი ღე ბუ ლი 150 სტუ დენ ტი დან 149 სტუ
დენ ტს სა ხელ მწი ფო გრან ტი აქ ვს მი ღე
ბუ ლი. შალ ვა ამ სტუ დენ ტებ ში გა მორ ჩე
ულია — ერ ოვ ნულ გა მოც დებ ზე მან ყვე
ლა სა გან ში უმ აღ ლე სი შე ფა სე ბა მი იღო. 

“მა თე მა ტი კა ბავ შვო ბი დან ვე გა მორ ჩე
ულ ად მიყ ვარ და. მინ დო და, რომ ჩე მი პრო
ფე სია მა თე მა ტი კას თან და მე კავ ში რე ბი ნა, 
ამ იტ ომ ვი ფიქ რე, რომ სწავ ლას ეკ ონ ომ
იკ ის ან პროგ რა მი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
გა ვაგ რძე ლებ დი. სა ბო ლოო გა დაწყვე ტი
ლე ბის მი ღე ბა ზე მა ინც ოჯ ახ ური ტრა დი
ცი ის გაგ რძე ლე ბის სურ ვილ მა იმ ოქ მე და. 
მა მა ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო
რი, პრო ფე სო რი იყო, შე სა ბა მი სად, მეც 
მი სი გზა ავ ირ ჩიე”, — აცხა დებს შალ ვა 
წე რე თე ლი, რო მე ლიც თვლის, რომ სწო რი 
არ ჩე ვა ნი გა აკ ეთა. პა რა ლე ლუ რად პროგ
რა მი რე ბა შიც აპ ირ ებს ცოდ ნის გაღ რმა
ვე ბას, რად გან საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სფე
როდ მი აჩ ნია. 

“მა მა ოთხი წლის ას აკ ში გარ და მეც ვა
ლა. ძი რი თა დად, დე დას მო უწია მთე ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის თა ვის თავ ზე აღ ება 
და ვფიქ რობ, ცო ტა ზედ მე ტად გა ნიც
დი და იმ ას, რომ “შე საძ ლებ ლო ბის მაქ სი
მუმს” არ ვა კე თებ დი. ამ დროს თვი თო

ნაც საკ მა ოდ გა აზ რე ბუ ლი მქონ და, რომ 
თუ რა მეს არ შე ვას რუ ლებ დი, მხო ლოდ 
სა კუ თარ თავს და ვა ზი ან ებ დი. სტუ დენ
ტო ბი სას შე ვეც დე ბი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი 
ვი ყო საქ მე ზე, გა ვა კე თო მაქ სი მუ მი, რა
თა მო მა ვალ ში ჩემს სფე რო ში წარ მა ტე ბას 
მი ვაღ წიო”, — აღ ნიშ ნა შალ ვამ, რო მე ლიც 
ფიქ რობს, რომ ISETის სას წავ ლო პრო ცე
სი საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო, დატ ვირ თუ ლი 
და სი ახ ლე ებ ით სავ სე იქ ნე ბა. 

მა ღალ რე იტ ინ გუ ლი პირ ველ კურ სე ლის 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბი უცხო ეთ ში სწავ ლის 
გაგ რძე ლე ბას უკ ავ შირ დე ბა. “პრო ფე სი
ული ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბა, და მო უკ იდ ებ
ლო ბა, უცხო ენ ის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე
ბა, გან სხვა ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის და 
შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე ად ამი ან ებ თან 
შეხ ვედ რა, ჩე მი აზ რით, პი როვ ნუ ლი და 
კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის თვის ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია”, — აცხა დებს შალ ვა, 
რომ ლის ყვე ლა ზე დი დი სურ ვი ლია მი ღე
ბუ ლი ცოდ ნა სამ შობ ლოს კე თილ დღე ობ ას 
მო ახ მა როს. 

რაც შე ეხ ება ჩვე ნი სტა ტი ის მე ორე 
რჩე ულს — დე მეტ რე აბ ეს აძ ეს, სკო ლა ში 
მიღ წე ული მი სი წარ მა ტე ბე ბის შე სა ხებ მა
მის გან ხში რად ეს მო დათ უნ ივ ერ სი ტე ტის 
თა ნამ შრომ ლებს. სხვა დას ხვა ოლ იმ პი ად
ებ სა და კონ კურ სებ ში გა მარ ჯვე ბულს მუ
სი კა ლუ რი ნი ჭიც აქ ვს, თუმ ცა პრო ფე სი
ად ექ იმ ობა აირ ჩია და თსუის მე დი ცი ნის 
ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტი გახ და. 

წელს თსუის სა მე დი ცი ნო ფა კულ
ტეტ ზე დი დი კონ კურ სი იყო. დე მეტ რემ 

ბრწყინ ვა ლედ ჩა აბ არა მი სა ღე ბი გა მოც
დე ბი და 100%იანი სას წავ ლო გრან ტი 
მო იპ ოვა. რო გორც თა ვად ამ ბობს, ყვე
ლა ფერს გა აკ ეთ ებს, რომ პრო ფე სი ონ ალი 
ექ იმი გახ დეს. “სკო ლა ში სწავ ლის დროს 
გან სა კუთ რე ბით და ვინ ტე რეს დი ბი ოლ
ოგი ით. ბი ოლ ოგი ისა და მე დი ცი ნის უშუ
ალო კავ შირ მა და შე სა ბა მის მა მო ტი ვა
ცი ამ გა ნა პი რო ბა ჩე მი არ ჩე ვა ნი. ექ იმ ებს 
ხომ ად ამი ან თა სი ცოცხლე აბ არია... ამ
იტ ომ სიღ რმი სე ულ ად შე ვის წავ ლი ყვე ლა 
სა განს, და მა ტე ბით გა ვეც ნო ბი უახ ლეს 
ლი ტე რა ტუ რას, ავ ით ვი სებ პრაქ ტი კას, 
რა თა მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ექ იმი გავ
ხდე. დღე ის ათ ვის სა ქარ თვე ლო ში ახ ალი 
სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ები და მკურ
ნა ლო ბის ახ ალი მე თო დე ბი ინ ერ გე ბა. ეს 
ტენ დენ ცია მო მა ვალ შიც უნ და გაგ რძელ
დეს. ბუ ნებ რი ვია, უნ და ამ აღ ლდეს ექ იმ თა 
კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნეც. ვი მე დოვ ნებ, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე
ბის კვალ დაკ ვალ უფ ასო ჯან დაც ვა ჩა მო
ყა ლიბ დე ბა”, — ასე ფიქ რობს მო მა ვა ლი 
ექ იმი დე მეტ რე აბ ეს აძე, რო მე ლიც დარ
წმუ ნე ბუ ლია, რომ დე და უნ ივ ერ სი ტე ტი 
მას სწავ ლე ბის მა ღალ სტან დარ ტებს შეს
თა ვა ზებს. დე მეტ რემ იც ის, რომ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად დი დი შრო მაც სა ჭი როა. 

შალ ვა და დე მეტ რე ბავ შვო ბი დან მე გობ
რო ბენ, ერ თმა ნე თის წარ მა ტე ბა უხ არი ათ 
და იმ ედია, უნ ივ ერ სი ტე ტის კედ ლებ შიც 
ის ეთ ივე წარ მა ტე ბით და ღირ სე ულ ად ივ
ლი ან, რო გორც მა თი მშობ ლე ბი და დი ოდ
ნენ და და დი ან...

Tamar dadiani

ღირ სე ული მა მე ბის კვალ ზე _ შალ ვა წე რეთ ლი სა და
დე მეტ რე აბ ეს აძ ის სტუ დენ ტო ბის პირ ვე ლი წე ლი
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“სივ რცე 037” იურ იდი ული ფა კულ ტე
ტის სტუ დენ ტებ მა დააარსეს. მას ში გა
წევ რი ან ება უნ ივ ერ სი ტე ტის ყვე ლა ფა
კულ ტე ტის სტუ დენ ტს შე უძ ლია. დამ ფუძ
ნებ ლე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ
რუ ლი, სპორ ტუ ლი და საქ ველ მოქ მე დო 
აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას გეგ მა ვენ. 
კლუ ბის წევ რე ბის ორ გა ნი ზე ბით, ამ დრო
ის თვის, უკ ვე მიმ დი ნა რე ობს იურ ის ტთა 
მი ნი სა ფეხ ბურ თო ლი გის ჯგუ ფუ რი ეტ
აპ ები. ლი გა ში 16 გუნ დი მო ნა წი ლე ობს. 
სა ფეხ ბურ თო მატ ჩე ბი თსუის პირ ვე ლი 
კორ პუ სის ეზ ოში მდე ბა რე სტა დი ონ ზე იმ
არ თე ბა. 

“სივ რცე 037” და ვა არ სეთ თსუის იურ
იდი ული ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებ მა და 
მი სი კა რი ყვე ლას თვის ღიაა. იდეა რამ
დე ნი მე სტუ დენ ტს დაგ ვე ბა და, რო დე საც 
037 აუდ იტ ორი აში ვის ხე დით ერთერ თი 
ივ ენ თის დროს. მი ზა ნი მარ ტი ვია — სტუ
დენ ტუ რი ცხოვ რე ბა თა ვად სტუ დენ ტებ მა 

უნ და შევ ქმნათ. უნ ივ ერ სი ტე ტის ბი უჯ ეტ
იდ ან გა მო ყო ფი ლია კონ კრე ტუ ლი თან ხა 
სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბის თვის, რომ ლის 
გა მო ყე ნე ბაც სა კუთ რი იდე ის რე ალ იზ ებ
ის თვის ყვე ლა სტუ დენ ტს შე უძ ლია. ბევ
რმა ეს არ იც ის.

ყვე ლა კრე ატი ული და სა ინ ტე რე სო იდე
ის მქო ნე სტუ დენ ტი მო ვა სივ რცე 037
ში, სა დაც დახ ვდე ბი ან უკ ვე გა მოც დი ლი 
სტუ დენ ტე ბი და ერ თად აქ ცე ვენ იდე ას 
რე ალ ურ პრო ექ ტად. ეს გა აც ოცხლებს 
სტუ დენ ტურ მუხ ტს. და გეგ მი ლია უამ რა
ვი სპორ ტუ ლი, კულ ტუ რუ ლი, გა სარ თო
ბი და სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბა; იმ
იტ ირ ებ ული პრო ცე სე ბი, კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი, 
საქ ველ მოქ მე დო აქ ტი ვო ბე ბი. ახ ალ წელს 
ვა პი რებთ უს ახ ლკა რო ბავ შვე ბის დახ მა
რე ბას. ვთა ნამ შრომ ლობთ სის ხლის ბან
კთან და ჩვე ნი ორ გა ნი ზე ბით, სა ჭი რო ებ ის 
შემ თხვე ვა ში, შევ ძლებთ უამ რა ვი ად ამი
ან ის აქ ცი აში ჩაბ მას ფუ ლა დი დახ მა რე ბის 

ან დო ნო რად ქცე ვის მიზ ნით. ვგეგ მავთ 
სტუ დენ ტურ დღე ებ საც, რო მელ საც თა
ვი დან ბო ლომ დე პროგ რა მუ ლად გა წე რენ, 
გა აფ ორ მე ბენ, ორ გა ნი ზე ბას გა უწ ევ ენ 
ჩვე ნი მო ხა ლი სე სტუ დენ ტე ბი. ვე ლო დე
ბით და ვთა ნამ შრომ ლობთ უკ ვე რამ დე ნი
მე სპონ სორ თან. სივ რცე გა მოჩ ნდე ბა სოც 
ქსე ლებ ში. 

მი ზა ნი, გარ და ჩვე ნი და გეგ მი ლი პრო
ექ ტე ბის გავ რცე ლე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის 
ინ ფორ მი რე ბი სა, უნ ივ ერ სი ტე ტის პი არი 
და პო პუ ლა რი ზა ციაა, რა თა, სტუ დენ ტუ
რი ცხოვ რე ბის კუთხით, თსუ მო მა ვა ლი 
სტუ დენ ტე ბის თვის სა სურ ველ და მიმ
ზიდ ველ გა რე მოდ ვაქ ცი ოთ. და ვეხ მა
რე ბით თსუის სტუ დენ ტებს თა ვი ან თი 
სტარ ტა პე ბის გა რეკ ლა მე ბა შიც. მოკ ლედ, 
გეგ მე ბი დი დია. ვე ლო დე ბით ყვე ლა სტუ
დენ ტს ჯან სა ღი, კრე ატი ული, სა ინ ტე
რე სო იდე ით. აქ ვე მად ლო ბა იურ იდი ულ 
ფა კულ ტეტს და მის დე კანს, რო მელ მაც 
ყვე ლა ნა ირი გა რე მო შეგ ვიქ მნა “სივ რცე 
037”ის და არ სე ბის თვის და ფუნ ქცი ონ
ირ ებ ის თვის და, ას ევე, აკ ად ემი ურ პერ
სო ნალს, თსუის ად მი ნის ტრა ცი ას, რო მე
ლიც გვერ დში უდ გას კლუბს”, — აღ ნიშ ნა 
იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტმა, 
“სივ რცე 037”ის ერთერ თმა დამ ფუძ ნე
ბელ მა სა ბა ბა სი ლა ძემ. 

გვე სა უბ რე ბა მა გის ტრან ტი

ლა დო ზი რა ქაშ ვი ლი

ქარ თუ ლი არ აბ ის ტი კის სა მეც ნი ერო 
სკო ლა მდი და რია დარ გის თვის ფუნ
და მენ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბის ნაშ რო

მე ბით, რო გორც ენ ათ მეც ნი ერ ებ აში, ისე 
ის ტო რი ასა და ლი ტე რა ტუ რა ში. ქარ თუ
ლი არ აბ ის ტი კის მე სა ძირ კვლემ, აკ ად ემ
იკ ოს მა გი ორ გი წე რე თელ მა იმ თა ვით ვე 
გან საზღვრა სკო ლის მა ღა ლი სა ერ თა შო
რი სო სა მეც ნი ერო სტან დარ ტი, რო მე ლიც 
თა ობ ებ ის შემ დე გაც უწყვე ტად გრძელ დე
ბა. ჩვენ თან ხელ შე სა ხე ბად იგ რძნო ბა ის 
ძლი ერი ტრა დი ცია, რო მელ საც დღეს ჩე მი 
მას წავ ლებ ლე ბი აგ რძე ლე ბენ. ქარ თუ ლი 
არ აბ ის ტი კის სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ება 
დღემ დე ქმნის დარ გის თვის სა ერ თა შო რი
სო სტან დარ ტე ბის პრო დუქ ტს.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ გა სუ ლი სა უკ
უნ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი, არ აბ ული ენ ათ
მეც ნი ერ ებ ის თით ქმის ყვე ლა სა კითხი 
ქარ თულ არ აბ ის ტი კა ში ღრმად მუ შავ დე
ბა, ლექ სი კოგ რა ფია მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
ნაშ რო მით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი.

პირ ვე ლი არ აბ ულქარ თუ ლი ლექ სი კო
ნი 1951 წელს გი ორ გი წე რე თელ მა შე ად
გი ნა მი სი ავ ტო რო ბით გა მო ცე მუ ლი არ
აბ ული ქრეს ტო მა თი ის თვის. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ლექ სი კო ნი მო ცუ ლო ბით მცი
რეა, მას ში ზუს ტად არ ის გან საზღვრუ ლი 
არ აბ ულქარ თუ ლი ლექ სი კოგ რა ფი ის ძი
რი თა დი პრინ ცი პე ბი. მას შემ დეგ გი ორ გი 
წე რეთ ლის შრო მა, ამ მხრივ, წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში არ გაგ რძე ლე ბუ ლა, ლექ სი კო
ნი არ შევ სე ბუ ლა. 20052007 წლებ ში ნუ
ნუ ბე რო ზაშ ვი ლის მი ერ შედ გე ნი ლი ქარ
თულარ აბ ული დიპ ლო მა ტი ური ლექ სი კო
ნი თა და არ აბ ულქარ თუ ლი პო ლი ტი კურ
დიპ ლო მა ტი ური ლექ სი კო ნით გაგ რძელ და 
ნა ხე ვარ სა უკ უნ ეზე მე ტი ხნით შეწყვე ტი
ლი საქ მე. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ნუ ნუ 
ბე რო ზაშ ვი ლის ლექ სი კო ნე ბი დარ გობ რი
ვია და მა თი მო ცუ ლო ბაც არ არ ის დი დი, 

ის ინი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ნა პო ვა რია ქარ
თუ ლი არ აბ ის ტი კის თვის, გან სა კუთ რე
ბით იმ ფონ ზე, რო ცა სა ქარ თვე ლო სა და 
არ აბ ულ ქვეყ ნებს შო რის დიპ ლო მა ტი ური 
ურ თი ერ თო ბე ბი დღი თიდღე აქ ტი ურ დე ბა. 
დიპ ლო მა ტი ური ლექ სი კო ნე ბის შემ დგომ, 
2011 წელს გა მო იცა მაია ან დრო ნი კაშ ვი
ლის, ნი ნო ან თი ძეკა ხი ან ისა და და რე ჯან 
გარ და ვა ძის ავ ტო რო ბით შედ გე ნი ლი ლექ
სი კო ნი თა ნა მედ რო ვე არ აბ ული ენ ის სა
უნ ივ ერ სი ტე ტო სა ხელ მძღვა ნე ლოს თვის. 
ლექ სი კო ნი თა ნა მედ რო ვე არ აბ ული ენ ის 
სა ხელ მძღვა ნე ლოს ლექ სი კას მო იც ავს.

ამ ყვე ლაფ რის მი უხ ედ ავ ად, არ გვაქ ვს 
ფარ თო გა მო ყე ნე ბის არ აბ ულქარ თუ ლი 
ლექ სი კო ნი, რო მე ლიც დარ გით ღრმად და
ინ ტე რე სე ბულ ად ამი ანს შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს — სრულ ყო ფი ლი აკ ად ემი ური 
ინ ფორ მა ცია მი იღ ოს არ აბ ულ ლექ სე მა თა 
მნიშ ვნე ლო ბე ბის შე სა ხებ. ამ და ნაკ ლისს, 
პირ ველ რიგ ში, სტუ დენ ტე ბი გრძნო ბენ, 
გან სა კუთ რე ბით, ბა კა ლავ რი ატ ის სა ფე
ხურ ზე. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ არ სე ბობს 
ევ რო პულ ენ ებ ზე შედ გე ნი ლი არ აბ ული 
ენ ის ფუნ და მენ ტუ რი ლექ სი კო ნე ბი, მა თი 
გა მო ყე ნე ბაც გარ კვე ულ სირ თუ ლეს თან 
არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. რო გორც მე მი

ნა ხავს, სტუ დენ ტებს არ აბ ული სიტყვის, 
მა გა ლი თად, ინ გლი სუ რი ეკ ვი ვა ლენ ტის 
თარ გმნა შემ დეგ ინ გლი სურქარ თულ 
ლექ სი კო ნებ ში უწ ევთ. ეს პრო ცე სი, ხშირ 
შემ თხვე ვა ში, ხან გრძლი ვია და შე დე გიც 
სი ზუს ტეს მოკ ლე ბუ ლია. მან ქა ნუ რი თარ
გმა ნის გა მო ყე ნე ბით მი ღე ბუ ლი შე დე გი 
კი, არ აზ უს ტთან ერ თად, ხში რად კო მი
კურ სა ხეს იღ ებს.

როგორ დაიწყო პროცესი?

ბა კა ლავ რი ატ ის მე სა მე კურ სზე, 2018 
წელს არ აბ ულ ქვე ყა ნა ში სას წავ ლო მიზ
ნით ხან მოკ ლე ყოფ ნამ კი დევ უფ რო მაგ
რძნო ბი ნა ლექ სი კო ნის სა ჭი რო ება და 
სწო რედ იქ იდ ან დაბ რუ ნე ბულ მა ვცა დე ამ 
საქ მის დაწყე ბა.

არ აბ ული ენ ის სრულ ყო ფი ლი კორ პუ

სის არ არ სე ბო ბის გა მო, თა ვი დან ვე ცხა დი 
იყო, რომ არ აბ ულქარ თუ ლი ლექ სი კო ნი 
უნ და დაჰ ყრდნო ბო და იმ უმ დიდ რეს ლექ
სი კოგ რა ფი ულ გა მოც დი ლე ბას, რაც არ აბ
ული ენ ის თვის არ სე ბობს, რო გორც არ აბ
ული გან მარ ტე ბი თი, ისე თარ გმნი თი ლექ
სი კო ნე ბის სა ხით. თა ვი დან ვე რთუ ლი აღ
მოჩ ნდა უხ ვი არ აბ ული ლექ სი კო ნე ბი დან 
ის ეთ ის შერ ჩე ვა, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად 
და ედ ებ ოდა არ აბ ულქარ თულ ლექ სი
კონს. სა ჭი რო იყო ან ბან თრიგ ზე და ლა გე
ბუ ლი ძი რე ბი და მა თი ძი რი თა დი მორ ფო
ლო გი ური ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც შექ მნი და 
ლექ სი კო ნის ჩონ ჩხს და, შემ დგომ ეტ აპ ზე, 
ეს ჩონ ჩხი შე ივ სე ბო და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა
ნი ლექ სი კო ნე ბის მო ნა ცე მე ბით. ას ეთ სა
ფუძ ვლად, პირ ველ რიგ ში, რა თქმა უნ და, 
მოიაზრებოდა არ აბ ული გან მარ ტე ბი თი 
ლექ სი კო ნე ბი დან ერთერ თი, მაგ რამ ეს 
პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით მო უხ ერ ხე
ბე ლი აღ მოჩ ნდა. მკითხვე ლის თვის რომ 
გა სა გე ბი იყ ოს, რო გორც გან მარ ტე ბით, 
ისე – თარ გმნით არ აბ ულ ლექ სი კო ნებს 
ლექ სე მა თა და ლა გე ბის სხვა დას ხვა პრინ
ცი პი აქ ვთ. ეს პრინ ცი პი არ აბ ული გან მარ
ტე ბი თი ლექ სი კო ნე ბის თვის ის ტო რი ულ
ად აც გან სხვა ვე ბუ ლი იყო. ერ თა დერ თი 
პრინ ცი პი, რაც არ აბ ული ლექ სი კო ნე ბის 
უმ რავ ლე სო ბას აერ თი ან ებს, ის არ ის, რომ 
ლექ სე მე ბი ძი რე ბის მი ხედ ვით არ ის და ლა
გე ბუ ლი, თუმ ცა, ბო ლო დროს, არ სე ბობს 
ან ბან ზე და ლა გე ბუ ლი ლექ სი კო ნე ბიც 
(მაგ. არ აბ ულთურ ქუ ლი ლექ სი კო ნი). ძი
რის პრინ ციპ თან ერ თად, თა ნა მედ რო ვე 
არ აბ ული ლექ სი კო ნის თვის ყვე ლა ზე ეფ
ექ ტუ რი სა ხეა მი სი ბუ დე ებ ის სტრუქ ტუ
რით და ლა გე ბა. ბუ დე ებ ის სტრუქ ტუ რა 
გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ ერ თი ძი რის მორ
ფო ლო გი ური ფორ მე ბი – ზმნე ბი და სა ხე
ლე ბი – ბუ დის ორ ნა წილს ქმნი ან. ბუ დის 
პირ ველ ნა წილ ში მო ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი 
ძი რის ზმნუ რი ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც პირ
ვე ლი დან მეთხუთ მე ტე თე მამ დე მიმ დევ
რო ბით არ ის და ლა გე ბუ ლი, ხო ლო ბუ დის 
მე ორე ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ხე ლუ
რი ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც ან ბან თრი გის 
მი ხედ ვი თაა დაწყო ბი ლი. არ აბ ულ გან მარ
ტე ბით ლექ სი კო ნებ ში, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ ის ინი ძი რე ბის მი ხედ ვი თაა და ლა გე
ბუ ლი, ძი რის ქვეშ მო ცე მუ ლი ლექ სე მე ბი 
არ არ ის გა ნა წი ლე ბუ ლი ბუ დე ებ ის სის ტე
მა ზე. ცხა დი გახ და, რომ და საწყის ეტ აპ
ზე, არ აბ ული გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნის 
სა ფუძ ვლად აღ ება, ძი რის ზმნა თა და სა
ხელ თა ფორ მე ბის ამ ორ ჩე ვა და მა თი ბუ
დე ებ ზე გაწყო ბა ბევრ და მა ტე ბით დროს 
წა იღ ებ და, სწო რედ ამ იტ ომ არ აბ ულქარ
თუ ლი ლექ სი კო ნის სა ფუძ ვე ლი უნ და ყო
ფი ლი ყო ბუ დე ებ ის სის ტე მა ზე გან ლა გე
ბუ ლი არ აბ ული თარ გმნი თი ლექ სი კო ნი. 
ას ეთი ლექ სი კო ნი აღ მოჩ ნდა ბა რა ნო ვის 
დი დი არ აბ ულრუ სუ ლი ლექ სი კო ნი, რო
მე ლიც ერთერთ სრულ ყო ფილ თარ გმნით 
ლექ სი კო ნად ით ვლე ბა თა ნა მედ რო ვე სა

ლი ტე რა ტუ რო არ აბ ული ენ ის თვის.
არ აბ ული ენ ის ლექ სი კო ნე ბის უმ რავ

ლე სო ბა არ აბ ული ენ ის გან ვი თა რე ბის 
რო მელ სა მე ეტ აპ ზე აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს და 
მის მნიშ ვნე ლო ბებს აღ წერს. არ აბ ულევ
რო პუ ლი ლექ სი კოგ რა ფი ის კლა სი კად 
აღი არ ებ ული ლექ სი კო ნე ბი, მა გა ლი თად, 
ლე ინ ის არ აბ ულინ გლი სუ რი ლექ სი კო ნი, 
კა ზი მირ სკის არ აბ ულფრან გუ ლი ლექ სი
კო ნი და სხვა, ძი რი თა დად, ის ლა მამ დე ლი 
და კლა სი კუ რი არ აბ ული ტექ სტე ბის ლექ
სი კა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მათ მნიშ
ვნე ლო ბებს გად მოს ცემს. მოგ ვი ანო ხა ნის 
ევ რო პუ ლი ლექ სი კო ნე ბი (ვე რის არ აბ ულ
ინ გლი სუ რი ლექ სი კო ნი, ბა რა ნო ვის არ აბ
ულრუ სუ ლი ლექ სი კო ნი და სხვა) კი თა
ნა მედ რო ვე სა ლი ტე რა ტუ რო არ აბ ულ ის 
მნიშ ვნე ლო ბე ბის გად მო ცე მით შე მო იფ არ
გლე ბა, ას ევე, თა ნა მედ რო ვე ლექ სი კო ნებ
ში ად გილს იკ ავ ებს სა სა უბ რო ენ ის თვის 
და მა ხა სი ათ ებ ელი ლექ სი კა და მნიშ ვნე
ლო ბე ბი.

არ აბ ულქარ თუ ლი ლექ სი კო ნის მი ზა ნი 
თა ვი დან ვე შემ დეგ ნა ირ ად გა ნი საზღვრა: 
ამ ლექ სი კონ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და 
ყო ფი ლი ყო არ აბ ულევ რო პუ ლი ლექ სი
კოგ რა ფი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ნა პო ვა რი, 
რო გორც არ აბ ულ კლა სი კურ ძეგ ლებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ლექ სი კო ნე ბის მო ნა
ცე მე ბი, ისე თა ნა მედ რო ვე არ აბ ულევ
რო პულ ლექ სი კო ნებ ში გად მო ცე მუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბი. და საწყი სი დან ვე ნა თე ლი 
იყო, რომ არ აბ ულქარ თუ ლი ლექ სი კო
ნი არ უნ და ყო ფი ლი ყო რო მე ლი მე ერ თი 
არ აბ ული გან მარ ტე ბი თი ან თარ გმნი თი 
ლექ სი კო ნის ზუს ტი ას ლი ქარ თულ ენ აზე, 
სწო რედ ამ იტ ომ, ლექ სი კო ნის შედ გე ნის 
მე ორე ეტ აპი გუ ლის ხმობს, არ აბ ული ენ
ის გარ და, 4 ენ აზე (ინ გლი სუ რი, რუ სუ ლი, 
ფრან გუ ლი, თურ ქუ ლი) შედ გე ნი ლი თარ
გმნი თი ლექ სი კო ნე ბის ინ ფორ მა ცი ის გათ
ვა ლის წი ნე ბას.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ლექ სი კონ ში მნიშ
ვნე ლოვ ნად არ ის წარ მოდ გე ნი ლი ტექ ნი
კუ რი, პო ლი ტი კუ რი, დიპ ლო მა ტი ური და 
სხვა სა ხის ტერ მი ნო ლო გია, რაც თა ნა
მედ რო ვე სამ ყა როს თვის აქ ტუ ალ ურია.

დღეს, რო ცა მან ქა ნუ რი თარ გმა ნის დახ
ვე წა სწო რედ პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სე ბი სა 
და ზუს ტი ლექ სი კო ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ხდე ბა, სრულ ყო ფი ლი ლექ სი კო ნის აუც
ილ ებ ლო ბა ზე სა უბ არი, ვფიქ რობ, სრუ ლი
ად ზედ მე ტია. არ აბ ულქარ თუ ლი ლექ სი
კო ნის უმ თავ რე სი სა მიზ ნეა სტუ დენ ტი, 
რო მე ლიც არ აბ ულ ენ ას სწავ ლობს. ამ
ას თან ერ თად, აღ ნიშ ნუ ლი ლექ სი კო ნი, 
მჯე რა, დახ მა რე ბას გა უწ ევს დარ გით და
ინ ტე რე სე ბულ მეც ნი ერ ებს, მო მიჯ ნა ვე 
სფე როს წარ მო მად გენ ლებს, ას ევე, მე ტად 
გააადვილებს თარ გმნის პრო ცესს.

ამ დრო ის თვის ლექ სი კონ ზე მუ შა ობ ის 
პირ ვე ლი ეტ აპი დას რუ ლე ბუ ლია, მე ორე 
ეტ აპ ზე მუ შა ობა კი აქ ტი ურ ად მიმ დი ნა
რე ობს.

ლა დო ზი რა ქაშ ვი ლი თსუ-ის არ აბ ის-
ტი კის სა მა გის ტრო პროგ რა მის მე ორე 
კურ სის სტუ დენ ტია. მას მიზ ნად აქ ვს 
და სა ხუ ლი, შე ად გი ნოს დი დი არ აბ ულ-
ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნი და უფ რო მე ტიც 
– ამ სა მუ შა ოს უდ იდ ესი ნა წი ლი მას უკ-
ვე შეს რუ ლე ბუ ლი აქ ვს. ამ ას აკ ში არ-
აბ ულ-ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნის შედ გე ნა, 
მი სი მხრი დან, მე ტად გა ბე დუ ლი და ამ-
ბი ცი ური ნა ბი ჯია. მან სა ქარ თვე ლო ში 
მი ღე ბულ ცოდ ნას ეგ ვიპ ტე სა და ქუ ვე-
ით ში შე ძე ნი ლი გა მოც დი ლე ბაც და უმ-
ატა და ახ ლა შე მარ თე ბით მუ შა ობს ამ 
დიდ პრო ექ ტზე.

SurTxia beroSvili

არ აბ ულ-ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნის შედ გე ნა ზე
თსუ-ის მა გის ტრან ტი მუ შა ობს

სიახლე tsu.media

თსუ-ში ახ ალი სტუ დენ ტუ რი კლუ ბი — “სივ რცე 037” — და ფუძ ნდა
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სტაჟირების კურსი სტუდენტებისთვის!სტაჟირების კურსი სტუდენტებისთვის!

ყოველ სემესტრში ერთხელ ცხადდება სტაჟირების კურსი - ყოველ სემესტრში ერთხელ ცხადდება სტაჟირების კურსი - ჟურნალისტიკა და პრაქტიკაჟურნალისტიკა და პრაქტიკა
კურსს უძღვება თსუ პუბლიცისტიკისა და ელექტრონული მედია ცენტრის ხელმძღვანელი, კურსს უძღვება თსუ პუბლიცისტიკისა და ელექტრონული მედია ცენტრის ხელმძღვანელი, 

გაზეთ “თბილისის უნივერსიტეტის” რედაქტორი, ჟურნალისტი გაზეთ “თბილისის უნივერსიტეტის” რედაქტორი, ჟურნალისტი ნინო კაკულიანინო კაკულია
კურსი მოიცავს ჟურნალისტიკაში (პრესისა და ტელევიზიის მიმართულებით) კურსი მოიცავს ჟურნალისტიკაში (პრესისა და ტელევიზიის მიმართულებით) 
დახელოვნებისთვის თეორიულ (ონლაინ) და პრაქტიკულ მეცადინეობებს.დახელოვნებისთვის თეორიულ (ონლაინ) და პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

გაიცება სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობაგაიცება სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობა
დაინტერესებულმა სტუდენტებმა მოგვმართეთ გაზეთ “თბილისის უნივერსიტეტის” დაინტერესებულმა სტუდენტებმა მოგვმართეთ გაზეთ “თბილისის უნივერსიტეტის” 

რედაქციას (თსუ, მე-3 კორპუსი, მე-3 სართული, რედაქციას (თსუ, მე-3 კორპუსი, მე-3 სართული, 307 ოთახი307 ოთახი). ). 

8 ოქ ტომ ბერს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის თვის8 ოქ ტომ ბერს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის თვის
TSU Welcome Party 2022 მო ეწყო.TSU Welcome Party 2022 მო ეწყო.

სა ღა მოს მუ სი კა ლუ რად აფ ორ მებ დნენსა ღა მოს მუ სი კა ლუ რად აფ ორ მებ დნენ
ჯგუ ფი “მგზავ რე ბი”; Stefan Biniak; 4D Lobsters; Monk; Guri De Sal.ჯგუ ფი “მგზავ რე ბი”; Stefan Biniak; 4D Lobsters; Monk; Guri De Sal.

„თქვენ გახდით ყველაზე მაგარი უნივერსიტეტის სტუდენტები. ერთხელ „თქვენ გახდით ყველაზე მაგარი უნივერსიტეტის სტუდენტები. ერთხელ 
უნივერსიტეტელი ყოველთვის უნივერსიტეტელია. გილოცავთ!.” - ამ სიტყვებით უნივერსიტეტელი ყოველთვის უნივერსიტეტელია. გილოცავთ!.” - ამ სიტყვებით 
მიმართა გიორგი შარვაშიძემ სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყების მიმართა გიორგი შარვაშიძემ სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყების 

აღსანიშნავ ღონისძიებაზე, რომელსაც 14 000-მდე სტუდენტი დაესწრო.აღსანიშნავ ღონისძიებაზე, რომელსაც 14 000-მდე სტუდენტი დაესწრო.
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გზე ბი აუც ილ ებ ელია სა ზო გა დო ებ
რი ვი სა სი ცოცხლო ფუნ ქცი ებ ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. ბუ ნებ რი ვი 

კა ტას ტრო ფე ბის მი ერ გზე ბის და ზი ან
ებ ას და გა ნად გუ რე ბას უარ ყო ფი თი გავ
ლე ნა შე უძ ლია იქ ონი ოს მო ქა ლა ქე ებ ის 
კე თილ დღე ობ აზე. კლი მა ტის გლო ბა ლუ
რი ცვლი ლე ბის პი რო ბებ ში მნიშ ვნე ლოვ
ნად მა ტუ ლობს ამ ინ დი სა და კლი მა ტის 
ექ სტრე მა ლუ რი მოვ ლე ნე ბის სიხ ში რე 
და ინ ტენ სი ვო ბა: დიდ თოვ ლო ბა, ნის
ლი, ზვა ვი, ქა რიშ ხა ლი, თავ სხმა წვი მა, 
სეტყვა და ა.შ., რაც, გე ოლ ოგი ურ მოვ
ლე ნებ თან ერ თად, სა ავ ტო მობ ლო გზებ
ზე სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებს ქმნის და 
მოძ რა ობ ას აფ ერ ხებს. ხში რად რამ დე
ნი მე სა ათ იდ ან დაწყე ბუ ლი, მთე ლი ზამ
თრით დამ თავ რე ბუ ლი, გზე ბი იკ ეტ ება 
და სოფ ლე ბი და და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე
ბი მოწყვე ტი ლი და იზ ოლ ირ ებ ული რჩე
ბა, ამ იტ ომ სა ქარ თვე ლოს საზღვრის
პი რა რე გი ონ ებ თან და მა კავ ში რე ბელ 
საავტომობილო გზებ ზე სა ში ში გე ოლ
ოგი ური და ჰიდ რო მე ტე ორ ოლ ოგი ური 
მოვ ლე ნე ბის შეს წავ ლა და გზე ბის კლა
სი ფი კა ცია/და რაიონება ამ მოვ ლე ნე ბის 
მი ხედ ვით მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა
ხელ მწი ფო სათ ვის, სა ზო გა დო ებ ის ათ ვი
სა და მეც ნი ერ ებ ის ათ ვის.

2022 წლის სექ ტემ ბრის თვე ში დას
რულ და შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თვე
ლოს ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის 
სა ქარ თვე ლოს საზღვრის პი რა რე გი ონ
ებ ის შემ სწავ ლე ლი სა მეც ნი ერო კვლე
ვი თი პრო ექ ტე ბის ხელ შეწყო ბი სა და 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ღო ნის ძი
ებ ებ ის საგ რან ტო კონ კურ სში (ლო ტი I) 
გა მარ ჯვე ბუ ლი პრო ექ ტი: “ცენ ტრა ლურ 
კავ კა სი ონ ზე მდე ბა რე საზღვრის პი რა 
და სახ ლე ბებ თან და მა კავ ში რე ბე ლი სა
ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის (თბი ლი სიგუ და
ურილარ სი და თბი ლი სიჟინ ვა ლიშა ტი
ლი) კლა სი ფი კა ცია/და რაიონება სა ში ში 
ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბის თვალ საზ რი სით 
და მი სი გე ოგ რა ფი ული სა ინ ფორ მა ციო 
სის ტე მის შექ მნა”.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, კა მე რა ლუ რი 
და სა ვე ლე კვლე ვე ბის შე დე გად, შეს
წავ ლი ლია ცენ ტრა ლურ კავ კა სი ონ ზე 
თბი ლი სიგუ და ურილარ სის და თბი ლი
სიჟინ ვა ლიშა ტი ლის სა ავ ტო მო ბი ლო 
გზებ ზე სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებ ის წარ
მომ ქმნე ლი სა ში ში გე ოლ ოგი ური (მეწყე
რი, ღვარ ცო ფი, კლდეზ ვა ვი — ქვა თაც
ვე ნა, მდი ნა რის ნა პი რის გა რეცხვა და 
სხვ.) და ჰიდ რო მე ტე ორ ოლ ოგი ური (უხ
ვი ნა ლე ქე ბი, ნის ლი, ძლი ერი ქა რი, ქარ
ბუ ქი, თოვ ლის ზვა ვი, წყალ დი დო ბა და 
სხვ.) მოვ ლე ნე ბი. ორ ივე მი მარ თუ ლე ბით 
მი მა ვა ლი გზა უკ ავ შირ დე ბა კავ კა სი ონ
ის ჩრდი ლო ფერ დო ბებ ზე გან ლა გე ბულ 
სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ულეთ ნოგ რა ფი
ულ პრო ვინ ცი ებს, რომ ლე ბიც იზ ოლ ირ
ებ ულია მა ღა ლი წყალ გამ ყო ფი ქე დით 
(კავ კა სი ონ ის მთა ვა რი ქე დი) და მათ თან 
პირ და პი რი სატ რან სპორ ტო კო მუ ნი კა
ცია ამ ეტ აპ ზე შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 
მა ღა ლი უღ ელ ტე ხი ლე ბის მეშ ვე ობ ით: 
ჯვრის უღ ელ ტე ხი ლი სა (2379 მ; ყაზ ბე
გის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) და დათ ვის ჯვრის 
უღ ელ ტე ხი ლის (2676 მ; დუ შე თის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტი) გავ ლით.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლია 
რე გი ონ ის და სა ავ ტო მო ბი ლი გზე ბის 
კლა სი ფი კა ცია/და რაიონება სა ში ში ბუ
ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბის თვალ საზ რი სით. 
შედ გე ნი ლია სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის 
დე რეფ ნე ბის და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი
ებ ის ზო ნი რე ბის (და რაიონება) რუ კე ბი, 
სა დაც გზე ბის მო ნაკ ვე თე ბი კლა სი ფი ცი
რე ბუ ლია გე ოლ ოგი ური და ჰიდ რო მე ტე
რო ლო გი ური საფ რთხე ებ ის მი ხედ ვით, 
ას ევე გა ან ალ იზ ებ ულია ის სა ად აპ ტა ციო 
ღო ნის ძი ებ ები, რო მელ თა დრო ულ მა გა
ტა რე ბამ გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ინ ფრას ტრუქ ტუ
რუ ლი ობი ექ ტე ბის მდგრა დი ფუნ ქცი ონ
ირ ება.

კვლე ვის შე დე გე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
არ ამ არ ტო სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო დარ გში 
მოღ ვა წე მკვლევ რე ბის თვის, არ ამ ედ მათ 
დი დი პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვთ 

სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის გან ვი თა რე ბის 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სას, ცალ კე ული სი
ტუ აცი ებ ის სი მუ ლა ცი ის ათ ვის, სა გან გე
ბო სი ტუ აცი ებ ში სწრა ფი რე აგ ირ ებ ის
ათ ვის, ტუ რიზ მის გა ფარ თო ებ ის ათ ვის 
და სხვა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, კვლე ვის 
შე დე გე ბი სა ინ ტე რე სოა რო გორც სხვა
დას ხვა უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და კვლე ვი თი 
ინ სტი ტუ ტე ბის თვის, ას ევე რე გი ონ ული 
გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
სა მი ნის ტროს, სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებ ის 
მარ თვის სა აგ ენ ტოს, სა ქარ თვე ლოს გა
რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
სა მი ნის ტროს, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის
ტროს, თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს, სა ხელ
მწი ფო უს აფ რთხო ებ ის სამ სა ხუ რის და 
სხვა ორ გა ნო ებ ის თვის.

პრო ექ ტის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ქარ
თულ და ინ გლი სურ ენ ებ ზე გა მო იცა 
მო ნოგ რა ფია: “სა ში ში გე ოლ ოგი ური და 
ჰიდ რო მე ტე ორ ოლ ოგი ური მოვ ლე ნე ბი 
ცენ ტრა ლუ რი კავ კა სი ონ ის საზღვრის

პი რა რე გი ონ ებ ში — ყაზ ბე გი, დუ შე თი, 
თი ან ეთი და მცხე თა” (ავ ტო რე ბი: მა რი ამ 
ელ იზ ბა რაშ ვი ლი, გი ორ გი გაფ რინ დაშ ვი
ლი, ელ იზ ბარ ელ იზ ბა რაშ ვი ლი, გი ორ გი 
დვა ლაშ ვი ლი, ნი ნო ჩიხ რა ძე, თა მარ ხუნ
წე ლია, ზუ რაბ რი კა ძე).

პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი გახ ლდათ 
თსუის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი, გე
ოგ რა ფი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი მა
რი ამ ელ იზ ბა რაშ ვი ლი, კო ორ დი ნა ტო რი 
— გე ოგ რა ფი ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი 
გი ორ გი გაფ რინ დაშ ვი ლი. პრო ექ ტის 
გან ხორ ცი ელ ებ აში მო ნა წი ლე ობ დნენ 
გე ოგ რა ფი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი 
ელ იზ ბარ ელ იზ ბა რაშ ვი ლი, გე ოგ რა ფი
ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, თსუის ას ის
ტენტ პრო ფე სო რი გი ორ გი დვა ლაშ ვი ლი, 
გე ოგ რა ფი ის მა გის ტრი ნი ნო ჩიხ რა ძე, 
თსუის დოქ ტო რან ტე ბი: ზუ რაბ რი კა ძე, 
თა მარ ხუნ წე ლია და თსუის სტუ დენ ტი: 
ირ აკ ლი ელ იზ ბა რაშ ვი ლი.

სა ში ში გე ოლ ოგი ური და ჰიდ რო მე ტე ორ ოლ ოგი ური მოვ ლე ნე ბის 
პრე ვენ ცი ის ათ ვის გე ოგ რა ფი ული სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა შე იქ მნა

“DAMAST”-ის შე დე გე ბი და რე გი ონ ული კვლე ვის სა ერ თა შო რი სო 
ცენ ტრის შექ მნის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში

ენ გურ ჰეს ზე გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა 
დაკ ვირ ვე ბებ მა, რო მე ლიც ხმე ლე
თი დან, წყლი დან და ას ევე კოს მო

სი დან უწყვეტ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე ობს, 
აჩ ვე ნა, რომ კავ კა სი აში ყვე ლა ზე მა
ღა ლი კაშ ხა ლი, რო მე ლიც ქვეყ ნის ენ
ერ გრო მო მა რა გე ბის 40%ს შე ად გენს, 
და ახ ლო ებ ით, 30 წე ლი წად ში ფუნ ქცი
ონ ირ ებ ას ვე ღარ შეძ ლებს. შე სა ბა მი
სად, აუც ილ ებ ელია ენ გურ ჰე სის რე აბ
ილ იტ აცი ის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, რაც 
კაშ ხალს სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას გა
უხ ან გრძლი ვებს — ამ ის თა ობ აზე ქარ
თველ მა და გერ მა ნელ მა გე ოფ იზ იკ ოს
ებ მა სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი პრო ექ ტის 
— “DAMAST”ის შე დე გე ბის შე ჯა მე ბი
სას ისა უბ რეს. 

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ
ფე რენ ცია — “მო ნი ტო რინ გი მა ღა ლი 
კაშ ხლის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის გა
ხან გრძლი ვე ბის თვის: წყლი სა და ელ
ექ ტრო ენ ერ გი ის სა იმ ედო მი წო დე ბა 
დე კარ ბო ნი ზა ცი ის ათ ვის”, რო მე ლიც 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ
ში გა იხ სნა, სა მეც ნი ერო მოხ სე ნე ბე ბის 
მოს მე ნაშე ფა სე ბას და ველ ზე ჩა ტა რე
ბუ ლი სა მუ შაოების დათ ვა ლი ერ ებ ას — 
კონ კრე ტუ ლად, ენ გურ ჰე სის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი აზე და მონ ტა ჟე ბუ ლი უახ
ლე სი სე ის მუ რი და გე ოდ ეზი ური ტექ ნი

კის სა მუ შაო პრო ცეს ში შე ფა სე ბას ით ვა  
ლის წი ნებ და.

გერ მა ნი ის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი
ერ ებ ის ფე დე რა ლურ მა სა მი ნის ტრომ 
DAMASTის ფარ გლებ ში 3 პრო ექ ტი და
აფ ინ ან სა. სა მი ვე პრო ექ ტის სა ერ თო ბი
უჯ ეტი 7.5 მლნ. ევ რო ზე მეტს შე ად გენს: 
• DAMAST – მო ნი ტო რინ გის ტექ ნო ლო

გია ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის უს
აფ რთხო და ეფ ექ ტი ანი მუ შა ობ ის თვის 
2019 – 2022;

• DAMAST – transfer სე ის მუ რი მო ნი ტო
რინ გი ჭუ ბე რის ხე ობ ის უს აფ რთხო ებ
ის თვის 2022 – 2024;

• DAADSDG / CaucasusSDG(sustainable 
development goal) თსუსა და სტუს 
სტუ დენ ტე ბი სა და ახ ალ გაზ რდა მეც
ნი ერ ებ ის გაც ვლი თი პროგ რა მე ბი დე
და მი წის შემ სწავ ლე ლი მეც ნი ერ ებ ებ ის
თვის 2022 – 2025.
კვლე ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია სა

ქარ თვე ლო დან 2 უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ
ლის სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი ინ სტი ტუ
ტე ბი — თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტი სა და სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის მკვლევ რე ბის წარ მო
მად გენ ლო ბით, ხო ლო პირ ველ ორ პრო
ექ ტში სომ ხე თიც მო ნა წი ლე ობ და.

პრო ექ ტი “DAMAST” ბო ლო 5 წე ლია 
ხორ ცი ელ დე ბა. ამ დრო ის გან მავ ლო
ბა ში მეც ნი ერ ებ მა ჰიდ რო ელ ექ ტრო
სად გუ რე ბის უს აფ რთხო და ეფ ექ ტი ანი 
მუ შა ობ ის თვის მო ნი ტო რინ გის უახ ლე სი 

სის ტე მა შე იმ უშ ავ ეს. 
“ენ გურ ჰე სის ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ

ლი სე ისმ ური აქ ტი ვო ბა უკ ვე გა მო იკ ვე
თა. კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა — კაშ ხალს ორი 
აქ ტი ური რღვე ვა კვეთს. ლო კა ლუ რად 
გან თავ სე ბულ მა ქსელ მა ბო ლო 20 თვის 
მან ძილ ზე 320 მცი რე მი წის ძვრა და აფ
იქ სი რა ენ გურ ჰე სის ირ გვლივ 30 კმ რა
დი უს ში, რაც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რად გან სა მო მავ ლო სუ რა თის პროგ ნო
ზი რე ბის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს. უფ რო 
დე ტა ლუ რი სუ რა თის მი სა ღე ბად სა ჭი
როა დაკ ვირ ვე ბის მე ტი დრო, ამ იტ ომ აც 
სე ის მუ რი მო ნი ტო რინ გი გაგ რძელ დე ბა.

ამ ეტ აპ ზე, პა რა ლე ლუ რად მიმ დი ნა
რე ობს გე ოდ ეზი ური კვლე ვე ბიც. ლო კა
ლუ რი ტექ ტო ნი კუ რი გა და ად გი ლე ბე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად და მა
ტე ბით მი ნი მუმ 23 წე ლია სა ჭი რო. მხო
ლოდ ამ ის შემ დეგ შევ ძლებთ სე ის მუ რი 
რის კის ზუსტ მო დე ლი რე ბას. 

ჩა ტარ და ჯვრის წყალ სა ცა ვის დე ტა
ლუ რი კვლე ვაც, რომ ლის შე დე გა დაც გა
მო იკ ვე თა ად გი ლე ბი, სა დაც და ლე ქი ლი 
სე დი მენ ტის მო ცუ ლო ბა ძა ლი ან დი დია. 
ას ევე გა ით ვა ლა მა თი გა და ად გი ლე ბის 
სიჩ ქა რე კაშ ხლის კედ ლის კენ. კვლე ვებ
ში არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კლი მა
ტის ცვლი ლე ბა. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბით, 
ენ გურ ჰე სის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის 
ვა და სა შუ ალ ოდ 30 წე ლია, კერ ძოდ ექ
სპლუ ატ აცი ის დარ ჩე ნი ლი ვა და მი ნი მუმ 
28 და მაქ სი მუმ 32 წლით გა ნი საზღვრა”, 

— გან მარ ტა თსუის გე ოფ იზ იკ ის ინ სტი
ტუ ტის სე ის მო ლოგ მა ნი ნო წე რე თელ მა. 

პრო ექ ტი “DAMAST”ის მიზ ნობ რი ვი 
და ნიშ ნუ ლე ბა მხო ლოდ ერ თი კაშ ხლის 
შეს წავ ლამო ნი ტო რინ გით არ შე მო იფ
არ გლე ბა. DAMASTTransferის პრო ექ
ტის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც “DAMAST”
ის გაგ რძე ლე ბაა და ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე
ობს, მდი ნა რე ნენ სკრას (სა დაც კავ კა
სი აში ერთერ თი დი დი კაშ ხლის აშ ენ ება 
იგ ეგ მე ბა) მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი აზე, 
მიმ დი ნა რე წლის ზაფხულ ში, 5 სე ის მუ
რი ლო კა ლუ რი სად გუ რი და მონ ტაჟ და. 
მი ღე ბუ ლი სე ის მუ რო ბის დე ტა ლუ რი სუ
რა თი უნ იკ ალ ური მა სა ლა იქ ნე ბა მო მა
ვალ ში ჰე სის უს აფ რთხო მშე ნებ ლო ბის
თვის. ნენ სკრა მდი ნა რე ენ გუ რის მარ
ჯვე ნა შე ნა კა დია და აქ და მონ ტა ჟე ბუ ლი 
სად გუ რე ბი მეტ მო ნა ცე მებს მის ცემს 
მეც ნი ერ ებს, რომ კი დევ უფ რო ზუს
ტად და ად გი ნონ ენ გურ ჰე სი სა და ჭუ ბე
რის მი და მო ებ ში ლო კა ლუ რი აქ ტი ური 
სტრუქ ტუ რე ბი.

ზო გა დად, ნა ცი ონ ალ ურ და სა ერ თა
შო რი სო სე ის მურ ქსელ თან შე და რე ბით, 
ენ გურ ჰე სი სა და ნენ სკრას ხე ობ აში გან
თავ სე ბუ ლი ლო კა ლუ რი სე ის მუ რი ქსე
ლი მეც ნი ერ ებს ბევ რად უფ რო ვრცელ 
და სა ფუძ ვლი ან ინ ფორ მა ცი ას აძ ლევს 
რე გი ონ ის სე ის მო აქ ტი ვო ბი სა და ლო კა

nato obolaZe
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ლუ რი ტექ ტო ნი კუ რი პრო ცე სის შე სა
ხებ. ფაქ ტობ რი ვად, ეს არ ის ახ ალი მო ნა
ცე მე ბი რე გი ონ ის შე სა ხებ, რაც აქ ამ დე 
არ დაკ ვირ ვე ბუ ლა. 

“ლო კა ლუ რი სე ის მუ რი ქსე ლის გან ვი
თა რე ბა მა ნამ დე, სა ნამ კაშ ხლის აშ ენ
ება და იწყე ბა, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რად გან უკ ვე გვე ცო დი ნე ბა ლო კა ლუ რი 
აქ ტი ური სტრუქ ტუ რე ბი, მა თი ბუ ნე ბა. 
DAMASTTransferის ფარ გლებ ში გა
დაწყდა წი ნას წა რი დაკ ვირ ვე ბა გაგ ვე
კე თე ბი ნა მდი ნა რე ნენ სკრას ხე ობ აში, 
სა დაც მო მა ვალ ში მა ღა ლი კაშ ხლის აშ
ენ ება იგ ეგ მე ბა. თუმ ცა იმ შემ თხვე ვა შიც 
კი, თუ ჰე სი არ აშ ენ და, მი ღე ბუ ლი ცოდ
ნა ლო კა ლურ სე ის მუ რო ბა ზე მნიშ ვნე
ლო ვა ნია ჭუ ბე რის თე მის უს აფ რთხო ებ
ის თვის, რად გან ეს რაიონი მეწყერ სა ში ში 
ზო ნე ბით ხა სი ათ დე ბა, რომ ლის ინ იც ირ
ებ ას ზოგ ჯერ მი წის ძვრაც იწ ვევს”, — ამ
ბობს თსუის გე ოფ იზ იკ ის ინ სტი ტუ ტის 
სე ის მო ლო გი ის, სე ის მუ რი სა შიშ რო ებ
ისა და რის კის სექ ტო რის ხელ მძღვა ნე ლი 
ნი ნო წე რე თე ლი. 

სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი
ცენ ტრის ჩა მო ყა ლი ბე ბის

პერ სპექ ტი ვა
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ჰიდ რო რე

სურ სე ბის პო ტენ ცი ალ იდ ან გა მომ დი ნა რე 
და პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ
ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, აქ ტი ურ ად 
გა ნი ხი ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში სა ერ თა შო
რი სო ცენ ტრის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე
ლიც ენ გურ ჰე სის მა გა ლით ზე მი ღე ბულ 
შე დე გებს, წყალ სა ცავ ში მიმ დი ნა რე პრო
ცე სე ბი სა და უს აფ რთხო ებ ის შე სა ბა მის 
პა რა მეტ რებს, ას ევე, შე მუ შა ვე ბულ მო
ნი ტო რინ გუ ლი სის ტე მე ბის კონ ცეფ ცი
ას მსგავს პი რო ბებ ში არ სე ბულ სხვა კაშ
ხლებ საც მო არ გებს. გარ და ამ ისა, ცენ ტრი 
გააერთიანებს კლი მა ტის ცვლი ლე ბი სა და 
ენ ერ გე ტი კუ ლი უს აფ რთხო ებ ის სა კითხე
ბის კვლე ვე ბის სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე
ბებს.

სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის პერ სპექ ტი ვა პირ და პირ 
კავ შირ შია გერ მა ნულ მხა რეს თან თა ნამ
შრომ ლო ბის სტა ბი ლუ რო ბა ზე. პრო ექ ტში 
ჩარ თუ ლი მეც ნი ერ ები ამ ბო ბენ, რომ სა
ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი
აზე  თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე
ტის ად მი ნის ტრა ცი ისა და სა ქარ თვე ლოს 
სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად
გენ ლე ბის მხრი დან გა მო ხა ტულ მა მხარ
და ჭე რამ აღ ნიშ ნუ ლი სტა ბი ლუ რო ბის
თვის პირ ვე ლი ნა ბი ჯი გა დად გა.

“ეს პრო ექ ტი ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის სტრა
ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბი საა. ენ გურ ჰე სის 
მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი არ არ ის ოპ
ტი მის ტუ რი და სა ქარ თვე ლომ უნ და იფ
იქ როს ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ისა და ენ
ერ გო და მო უკ იდ ებ ლო ბის სა კითხებ ზე. 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ “DAMAST”ის 
პრო ექ ტე ბი ჩვე ნი ქვეყ ნი სა და მთლი ან ად 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის მდგრა დი და სტრა
ტე გი ული ენ ერ გო გან ვი თა რე ბის სა შუ ალ
ებ ას მოგ ვცემს”, — გა ნაცხა და თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ მა 
გი ორ გი შარ ვა ში ძემ. 

“კარ გად ვი ცით — თუ რა მნიშ ვნე ლო
ბა აქ ვს ჰე სე ბის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას 
სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გო მო მა რა გე ბის თვის. 
“DAMAST”ის პრო ექ ტის კვლე ვე ბით ჩვენ 
უფ რო კარ გად შეგ ვიძ ლია და ვი ნა ხოთ, რა 
პრობ ლე მე ბი არ სე ბობს და რო გორ შე იძ
ლე ბა მა თი გა დაჭ რა. ეს ყვე ლა ფე რი სა ჭი
როა მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის თვის და რე გი ონ
ული სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა არა მარ ტო ჩვე ნი 
ქვეყ ნის თვის, არ ამ ედ მთლი ან ად კავ კა სი
ის რე გი ონ ის თვის”, — გა ნაცხა და ეკ ონ ომ
იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის
ტროს ენ ერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კი სა და სა
ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტის 
ხელ მძღვა ნელ მა თორ ნი კე ყა ზა რაშ ვილ მა. 

სა ქარ თვე ლოს თან მჭიდ რო 
თა ნამ შრომ ლო ბის ინ ტე რე სე ბი

მტკნა რი წყლის მარ თვი სა და სა ზო
გა დო ებ ის თვის სუფ თა, მდგრა დი და 

ხელ მი საწ ვდო მი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი
წო დე ბის სა კითხში სა ქარ თვე ლოს თან 
მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის სა კუ თარ ინ
ტე რე სებ ზე ისა უბ რეს გერ მა ნი ის გა ნათ
ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის ფე დე რა ლუ რი 
სა მი ნის ტროს დე ლე გა ცი ის წარ მო მად
გენ ლებ მა და სა ქარ თვე ლო ში გერ მა ნი ის 
ელ ჩმა პი ტერ ფი შერ მა. 

“DAMAST”ის პრო ექ ტი გერ მა ნი ის
თვის სა ინ ჟინ რო მეც ნი ერ ული თვალ საზ
რი სით ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია. პრო ექ
ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
კვლე ვე ბი ერ თმა ნეთს ავ სებ და და სა ერ
თო სარ გე ბელს ქმნი და. პრო ექ ტი პა სუ
ხობს ჩვე ნი სა მი ნის ტრო სა და, ზო გა დად, 
ევ რო პის ინ ტე რე სებს სა ქარ თვე ლო ში. 
თქვენს ქვე ყა ნას თან მე გობ რუ ლი ურ თი
ერ თო ბის გაძ ლი ერ ებ ის თვალ საზ რი სით, 
რუ სე თის უკ რა ინ აზე თავ დას ხმის ფონ
ზე, ჩვე ნი პრო ექ ტის მნიშ ვნე ლო ბა კი დევ 
უფ რო იზ რდე ბა”, — გა ნაცხა და გერ მა
ნი ის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის ფე
დე რა ლუ რი სა მი ნის ტროს დე ლე გა ცი ის 
ხელ მძღვა ნელ მა გაბ რი ელე ჰერ მა ნიმ.

“პრო ექ ტი არა მარ ტო ეკ ოლ ოგი ური 
და ეკ ონ ომ იკ ური, არ ამ ედ პო ლი ტი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბი საც არ ის. ენ გუ რის კაშ ხა
ლი გი გან ტუ რი და ძვე ლია, მას ეს აჭ ირო
ება ზრუნ ვა. ჰე სი სა ქარ თვე ლოს ელ ექ
ტრო ენ ერ გი ის 40%ს გა მო იმ უშ ავ ებს და 
ეს აზღვრე ბა რუ სე თის მი ერ ოკ უპ ირ ებ
ულ რე გი ონს. ამ ას თა ნა ვე, ჩვენ ვცხოვ
რობთ კლი მა ტის ცვლი ლე ბის ეპ ოქ აში. 
სა ქარ თვე ლოს გა უმ არ თლა, რად გან მას 
ბევ რი ჰიდ რო რე სურ სი აქ ვს, რაც არ გა
აჩ ნია გერ მა ნი ას და გვი წევს მთლი ან ად 
გა ნახ ლე ბად ენ ერ გი აზე გა დას ვლა. ჩვენ 
უნ და ვი მუ შა ოთ ჩვე ნი სა უკ ეთ ესო მო
მავ ლი სა და სა ერ თო სარ გებ ლის მი ღე
ბის თვის. ვი ცით, რომ სა ქარ თვე ლო მი
იღ წვის ევ რო კავ ში რის კენ, რა საც მი ვე
სალ მე ბით. თქვენ უკ ვე ხართ ევ რო პუ ლი 
ოჯ ახ ის წევ რი, თუმ ცა იმ ის ათ ვის, რომ 
ევ რო კავ ში რის წევ რიც გახ დეთ, აუც ილ
ებ ელია გქონ დეთ რე სურ სე ბის, უნ არ
ჩვე ვე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა
ცი ებ ის იგ ივე დო ნე, რაც ევ რო კავ ში რის 
წევრ სხვა ქვეყ ნებ შია. ვფიქ რობ, ამ პრო
ცეს ში “DAMAST”ის პრო ექ ტი ერთერ
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი 
ნა ბი ჯია”, — გა ნაცხა და სა ქარ თვე ლო ში 
გერ მა ნი ის ელ ჩმა პი ტერ ფი შერ მა.

გერ მა ნი ის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი
ერ ებ ის ფე დე რა ლურ მა სა მი ნის ტრომ 
წელ სვე და იწყო DAADSDG (sustainable 
development goal) თსუსა და სტუს სტუ
დენ ტე ბი სა და ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ
ებ ის გაც ვლი თი პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც 
დე და მი წის შემ სწავ ლე ლი მეც ნი ერ ებ ებ
ის მი მარ თუ ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. პრო
ექ ტი 4 წლი ანია. ქარ თველ ახ ალ გაზ რდა 
მეც ნი ერ თა პირ ვე ლი ჯგუ ფი კვლე ვი თი 
ვი ზი ტით გერ მა ნი აში უკ ვე იმ ყო ფე ბო და. 

“კარ ლსრუ ეს ტექ ნო ლო გი ურ ინ სტი
ტუტ ში ჩე მი ვი ზი ტის მი ზა ნი ენ გურ ჰე
სის ირ გვლივ და მონ ტა ჟე ბუ ლი სად გუ
რე ბი დან მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბადა მუ შა
ვე ბა იყო. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე ვის
წავ ლე უნ იკ ალ ური ტექ ნო ლო გი ები, თუ 
რო გორ უნ და მო ვახ დი ნოთ ლო კა ლუ რი 
სე ის მუ რი ივ ენ თე ბის დე ტექ ტი რე ბა და 
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა. 
გაც ვლი თი პროგ რა მა ერ თთვი ანი იყო. 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ბა ზა სა შუ
ალ ებ ას გვაძ ლევს ეს კვლე ვე ბი აქ აც 
გან ვა ხორ ცი ელ ოთ და სა ბო ლო ოდ ენ
გურ ჰე სის მდგო მა რე ობა შე ვა ფა სოთ”, 
— გვითხრა თსუის გე ოფ იზ იკ ის ინ სტი
ტუ ტის სპე ცი ალ ის ტმა და თსუის ფი ზი
კის მი მარ თუ ლე ბის მა გის ტრან ტმა ნა ზი 
ტუ ღუშ მა. 

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ ფე
რენ ცია — “მო ნი ტო რინ გი მა ღა ლი კაშ
ხლის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის გა ხან
გრძლი ვე ბის თვის: წყლი სა და ელ ექ ტრო
ენ ერ გი ის სა იმ ედო მი წო დე ბა დე კარ
ბო ნი ზა ცი ის ათ ვის” — 15 სექ ტემ ბერს 
გა იხ სნა. გერ მა ნე ლე ბის დე ლე გა ცია 
“DAMAST”ის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის შე დე გებ სა და ენ გურ ჰე სის 
ირ გვლივ და მონ ტა ჟე ბუ ლი სე ის მუ რი 
და გე ოდ ეზი ური სად გუ რე ბის მუ შა ობ ას 
რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში ეც ნო
ბო და. 
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ენ გურ ჰეს ზე გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა დაკ ვირ ვე ბებ მა, რო-
მე ლიც ხმე ლე თი დან, წყლი დან და ას ევე კოს მო სი დან 

უწყვეტ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე ობს, აჩ ვე ნა, რომ კავ კა სი აში 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი კაშ ხა ლი, რო მე ლიც ქვეყ ნის ენ ერ-
გრო მო მა რა გე ბის 40%-ს შე ად გენს, და ახ ლო ებ ით, 30 

წე ლი წად ში ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას ვე ღარ შეძ ლებს. შე სა ბა მი-
სად, აუც ილ ებ ელია ენ გურ ჰე სის რე აბ ილ იტ აცი ის გეგ მის 
შე მუ შა ვე ბა, რაც კაშ ხალს სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას გა უხ-
ან გრძლი ვებს — ამ ის თა ობ აზე ქარ თველ მა და გერ მა-

ნელ მა გე ოფ იზ იკ ოს ებ მა სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი პრო ექ-
ტის — „DAMAST“-ის შე დე გე ბის შე ჯა მე ბი სას ისა უბ რეს. 
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გვე სა უბ რე ბა პრო ფე სო რი

ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლი 

სიტყვა “ინ ოვ აცია” ეტ იმ ოლ ოგი ურ ად 
წარ მოდ გე ბა ლა თი ნუ რი “Innovation”
ის გან და ნიშ ნავს ახ ალს, სი ახ ლეს. 

ყვე ლა ზე მარ ტი ვი გან მარ ტე ბით, “ინ ოვ
აცი ური ეკ ონ ომ იკა” არ ის ახ ალ ტექ ნი
კა სა და ტექ ნო ლო გი ებ ზე, შრო მი სა და 
წარ მო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე 
პროგ რე სულ ფორ მებ სა და მე თო დებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა. 
ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა სა ზო გა დო ებ ის 
მწარ მო ებ ელი ძა ლე ბის ხან გრძლი ვი გან
ვი თა რე ბის კა ნონ ზო მი ერი შე დე გია. 

ჯერ კი დევ ად რე ულ, მე17ე სა უკ უნ ეში 
თვალ სა ჩი ნო ინ გლი სელ მა ფი ლო სო ფოს მა 
ფრ. ბე კონ მა და წე რა ნაშ რო მი “ესე ები ინ
ოვ აცი ებ ის შე სა ხებ,” რო მელ შიც აღ წე რი
ლია მი თი ური სა ხელ მწი ფო “ატ ლან ტი და,” 
სა დაც ინ ოვ აცი ები გა დამ წყვეტ როლს თა
მა შობს ად ამი ან თა ცხოვ რე ბა ში. ინ ოვ აცი
ური ეკ ონ ომ იკ ის თე ორი ის ფუ ძემ დებ ლად 
სა მარ თლი ან ადაა აღი არ ებ ული ცნო ბი ლი 
ავ სტროამ ერ იკ ელი ეკ ონ ომ ის ტი ი.ა. შუმ
პე ტე რი, რომ ლის აზ რით, ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა 
გა მო გო ნე ბე ბი და ინ ოვ აცი ები. ის ინი ბა
ზარ ზე გა მო დი ან ახ ალი პრო დუქ ტე ბის 
და ახ ალი პრო ცე სე ბის სა ხით. ინ ოვ აცი
ები ქმნის მოთხოვ ნას სა ინ ვეს ტი ციო კა
პი ტალ ზე და “აც ოცხლებს სტე რი ლურ 
(მკვდარ) კა პი ტალს” (შუმ პე ტე რი). 

ინ ოვ აცი ური გა დატ რი ალ ებ ები, რო
გორც წე სი, ღი რე ბუ ლე ბა თა შექ მნის მთე
ლი ჯაჭ ვის შეც ვლას იწ ვევს, რო გორც ეს 
გა აკ ეთა ორ თქლის ძრა ვამ სამ რეწ ვე ლო 
რე ვო ლუ ცი ის პე რი ოდ ში და კომ პი უტ ერ
ებ ის ინ ტერ ნე ტებ თან ინ ტეგ რა ცი ამ სა
ინ ფორ მა ციო რე ვო ლუ ცი ის პე რი ოდ ში 
(19801990იანი წლე ბის მიჯ ნა ზე). 

თა ნა მედ რო ვე რე ალ ობ აში ძი რე ულ ად 
შე იც ვა ლა რა სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე
ბის ტექ ნოეკ ონ ომ იკ ური პა რა დიგ მა, მის 
ცენ ტრში ინ ოვ აცი ურ ეკ ონ ომ იკ ას თან და
კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი აღ მოჩ ნდა. 

რამ დე ნი მე წლის წინ ეკ ონ ომ იკ ისა და 
ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე პრო ფე სორ გი ორ
გი ღა ღა ნი ძის ინ იცი ატ ივ ითა და უშუ ალო 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით მა გის ტრა ტუ რა ში, 
რამ დე ნა დაც ჩემ თვის ცნო ბი ლია, პირ ვე
ლად სა ქარ თვე ლო ში, შე იქ მნა ციფ რუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის მო დუ ლი, რომ ლის ერთერ თი 
სა ვალ დე ბუ ლო სა გა ნი ინ ოვ აცი ური ეკ ონ
ომ იკაა, რაც სრუ ლი ად კა ნონ ზო მი ერია. 
საქ მე იმ აშია, რომ ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ
იკა საკ მა ოდ ფარ თო და ტე ვა დი ცნე ბაა, 
რო მე ლიც რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბას მო
იც ავს: სა ინ ფორ მა ციო ეკ ონ ომ იკ ას; ცოდ
ნის ეკ ონ ომ იკ ას (knowledge economy), ან 
რო გორც ზოგ ჯერ ამ ბო ბენ ცოდ ნა ზე დამ
ყა რე ბულ ეკ ონ ომ იკ ას (knowledgebased 
economy) თუ ცოდ ნით მარ თულ ეკ ონ ომ
იკ ას (knowledge drive economy). ინ ოვ აცი
ური ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა ზე თა ნა მედ რო ვე 
და პერ სპექ ტი ული ტი პია ციფ რუ ლი ეკ
ონ ომ იკა (digital economy), რომ ლის უზ არ
მა ზა რი პო ტენ ცი ალი, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სიცხა დით, კო ვიდ 19 პან დე მი ით შექ მნილ 
ექ სტრე მა ლურ პი რო ბებ ში გა მო იკ ვე თა. 
სი ამ ოვ ნე ბით მი ვი ღე შე მო თა ვა ზე ბა აღ
ნიშ ნუ ლი საგ ნის წა კითხვის თა ობ აზე და 
ამ ჟა მად ინ ტენ სი ურ ად ვმუ შა ობ ინ ოვ აცი
ური ეკ ონ ომ იკ ის სა ლექ ციო კურ სის გა მო
ცე მა ზე. ვფიქ რობ, სტუ დენ ტთა ინ ტე რე სი 
ამ საგ ნის მი მართ საკ მა რი სად დი დია და 
ვი მე დოვ ნებ, მო მა ვალ შიც ასე იქ ნე ბა, რა
მე თუ სა კითხი ეხ ება ყვე ლა ზე რა ცი ონ ალ
ურ და ეფ ექ ტი ან ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას, 
რო მე ლიც წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებს 
ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბულ პოს ტინ დუს
ტრი ულ ქვეყ ნებ ში და რაც, ჩე მი აზ რით, 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ჩვენ
თვის... სწო რედ ინ ოვ აცი ურ ეკ ონ ომ იკ აზე 
დაყ რდნო ბით, დრო ის მოკ ლე პე რი ოდ ში, 
შეძ ლეს ფან ტას ტი კუ რი შე დე გე ბის მიღ წე
ვა ერთ დროს ეკ ონ ომ იკ ურ ად არც თუ ისე 
გან ვი თა რე ბულ მა ქვეყ ნებ მა, რო გო რი ცაა 
ირ ლან დია, ფი ნე თი, ის რა ელი, სამ ხრეთ 
კო რეა და სხვ. 

ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა
ჯერ კი დევ ვერ გა და იქ ცა
სა ხელ წი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის პრი ორ იტ ეტ ად

ქარ თვე ლი ეკ ონ ომ ის ტე ბის (ვ. პა პა ვა, 
რ. აბ ეს აძე, ლ. ჩი ქა ვა და სხვე ბი) მი ერ 
არა ერ თხელ აღ ნიშ ნუ ლა ის გა რე მო ება, 
რომ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით (ნავ თო
ბი, გა ზი და სხვ.) სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის და გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აში ღირ
სე ულ ად ინ ტეგ რი რე ბის ერ თა დერ თი გზა 
ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე 

გა დის (მით უფ რო ის ეთ ღა რიბ ქვე ყა ნა
ში, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა). იმ ის თქმა, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად არ მიმ დი ნა
რე ობს ამ მი მარ თუ ლე ბით მოძ რა ობა, არ 
იქ ნე ბა სწო რი. სხვა დას ხვა დროს სა ქარ
თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლია 
დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ აპ ირ და პირ 
და პირ და პირ პა სუ ხობს ინ ოვ აცი ური ეკ
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მოთხოვ ნებს. 
მათ შო რის, მთა ვა რია “სა ქარ თვე ლოს კა
ნო ნი ინ ოვ აცი ებ ის შე სა ხებ”, რო მე ლიც ინ
ოვ აცი ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ბა ზის ფუნ
და მენ ტს წარ მო ად გენს. ფუნ ქცი ონ ირ ებს 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის სა თათ ბი რო 
ორ გა ნო — “კვლე ვე ბი სა და ინ ოვ აცი ებ ის 
საბ ჭო” და სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი
ული პი რი — “სა ქარ თვე ლოს ინ ოვ აცი
ებ ისა და ტექ ნო ლო გი ებ ის სა აგ ენ ტო”, 
რომ ლებ საც ეკ ის რე ბათ ინ ოვ აცი ური 
ეკ ონ ომ იკ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის წარ მარ
თვა. ას ევე ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს შია 
ინ ოვ აცი ური საქ მი ან ობ ის ხელ შემ წყო ბი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც შემ დეგ 
ელ ემ ენ ტებს მო იც ავს: სა მეც ნი ეროტექ
ნო ლო გი ური პარ კე ბი, ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო
რე ბი, ბიზ ნე სა მაჩ ქა რებ ლე ბი, ახ ალი ტექ
ნო ლო გი ებ ის გა და ცე მის ცენ ტრე ბი, სამ
რეწ ვე ლო ლა ბო რა ტო რი ები (ე.წ. FabLab) 
და ინ ოვ აცი ებ ის ლა ბო რა ტო რი ები (ILab). 
ამ ას თა ნა ვე, ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა, 
სამ წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ ვერ გა და იქ ცა 
სა ხელ წი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
პრი ორ იტ ეტ ად. სამ ათე ულ წელ ზე მე ტია, 
სა ქარ თვე ლო გა რე თუ ში და შო კე ბით გა
მოწ ვე ულ კრი ზი სებ ში ცხოვ რობს და ხე
ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე პრობ
ლე მე ბის გა დაჭ რი თაა და კა ვე ბუ ლი, ვერ 
ახ ერ ხებს ის ეთი სტრა ტე გი ული მიზ ნის 
რე ალ იზ აცი ის თვის სა თა ნა დო ყუ რადღე
ბის დათ მო ბას, რო გო რიც ინ ოვ აცი ური 

ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბაა. 
მო ნო პო ლია და ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა 

ერ თმა ნე თის ან ტი პო დე ბია. ინ ოვ აცი ური 
ეკ ონ ომ იკა არ ტო ვებს ად გილს მო ნო პო
ლი ებ ის სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის თვის. ამ
იტ ომ მო ნო პო ლი ები, რომ ლებ საც, სამ წუ
ხა როდ, დი დი ძა ლა და გავ ლე ნა გა აჩ ნი ათ 
თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში, გა აფ თრე
ბით ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან ინ ოვ აცი ური ეკ
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას. 

სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ის მო ნო პო ლი ზა ცი ის 
მა ღა ლი დო ნე შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ინ
ოვ აცი ებ ის მი მართ სა წარ მო თა მხრი დან 
დაუინტერესებლობის მთა ვარ მი ზე ზად. 
სა ხელ მწი ფომ, პირ ველ რიგ ში, არა დეკ ლა
რა ცი ულ ად, არ ამ ედ რე ალ ურ ად უნ და და
აყ ენ ოს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მთა ვარ 
პრი ორ იტ ეტ ად ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის 
და ფუძ ნე ბა და გან ვი თა რე ბა. ამ ამ ოც ან ას 
უნ და და უქ ვემ დე ბა როს მის გან კარ გუ ლე
ბა ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ნა წი ლი. მან უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს 
ინ ოვ აცი ური საქ მი ან ობ ის მას ტი მუ ლი რე
ბე ლი ფუ ლადსაკ რე დი ტო, სა გა და სა ხა დო 
და სა ინ ვეს ტი ციოსტრუქ ტუ რუ ლი პო ლი
ტი კა, რო გორც ეს გა აკ ეთ ეს ჩვენ მი ერ ზე
მოთ აღ ნიშ ნულ მა ქვეყ ნებ მა. ას ევე ძა ლი
ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია აქ ტი ური და ქმე დი თი 
ან ტი მო ნო პო ლი ური პო ლი ტი კის გან ხორ
ცი ელ ება, რი სი ნიშ ნე ბიც, ჯერჯე რო ბით, 
არ შე ინ იშ ნე ბა. აუც ილ ებ ელია სამ თავ რო
ბო სტრუქ ტუ რე ბის, კერ ძო ბიზ ნე სის და 
მთე ლი სა ზო გა დო ებ ის ძა ლის ხმე ვის კონ
ცენ ტრა ცია სა ქარ თვე ლო ში ინ ოვ აცი ური 
ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრობ ლე მის 
გა დაწყვე ტა ზე. ყო ვე ლი ვე ამ ის გა კე თე ბა 
სწრა ფა დაა სა ჭი რო, ვი ნა იდ ან დრო, სამ
წუ ხა როდ, ჩვენს სა სარ გებ ლოდ არ მუ შა
ობს. 

ახ ალი სა გა ნი _ ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა
Tamar dadiani

ახ ალი სას წავ ლო წლი დან თსუ-ის ეკ-
ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის 
თე ორი ული ეკ ონ ომ იკ ის კა თედ რის 
ხელ მძღვა ნე ლი, პრო ფე სო რი ელ გუ ჯა 
მექ ვა ბიშ ვი ლი ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ-
ნე სის ფა კულ ტე ტის მა გის ტრან ტებს 
წა უკ ითხავს ახ ალ სა ლექ ციო კურ სს — 
“ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა”, რო მე ლიც 
ციფ რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სას წავ ლო მო-
დუ ლის ერთ-ერ თი სა ვალ დე ბუ ლო სა-
გა ნია. 

რა არ ის ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკა? რა 
მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მის გან ვი თა რე ბას? 
რა ტომ გახ და აუც ილ ებ ელი ამ ეკ ონ ომ-
იკ ური დის ციპ ლი ნის სწავ ლე ბა სტუ-
დენ ტე ბი სათ ვის და რა სა კითხებს გა ნი-
ხი ლავს აღ ნიშ ნუ ლი სა გა ნი? 
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თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტე ტის რექ ტო რის ბრძა ნე ბით, თსუ
სა და სა ქარ თვე ლოს ხელ ნა წერ თა 

ერ ოვ ნულ ცენ ტრს შო რის 2021 წლის 18 
ნო ემ ბერს გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის 
სა ფუძ ველ ზე, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სრუ ლი 
აკ ად ემი ური კრე ბუ ლის მო სამ ზა დებ ლად 
სა რე დაქ ციო საბ ჭო და ტექ სტო ლო გი ური 
კო მი სია შე იქ მნა. 

სა რე დაქ ციო საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში 
შე დი ან: ზა ალ აბ აშ იძე, სსიპ — კორ ნე ლი 
კე კე ლი ძის სა ხე ლო ბის ხელ ნა წერ თა ერ ოვ
ნუ ლი ცენ ტრის დი რექ ტო რი, სა რე დაქ ციო 
საბ ჭოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე; და
ვით სარ თა ნია, თსუ მუ ზე უმ ის დი რექ ტო
რის მო ად გი ლე, სწავ ლუ ლი მდი ვა ნი; რო ინ 
მეტ რე ვე ლი, სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა 
ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის ვი ცეპრე ზი დენ ტი; 
მზე ქა ლა შა ნი ძე, აკ ად ემ იკ ოსი; და ვით მუს
ხე ლიშ ვი ლი, აკ ად ემ იკ ოსი; და ვით ლორ
თქი ფა ნი ძე, სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა 
ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის წევრკო რეს პო დენ

ტი; თე ონა იაშ ვი ლი, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ
ნუ ლი არ ქი ვის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი; 
ჯა ბა სა მუ შია, აკ ად ემ იკ ოსი, შო თა რუს თა
ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის გე
ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი; ვახ ტანგ ლი ჩე ლი, 
თსუ არ ქე ოლ ოგი ის სას წავ ლოსა მეც ნი
ერო ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი; მალ ხაზ 
მა ცა ბე რი ძე, თსუ პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ებ
ათა დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი; ზა ზა 
სხირ ტლა ძე, თსუ კულ ტუ რის ის ტო რი ისა 
და თე ორი ის სას წავ ლოსა მეც ნი ერო ინ
სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი; თეა შურ ღაია, 
თსუ აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ობ ის სას წავ ლო
სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტის ირ ან ის ტი კის 
კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი; მე რაბ ჩუ ხუა, 
თსუ კავ კა სი ოლ ოგი ის სას წავ ლოსა მეც ნი
ერო ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, ჩერ ქე
ზუ ლი კულ ტუ რის ცენ ტრის დი რექ ტო რი; 
ნუგ ზარ ან თე ლა ვა, ჩერ ქე ზუ ლი კულ ტუ
რის ცენ ტრის დი რექ ტო რის მო ად გი ლე; 
ლე ვან გორ დე ზი ანი, თსუ პრო ფე სო რი; 
თე იმ ურ აზ გვიმ რა ძე, თსუ ას ოც ირ ებ ული 

პრო ფე სო რი; გო ნე ლი არ ახ ამია, სა ქარ თვე
ლოს მეც ნი ერ ებ ათა ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის 
მეც ნი ერ ებ ის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე; ოთ არ 
ჯა ნე ლი ძე, გო რის სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე
ტის პრო ფე სო რი; მაია გუ რა ბა ნი ძე, თსუ 
მუ ზე უმ ის დი რექ ტო რი; შალ ვა გლო ვე ლი, 
კორ ნე ლი კე კე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა ქარ
თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის სა მეც ნი
ეროან ალ იტ იკ ური და სა გა მომ ცემ ლო 
გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი; გი ორ გი 
ჭე იშ ვი ლი, თსუ ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის ის ტო რი ისა და ეთ ნო ლო გი ის ინ
სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი; ვა ლე რი ვა შა კი
ძე, თსუ ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
ის ტო რი ისა და ეთ ნო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რის მო ად გი ლე; ნა ნა მა ჭა ვა რი
ანი, თსუ არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას სა ხე ლო ბის 
ენ ათ მეც ნი ერ ებ ის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო
რი; ნა ნა ბო ლაშ ვი ლი, თსუ ვა ხუშ ტი ბაგ რა
ტი ონ ის გე ოგ რა ფი ის ინ სტი ტუ ტის დი რექ
ტო რი; გი ორ გი სა ნი კი ძე, ილი ას სა ხელ მწი
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გი ორ გი წე რეთ ლის 

აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ობ ის ინ სტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რი; რა მაზ აბ ეს აძე, თსუ პა ატა 
გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ის ინ
სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი; ლა შა ბრეგ ვა ძე, 
თსუ თი ნა თინ წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო სა 
და სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი; 
ირ მა რა ტი ანი, თსუ შო თა რუს თა ვე ლის სა
ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი
ტუ ტის დი რექ ტო რი.

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის თხზუ ლე ბა თა სრუ
ლი აკ ად ემი ური კრე ბუ ლის მო სამ ზა დებ
ლად თსუ მუ ზე უმ ში შე იქ მნა კრე ბუ ლის 
ტექ სტო ლო გი ური კო მი სია, კო მი სი ის წევ
რე ბი არი ან: და ვით სარ თა ნია, თსუ მუ ზე
უმ ის დი რექ ტო რის მო ად გი ლე, ის ტო რი ის 
დოქ ტო რი, ტექ სტო ლო გი ური კო მი სი ის 
ხელ მძღვა ნე ლი; გია ჩხიკ ვიშ ვი ლი, ის ტო რი
ის დოქ ტო რი, ტექ სტო ლო გი ური კო მი სი ის 
ხელ მძღვა ნე ლის მო ად გი ლე; მაია ციც ვი ძე, 

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი აკ ად ემი ური
კრე ბუ ლის მო სამ ზა დებ ლად თსუ-ში მუ შა ობა და იწყო
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“მე არა ერ თხელ გა მო ვე დი ინ იცი ატ
ივ ით, რომ (ალ ბათ, უფ რო ვა კის პარ კში) 
შე იქ მნას, ქვეყ ნის ის ტო რი ის სხვა დას ხვა 
ეტ აპ ზე და სხვა დას ხვა ფორ მით, სა ქარ
თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის მებ
რძოლ თა ერ თი ანი მე მო რი ალი, რო მელ თა 
შო რი საც იყო ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი”, 
— აღ ნიშ ნა პრე ზი დენ ტმა სა ლო მე ზუ რა
ბიშ ვილ მა 21 სექ ტემ ბერს ორ ბე ლი ან ებ ის 
სა სახ ლე ში გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე. 

ამ დღეს XIXXX სა უკ უნე ებ ის ცნო ბი ლი 
პო ლი ტი კო სი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის 
ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლის შრო მე ბის, ცხოვ
რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თი მემ კვიდ რე ობ
ის ამ სახ ვე ლი სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ
რის ციფ რუ ლი ვერ სი ებ ის გა მო ფე ნა და 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ინ იცი ატ ივ ით და სა ქარ თვე ლოს ფოს ტის 
მხარ და ჭე რით გა მო ცე მუ ლი ჩერ ქე ზიშ ვი
ლის 175 წლის იუბ ილ ეს ად მი მიძ ღვნი ლი 
სა ფოს ტო მარ კის პრე ზენ ტა ცია გა იმ არ
თა. 

გა მო ფე ნა ზე მოწ ვე ულ ნი იყ ვნენ ვარ
ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლის მშობ ლი ური მხა რის, 
სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო 
სკო ლის მოს წავ ლე ები. ღო ნის ძი ებ ას სა
ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა სა ლო მე ზუ რა
ბიშ ვილ მა უმ ას პინ ძლა.

ღო ნის ძი ებ აზე სიტყვით გა მო ვი და სა
ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა ლო მე ზუ რა
ბიშ ვი ლი, რო მელ მაც გან სა კუთ რე ბით აღ
ნიშ ნა სა გა რე ჯო ელი მოს წავ ლე ებ ის სტუმ
რო ბა გა მო ფე ნა ზე და რამ დე ნი მე ინ იცი
ატ ივ აც გა ახ მი ანა. კერ ძოდ, მი სი თქმით, 
კარ გი იქ ნე ბა თუ ვა კის პარ კში გა იხ სნე ბა 
მე მო რი ალი, რო მე ლიც შე მო ინ ახ ავს იმ 
ად ამი ან ებ ის ხსოვ ნას, რომ ლებ მაც სა ქარ

თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მი სი პო
პუ ლა რი ზა ცი ის თვის დი დი შრო მა გას წი ეს 
პო ლი ტი კურ ემ იგ რა ცი აში. “ემ იგ რა ცია არ 
დაწყე ბუ ლა მხო ლოდ 1921 წლის შემ დეგ, 
ის ბევ რად უფ რო ად რე, რუ სუ ლი იმ პე რი
ის დროს და იწყო და ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი
ლი იმ დროს უკ ვე იყო პო ლი ტი კურ ემ იგ
რა ცი აში. ეს ად ამი ან ები იქ ამ ზა დებ დნენ 
ჩვე ნი სა ხელ მწი ფოს სა ფუძ ვლებს, ჩვენს 
სა ხელ მწი ფო იდე ოლ ოგი ას, იბ რძოდ ნენ 
იმ თა ვით ვე და მო უკ იდ ებ ლო ბის თვის და 
იმ ის თვის, რომ ეს ქვე ყა ნა სწო რედ ევ რო
პულ საწყი სებ ზე შექ მნი ლი ყო. ვარ ლამ 
ჩერ ქე ზიშ ვი ლი ან არ ქის ტი იყო და, ამ ავ
დრო ულ ად, სხვებ თან ერ თად იბ რძო და 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო და მო უკ იდ
ებ ლო ბი სა და სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო
ბი სათ ვის. დღეს, რო ცა აქ ედ ან ვუ ყუ რებთ 
ის ტო რი ის ამ ფურ ცლებს, ვრწმუნ დე ბით, 
რომ თურ მე შე საძ ლე ბე ლია ერ ოვ ნუ ლი 
თან ხმო ბა შედ გეს, თუნ დაც იმ ად ამი ან თა 
შო რის, რომ ლებ საც ძა ლი ან გან სხვა ვე ბუ
ლი წარ მოდ გე ნე ბი და იდე ოლ ოგია გა აჩ
ნი ათ; შე საძ ლე ბე ლია, რომ სა ხელ მწი ფოს 
ირ გვლივ და მი სი შექ მნის ირ გვლივ შედ
გეს ის ერ ოვ ნუ ლი თან ხმო ბა, რო მე ლიც 
დღეს ეს ოდ ენ გვჭირ დე ბა. ვარ ლამ ჩერ ქე
ზიშ ვი ლი ამ ის კარ გი მა გა ლი თია. ამ იტ ომ 
მე არა ერ თხელ გა მო ვე დი ინ იცი ატ ივ ით, 
რომ (ალ ბათ, უფ რო ვა კის პარ კში) შე
იქ მნას, ქვეყ ნის ის ტო რი ის სხვა დას ხვა 
ეტ აპ ზე და სხვა დას ხვა ფორ მით, სა ქარ
თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის მებ
რძოლ თა ერ თი ანი მე მო რი ალი, რო მელ თა 
შო რი საც იყო ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი”, 
— აღ ნიშ ნა პრე ზი დენ ტმა. მან ას ევე წა
მო აყ ენა წი ნა და დე ბა — სკო ლა ში და იწყოს 
პო ლი ტი კუ რი ემ იგ რა ცი ის პე რი ოდ ისა 
და ემ იგ რან ტე ბის შე სა ხებ სა ფუძ ვლი ანი 
სწავ ლე ბა.

გა მო ფე ნის გახ სნი სას სიტყვით გა მო

ვიდ ნენ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა ში ძე, 
მეც ნი ერი და მკვლე ვა რი გო ჩა ფე რა ძე 
და სა ქარ თვე ლოს ფოს ტის გე ნე რა ლუ რი 
დი რექ ტო რი ლე ვან ჩიკ ვა იძე, რო მელ მაც 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტს და თსუის 
რექ ტორს გი ორ გი შარ ვა ში ძეს ვარ ლამ 
ჩერ ქე ზიშ ვი ლის საიუბილეო თა რიღ თან 
და კავ ში რე ბით გა მო ცე მუ ლი სა ფოს ტო 
მარ კა უს ახ სოვ რა.

პრე ზი დენ ტის სა სახ ლე ში წარ მოდ გე ნი
ლი იყო 18601925 წლებ ში ვარ ლამ ჩერ ქე
ზიშ ვი ლის ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო
მა სა ლა, მის მი ერ უცხო ეთ ში გა მოქ ვეყ ნე
ბუ ლი შრო მე ბის ფო ტო ილ უს ტრა ცია.

ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი სად მი მიძ ღვნი
ლი გა მო ფე ნა კვლავ გრძელ დე ბა. ის გას
ცდე ბა დე და ქა ლაქს და რე გი ონ ებ შიც გა
იმ არ თე ბა.

ვინ იყო
ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი?

ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი — ცნო ბი ლი 
ქარ თვე ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წე, XIX სა
უკ უნ ის 60იანი წლე ბი დან იყო ჩარ თუ
ლი რე ვო ლუ ცი ურ მოძ რა ობ აში. იგი რამ
დენ ჯერ მე გა და ას ახ ლეს, 1876 წლი დან 
კი მო ახ ერ ხა ევ რო პა ში გაქ ცე ვა და იმ ავე 
წელს პირ ვე ლი ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ის წევ რი 
გახ და. მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეჭ ირა 
სო ცი ალ ის ტუ რი მოძ რა ობ ის ის ტო რი აში. 
ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვილს ან გა რიშს უწ ევ
დნენ მოძ რა ობ ის ლი დე რე ბი: კ, კა უც კი, 
კ. ლიბ კნეხ ტი და სხვე ბი. ის გახ ლდათ პო
ლი ტი კო სი, რო მელ მაც, ქარ თვე ლე ბი დან 
პირ ველ მა, მსოფ ლი ოს პროგ რე სუ ლად 
მო აზ როვ ნე თა ყუ რადღე ბა მი აპყრო რუ
სე თის მი ერ 1783 წელს სა ქარ თვე ლოს თან 
და დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ
ლე ბის დარ ღვე ვის სა მარ თლებ რივ ას პექ

ტებს და ჰა აგ ის 1907 წლის კონ ფე რენ ცი
აზე ეს სა კითხი მსჯე ლო ბის საგ ნად აქ ცია. 
მას დი დი წვლი ლი აქ ვს შე ტა ნი ლი ქარ
თვე ლი სო ცი ალფე დე რა ლის ტე ბის მი ერ 
დაწყე ბულ ერ ოვ ნულგან მა თა ვი სუფ ლე
ბე ლი მოძ რა ობ ის დახ მა რე ბა ში, იბ რძო და 
ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ის აღ
სად გე ნად. 

მეც ნი ერ ები წე რენ, რომ თუ სა ქარ თვე
ლო ში ერ ოვ ნუ ლი ძა ლე ბის შე მა კავ ში რებ
ლის და წი ნამ ძღო ლის ფუნ ქცი ას ილია 
ჭავ ჭა ვა ძე ას რუ ლებ და, იმ პე რი ოდ ის ევ
რო პა ში ჩვენს ქვე ყა ნას ვარ ლამ ჩერ ქე
ზიშ ვი ლის სა და რი გულ შე მატ კი ვა რი არ 
ჰყო ლია.

1918 1921 წლებ ში ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი
ლი ჰო ლან დი ელ მე უღ ლეს თან — ფრი დას
თან ერ თად სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუნ და და 
აქ ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი ქვეყ ნის სა ზო
გა დო ებ რივ თუ პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა
ში. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ყა რე ბის 
შემ დეგ ის იძ ულ ებ ული გახ და ემ იგ რა ცი
აში წა სუ ლი ყო და თა ვი ინ გლი სის თვის 
შე ეფ არ ებ ინა, სა დაც გარ და იც ვა ლა 1925 
წელს. მი სი ფერ ფლი და კარ გუ ლად ით
ვლე ბო და და გარ დაც ვა ლე ბი დან 75 წლის 
შემ დეგ მი აკ ვლია ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ
ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ულ მა პრო ფე სორ მა 
გო ჩა ფე რა ძემ, რომ ლის ინ იცი ატ ივ ით აც 
ბევ რი საქ მე გა კეთ და ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ
ვი ლის სა ხე ლის უკ ვდავ სა ყო ფად. დღეს 
მეც ნი ერი ცდი ლობს აღ ას რუ ლოს ვარ ლამ 
ჩერ ქე ზიშ ვი ლის უკ ან ას კნე ლი სურ ვი ლი 
და მი სი ნეშ ტი სა ქარ თვე ლოს და უბ რუნ
დეს. 

სწო რედ გო ჩა ფე რა ძემ წა რუდ გი ნა დამ
სწრე სა ზო გა დო ებ ას გა მო ფე ნა, რო მელ
შიც ნაჩ ვე ნე ბი იყო ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი
ლის ცხოვ რე ბა და მოღ ვა წე ობა. 

maia toraZe

ინიციატივაtsu.media

პრე ზი დენ ტის ინ იცი ატ ივ ები _ გაცხა დე ბუ ლი ვარ ლამ 
ჩერ ქე ზიშ ვი ლის მოღ ვა წე ობ ის ამ სახ ველ გა მო ფე ნა ზე

სიახლე ფაკულტეტებზე
გვე სა უბ რე ბა ფსი ქო ლო გი ისა და გა ნათ-

ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის დე კა ნი 

თა მარ გა გო ში ძე

ახ ალ სას წავ ლო წელს გა ნახ ლე ბუ
ლი აკ ად ემი ური პროგ რა მე ბით შევ
ხვდით: აკ რე დი ტა ცია გაიარა ფსი

ქო ლო გი ის, ოკ უპ აცი ური თე რა პი ის სა ბა
კა ლავ რო პროგ რა მებ მა და გა მო ყე ნე ბი თი 
სო ცი ალ ური ფსი ქო ლო გი ის სა მა გის ტრო 
პროგ რა მამ. გა ნახ ლე ბუ ლია და აკ რე დი
ტა ცია გაიარეს შრო მი სა და ორ გა ნი ზა
ცი ის სა მა გის ტრო ბავ შვთა და მო ზარ დთა 
ფსი ქო ლო გი ური შე ფა სე ბი სა და კონ
სულ ტი რე ბის სა მა გის ტრო პროგ რა მებ მა. 
წელს ამ პროგ რა მებ ზე კონ კურ სი იყო. აკ
რე დი ტა ცია გაიარა ახ ალ მა სა მა გის ტრო 
პროგ რა მამ — “გავ ლე ნე ბი და კო მუ ნი კა
ცი ის ფსი ქო ლო გია” და უკ ვე მი იღო მა გის
ტრან ტე ბი. მას წავ ლე ბელ თა მომ ზა დე ბის 
60 კრე დი ტი ან პროგ რა მა ზე ძა ლი ან ბევ
რი მსურ ვე ლი გვყავს. მას წავ ლე ბელ თა 
მომ ზა დე ბის 300 კრე დი ტი ან პროგ რა მა ში 
ახ ალი არ ჩე ვი თი კურ სე ბი მომ ზად და ინ
კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
ინ კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის კონ ტექ სტში 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ წელს ჩვენ თან სწავ
ლობს უს ინ ათ ლო გო გო ნა, რომ ლის თვი
საც სპე ცი ალ ურ ად მუ შა ობს ორი ენ ტა ცი
ის ტრე ნე რი და ხელს უწყობს სას წავ ლო 
კორ პუს ში მის თვის გა და ად გი ლე ბის სწავ
ლე ბას. ზო გა დად, შშმ პი რებ თან და კავ ში
რე ბით მინ და ვთქვა, რომ თსუის მე სა მე 
კორ პუ სი ძვე ლი შე ნო ბაა და იმ პი რე ბის
თვის, ვი საც გა და ად გი ლე ბა აქ ვთ შეზღუ
დუ ლი, ფაქ ტობ რი ვად, შე უძ ლე ბე ლია აქ 
სწავ ლა, თუმ ცა გა რე მო ად აპ ტი რე ბუ ლი 
გვაქ ვს უს ინ ათ ლო სტუ დენ ტე ბის თვის, 
შე მუ შა ვე ბუ ლი და და ნერ გი ლია სწავ ლე
ბის შე სა ბა მი სი მე თო დიც, რა შიც ცენ ტრა
ლუ რი ად მი ნის ტრა ცია ძა ლი ან გვეხ მა რე
ბა და ამ ის თვის მინ და მად ლო ბა გა და ვუ
ხა დო. ინ კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის მი მარ
თუ ლე ბით ფა კულ ტეტ ზე “შშმ სა კითხე ბის 
კვლე ვის ცენ ტრი” მუ შა ობს, რო მე ლიც 
ერ ას მუს + პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, ინ
კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის კუთხით, მას წავ
ლე ბელ თა გაძ ლი ერ ებ ას ის ახ ავს მიზ ნად. 
სწო რედ ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში დავ
ნერ გეთ უს ინ ათ ლო ად ამი ან ებ ის თვის სა
ჭი რო სას წავ ლო ტექ ნო ლო გი ები. 
სი ახ ლეა ის იც, რომ გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ

ებ ათა დე პარ ტა მენ ტი ამ ზა დებს სრუ ლი
ად ახ ალ სა მა გის ტრო პროგ რა მას პრო ფე
სი ულ გა ნათ ლე ბა ში. სწავ ლე ბა ინ გლი სურ 
ენ აზე იქ ნე ბა.

სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბით 
აღ ვნიშ ნავ, რომ ფა კულ ტეტ ზე უკ ვე მე სა
მე წე ლია გა მო დის “ქარ თუ ლი ფსი ქო ლო
გი ური ჟურ ნა ლი”, სა დაც ჩვე ნი აკ ად ემი
ური პერ სო ნა ლი პე რი ოდ ულ ად აქ ვეყ ნებს 
ახ ალი კვლე ვე ბის შე დე გებს. ბალ ტი ის
პი რე თის ქვეყ ნებ თან ერ თად, ერ ას მუს+ 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა 
პრო ექ ტი “ტექ ნო ლო გი ებ ით გაძ ლი ერ ებ
ული სწავ ლე ბა და სწავ ლა სა ქარ თვე ლოს 
უსდებ ში”, რომ ლის მი ზა ნი ცაა სას წავ ლო 
პრო ცეს ში სწავ ლასწავ ლე ბის ტექ ნო ლო
გი ური სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბის აქ ტი
ური და ნერ გვა.

ას ევე, ვგეგ მავთ ჩვე ნი ფსი ქო ლო გი ური 
კონ სულ ტა ცი ისა და ტრე ნინგცენ ტრის 
გაძ ლი ერ ებ ას. ფა კულ ტე ტი მო ნა წი ლე
ობს ერ ას მუს+ პრო ექ ტში “ფსი ქო ლო გი
ური სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრე ბის შექ მნა 
სა ქარ თვე ლოს უსდებ ში”. ამ პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში ჩვენ გვინ და, რომ გა ვი ზი არ
ოთ უცხო ელი კო ლე გე ბის გა მოც დი ლე ბა 

სტუ დენ ტე ბი სა და აკ ად ემი ური პერ სო
ნა ლის კე თილ დღე ობ ის მხარ და ჭე რის სა
კითხებ ში. 

მო მა ვა ლი წლის გა ზაფხუ ლის თვის დას
რულ დე ბა და აკ რე დი ტა ცი აზე წარ ვად
გენთ ად რე ული გა ნათ ლე ბის სპე ცი ალ ის
ტე ბის მო სამ ზა დე ბელ აკ ად ემი ურ სა ბა კა
ლავ რო პროგ რა მას. პროგ რა მის შე მუ შა
ვე ბის პრო ცეს ში აქ ტი ურ ად ვთა ნამ შრომ
ლობთ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას თან 
UNICEF, სან დი ეგ ოს უნ ივ ერ სი ტეტ თან, 
ის რა ელ ის გორ დო ნის კო ლეჯ თან.
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85 წე ლი მა თე მა ტი კის სამ სა ხურ ში

სულ ცო ტა ხნის წინ ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ხან გრძლი ვი 

და ნა ყო ფი ერი სა მეც ნი ერო და პე და გო
გი ური საქ მი ან ობ ის თვის და მა თე მა ტი
კის დარ გში შე ტა ნი ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი 
წვლი ლი სათ ვის თა მაზ ვა შაყ მა ძე რექ
ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ უნ ივ ერ სი ტე
ტის ოქ როს მედ ლით და აჯ ილ დო ვა. ცხა
დია, ერ თი სა გა ზე თო მა სა ლა ვერ და იტ ევს 
მეც ნი ერ ის უზ არ მა ზარ მემ კვიდ რე ობ ას, 
მაგ რამ უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ის დღემ დე 
აქ ტი ური სა მეც ნი ერო ცხოვ რე ბით ცხოვ
რობს, მო ნა წი ლე ობს კონ ფე რენ ცი ებ ში, 
აქ ვეყ ნებს ნაშ რო მებს. ყო ვე ლი მი სი ახ
ალი მოხ სე ნე ბა და კვლე ვა კი მნიშ ვნე ლო
ვა ნი შე ნა ძე ნია მა თე მა ტი კოს თა სა მეც ნი
ერო სა ზო გა დო ებ ის თვის. სულ ახ ლა ხან, 
აგ ვის ტო სა და სექ ტემ ბერ ში ჩა ტა რე ბულ 
ფო რუ მებ ზე თა მაზ ვა შაყ მა ძემ ოთხი მოხ
სე ნე ბა წა რად გი ნა, მათ გან ერ თი — ი. ვე
კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა
ტი კის ინ სტი ტუ ტის სე მი ნა რის გა ფარ თო
ებ ულ სხდო მა ზე, ხო ლო სა მი — ბა თუმ ში 
აგ ვის ტო ში ჩა ტა რე ბულ სა ქარ თვე ლოს მე
ქა ნი კოს თა კავ ში რის და მა თე მა ტი კოს თა 
კავ ში რის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ
ზე აკ ად. ვ. მა კა როვ თან ერ თად.

“დღემ დე ვსწავ ლობ და ვიზ რდე ბი. სხვი
სი კრი ტი კა ჩე მი საქ მე არ არ ის, ყო ველ
თვის ვფიქ რობ — მე რო გორ გან ვვი თარ
დე ბი და რა შე მიძ ლია, რომ გა ვა კე თო 
ახ ალი. უნ ივ ერ სი ტეტ ში არ ცერ თი დღე 
არ გა მიც დე ნია და 10ზე მე ტი სი ლა ბუ

სი მაქ ვს შექ მნი ლი. მიყ ვარს ჩე მი საქ მე. 
ეს ჯილ დო, ფაქ ტობ რი ვად, არ ის იმ ის 
და დას ტუ რე ბა, თუ ვინ და რო გორ ემ სა
ხუ რე ბა ქარ თველ ხალ ხს და, შე სა ბა მი
სად, უნ ივ ერ სი ტეტს. ჩემ თვის ამ აზე დი
დი ჯილ დო არ არ სე ბობს. უნ ივ ერ სი ტე ტი 
სა ქარ თვე ლოს თვის არ ის კო ლო სა ლუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბის, ხო ლო ოქ როს მე და ლი — 
აღი არ ება იმ პრო ფე სორმას წავ ლებ ლებს 
შო რის, ვინც აქ სტუ დენ ტს ემ სა ხუ რე ბა. 
მე ჩე მი თა ვი შე იძ ლე ბა უღ ირ სა დაც მი მაჩ
ნდეს, რად გან უნ ივ ერ სი ტე ტის ოქ როს მე
და ლი ძა ლი ან დი დი ჯილ დოა. თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი ცალ სა ხად 
არ ის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიმ ბო ლო 
სა ქარ თვე ლოს თვის. ვცდი ლობ, ის მა თე
მა ტი კის დარ გში წარ მო ვა ჩი ნო და ვაჩ ვე
ნო, რომ თსუს შე უძ ლია ყვე ლა წამ ყვა
ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის და ქვეყ ნის გვერ დით 
დად გეს”, — გვითხრა თა მაზ ვა შაყ მა ძემ 
სა პა ტიო ჯილ დოს გა და ცე მის შემ დეგ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი და სა ინ ტე რე სოა, რომ 
პრო ფე სო რი თა მაზ ვა შაყ მა ძე 1968 წლი
დან დღემ დე თსუის ილია ვე კუ ას სა ხე
ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის ინ
სტი ტუ ტის თა ნამ შრო მე ლია. ამ ჟა მად იგი 
რიცხვი თი მე თო დე ბი სა და მა თე მა ტი კუ რი 
მო დე ლი რე ბის მი მარ თუ ლე ბის ხელ მძღვა
ნე ლი და მთა ვა რი მეც ნი ერთა ნამ შრო მე
ლია. პა რა ლე ლუ რად ეწ ევა პე და გო გი ურ 
საქმიანობას. იყო სრუ ლი პრო ფე სო რი, 
ამ ჟა მად თსუის ემ ერ იტ უსი და მიწ ვე ული 
პრო ფე სო რია.

მი სი კვლე ვე ბი დან გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორი კა ნონ ზო მი ერ ებ ის 
მიგ ნე ბა:

1. უწყვე ტი გა რე მოს უნ ივ ერ სა ლო ბის 
შე სა ხებ: რა იმე ძა ლას ან მოვ ლე ნას, დამ
ზე რილს ან აღ მო ჩე ნილს რო მე ლი მე სე
პა რა ტულ ნივ თი ერ ებ აში აქ ვს უნ ივ ერ სა
ლუ რი ხა სი ათი — იგი სა ერ თოა უწყვე ტი 
გა რე მოს ნე ბის მი ერი ფორ მი სათ ვის;

2. და ზუს ტე ბულ იქ ნა დარ სიპას კა ლის 
კა ნო ნი იმ აზ რით, რომ იგი არ არ ის სა მარ
თლი ანი ფო როდრე კა დი გა რე მო სათ ვის, 
რად გან ხორ ცი ელ დე ბა მა თე მა ტი კუ რი 
მო დე ლის ტი პის გა დაგ ვა რე ბა. ჩვენ მი ერ 

შე მო ტა ნი ლი ახ ალი ფა ზი კუ რი მა ხა სი
ათ ებ ელი აზ უს ტებს დარ სიპას კა ლის კა
ნონს.

მი სი ინ ტე რე სე ბის სფე როა გა მოთ ვლი
თი მა თე მა ტი კა, მყა რი დე ფორ მა დი სხე
ულ ის მე ქა ნი კა, მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლი
რე ბა, ჩვე ულ ებ რი ვი და კერ ძო წარ მო ებ
ული ანი დი ფე რენ ცი ალ ური გან ტო ლე ბე
ბი; მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბა; კალ კუ
ლუ სი, კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებ ანი, 
ინ ფორ მა ტი კა და სხვ. 

გან სა კუთ რე ბით ფა სე ულია ქარ თვე ლი 
მა თე მა ტი კო სის მო ნა წი ლე ობა თურქ და 
ამ ერ იკ ელ მეც ნი ერ ებ თან ერ თად თავ
დაც ვი სა და უს აფ რთხო ებ ის გან მტკი ცე
ბის დარ გში. ამ ხა ზით მათ ერ თობ ლი ვად 
შექ მნეს და წა რად გი ნეს პრო ექ ტი: “უპ ილ
ოტო თვით მფრი ნა ვე ბის თვის ფრთის გათ
ვლის თე ორია და პრაქ ტი კა”, რო მე ლიც 
ნა ტოს სპე ცი ალ ის ტთა მი ერ შე ფას და, 
რო გორც ძალ ზე ორ იგ ინ ალ ური, მა ღა ლი 
დო ნის სა მეც ნი ეროსი ან ჟინ რო პერ სპექ
ტი ული მი მარ თუ ლე ბა.

თა მაზ ვა შაყ მა ძე არ ის 15ზე მე ტი და
ცუ ლი სა კან დი და ტო და სა დოქ ტო რო 
დი სერ ტა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი და მეც ნი
ერკონ სულ ტან ტი. ხუთ წელ ზე მე ტია, 
თსუის რამ დე ნი მე თა ნამ შრო მელ თან 
ერ თად, ხელ მძღვა ნე ლობს და უან გა როდ 
ემ სა ხუ რე ბა მოს წავ ლე თა სკო ლას “ნა ბიჯ
ნა ბიჯ ცოდ ნი სა კენ”, სა დაც მომ ზად და და 
პრაქ ტი კა გაიარა 400მდე ქარ თველ მა და 
უცხო ელ მა ახ ალ გაზ რდამ მა თე მა ტი კა სა 
და მო მიჯ ნა ვე დარ გებ ში.

იგი გახ ლავთ 200ზე მე ტი სა მეც ნი ერო 
სტა ტი ის, მათ შო რის, 10მდე მო ნოგ რა ფი
ისა და სა ხელ მძღვა ნე ლოს ავ ტო რი. მო ნა
წი ლე ობ და 180ზე მე ტი სა ერ თა შო რი სო 
და რეს პუბ ლი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის სა მეც
ნი ერო ფო რუ მის მუ შა ობ აში, წა კითხუ ლი 
აქ ვს 130ზე მე ტი სექ ცი ური და 30ზე მე
ტი პლე ნა რუ ლი მოხ სე ნე ბა. იყო ორ ათე
ულ ზე მე ტი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ
ცი ის და კონ გრე სის ორ გკო მი ტე ტის წევ
რი, არ ის ოთხი ჟურ ნა ლის, მათ შო რის, 
“Journal of Applied Functional Analysis” 
(აშშ, მემ ფი სი) რედ კო ლე გი ის წევ რი, იყო 

19982003 წწ. თსუის შრო მე ბის სე რი ით 
“გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კა და კომ პი უტ
ერ ული მეც ნი ერ ებ ანი” მთა ვა რი რე დაქ
ტო რი. გახ ლავთ რი გი სა მეც ნი ერო (მათ 
შო რის, თსუ დი დი საბ ჭოს) და სა დი სერ
ტა ციო საბ ჭო ებ ის წევ რი.

თა მაზ ვა შაყ მა ძე და ჯილ დო ებ ულია 
პრე ზი დენ ტის ბრწყინ ვა ლე ბი სა და ღირ
სე ბის ორ დე ნე ბით, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა 
(1977, 2009) და თსუის მედ ლე ბით; სა
ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
მი ერ გა ცე მუ ლი ილია ვე კუ ას პრე მი ით; 
თურ ქე თის მა თე მა ტი კოს თა სა ზო გა დო ებ
ის სა ერ თა შო რი სო პრე მი ით უცხო ელი მა
თე მა ტი კო სე ბი სათ ვის: “მთე ლი ცხოვ რე ბა 
მა თე მა ტი კის სამ სა ხურ ში”.

85 წლის მეც ნი ერი დღემ დე აგ რძე ლებს 
აქ ტი ურ კვლე ვით და პე და გო გი ურ საქ მი
ან ობ ას, რაც წი ნა პი რო ბაა იმ ისა, რომ შე
საძ ლოა სულ მა ლე ახ ალი და მე ტად მნიშ
ვნე ლო ვა ნი კვლე ვე ბით, მიგ ნე ბე ბი თა თუ 
დას კვნე ბით წარ სდგეს სა მეც ნი ერო სა ზო
გა დო ებ ის წი ნა შე. 

ცნო ბილ ქარ თველ მეც ნი ერს, ფი ზი-
კა-მა თე მა ტი კურ მეც ნი ერ ებ თა დოქ-
ტორს, თსუ-ის ემ ერ იტ უს პრო ფე სორს, 
ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი-
თი მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის მა თე მა-
ტი კუ რი მო დე ლი რე ბი სა და რიცხვი თი 
მე თო დე ბის მი მარ თუ ლე ბის ხელ მძღვა-
ნელს თა მაზ ვა შაყ მა ძეს 85 წე ლი შე უს-
რულ და.

თსუ დოქ ტო რან ტი, ის ტო რი კოსკავ კა სი
ოლ ოგი, ტექ სტო ლო გი ური კო მი სი ის მდი
ვა ნი; მი ხე ილ ქარ თვე ლიშ ვი ლი, ის ტო რი ის 
დოქ ტო რი; და ლი ნი კო ლა იშ ვი ლი, გე ოგ რა
ფი ის დოქ ტო რი, თსუ პრო ფე სო რი; ავ თან
დილ უჯ მა ჯუ რი ძე, ის ტო რი კო სი. 

გვე სა უბ რე ბა თსუ მუ ზე უმ ის
დი რექ ტო რის მო ად გი ლე, ის ტო რი ის 

დოქ ტო რი, ტექ სტო ლო გი ური კო მი სი ის 
ხელ მძღვა ნე ლი და ვით სარ თა ნია

— ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის თხზუ ლე ბე ბის 
სრუ ლი აკ ად ემი ური გა მო ცე მა ჯერ არ 
არ სე ბობს. მის სი ცოცხლე ში რომ ტო მე
ულ ებ ად შეკ რე ბი ლი ყო ნაშ რო მე ბი, დღის 
წეს რიგ ში არც დამ დგა რა. მი სი გარ დაც
ვლე ბის შემ დეგ კი ყვე ლა ზე დი დი ღვაწ ლი 
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის შრო მებს აკ ად ემ იკ
ოს მა სი მონ ყა უჩ იშ ვილ მა დას დო. მან ორ
ჯერ გა მოს ცა ქარ თვე ლი ერ ის ის ტო რია: 
ერ თხელ ოთხ ტო მად, ხო ლო მე ორ ედ ხუთ 
ტო მად. ამ გა მო ცე მის მე ხუ თე ტო მი აკ
რძა ლუ ლიც კი იყო.

გა სუ ლი სა უკ უნ ის 70იან წლებ ში, ივ ანე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის და ბა დე ბი დან 100 წლის
თა ვის თვის, და ან ონ სდა 12ტო მე ულ ის გა
მო ცე მა, რომ ლის ბო ლო ტო მი 90იან ებ ში 
გა მო ვი და. სა გუ ლის ხმოა, რომ ეს 12ტო მე
ული ბევ რი ხარ ვე ზით და იბ ეჭ და, მა გა ლი
თად, მე9 და მე11 ტო მებ ში ერ თი და იგ ივე 
ნაშ რო მე ბია და ბეჭ დი ლი, ხო ლო დე დან თან, 
სამ წუ ხა როდ, არ არ ის შე და რე ბუ ლი, რაც 

ქმნის აც დე ნებს. ჯერ ჯე რო ბით ზუს ტი პა
სუ ხი კითხვა ზე, თუ რამ დე ნი ტო მის გა მო
ცე მა იგ ეგ მე ბა — ნა ად რე ვია. რა ტომ? ჩვენ 
შეგ ვიძ ლია ვთქვათ — და ახ ლო ებ ით რა მო
ცუ ლო ბი საა მი სი სა მეც ნი ერო ნაშ რო მე ბი, 
მაგ რამ, სა მეც ნი ერო მოღ ვა წე ობ ას თან ერ
თად, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რექ ტო რი იყო. უფ რო ზუს ტად, და არ სე ბამ
დეც და და არ სე ბის შემ დე გაც ფაქ ტობ რი
ვად მის ზურ გზე გა და დი ოდა სა უნ ივ ერ სი
ტე ტო საქ მი ან ობ ის მთე ლი სიმ ძი მე. მა შინ
დე ლი ყვე ლა ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტი 
მი სი ხე ლი თაა შედ გე ნი ლი და და წე რი ლი. 
ამ დო კუ მენ ტებ ზეა დას მუ ლი უნ ივ ერ სი
ტე ტის ბე ჭე დი და ცხა დია – რექ ტო რის და 
საბ ჭოს მდივ ნის ხელ მო წე რაც. მას ჯო ჯო
ხე თუ რი საქ მე აქ ვს შეს რუ ლე ბუ ლი. 

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სრუ ლი აკ ად ემი ური 
გა მო ცე მი სათ ვის შექ მნი ლი სა რე დაქ ციო 
საბ ჭო არ ის მთა ვა რი ორ გა ნო და უფ ლე ბა
მო სი ლია უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ თან ერ
თად გა დაწყვი ტოს კონ კრე ტუ ლი სა კითხე
ბი. ჩე მი წი ნა და დე ბა არ ის, რომ ამ ტო მე
ულ ებ ში შე ვი დეს ყვე ლა ფე რი, რაც კი დიდ 
მეც ნი ერს და უწ ერია და შე უქ მნია და გა
მო იც ეს. ამ ას თან, ჩვე ნი მიდ გო მა უნ და იყ
ოს ას ეთი — გა მო იც ეს ნაშ რო მე ბის ყვე ლა 
ვერ სია. რას ვგუ ლის ხმობ ამ აში? “ქარ თვე
ლი ერ ის ის ტო რია” ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვილ მა 
სამ ჯერ და წე რა. თა ვად ვე ამ ბობს, მე 1915 
წლამ დე ნი კო მა რის თე ორი ას მივ ყვე ბო დი, 
შემ დეგ ხე ლახ ლა და ვიწყე მუ შა ობა, თა ვი
დან გა და ვი კითხე ნი კო მა რის შრო მე ბი და 
მივ ხვდი, რომ ყვე ლა ფე რი ისე არ იყო, რო
გორც ად რე მეჩ ვე ნე ბო და. შე სა ბა მი სად, 
ჩვენ მკითხვე ლამ დე უნ და მი ვი ტა ნოთ მი

სი ნაშ რო მე ბის ყვე ლა ვერ სია. ხან გრძლი ვი 
პრო ცე სია და დე ტა ლურ კვლე ვას და მუ შა
ობ ას სა ჭი რო ებს. 

სირ თუ ლე რა არ ის? ამ დიდ კაცს დი დი 
გა ნათ ლე ბაც ჰქონ და და ამ ას ეფ უძ ნე ბო
და ყვე ლა ფე რი ის, რაც დღეს მის მემ კვიდ
რე ობ ას შე ად გენს. ბრწყინ ვა ლედ იც ოდა 
მკვდა რი ენ ები (მაგ. ძვე ლი ბერ ძნუ ლი, ძვე
ლი სომ ხუ რი, სი რი ული, ლა თი ნუ რი, სპარ
სუ ლი) და ამ ენ ებ ზე შექ მნი ლი წყა რო ებ
იდ ან მოჰ ყავ და თა ვის შრო მებ ში ცნო ბე ბი. 
გარ და ამ ისა, ევ რო პულ ენ ებ თან ერ თად, 
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი იყ ენ ებ და ქარ თვე ლუ
რი და კავ კა სი ური ენ ებ ის მო ნა ცე მებს. 
ამ იტ ომ სა ჭი როა ენ ებ ის სპე ცი ალ ის ტე ბის 
მოწ ვე ვა, ყვე ლაფ რის და მუ შა ვე ბა და ან

ალ იზი. ეს ქმნის გარ კვე ულ სირ თუ ლე ებს, 
რად გან დრო ძა ლი ან ცო ტაა.

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი 64 წლის ას აკ ში გარ
და იც ვა ლა. დარ ჩა უამ რა ვი გა მო უქ ვეყ ნე
ბე ლი ნაშ რო მი ან წყა რო ებ იდ ან ამ ოწ ერ
ილი მა სა ლე ბი. მათ ახ ლავს კო მენ ტა რი, 
რო მელ საც დღეს დი დი სა მეც ნი ერო მნიშ
ვნე ლო ბა აქ ვს. ეს ეც უნ და გა მო იც ეს. ამ 
ყვე ლა ფერს დი დი დრო სჭირ დე ბა. სულ 
67 ად ამი ანი ვართ, ვის ზეც ამ შრო მამ უნ
და გა დაიაროს, მაგ რამ ჩვენ მზად ვართ 
ამ ის თვის და საკ მა ოდ დიდ პა სუ ხიმ გებ
ლო ბა საც ვგრძნობთ. ამ ეტ აპ ზე უნ ივ ერ
სი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ — რექ ტორ მა 
და კან ცლერ მა დაგ ვი ჭი რეს მხა რი და ეს 
დი დი საქ მე, რო მელ ზეც 2006 წლი დან ვსა
უბ რობ დი, და იძ რა. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს 
ბა ტონ ზა ზა აბ აშ იძ ის (კორ ნე ლი კე კე ლი
ძის სა ხე ლო ბის სა ქარ თვე ლოს ხელ ნა წერ
თა ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის დი რექ ტო რი) დი
დი მონ დო მე ბაც, რომ ლის გა რე შე ეს საქ მე 
ვერ გა კეთ დე ბა.

ჩვე ნი საქ მი ან ობა ორ ეტ აპ ად გან ხორ
ცი ელ დე ბა. პირ ველი ეტ აპი — სა მეც ნი ერო 
ნაშ რო მე ბის გა მო ცე მა — უნ და დას რულ
დეს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის და ბა დე ბი დან 150 
წლის თავ ზე, 2026 წლის 23 აპ რი ლის თვის. 
შემ დეგ კი უნ ივ ერ სი ტე ტის და არ სე ბი დან 
110 წლის იუბ ილ ეზე ვგეგ მავთ მოხ სე ნე
ბე ბის, გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი ნაშ რო მე ბის, პი
რა დი წე რი ლე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ
ვა წე ობ ის, მათ შო რის, უნ ივ ერ სი ტე ტის 
შე სა ხებ არ სე ბული სხვა სა ინ ტე რე სო დო
კუ მენ ტე ბის გა მო ცე მას. სა მუ შაოები უკ ვე 
დაწყე ბუ ლია. 

me-me-13 13 gv-dangv-dan

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი აკ ად ემი ური
კრე ბუ ლის მო სამ ზა დებ ლად თსუ-ში მუ შა ობა და იწყო



Tbilisis 
universiteti

16

ÌÈÀÅÀÒÉ ÒÄÃÀØÔÏÒÉÌÈÀÅÀÒÉ ÒÄÃÀØÔÏÒÉ

nino kakulianino kakulia

ÌÈÀÅÀÒÉ ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÉÌÈÀÅÀÒÉ ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÉ

maia toraZemaia toraZe

ÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÒÄÃÀØÔÏÒÉÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÒÄÃÀØÔÏÒÉ

eka bediaSvilieka bediaSvili

ÒÄÃÊÏËÄÂÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ:ÒÄÃÊÏËÄÂÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ:
manana SamiliSvili, manana SamiliSvili, 
iago kaWkaWiSvili,iago kaWkaWiSvili,

irma ratiani,irma ratiani,
irine darCia,irine darCia,

vladimer papava,vladimer papava,
eTer xaraiSvili,eTer xaraiSvili,

ekaterine fircxalava,ekaterine fircxalava,
nino gaCeCilaZe,nino gaCeCilaZe,

Temur nadareiSvili,Temur nadareiSvili,
lela janaSvili,lela janaSvili,

maia ivaniZe,maia ivaniZe,
mamuka margvelaSvili,mamuka margvelaSvili,

gia lobJaniZe,gia lobJaniZe,
nata asaTiani,nata asaTiani,

marina saluqvaZemarina saluqvaZe

ÑÖÒÍÀËÉÓÔÄÁÉ:ÑÖÒÍÀËÉÓÔÄÁÉ:

nato obolaZenato obolaZe

Tamar dadianiTamar dadiani

SurTxia beroSviliSurTxia beroSvili

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ:ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ:
ÉËÉÀ àÀÅàÀÅÀÞÉÓ ÂÀÌÆ. 13
(Tsu-is me-3 korpusi)(Tsu-is me-3 korpusi)

vebgverdi:vebgverdi:

tsu.media

el.fosta:el.fosta:

nino.kakulia@tsu.ge

 2 22 36 62

×ÏÔÏÊÏÒÄÓÐÏÍÃÄÍÔÉ×ÏÔÏÊÏÒÄÓÐÏÍÃÄÍÔÉ

Tornike CxetianiTornike Cxetiani

ÊÏÌÐ. ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÀÊÏÌÐ. ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À

mixeil TvaraZemixeil TvaraZe

2017 wlis

1 oqtombridan

gadacema `uni-versia~ 

gadis regionul

televiziebSi, rasac 

saqarTvelos

regionul

mauwyebelTa asociacia 

uzrunvelyofs (Tsu-sa 

da saqarTvelos

regionul mauwyebel-

Ta asociaciasTan

gaformebuli memo-

randumis Tanaxmad).

tsu.media www.tsu.ge

Tsu.media
გაზეთის ინტერნეტ-ვერსია/ახალი ვებგვერდი/ახალი პლატფორმა 

თქვენთვის!
აქ იხილავთ ყოველდღიურ ახალ ამბებს უნივერსიტეტიდან...

ეს თსუ გაზეთი „თბილისის უნივერსიტეტია”!

თვეში ერთხელ გაზეთი ბეჭდური სახით გამოიცემა - თქვენი
თხოვნის თანახმად, ჩვენ შევინარჩუნეთ გაზეთის ბეჭდური ვერსიაც...



“უნივერსია“უნივერსია””
- გადაცემების ციკლი -- გადაცემების ციკლი -

ნახეთ ყოველ ნახეთ ყოველ შაბათ-კვირასშაბათ-კვირას  
რეგიონული ტელევიზიების რეგიონული ტელევიზიების 

ეთერში! უნივერსალური აზრის ეთერში! უნივერსალური აზრის 
ძიებაში ჩვენ ვკარგავთ იმდენ ძიებაში ჩვენ ვკარგავთ იმდენ 

დროს, რამდენიც “უნივერსიადროს, რამდენიც “უნივერსია””-ს  -ს  
სჭირდება...სჭირდება...

გვყავს მაყურებლების დიდი აუდიტორიაგვყავს მაყურებლების დიდი აუდიტორია

356 000356 000-ზე მეტი ადამიანი 6 თვეში 6 -ზე მეტი ადამიანი 6 თვეში 6 

რეგიონული ტელევიზიის ყურებადობის რეგიონული ტელევიზიის ყურებადობის 

მონაცემების თანახმად.მონაცემების თანახმად.

“პუბლიცისტური ნარკვევები” და “პუბლიცისტური ნარკვევები” და 
““საჯარო ლექციებისაჯარო ლექციები”” წიგნად - წიგნად -

ყოველ წელს ახალ გამოცემას 
ელოდეთ

თსუ პუბლიცისტიკისა და თსუ პუბლიცისტიკისა და 
ელექტრონული მედია ცენტრისგან!ელექტრონული მედია ცენტრისგან!

გააგრძელე უნივერსიტეტის ისტორია მისიით -გააგრძელე უნივერსიტეტის ისტორია მისიით -
პატივი ეცი ტრადიციებს, არ ჩამორჩე დროს!პატივი ეცი ტრადიციებს, არ ჩამორჩე დროს!

საჯარო        

ლექციები

მეტი, ვიდრე ინფორმაცია

2021-2022


